
Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Colofon
Uitgave: Weevers Grafimedia
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon: (0575) 55 10 10
Fax: (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Lid 

De volledige inhoud van deze krant 
 verschijnt ook op internet en in het 
openbare archief: www.contact.nl

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer 

POLITIE (0900) 88 44 

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen  (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

! nnp

Alle Edities Bronckhorst
Noord

Bronckhorst
Midden

Bronckhorst
Zuid

Contact
Warnsveld

Contact 
Ruurlo Elna Groenlose

Gids

Verspreidingsgebied: Vorden - Kranenburg - Wichmond - Vierakker - Linde - Medler - Wildenborch - Delden

SKJILEGAD
OP INTERNET

Deze week:

Kampioensteam
Vordens
Tennispark

Frank Hiddink
blijft voor
Vorden behouden

Gejuich voor 
KIKA

Ondernemers 
werken samen 
in de keuken

IJssalon
‘Lekker’
geopend

Een verkeers-
veilige buurt 
met Univé

Dinsdag 31 mei 2011
73e jaargang no. 13

Ab speelt al bijna 75 jaar saxofoon en 
nog altijd met veel plezier. Meer dan 
een leven lang bij de Vordense mu-
ziekvereniging Concordia waarvan 
hij ere- lid is. Ab: ‘Een paar jaar ge-
leden ben ik echter gestopt met het 
spelen in het harmonieorkest. Gezien 
mijn leeftijd voelde ik mij een eenling 
in het orkest. Je raakt geïsoleerd, de 
jeugd gaat aan je voorbij’, zo ervoer 
hij. Thans speelt hij nog volop mee bij 
het seniorenorkest Happy Days met 
optredens voor bejaarden en zorgin-
stellingen en wekelijks repeteren in 
het DWK gebouw in Zutphen. Frida 
heeft haar man altijd gestimuleerd 
om te blijven spelen. ‘Dat is goed voor 
hem, Ab is geen man om achter de 
geraniums te zitten’, zo zegt ze.
Ab en Frida hadden al vroeg verkering. 
Frida, geboren Larense, was in betrek-
king bij de familie Plomp aan de Zut-
phenseweg in Vorden. Ab woonde een 

paar huizen verder bij zijn ouders op 
de hoek Smidsstraat/ Zutphenseweg. 
De kennismaking leidde al vrij snel 
tot verkering en niet veel later tot een 
huwelijk. Ab stapte op 22 jarige leef-
tijd met zijn toen nog 17 jarige bruid 
in het huwelijksbootje. De liefde voor 
elkaar is altijd gebleven, thans 65 
jaar later kijken ze elkaar tijdens het 
vraaggesprek nog altijd liefdevol aan. 
Ab is zelfs bezorgd want Frida heeft 
een pijnlijke knie. Een poos geleden 
kreeg ze een ‘nieuwe ‘ linkerknie en 
dat bleek een fluitje van een cent. In-
tussen heeft ze ook een nieuwe rech-
terknie, maar dat herstelproces heeft 
meer tijd nodig en is bovendien zeer 
pijnlijk. Frida: ‘Ab en ik zijn dol op 

fietsen en dat zit er op dit moment 
nog niet in’, zo zegt ze toch wel een 
beetje bedroefd. Ab Hengeveld was 

van beroep metaalbewerker. In zijn 
jonge jaren werkte hij echter eerst bij 
garagebedrijf Tragter en Kuipers en 
vanaf zijn 25e tot zijn pensioen (bijna 
40 jaar) bij de familie Emsbroek (De 
Gems). ‘Ik heb in die jaren ook heel 
Nederland door gereden om tanks 
weg te brengen’, zo zegt Ab. Op zijn 
dertiende werd hij lid van de muziek-
vereniging Concordia. Ab: ‘Dat was 
op advies van mijn moeder, die zei 
toen tegen mij: ga jij maar bij de mu-
ziek, bij het voetballen schoppen ze 
je de benen kapot. Dus werd het mu-
ziek’, zo zegt Ab lachend. Hij kreeg 
een saxofoon in de hand gedrukt en 
gelijk ‘spelen maar’. Nee, ik mocht 
niet zelf een instrument kiezen, dat 
werd voor je gedaan. Ik kreeg les van 
Gradus Wamelink. Die speelde bij de 
muziek in de Keyenborg en kende 
onze dirigent Derk Wolters, vandaar.
De theorielessen kreeg ik op zondag, 
wanneer ik met vrienden aan het bil-
jarten was. Tussen de partijen door 
leerde Johan Brandenbarg mij noten 
lezen’, zo zegt Ab die tot op de dag 
van vandaag nog altijd op de saxo-
foon blaast. Ab: ‘Wij deden met Con-
cordia veel mee aan concerten. Het 
mooiste resultaat behaalden wij ooit 
met Hugo Klein Severt, dat was een 
topdirigent’. Echtgenote Frida die na 

haar huwelijk stopte met werken (zo 
ging dat vroeger als vrouw, wanneer 
je in het huwelijksbootje stapte was 
je de baan kwijt) Ab en Frida kregen 
vier kinderen, dus voor Frida werk ge-
noeg. ‘Wij hebben eerst tien jaar bij 
de ouders van Ab ingewoond. Hele 
fijne mensen en er was altijd oppas 
en kon ik met Ab mee naar concour-
sen en uitvoeringen’, zo zegt ze.
Ab had nog een leuke bezigheid: spe-
len in een dansorkest. Eerst 25 jaar 
bij het dansorkest De Zwervers. In 
al die jaren in een vaste bezetting: Jo 
Böhmer, Stefan Siemes, Ab Hengeveld 
en Dick Harbrink. Daarna speelde Ab 
nog een poos bij het Madigo Combo 
van Joop Lauckhart. Daarvoor ook 
een tijdje op bruiloften en partijen 
met Derk de Boer, Henk van den Berg 
en Jan Florijn. (De laatste bekend als 
de man met de ‘zingende zaag’) Ab: 
‘Dansmuziek maken was prachtig 
maar in die tijd wel hard werken. 
Soms wel vier keer in de week mu-
ziek maken en s’ morgens vroeg weer 
naar het werk. Ik rookte en dronk 
niet, vandaar dat ik het zo lang heb 
volgehouden’, zo kijkt Ab terug.
Frida was ook haar hele leven een ac-
tieve vrouw. Zingen bij het Vordens 
Dameskoor. Gymnastiek bij Sparta 
en lid van de plattelandsvrouwen en 
vooral ook ‘supporter ‘ van Ab. Intus-
sen komt schoondochter Thea binnen 
en steekt niet onder stoelen of banken 
dat ze trots is op haar schoonouders 
en zegt: ‘Het zijn hele lieve mensen, 
van mij krijgen ze een ‘negen’ zo zegt 
Thea lachend, onderwijl ze Frida even 
de kam door de haren haalt. ‘Speciaal 
voor de foto’, zo zegt ze. Zoals geme-
moreerd, dinsdag 31 mei zijn Ab en 
Frida 65 jaar getrouwd. Komende zo-
mer wordt een feestje gevierd want 
dan komt dochter Edith vanuit Tu-
nesië naar Vorden. Het bruidspaar 
wordt dan omringd door de vier kin-
deren (Henk, Harry, Edith en Rudi) en 
hun partners, de vijf kleinkinderen 
en de vier achterkleinkinderen.

Ab en Frida Hengeveld 65 jaar getrouwd
Vorden - ‘Kom als het kan maar een 
half uurtje eerder want Ab heeft 
straks nog een repetitie met het se-
niorenorkest’, zo sprak de 82 jarige 
Frida Hengeveld toen wij haar bel-
den voor een afspraak. Toch prach-
tig dat de agenda van de 87 jarige 
Ab Hengeveld nog vol staat met af-
spraken! Dinsdag 31 mei zijn Frida 
en Ab 65 jaar getrouwd.

Frida en Ab gelukkig samen

Ook burgemeester Henk Aalderink kwam feliciteren
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We hebben ze weer!
Verse aardbeien

Familie van Amerongen
Schuttestraat 12, Vorden

Tel. (0575) 55 64 08

Inleveren advertenties en berichten

Maandag 13 juni 2e pinksterdag is ons bedrijf gesloten. 
In verband hiermee verzoeken we advertenties 

en berichten in te leveren op 
donderdag 9 juni voor 17.00 uur.

Redactie weekblad Contact

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Orchidee
2 bloemstelen

 9.99
2e gratis



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 2 juni Hemelvaartsdag 9.00 uur ds. F.W. Bran-
denburg.
Zondag 5 juni Doopdienst 10.00 uur ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 5 juni 10.00 uur dhr. J.F. van Ballegooyen gezins-
dienst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 5 juni 10.00 uur Woord- en communieviering, 
werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 2 juni Hemelvaart 10.00 uur Eucharistieviering
Zaterdag 4 juni 17.00 uur Eucharistieviering Volkszang.
Zondag 5 juni 10.00 uur, Woord- en communieviering, 
herenkoor.

Tandarts
Hemelvaart 2 juni en 4/5 juni G.W. Wolsink, Laren, 
tel. (0573) 40 21 24.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek  komen 
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). 
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Za-
terdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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 
en Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: 06-10465495.
info@noaberhulpzutphen.nl, www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, openings-

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl, w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen 
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van  wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt 
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, 
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres: 
Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur)  inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de  Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

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

Alleen op afspraak.

Ballonvaren over de 
Achterhoek is genieten!
Bel Paul Kok 0651584145
www.ballonteamgelre.nl

Lichte tour amazone heeft 
tijd over voor het geven 
van dressuurlessen B t/m 
ZZ-zwaar niveau. Nicole 
Ekkerink 06-41860053 Halle

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 6 juni. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Nieuwe oogst
Doré’s aardappelen 2,5 kilo 2.99
Doyenne du Comice peren kilo 1.99
Spitskool kilo 0.99
gesneden 400 gram 0.99          
Turbana bananen kilo 0.99     
Twee goedgevulde tortilla wraps met 
GRATIS grote bak rauwkost
 samen  9.95    

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Te huur: 5 of 6 pers. 
Chalets in Belgische 
Ardennen (Durbuy) op park 
met overd. zwembad Info: 
0544-377378 / 371819 of 
www.verhuurchalets.nl zo-
mervakantie nog vrij

�

Vlaai van de week
Kersenvlaai   6-8 pers.     € 6,75 

Dinsdag = Brooddag
4 broden             voor   € 6,70

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag
3 meergranen naar keuze € 6,75

Weekaanbieding
 Ham-asperge
 broodje  € 1,00
 Roombroodje  € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 24 mei t/m za. 4 juni

Te huur in Toldijk opslag-
ruimte van ca 350 m2. Deur 
3,5 by 3,5 m. 06-38758764

�

Te koop: Regeninstallatie, 
10 pk krachtmotor, 120 met.
buis met sproeiers en 100 
mtr. slang. Zelhemseweg 42, 
tel. 0575-462533.

�

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

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Dagmenu’s 1 t/m 7 juni
Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-

dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

 8,50. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. Dagmenu 

bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 1 juni Mosterdsoep / Varkensmedaillons  met 

champignonsaus, gebakken aardappelen en groente.

Donderdag 2 juni Hemelvaart.

Vrijdag 3 juni Champignonsoep / Wokki Wokki van vis met 

rijst en rauwkostsalade.

Zaterdag 4 juni Spare ribs met zigeunersaus, gebakken 

aardappelen en groente / IJs met slagroom 

(alleen afhalen/ bezorgen).

Maandag 6 juni Aspergesoep / Spies de Rotonde met friet 

en rauwkostsalade.

Dinsdag 7 juni Wiener schnitzel met gebakken aardappelen 

en warme groente / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 

of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 

even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Gezocht: (tijdelijke) woon-
ruimte voor moeder en doch-
ter van 9jr. regio Zutphen en 
omstreken. 0570-626396.

�

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



 

Wij gaan trouwen

Gerda Schutten
&

Ap van der Meij
10 juni 2011

Burgerlijk huwelijk om 12.00 uur in Hotel Bakker. 
Kerkelijk huwelijk om 13.00 uur in de Christus Ko-
ningkerk te Vorden.

Wilt u ons feliciteren, dan bent u van harte welkom 
op de receptie in Hotel Bakker van 15.00 tot 17.30 
uur.

Ons adres is:
Zutphenseweg 45
7251 DH Vorden

Lieve familie, vrienden en buren,

Allemaal heel veel dank voor de belangstelling, 
mooie woorden, fijne brieven en kaarten die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma

Gerda Groot Jebbink - Nijhuis

Alice Bargeman - Groot Jebbink
Fré Bargeman

Margreet Bargeman - Groot Jebbink
Jan Bargeman

en kleinkinderen

Vorden, mei 2011

Hoera, Bart is geboren!

Bart Johannes Reinderd Krijt
Bart is geboren op 23 mei 2011.

Wij zijn dolgelukkig
Judith Minderman en Jan Willem Krijt

Dorpsstraat 8b
7234 SN Wichmond
Tel. (0575) 44 25 64

Laat even weten of je een beschuitje wilt komen eten.

Jansen van den Berg B.V.
Praktijk voor:

Zie ook het artikel over de COPD-beweeggroep 
in deze editie

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Op 6 juni 2011 zijn wij,

Erik en Ina Knoef-Wentink

25 jaar getrouwd 
en op 15 juni wordt Erik 50 jaar.

Om dit samen met ons te vieren bent u van harte 
welkom op onze receptie die wordt gehouden op 
zaterdag 11 juni a.s. van 14.30 tot 16.30 uur bij 
“De Herberg”, Dorpsstraat 10 in Vorden.

Erik en Ina Knoef-Wentink
Arjan, Rick en Martijn

Burg. Galleestraat 28 
7251 EB Vorden

Opslagruimte 
te huur 

o.a. inboedel 
(verhuizing)

T 06-51577095

www.marionpolman.nl

 T 06-55-916250

voor een geheel
verzorgde 

persoonlijke 
uitvaart. 

in de gehele regio

Dag en nacht

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Kortings-
bonnenactie
v.v. Vorden
(i.s.m. de Vordense Ondernemers Vereniging)

Honderden euro’s voordeel!
57 waarde- en kortingsbonnen van de Vordense winkeliers / 
horeca / ondernemers, dat wordt prettig winkelen!
Bestel ook zo’n couponblad met 57 kortingsbonnen!

 15,00 storten op bankrekeningnummer 36.64.31.277 t.n.v. de Vordense 
Voetbalclub en u krijgt een couponblad toegestuurd (adres vermelden 
s.v.p.). Info: 0575-553589 of 0575-552061.

Daar wordt u blij van!
Zie ook www.vv-vorden.nl onder kortingsbonnenactie.

Ook te koop bij Boekhandel Bruna

Wij danken u hartelijk voor het medeleven dat u 
heeft getoond na het overlijden van

Marie Klein Brinke-Gotink

Ineke en Larry Cunningham
Ali en Wim Polman
Jelly en Dick Star

Een man om op te bouwen, een man die je alles gunt.
Een man om op te vertrouwen, 
een man bij wie je huilen kunt.

Een man die je steunt, al is het nog zo zwaar.
Zo’n man had ik, het is heus waar.

Op 22 mei 2011 overleed mijn lieve Appie.

Zijn grote liefde voor mij, zijn levenslust, maar ook 
zijn humor zullen ons altijd bijblijven.

Ab Schuite

Enschede,  Doetinchem,
18 november 1957  22 mei 2011

Sandra van Wagensveld

Sterreweg 6
7255 BJ Hengelo (Gld)

De uitvaart heeft op vrijdag 27 mei plaatsgevonden.

ALOË VERA PRODUCTEN 
EN WELLNESS AVONDEN 

Tel. 0575 521316 
www.jannienijkamp.myflpbiz.com



YOGHURT 
FRAMBOZEN 

VLAAI

GROOT 12.95

KLEIN 8.75

WITTE
KADETJES

NU 6 VOOR

 2.10

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 31 mei t/m zaterdag 4 juni.

ZONNE-
PITTEN-
BROOD 

NU VOOR

2.10
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Topmasseur in Vorden

Massages in stilte met een  www.renebrons.com
diepe helende werking.  email: info@renebrons.com
Krachtig, bezield, weldadig. tel. 06-13022695



Vanaf half mei voeren de Maag Lever 
Darm Stichting en de Nederlandse 
Coeliakie Vereniging campagne voor 
coeliakie. Op 20 mei, de dag voor we-
reldwijde coeliakiedag, wordt de digi-
tale zelftest gelanceerd. Aan de hand 
van een digitale vragenlijst kunnen 

mensen uitsluiten of ze coeliakie heb-
ben. De arts stelt uiteindelijk de di-
agnose. Coeliakie is in Nederland een
nog niet ontdekte volksziekte die veel
leed en schade veroorzaakt. Wanneer
de ziekte wordt gediagnosticeerd, kan
de relatief eenvoudige en goedkope
behandeling worden gestart.

In de week van 13 t/m 18 juni gaan
ruim 22.000 vrijwilligers de straat op
om te collecteren. Het geld dat wordt
opgehaald, stelt de MLDS in staat we-
tenschappelijk onderzoek te financie-
ren en voorlichting te geven.

Wij roepen heel Nederland op om
ons te helpen de strijd tegen spijsver-
teringsziekten te winnen!

Collecteweek Maag Lever Darm 
Stichting start 13 juni
Vorden - Dit jaar vraagt de Maag 
Lever Darm Stichting in de aan-
loop naar de collecte aandacht 
voor coeliakie, ofwel glutenin-
tolerantie. De Maag Lever Darm 
Stichting wil deze onbekende 
ziekte aan het spijsverteringsstel-
sel bekend maken. Naar schatting 
lijden 160.000 mensen in Neder-
land aan coeliakie, maar slechts 
25.000 weten het.

De 3e klasser uit Hengelo zal met ge-
mengde gevoelens deze contract on-
dertekening gade slaan, want geheel 
onverwacht hebben trainer Thijmen 
Wentink en teammanager Bram 
Wiegerink de zeer succesvolle spits 

vlak voor de deadline van 31 mei 
weten over te halen. ‘We weten nog 
niet welke rol Frank zal gaan vervul-
len in ons team, maar dat maakt ons 
ook niet uit, want we zijn al lang blij 
dat Frank tijdens het Wikee de Vi-

kingtoernooi (dat afgelopen zaterdag
werd gehouden), toch voor ons heeft
getekend’, aldus teammanager Bram
Wiegerink. 

Trainer Thijmen Wentink: ‘Frank
heeft puur voor de sfeer, de teamsa-
menstelling en de mogelijkheden van
Vorden A2 gekozen en daar kan de
aanbieding van Pax niet tegen op’.

Frank Hiddink blijft voor 
Vorden behouden

Vorden - In de roerige periode van het amateurvoetbal is het Vorden 
A2 gelukt om spits Frank Hiddink voor de neus van Pax uit Hengelo 
weg te kapen en te behouden voor de geel- zwarte club uit Vorden.

De start is elke avond vanaf 18.30 
uur bij sporthal ’t Jebbink. De in-
schrijving kan vanaf heden via e- 
mail spartavorden@hotmail.com of 
op maandagavond 6 juni vanaf 17.45 
uur bij de sporthal. De wandelaars 
gaan de eerste avond (6 juni) richting 
het buurtschap Linde. Voor dins-

dagavond 7 juni staat de omgeving
Hackfort op het programma, woens-
dag 8 juni het buurtschap Delden en
op de slotavond (donderdag 9 juni)
gaat men richting het Galgengoor.
Nadat de medailles zijn uitgereikt is
er vanaf 20.00 uur (vertrek sporthal
t’ Jebbink) de intocht. De route ziet
er als volgt uit: sporthal - ’t Jebbink
– De Boonk – Zutphenseweg- Insu-
lindelaan- Molenweg en daarna weer
terug naar de sporthal. De plaatse-
lijke muziekverenigingen Concordia
en Sursum Corda verlenen die avond
hun medewerking tijdens de intocht.

Avondvierdaagse
Vorden - Gymvereniging Sparta 
organiseert vanaf 6 juni t/m 9 
juni voor de 44e keer een Avond-
wandelvierdaagse, waarbij de 
deelnemers uit twee afstanden (5 
of 10 kilometer) kunnen kiezen.

Onder luid applaus en met veel aan-
moedigingen van ouders, leerkrach-
ten en leerlingen renden de kinde-
ren van Het Hoge hun rondjes. Van 
groep 1 tot en met groep 8 werd er 
enthousiast gerend. Sommige kinde-
ren kregen een bijdrage per ronde, 
anderen hadden een mooi bedrag als 
vaste bijdrage. Er waren leerlingen bij 
die in hun eentje meer dan 200 euro 
hadden verzameld! Initiatiefnemers 
Boele Heijenk en Liam Wagenvoort 
straalden van trots. Het was hun idee 
om deze middag in het teken van het 
ondersteunen van kinderen met kan-
ker te organiseren. Een aantal leer-
krachten en ouders pikten het idee 
op en werd hun wens werkelijkheid. 

De twee jongens gingen de klassen 
rond om te vertellen wat KIKA is en 
waarom deze organisatie heel veel 
geld nodig heeft. 
Naast de sponsorloop verkochten 
kinderen zelfgemaakte cake, pan-
nenkoeken, broodjes, thee en koek. 
Ook de medewerkster van KIKA ver-
kocht knuffels en sleutelhangers om 
de kas zoveel mogelijk te spekken. 
Dat de verkoop een succes was, bleek 
wel uit het feit dat zij een keer extra 
moest heen en weer rijden om nog 
meer knuffels op te halen. Deze week 
wordt al het geld verzameld en bren-
gen de jongens het verzamelde geld 
naar de bank. Wat het eindbedrag is 
geworden, weten we snel!

Gejuich voor KIKA

Vorden - Het grasveld bij school Het Hoge aan het Wiemelink stond 
afgelopen dinsdag vol met mensen. Er klonk muziek en er was veel ge-
juich. De school organiseerde een sponsorloop voor KIKA. Alle kinde-
ren van de school liepen mee om zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Vrijdagavond kunnen de voetjes dus 
flink de vloer; haal je dansschoenen 
maar vast uit het vet! Verzoekjes 
kunnen natuurlijk ook altijd! Het 

belooft weer een sfeervolle avond te 
worden bij De Slof. Dus wees erbij! 
Wil je eerst een hapje eten? Reser-
veer op tijd! 

ZANGERS- & ZANGERESSENAVOND
Zet verder alvast zaterdag 11 juni in 
je agenda voor de altijd verrassende, 
jaarlijkse Zangers- & Zangeressen-
avond met Maartje Epema. 
Voor meer info zie onze website 
www.deslofvorden.nl of volg ons op 
Twitter twitter.com/deslofvorden

Komende vrijdag ‘Super Swingnight’ 
in De Slof
Vorden - Eetcafé De Slof bouwt de tent vrijdag 3 juni om tot een heus 
danspaleis! De enige échte DJ Hugo zorgt deze avond voor swingende 
muziek!

Eerbeek • Hengelo • Ruurlo • Steenderen • Vorden • Zutphen Centrum • Zutphen Leesten

Beestachtig leuke vakantie! 
Dat er niet meer aan de grens gecon-
troleerd wordt binnen de Europese 
Unie, betekent niet dat er voor het 
meenemen van huisdieren geen 
regels meer gelden. In de meeste 
landen bestaan nog altijd stren-
ge voorschriften. Ze variëren van 
verplichte documenten en recente 
inentingen tot bloedonderzoeken en 
lange wachttermijnen. Niet alleen 
de douane, maar ook de camping-
houder, hotelier of een agent op 
straat kan vragen aan te tonen of 
het huisdier aan de invoereisen vol-
doet. Die regels zijn er niet zomaar. 
Ze dienen een belangrijk doel: de 
bescherming van de gezondheid van 
dier en mens. Ver van huis komt 
het dier immers in aanraking met 
allerlei insecten, parasieten en ziek-
teverwekkers, waartegen het geen 
natuurlijke weerstand heeft. Deze 
kunnen niet alleen de gezondheid 
van het huisdier bedreigen, maar 
ook dat van de mens. Verplichte vac-
cinaties tegen hondsdolheid (rabiës) 
en gezondheidscontroles vooraf hel-

pen dit risico te beperken. Voor het 
huisdier start de vakantie dan ook 
met een uitstapje naar de dieren-
arts. Hij of zij weet welke parasieten 
het huisdier tegen kan komen op 
de betreffende vakantiebestemming 
en welke maatregelen de eigenaar 
hiertegen kan nemen. Zo kan het 
huisdier straks veilig mee op reis!

Tropische temperaturen 
Niet alleen in het buitenland maar 
ook in Nederland kan de temperatuur 
hoog oplopen. En daar zijn honden en 
katten minder goed tegen bestand 
als mensen. Honden en katten heb-
ben namelijk alleen zweetklieren in 
de voetzolen en door middel van 
hijgen raken zij de warmte kwijt. Dit 
betekent dat binnen enkele minuten 
in een stilstaande auto het huisdier 
al oververhit kan raken. Laat een 
huisdier dan ook nooit alleen achter 
in de auto, ook het open houden van 
ramen biedt onvoldoende verkoe-
ling! Voorkom ook grote inspanning 
overdag met warm weer, al wil de 
hond misschien nog zo graag verder 

wandelen of spelen. Zorg ook voor 
voldoende schaduwrijke plaatsen en 
vers drinkwater.  Door de grotere 
wandeling in de ochtend te plannen 
kan naast oververhitting ook voet-
zoolbeschadigingen worden voorko-
men. Tijdens de zomeravonden is 
het wegdek nog warm, waardoor 
voetzooltjes snel beschadigen.

www.
degraafschapdierenartsen.nl

• Herkennen, behandelen en voor-
komen van oververhitting!

• Vakantie, ook leuk voor uw huis-
dier! 

• Waarom mijn huisdier vaccineren?
• Juni en juli chipactie!

Contactinformatie

Gezelschapsdieren
0575-587888
Landbouwhuisdieren 
0575-587877
Paard
0575-587870

Dankzij de open grenzen binnen Europa, nemen steeds meer vakantiegangers hun hond of kat mee op 
reis. Geheel zonder gevaar is dat niet. Op tal van bestemmingen komen parasieten en ziekteverwekkers 
voor, die een bedreiging vormen voor de gezondheid van kat en hond. Blijft het huisdier in Nederland dan 
verdient het ook extra aandacht. Honden en katten kunnen hun warmte moeilijker kwijt raken dan men-
sen. Het ‘s avonds fietsen met de hond kan al oververhitting veroorzaken.

Tropische temperaturen en leuke uitstapjes voor huisdieren niet zonder gevaar
Veilig de zomer door!



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

Wat is: A. Pleren.

 B. Boksenbier.

 C. Wallee.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Allereerst zal er een echte circus in-
gang zijn met echte rode gordijnen, 
net als in een echt circus! Eenmaal 
binnen in de tent zal natuurlijk de 
zandbak, ieder jaar weer een succes-

nummer, niet ontbreken. Maar er is
meer! Wat te denken van een échte
clown! Deze Pipo zal er alles aan doen
om met de kinderen plezier te ma-
ken. Daarnaast zal een kinder disco
show voor entertainment zorgen en
zullen er spelletjes en wedstrijden
gehouden worden met als thema na-
tuurlijk.. circus!

Voor de jonge artiesten liggen er
jongleer ringen, diabolo’s, jongleer-
ballen en kegels klaar zodat ze zich
naar hartenlust kunnen uitleven. Na-
tuurlijk zal er ook dit jaar voldoende
gratis ranja en snoep verkrijgbaar
zijn voor de kids.

Dus dames en heren, jongens en meis-
jes, komt dat zien, komt dat zien, het
circus komt naar Reurpop! Gratis en-
tree voor alle kinderen t/m 12 jaar!!

Hoog geëerd 
Reurpoppubliek!
Ruurlo - Dames en Heren, jongens 
en meisjes, komt dat zien komt 
dat zien! Het circus komt naar 
Reurpop! En wel op zondagmid-
dag 19 juni. Speciaal voor de kin-
deren t/m 12 jaar is er op zondag-
middag weer de kindertent. Ieder 
jaar wordt deze tent speciaal voor 
de kinderen ingericht zodat ook 
de kleinere Reurpop bezoeker-
tjes kunnen genieten van het 
Reurpop festijn! Dit jaar heeft de 
kindertent als thema ‘circus’ en 
zal voor de kinderen van alles te 
doen zijn wat hiermee te maken 
heeft.

‘De behoefte aan traumazorg zal op 
korte termijn nog meer toenemen’, 
aldus Edwin van Rossum, voorzitter 
van de Stichting Trauma Care Europe. 
‘Door ons hectisch bestaan en de toe-
nemende dynamiek in het dagelijks 
leven’, zegt hij, ‘lopen steeds meer 
mensen vast en blijft het verwerken 
van trauma’s vaak achterwege.’ 
Johannes De Wit, die de bijeenkom-
sten leidt, vond een manier om ge-
traumatiseerde personen op zeer ef-
fectieve wijze te ondersteunen in het 
verkrijgen van een diepe innerlijke 
rust en harmonie, zowel in mentaal 

als in emotioneel opzicht. Aan de
hand van innovatieve, energetische
methodes kunnen trauma’s voorko-
men en verwerkt worden. Met zijn
aanpak streeft hij ernaar tijdens 7 be-
handelmomenten, binnen 7 weken
het trauma volledig te verwerken en
ervoor te zorgen dat mensen -op pret-
tige wijze- kunnen blijven deelnemen
aan hun werk- en leefomgeving. De
component humor integreert hij op
een zodanige manier in zijn werkwij-
ze dat traumaverwerking als luchtig
ervaren wordt.

De bijeenkomst in Vorden is geschikt
voor iedereen die een trauma of emo-
ties wil verwerken, zoals in geval van
echtscheidingen, depressies, burn-
out, stress, verslavingen, geweld,
overvallen, (massa-) ontslag, ervarin-
gen tijdens natuurrampen, terroris-
me, sterfgevallen en ongevallen. Ook
biedt Stichting Trauma Care Europe
ondersteuning bij problemen in het
autisme spectrum en aanverwante
stoornissen, o.a. AD(D)HD.
Brasserie Lettink, Mispelkampdijk 11.
De entreeprijs voor de bijeenkomst
is incl. een kopje koffie. Aanmelden
kan telefonisch op 0575-554001 of
per e-mail: info@brasserielettink.nl
www.traumacareeurope.com

Traumaverwerking 
binnen 7 weken
Vorden - Op maandagavond 6 ju-
ni organiseert Stichting Trauma 
Care Europe (STCE) een bijzon-
dere bijeenkomst. Bijzonder om-
dat de stichting een innovatieve, 
energetische vorm van trauma-
verwerking introduceert, juist 
nu traumatische gebeurtenissen 
ook in Nederland steeds vaker 
actueel zijn. Tijdens een informa-
tieve, interactieve bijeenkomst 
zal Johannes De Wit getrauma-
tiseerde personen ter plekke la-
ten ervaren hoe deze effectieve 
manier van traumaverwerking 
werkt, zowel in mentaal als emo-
tioneel opzicht.

Collega`s wilden niet dat Wim de ge-
meente met stille trom ging verlaten, 
Hij werd woensdag met zijn eigen 
auto bij huis opgehaald, waarna Wim 
voorop in de colonne via het dorp 
naar de Gemeentewerf reed, waar de 
afscheidsreceptie plaats vond. Hier 
waren collega`s uitvaartverzorgers en 
Groenvoorziening aanwezig om Wim 
de hand te drukken. Namens de Ge-
meente werd Wim toegesproken door 
de heren Neijenhuis (manager beheer)
en Vries (hoofd Rayonbeheer) en wer-
den de gebruikelijke enveloppen uit-
gereikt, terwijl zijn vrouw Paulien 
bloemen in ontvangst mocht nemen. 
Wim genoot zichtbaar van dit alles. 
Na afloop wenste een ieder dat Wim 
in goede gezondheid samen met zijn 
gezin van de VUT mag gaan genieten.

Wim Olthuis in de VUT
Vorden - Voor de afscheidrecep-
tie van Wim Olthuis (afgelopen 
woensdag) bestond veel belang-
stelling. Wim, begraafplaatsbe-
heerder in dienst van de Gemeen-
te Bronckhorst maakt gebruik 
van de VUT regeling. Hij begon in 
1984 als begraafplaatsbeheerder 
in Vorden en na de gemeentelijke 
herindeling werd hij vanaf 1 mei 
2005 beheerder begraafplaatsen 
Gemeente Bronckhorst (Vorden, 
Wichmond,Steenderen, Zelhem 
en Hengelo).

Heleen Apers (1948) werkt vanuit de 
binnenkant. Zij wil uitdrukking geven 
aan ambivalenties, aan ongemakkelij-
ke gevoelens en maakt daar voorstel-
lingen van. Haar beelden zijn verha-

lend met een lichte overdrijving. Er
‘gebeuren’ dingen. Zij schildert vooral
in acrylverf. Zij heeft vanaf haar lage-
re schooltijd geschilderd. Jan Pieters
(1941) werkt vanuit de buitenkant.
Het gaat hem om het weergeven van
de stemming die bij hem opgeroepen
wordt door wat hij ziet. Het accent ligt
op licht, kleur en vorm. Ook hij heeft
vanaf zijn kindertijd getekend en ge-
schilderd. Hij maakt alleen aquarel-
len, omdat hij het leuk vindt te spelen
met verschillende papiersoorten, on-
derschilderingen en pigmenten.

Galerie de Waker
Alle dagen open
Laag Keppel - Galerie de Waker 
aan de Dorpsstraat 9-9a is tijdens 
de kunst10daagse alle dagen ge-
opend van 11.00 tot 17.30 uur met 
de expositie ‘Binnenkant-Buiten-
kant’. U kunt dan schilderijen 
van Heleen Apers en aquarellen 
van Jan Pieters bewonderen.

Op drie podia zijn er allerlei soorten 
muziek te beluisteren. Bij de ingang 
van het dorp is het kasteelpodium 
met pop en jazz, met zicht op het 
kasteel. Op het kasteelpodium speelt 
De Eendracht met zang van Victor 
van den Broek, Funky Soul & Rock-
show van Groove on the Roof, een 
twaalfkoppige formatie die mede 
dankzij een stevige blazerssectie voor 
een welluidende luchtverplaatsing 
zorgt. Hot & Sweet treedt op, samen 
met Sweet Silver, close harmony sin-
gers en ook zal er een dansact van Lè-
famm te zien zijn. In de straat kunt 
u genieten van de ‘danspareltjes’ 

van Lèfamm. Middenin de Dorps-
straat is er in de tuin van De Kunst-
kamer van Herman van den Broek 
een prachtig tuinpodium met optre-
dens van het Lerato gitaarduo, Faya 
Farrakhova, Russische pianiste met 
leerlingen en Irene Hoogveld. Zeker 
de moeite waard! Bij de stadspomp, 
pomppodium is er volop ruimte voor 
geweldige volksmuziek met o.a. Di 
Mechaje, klezmerband. Olden Keppel 
treedt op en een jachthoorngroep De 
Overlopers, die normaal te horen zijn 
op de Hoge Veluwe. Ook zal de Ach-
terhoekse popgroep Puree optreden. 
Er zijn leuke kinderactiviteiten in de 

kinderwei, knutselen met hout, schil-
deren, dans voor kinderen of spelen 
op het springkussen. De kasteeltuin 
is geopend voor publiek. Speciaal 
voor deze keer is het optreden van de 
Jane Austin Society Nederland. Een 
groep mensen die zich presenteren 
in prachtige kostuums, picknicken 
en dansen in de stijl van die tijd. Ook 
de Overlopers treft u hier! 

Voor iedereen zijn er heerlijke spe-
ciale hapjes en tapjes met o.a. Ach-
terhoekse wijn van wijnboerderij ‘t 
Heekenbroek. Overal is ruimte om 
te zitten, een praatje met een kun-
stenaar te maken, te genieten van de 
muziek of iets lekkers te drinken of 
te eten. ’t Mag gewoon Achterhoeks 
gezellig zijn. In Laag-Keppel zal niet 
alleen vader van de specialiteiten 
genieten, maar alle overige familie-
leden ook. Leuk is te vermelden dat 
TV Gelderland aandacht besteed aan 
Zomercultuur in hun programma 
‘Geniet TV’ en op Vaderdag opnames 
komen maken.

Vaderdag

Zomercultuur

Laag Keppel - Ook dit jaar staat ‘Vaderdag’ in helemaal in het teken 
van kunst en cultuur. Op zondag 19 juni kunt u van 12.00 tot 18.00 uur 
inde sfeervolle Dorpsstraat genieten van ‘specialiteiten’ op gebied van 
kunst, muziek en kinderactiviteiten. De opening van dit evenement 
is om 12.30 uur met een zeer bijzondere act: Band met tractor !! Heel 
veel kunstenaars laten de hele middag hun diverse kunstvormen zien. 
Schilderijen, beelden, textiel, hout, fotokunsten zijn er in 40 kramen 
en in de galeries te bewonderen. Vorig jaar bezochten 4000 mensen 
dit, gratis toegankelijke, regionale feest voor oog, oor en mond in de 
Dorpstraat en bij kasteel Keppel.



De avond wordt ingevuld met ver-
schillende acts zoals playback, 
soundmix en sketches. Het publiek 
zal uiteindelijk bepalen wie de win-
naar wordt van de avond. Er zal een 
winnaar gekozen worden uit de cate-
gorieën jeugd tot en met 12 jaar en 
deelnemers ouder dan 12 jaar. De 
winnaars krijgen een grote wisselbo-

kaal. De avond zal plaatsvinden in de 
feesthal van CWV-Medo aan de On-
steinseweg en begint om 19.45 uur. 
Iedereen die denkt het publiek goed 
te kunnen vermaken met een play-
back-, soundmix- of andere act, wordt 
uitgenodigd zich op te geven via het 
e-mailadres info@medlerfeest.nl
De organisatie zoekt zowel live-gezon-
gen acts of live-bandjes als playback-
acts, om een kleurrijke invulling van 
de avond te krijgen.

Kijk voor meer informatie op 
www.medlerfeest.nl en klik op Med-
ler “Live”. Voor eventuele info kan 
men bellen met (06) 22 72 82 58

Opgave voor
Vrienden van Medler “Live”
Medler - Stichting Oranjefeest 
Medlertol organiseert op de vrij-
dagavond 1 juli wederom “De 
vrienden van Medler “Live”! Op 
deze avond draait alles om “het 
vermaken van het publiek”, voor 
zowel jong als oud.

Op zondagavond 5 juni om 19.00 uur 
komen ze bij elkaar, in de gerefor-
meerde kerk aan de Zutphenseweg, 

om op ongedwongen wijze samen te 
zingen en een Bijbels thema te be-
spreken. Daarna is er koffie en wat 
lekkers en is er volop ruimte voor een 
ontmoeting. 
Deze keer staat De Liefde centraal. 
Muzikale medewerking: Henny Blaak 
saxofoon, Kees van Dusseldorp piano, 
Piet Piersma gitaar.

Kom bij ons ontmoeten
Vorden - De Ont-moeten werk-
groep van de Protestantse Ge-
meente i.w. in Vorden houdt elke 
eerste zondag van de maand een 
Ont-moeting.

In goed overleg werden de lekkerste gerechten voorbereid, die vervolgens met veel plezier werden
genuttigd onder het genot van een mooi assortiment aan Achterhoekse wijnen.

Ondernemers werken eendrachtig samen in de keuken

Vorden - Dat er bij de Vordense ondernemers goed wordt samengewerkt was al bekend, 
maar ook bij het voorbereiden van de tapas was dit goed te merken.

Vanaf brasserie Lettink kan men de 
routes oppakken en de pijlen volgen, 
waardoor men vanzelf het Ludgerus-
gebouw in Vierakker bereikt. Hier 
aangekomen kan men zich dan voor 
deze fietstocht inschrijven.
Met elk jaar honderden enthousias-
te deelnemers, is deze tocht telkens 

weer een groot succes. De uitgezette 
routes van 30, 45 en 55 km. voeren 
over landelijke weggetjes, pittoreske 
fietsbruggetjes en goed berijdbare 
fietspaden door de mooie Graaf-
schap. Men passeert kastelen en land-
goederen en onderweg doet de tocht 
diverse horeca gelegenheden aan, 
waar men kan afstappen om even 
op adem te komen. Vrijblijvend kan 
er mee gedaan worden aan een foto-
puzzel opdracht, die volgende week 
in deze editie van Contact afgedrukt 
zal zijn. Inschrijven en starten is 
mogelijk van 10.00 tot 13.30 uur bij 
het Ludgerusgebouw in Vierakker, 
café de Egelantier in Hengelo, café 
Winkelman in Keijenborg en Hotel 
Ehzerwold in Almen. Meer info is te 
vinden op www.keiaosers.nl

Fietstocht vanuit Vierakker 
doet Vorden aan
Vierakker - Wie wil genieten 
van een prachtige fietsdag, kan 
op 2e Pinksterdag meedoen aan 
een fietstocht vanuit Vierakker, 
Almen, Hengelo en Keijenborg. 
Doordat de routes met pijlen 
zijn bewegwijzerd en dwars 
door Vorden gaan, kunnen ook 
fietsers vanuit Vorden deelne-
men aan deze 15e Omloop van 
de Graafschap.

Voor de kinderen in Vorden helemaal een leuke dag. Zij
kregen een gratis ijsje!

IJssalon ‘Lekker’ geopend

Vorden - Onder grote belangstelling is afgelopen 
week de ijssalon ‘Lekker’ aan de Dorpsstraat ge-
opend.

De schitterend gerestaureerde tuinen in En-
gelse landschapsstijl worden slechts enkele 
malen per jaar opengesteld. Vele monumen-
tale beelden, gerestaureerde tuinhuisjes, 
eeuwenoude bomen (waaronder de 200 jaar 
oude, door de dichter A.C.W. Staring ge-
plante libanonceder), recent uitgebaggerde 
grachten en vijvers en bloeiende borders. 
Bewoonster en kinderboekschrijfster Jen-
nine Staring schreef een spannend verhaal 
langs de vele kabouters in de tuin, met een 
verrassing aan het eind. Op het voorplein is 
een gezellige Achterhoekse markt met lo-
cale producten, zoals jams, asperges, cakes, 
Achterhoekse wijnen, honing en biologische 
kaas, tuingereedschap e.d. Kijk voor meer 
informatie op www.wildenborch.nl

Tuinen 
Wildenborch open
Wildenborch - De tuinen van buiten-
plaats de Wildenborch gaan voor het 
vijfde achtereenvolgende jaar open voor 
het publiek. Dit keer op zaterdag 4 en 
zondag 5 juni van 10.00 tot 17.00 uur.

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

In het ochtendprogramma was 
het nu Heure uit Borculo die de 
dag overwinning behaalde en de 
ruime voorsprong in het klasse-
ment weer zag groeien. 

Vorden moest dit keer genoegen 
nemen met een tweede plaats.

De meestal harde kleigrond was 
de afgelopen periode goed ge-
sproeid en dit bleek voor Vorden 
een goede basis om in de 680 kg 
klasse wederom de dagoverwin-
ning te behalen zonder 1 punt af 
te staan aan de concurentie, zowel 
koploper Eibergen als nummer 
twee Bisons uit Beltrum verspeel-
den diverse punten. Eibergen gaat 
nog wel aan kop, op zeven punten 
gevolgd door Vorden, die de twee-
de plek overnam van Bisons. 

De touwtrekkers maken zich nu 
gereed voor de Nederlandse kam-
pioenschappen op 18 en 25 juni.

Vordense 
touwtrekkers 
naderen koploper
Vorden - Na de succesvol ver-
lopen wedstrijden in Eerbeek 
op 15 mei, waar de Vordense 
touwtrekkers de dag winst 
behaalden in de 680 kg klasse 
en de 720 kg klasse, was nu de 
volgende competitie-ronde in 
het Betuwse Erichem.



Kampioensteam Vordens Tennispark

Vorden - Het kampioensteam donderdag dames dubbel 2e klasse van links naar rechts Carin Fransen, 
Karin Heij, Liduin Volker, Jopie van Hunnik

Vorden - Dinsdag 7 juni vindt er 
in het dorpscentrum een bijzon-
der concert plaats met als SUPER-
NATURAL Geert Jan Dijkerman. 

Dit concert wordt gegeven als voorbe-
reiding op het eindexamen waarmee
Geert Jan dit jaar aan het conservato-
rium te Arnhem afstudeert. Aanvang
21.00 uur, de toegang is vrij.

Try- out concert slagwerk

1STE VISWEDSTRIJD 55+
Op donderdag 26 mei werd de eerste 
onderlinge 55+ wedstrijd gevist in de 
Berkel te Lochem. 
Er deden 9 vissers aan mee. Er was 
deze dag veel wind. En er werd wei-
nig vis gevangen. 

Uitslag is als volgt:
1. G. Eggink 510 gram
2. W.  Vreeman 350 gram
3. J. Aartsen 20 gram

Volgende wedstrijd is op 9 juni.

2DE JEUGDVISWEDSTRIJD 
Op de zelfde dag is ook de 2e onder-
linge jeugdwedstrijd gevist. Dit maal
gingen 16 jeugd vissers naar de vijver
in leesten. Onder zware omstandig-
heden met de wind schuin van op-
zij, veel golfslag op het water wisten
toch alle vissers vis te vangen. Samen
vingen ze 155 vissen met een totale
lengte van 23meter en 53cm.

Uitslag is als volgt:
1. Bryan Visser 16st 288 cm
2. Ronnie Peters 24st 272 cm
3. Patrick Groot Jebbink 15st 202 cm
4. Niels Golstein 12st 182cm
5. Scott Visser 10st 173cm.

Wedstrijden HSV De Snoekbaars
Vorden - HSV De Snoekbaars 
heeft 2 wedstrijden gehouden.

Ze won tevens de competitie in haar 
klasse, S13. (Nienke is slechtziend). 
Op de 100m schoolslag zwemt ze 
een persoonlijk record van bijna een 
seconde. Het Nederlandse record op 

de 100m wisselslag verbetert ze ruim 
met twee seconden. Nienke zal op 10 
juni haar titel op de 100m schoolslag 
verdedigen op het Nederlandse kam-
pioenschap in Eindhoven.

Twee nieuwe Nederlandse 
zwemrecords
Lochem - Nienke Braakhekke, zwemster van de Berkelduikers uit Lo-
chem, heeft dit weekend in de finaleronde van de zwemcompetitie 
voor mensen met een beperking twee nieuwe Nederlandse records op 
haar naam gezet. Voor Sparta had Kayla Tjoonk zich 

geplaatst. Kayla begon op de sprong. 
Hier haalde ze 12,350 punten. Daarna 
was de brug aan de beurt. Hier haal-
de ze haar hoogste score, een 13,750. 
Op de balk ging het helaas mis met 
de opsprong. Met de koprol bleef 

Kayla wel op de balk. Dit leverde een 
11,750 op. Als laatste was de vloer 
aan de beurt. Kayla sloot af met een 
12,550. Dit leverde een puntentotaal 
op van 50,400. Dat is goed voor een 
18e plaats. Een zeer goed resultaat in 
dit sterke deelnemersveld. Voor het 

behalen van de finale werd Kayla een
roos aangeboden door de Vale Weide.
Dit hebben de andere finalisten van 
afgelopen weken ook gekregen. 

Dit was de laatste wedstrijd van het
seizoen. We wensen de turnsters van
Sparta en hun trainsters veel succes
met het trainen voor het volgend sei-
zoen.

Sparta turnt in finale 5e divisie
Vorden - Afgelopen zaterdag was de finale van de 5e divisie. Dit sei-
zoen zijn er 3 voorrondes gehouden. De beste turnsters van Gelderland 
mochten uitkomen in de finale. De ze werd gehouden in Doetinchem.

De kerkenraad heeft eerst een finan-
cieel beleidsplan vastgesteld ten be-

hoeve van de financiering voor een
nieuw te beroepen predikant. De aan-
stelling zal op projectbasis zijn voor 
een termijn van vier jaar. Omdat de
inkomsten uit de vrijwillige bijdra-
gen niet toereikend zijn wordt deze 
aanstelling deels gefinancierd uit de 
spaarpot en, zijn er doelen gesteld
aan het project. Onze inspanningen
zijn de komende jaren gericht op de
functies van kerk-zijn: dat zal een in-
spanning vergen van kerkenraad én
gemeente.

Hervormde Gemeente Vorden
Vorden - De kerkenraad van de 
Hervormde gemeente van Vor-
den nodigt haar leden uit voor 
het bijwonen van een gemeente-
avond op 31 mei, 20.00 uur, in De 
Voorde. De kerkenraad wil dan 
de voordracht doen van de nieuw 
te beroepen predikant in deeltijd 
en die moet voorzien in de vaca-
ture die is ontstaan.

Het door Will(emijn) ontwikkelde Kunstproject Beelden 
Buiten vond voor de groepen 4 en 5 plaats in de beelden-
tuin van 15a - Galerie & Beeldentuin aan de Galgengoor-
weg. Het eerste deel van het project voor de groepen 1 tot 
en met 3 vond vorige maand al plaats. 

Deze leerlingen bezochten toen 3 beelden in het centrum 
van Vorden en ontmoetten daar ook de makers van die 
beelden. Vervolgens kregen zij een actieve kunstles op 
school. Bijgaand enkele foto’ s.

Kunst kijken
Vorden - Onlangs kregen de leerlingen van de groe-
pen 4 en 5 van alle Vordense basisscholen kun-
steducatielessen van beeldend kunstenaars/docen-
ten Bert Colenbrander en Will(emijn) Snijders.

Een aantal daarvan zette componiste 
en zangeres Plattèl op muziek en op 
cd als een persoonlijke hommage aan 
deze liefdevolle auteur. De cd werd 
als bijlage in de achterkaft van het 
boekje ‘ik heb haar lief’ opgenomen. 
Op vrijdagavond 10 juni komt Plattèl 
naar Theater onder de Molen in het 
buurtschap Linde bij Vorden om deze 

liederen uit te voeren, op de piano be-
geleid door Bart Wolvekamp. De voor-
stelling valt buiten de normale serie
op de derde zondag van de maand.
Wolvekamp maakte grote indruk als
begeleider van Wende Snijders en
ook bij de feel-bad musical ‘Misery’.
Na de pauze improviseert hij op de
piano. Aanvang 20.00 uur, zaal open
om 19.15 uur. Prijs € 15 inclusief kof-
fie/thee en molenkoek vooraf. 

Voor meer informatie 
www.theateronderdemolen.nl 
Kaarten reserveren via de webstek of
telefonisch: 0575 555783.

Ik heb haar lief
Plattel zingt Blaman

Vorden - In 2010 was het 50 jaar 
geleden dat de Rotterdamse 
schrijfster Anna Blaman over-
leed. Naast romans en verhalen 
schreef zij juwelen van passievol-
le gedichten.

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



✓ Onderhoud, Reparatie en APK voor alle merken

✓ Onderhoud Campers en Caravans

✓ Onderhoud leaseauto’s

✓ Bandenservice

 ✓ winterbanden

 ✓ zomerbanden

 ✓ opslag

✓ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Autobedrijf-Aal

Autobedrijf-Aal vof
Nijverheidsweg 15

7221 CK Steenderen

Telefoon:  0575 - 45 11 13

E-mail:   info@autobedrijf-aal.nl

Web:  www.autobedrijf-aal.nl
���������	
	��

Gespecialiseerd in Peugeot en Citroen

Peugeot 207 cc 1,6
04-2010, 23.778 km

 20.950,00

Citroen C5 2.0 hdi-f 06-2008 50.000 km  23.950,-    
Peugeot 107 airco 05-2010 9.800 km  8.950,-
Peugeot 207 sw 02-2010 23.000 km  15.950,-
Peugeot 308 1,6 03-2010 30.335 km  17.950,-
Peugeot 5008 07-2010 24.500 km  26.750,-    
Seat Inca 1,9sdi 06-2002 140.000 km  3.450,-

 

Citroën Berlingo 1.9d 600kg apr-99 236.155 km  1.950 
Citroën C4 Picasso 1.8 16v Seduction 2007 46.872 km  17.250 
Citroën C4 Coupe 2.0 16v 177pk 3drs. Vts okt-04 65.329 km  10.250 
Nissan Almera Tino 1.8 Automaat Acenta nov-04 76.462 km  10.750 
Nissan Note 1.4 5drs. First Note jun-06 98.324 km  9.950 
Opel Astra 1.6 5drs. Enjoy, Airco, CC jan-05 124.046 km  9.250 
Opel Corsa 1.4 I 5drs. Eco apr-96 175.835 km  850 
Peugeot Partner Vtc 1.6 16v Vtc apr-02 161.358 km  4.500 
Seat Altea 1.6 Stylance mrt-06 81.815 km  11.750 
Seat Ibiza 1.9 Tdi 101pk 5drs. Sensation jan-06 131.296 km  8.250 
Skoda Fabia 1.4 5drs. Elegance mrt-02 127.283 km  4.950 
Suzuki Grand Vitara 1.6 Cabrio dec-01 62.336 km  7.750

Toyota Yaris 1.3 Vvt-i
5-drs. Terra, feb-06, 79.529 km, Blauw metallic

€ 8.700 

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

M
M Autobedrijf

Melgers
Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark 16v 2003 107.505 km  7.500
Daihatsu Cuore 1.0 12v Automaat4 Nagano 2006 107.260 km  6.750
Ford Focus C-MAX 1.8 16v Trend 2004 48.453 km  10.950
Kia Carens 1.8 16v LX 2003 130.094 km  6.250
Mazda 3 Sport 1.6 5drs. Touring 2006 28.478 km  11.950
Mitsubishi Colt 1.5 5drs. Invite 2006 52.361 km  10.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km  9.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km  6.950
Peugeot 307 1.6 16v 5drs. XS 2002 127.545 km  7.750
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km  10.950
Renault Twingo 1.2 8V AUTHENTIQUE 2008 28.026 km  7.750
Volkswagen Golf 1.4 16V FSI 66KW 5D 2005 139.500 km  9.750
Volkswagen Touareg 4.2 AWD AUTOMAAT 2003 126.484 km  23.950
Volvo S60 2.4 Comfort-line 2003 148.725 km  9.950
Volvo V70 2.4 Comfort-line 2001 189.282 km  9.250

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Toyota
Corolla Verso

1.8 Vvt-i Sol
Business, 2004,

112.783 km
11.250

Hyundai Atos Prime 1.1 bj. 2004 57.300 km
Suzuki Swift 1.3 bj. 1998 145.000 km
Opel Corsa 1.2 S2 bj. 1997 164.800 km
Nissan Primera 2.0 bj. 1997 139.900 km

ZOMERACTIE: BANDEN VOOR PERSONENAUTO’S, BESTELWAGENS,
 AANHANGERS EN CARAVANS

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Opel Astra Caravan
1.6 S ZR, 2000, 143.696 km

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

ROVER 75
2.5 V6 STERLING AUTOMAAT, 2000

 5.950,-
SUZUKI GR.VITARA 2.0 5-DRS 4 WD EXCLUSIVE 2008 21450
HYUNDAI I 20 1400-16V 5-DRS 2009 12950
PEUGEOT 107 URBAN MOVE AIRCO 2008 7950
HYUNDAI TUCSON 2.0 STYLE 2007 16950
MITSUBISHI GRANDIS 2.4 7-PERSOON 2005 14950
FORD KA AIRCO SIVER EDITION 2005 5950
CITROEN C 8 2.0 L.P.G 2006 13950
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950
OPEL VECTRA 2200 AUTOMAAT 2004 9950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN 2003 10950
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI 2006 12950
VOLVO S 40 2.0 SEDAN AIRCO 2000 2950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 14950
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4  2004 12950 
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 14950 
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 18950 
VW GOLF CABRIO 1999 5950

ONDERHOUD ALLE MERKEN

www.bettingressing.nl

Batterij 12  Groenlo  
Tel. 0544 - 476170

U vindt altijd de juiste tegel

Romaans verband 
6 cm dik
antraciet 

van 24,95

nu  5 19,95

Trommelsteen
6 cm dik

in 2 kl. leverbaar 
van 22,50

nu  5 15,95

Sierbestrating
AKTIE!



Een chip is zo groot als een rijstekor-
rel en wordt eenmalig onder de huid 
geplaatst. De chip bevat een uniek 
nummer wat afgelezen kan worden 
met een speciale ‘chipreader’. 

Via de databank kan vervolgens het 
adres en telefoonnummer van de ei-
genaar worden achterhaald. Het is 
dan ook belangrijk dat deze adresge-
gevens correct zijn. 

Het LICG wijst erop dat huisdiereige-
naren ervoor zorgen dat deze gege-
vens up-to-date blijven, ‘identificeren, 
registreren en controleren!’.

HOE CONTROLEERT U 
DE REGISTRATIE VAN HET 
CHIPNUMMER?
Er bestaan diverse databanken waar-
op huisdieren geregistreerd staan.
Nadat uw huisdier bij De Graafschap
Dierenartsen van een chip is voorzien,
wordt de registratie door uw dieren-
arts verzorgd bij de Nederlandse Da-
tabank Gezelschapsdieren. Om de ge-
gevens te controleren kunt kijken op
www.chipnummer.nl waarop Neder-
landse databanken zijn aangesloten.
Hier vult u het chipnummer van uw
huisdier in, die u kunt vinden in zijn/
haar vaccinatieboekje of paspoort. Na
het invullen van het nummer ziet u
op deze site of uw dier bekend is bij
een van de databanken. Als u door-
klikt naar de betreffende databank,
kunt u de gegevens controleren. Met
name is een juist telefoonnummer 
van groot belang voor het opsporen 
van een vermist dier. 

HEEFT U EEN HOND OF KAT, 
MAAR IS DEZE NOG NIET GECHIPT? 
Dan kunt u bij De Graafschap Die-
renartsen tijdens de maanden juni en
juli uw huisdier laten chippen voor
een gereduceerd tarief. Komt u alleen
voor het chippen? Dan wordt er geen
consult berekend! Voor het maken
van een afspraak zijn wij op werkda-
gen bereikbaar op telefoonnummer 
0575-587888. Voor meer informatie
kunt u ook kijken op onze website
www.degraafschapdierenartsen.nl

Identificeren, registreren 
en controleren!
Al enkele jaren ondersteunt De 
Graafschap Dierenartsen de Juni 
chipmaand van het LICG. “ Maak 
van je dier geen asielzoeker” luidt 
de slogan vanuit het Landelijk In-
formatie Centrum Gezelschaps-
dieren. Ook dit jaar ondersteunt 
de dierenartspraktijk de actie-
maand, maar breidt deze actie 
uit tot en met juli! “Wij vinden 
het belangrijk dat huisdieren ge-
chipt zijn. Het komt regelmatig 
voor dat huisdieren bij ons bin-
nengebracht worden en de eige-
naar nog niet bekend is. Op het 
moment dat het dier een chip 
heeft, kan de eigenaar gelijk op 
de hoogte worden gesteld”, aldus 
Erik Stoelhorst, dierenarts bij De 
Graafschap Dierenartsen.

Tot ziens op 3 juni op het Vordens 
Tennispark, Overweg 20. Op de web-
site www.vordenstennispark.nl kan 
men ook lezen via de map Contact 
waar het Vordens Tennispark is ge-
legen. De bedoeling van een Open 
Tennisdag is dat er op deze middag 
en avond vooral getennist zal wor-

den waarbij een ieder die graag eens 
wil komen kijken of mee doen van 
harte welkom is. Ze willen ook jonge 
kinderen de kans geven om mee te 
doen met een spelletjesmiddag waar-
bij spelenderwijs met de tennistrai-
ner de tennissport geïntroduceerd 
wordt. 

Ook volwassenen, met en zonder 
tenniservaring, worden van harte 
uitgenodigd om eens te kijken op het 
tennispark en een balletje te slaan 
onder begeleiding van de tennistrai-
ner Reinier Molendijk. Win je eigen 
jaarlidmaatschap bij de open dag van 
de tennisvereniging in Vorden!! 

Deze middag wordt natuurlijk extra 
interessant omdat er ook nog wat 
valt te winnen. Je kunt kans maken 
op een jaarlidmaatschap voor junio-
ren of andere prijzen.

Zonder jou is er geen bal aan!

Vorden - Op  vrijdag 3 juni vanaf 16.00 uur wordt er een open tennis-
dag georganiseerd op het Vordens Tennispark. Iedereen (jong en oud) 
is van harte welkom. Men hoeft zich niet aan te melden. Leden kunnen 
nu gratis hun vrienden, buren en kennissen introduceren en hopen 
dat men enthousiast gaat worden voor de geweldige tennissport.

Klachten zijn onder andere: adem-
halingsproblemen, hoesten, beklem-
mend gevoel op de borst en slijm 
opgeven. De ontsteking wordt ver-
ergerd door onder andere verkoud-
heid, luchtweginfectie of prikkelende 
lucht, zoals rook.

BEWEGEN MET COPD
Ademhalingsproblemen weerhouden 
mensen ervan te bewegen. Echter, 
het is juist zeer belangrijk om te be-
wegen. Bewegen zorgt voor sterkere 
spieren en een betere conditie waar-
door de kortademigheid afneemt en 
u zich fitter voelt. 

BEWEEGPROGRAMMA
Het beweegprogramma bij Praktijk
Jansen van den Berg BV duurt drie
maanden. U traint in de trainingszaal
op de Christinalaan in Vorden. Mid-
dels een intake gesprek worden uw
wensen en mogelijkheden in kaart
gebracht, daarnaast worden uw con-
ditie en kracht gemeten. Daarna gaat
u in een groep twee keer per week
trainen. De fysiotherapeut begeleidt 
u bij iedere training gedurende dit
programma en geeft u tips en advies
hoe u het beste kan leven met COPD.

VERZEKERING
Het beweegprogramma wordt door
een aantal verzekeraars vergoed, on-
der andere menzis, daarnaast is het 
afhankelijk van hoe u aanvullend
verzekerd bent. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met
Praktijk Jansen van den Berg BV te
bereiken op telefoonnummer: 0575-
551507 of www.jansenvdberg.nl

COPD beweegprogramma 
bij Jansen van den Berg BV
Vorden - COPD is een langdurige 
ontsteking van het slijmvlies in 
de luchtwegen. Het gevolg is af-
name van de longcapaciteit. Het 
is een geleidelijk proces waardoor 
klachten vaak pas na het 40ste le-
vensjaar merkbaar worden.

Daarom konden geïnteresseerden 
onlangs bij Univé aangeven welke in-
stellingen een Victor Veilig verdien-
den in verband met een bestaande 
onveilige verkeerssituatie. Univé gaf 
namelijk Victor Veilig poppen weg 

in samenwerking met Veilig Verkeer 
Nederland. Victor Veilig is een opval-
lend kunststof mannetje dat weg-
gebruikers attendeert op (spelende) 
kinderen in de buurt. Buurtvereni-
ging De Pas (Haarlo), De Dorpsschool 

(Vorden), Hessenstraat (Borculo), HW 
Heuvelschool (Borculo) en Buurt-
vereniging Constantijnlaan (Ruurlo) 
werden tijdens de actieperiode aan-
gemeld en kwamen als winnaars uit 
de bus. Linda Wezinkhof mocht na-
mens het Univé-kantoor te Ruurlo de 
Victor Veilig poppen uitreiken. Mede 
namens haar collega’s hoopt zij dat 
Victor Veilig zal bijdragen tot een vei-
liger verkeerssituatie!

Een verkeersveilige buurt 
met Univé

Veiligheid op straat vindt iedereen belangrijk. Toch zien we dat er in 
onze buurt regelmatig te hard wordt gereden. Zeker in een buurt waar 
kinderen spelen, zoals bij scholen, verenigingen en speeltuinen is dat 
onverantwoord.

Univé medewerkster Linda Wezinkhof (geheel rechts) overhandigt de poppen aan mevrouw Markink, mevrouw Smit, de heer Van der 
Weide en mevrouw Essink (v.l.n.r.).

IEDERE DAG:

de Wehme.

Opgave bij de Wehme.

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

JUNI
1  Handwerkmiddag Welfare Rode 

Kruis in de Wehme
1  ANBO klootschieten, Olde Lettink
2  Klootschietgroep de Vordense Pan
8  ANBO klootschieten, Olde Lettink
9  Klootschietgroep de Vordense Pan
15 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Handwerkmiddag Welfare Rode 

Kruis in de Wehme, laatste keer
voor de vakantie

16  Klootschietgroep de Vordense Pan
22 ANBO klootschieten, Olde Lettink
23 Koffiemorgen PCOB bij hotel Bak-

ker
23  Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Klootschietgroep de Vordense Pan
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De kunstwerken zijn vanaf 29 mei 
te bezichtigen in de Lindesche mo-
len tijdens de openingstijden tussen 
11.00 uur en 17.00 uur. De veiling 
begint op 4 juni om 14.00 uur en zal 
doorlopen tot ongeveer 20.30 uur. 

Het Proathuus verzorgt voor alle 
vrijwilligers de catering. Leerlingen 
van het Beeckland college zullen 
hand en spandiensten verlenen en 
Ymke Buijk en Cleo Vlogman Wen-
dy Addink en het Close to Transvaal 

Harmony Choir gaan zingen. Vanaf 
15.00 uur gaat Wendy Addink kinde-
ren schminken voor € 3,00 per kind, 
waarvan € 1,50 naar het goede doel 
gaat. Vanaf 16.00 uur zal Sursum 
Corda haar opwachting maken.

Deze veiling is mogelijk gemaakt 
door de inspanning van met name 
Frans en Margot de Wit en vele spon-
soren…Welkom namens alle kunste-
naars.

Kunstveiling voor kanjerkinderen 
in de Lindesche molen

Vorden - Op zaterdag 4 juni vindt er in het kader van de Kunst10daag-
seBronckhorst onder auspiciën van KanjersvoorKanjers een grote 
kunstveiling plaats op het terrein van de Lindesche molen in Vorden 
buurtschap Linde. Veiling meester is Hans Krabbenborg. De kunst-
werken zijn afkomstig uit het hele land. Er is al volop geboden via de 
website www.kunstvoorkanjerkinderen.nl

Tijdens de show krijgt de klant bij 
aankoop van een auto een minimale 
inruilprijs van € 1.500,- of een korting 
oplopend tot € 3.000,-. Vraag hiervoor 
naar de voorwaarden. Bij Herwers 
worden alle gebruikte auto’s vooraf 

streng gecontroleerd op kwaliteit, 
veiligheid en betrouwbaarheid. Er is 
een uitgebreid assortiment betrouw-
bare occasions van diverse merken, 
in vele uitvoeringen en in betaalbare 
prijsklassen. 

‘Naast het grote aanbod occasions 
staat er uiteraard een hapje en drank-
je klaar, aldus Jos Herwers’. ‘Boven-
dien is er entertainment voor jong en 
oud’. 

Voor de openingstijden van het Knal-
lend Hemelvaart Occasion Spektakel 
bij Herwers aan de Kruisbergseweg 8 
in Hengelo Gld.
Kijk ook op www.herwers.nl

Knallend Hemelvaart Occasion 
Spektakel bij Herwers

Hengelo - Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni is het weer zover, het 
Knallend Hemelvaart Occasion Spektakel bij Herwers in Hengelo Gld. 
Ruim 250 occasions met hoge kortingen, spetterende aanbiedingen en 
aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.

Knallend Hemelvaart Occasion Spektakel 2010

Het weekend bestaat uit een volledig 
ONK programma in de klassen 125cc, 
Dutch supersport en superbikes. 
Daarnaast komen er ook de zijspan-
nen, classics en IRRC (International 
Road Racing Championship) in aktie. 
De trainingen zijn op zaterdag, de ra-
ces worden verreden op zondag. In de 
125cc is Hamove lid Jerry van de Bunt 
een van de kanshebbers voor de over-
winning. Zijn grootste concurentten 
in deze klasse zijn Bryan Schouten en 
Ernst Dubbink. 
Andere Hamove leden die in deze 
klasse uitkomen zijn Tasia Rodink en 
Nick Janssen. 
Kervin Bos is de grote favoriet in de 
Dutch supersport, zijn voornaamste 
tegenstanders zijn Ronald ter Braake, 
Kevin Valk en Jos van der Aa. Jan Roe-
lofs uitkomend voor het PRA team 
uit Hengelo hoopt zich binnen de top 
8 te rijden. Ook Cliff Kloots, Nick van 
Nieuwenhuizen en Lesley ten Tus-
scher zijn leden die in deze klasse aan 
de start komen. Arie Vos is de favoriet 
voor de overwinning in de Dutch su-
perbike, de klasse die het meest in de 
belangstelling staat van het publiek. 
Raymond Schouten daarentegen is er 
ook op gebrand om voor de overwin-
ning te gaan. De Engelse ex MotoGP 
coureur Chris Burns gaat ook voor 
de hoogste podiumplek. Hamove 
lid Bas Winkel rijd dit jaar voor het 
laatst in Hengelo en zou deze graag 
willen afsluiten met een plaats op het 
podium. De leden Wim Theunissen 
en Frank Bakker zullen er alles aan 
doen om in de punten te rijden. In 
de zijspanklasse is het duo Streuer/
Endeveld het te kloppen span. Marcel 
Ritzer en Alex Aarts rijden (wat be-
treft Marcel) op hun thuis circuit. Het 

zijn debutanten in deze klasse. Jarno
Onstenk is het Hamove lid dat rijdt in
de Classic klasse. Kanshebber bij de
classics is Jan Frank Bakker. 
De leden die meerijden in de IRRC
klasse zijn :Henri Minnen, Piet Reede,
Olaf Romijn en Frank Bakker. Bakker
(PRA team) rijdt naast de IRRC ook de
Dutch superbikes. 
Grote kanshebber in het IRRC is Di-
dier Grams uit Duitsland. De Belgen
van Looy en Mertens zullen ook een
plek op het podium willen bemachti-
gen. Nederlandse coureurs die met de
top meekunnen zijn Johan Frederiks
en Frank Bakker. De IRRC klasse rijdt
op zondag 2 races om het kampioen-
schap. De IRRC klasse heeft naast
Hengelo races in Belgie, Duitsland en
Tsjechie en heeft een grote interna-
tionale deelname. Op zaterdagavond
is er de beroemde Hamove feest-
avond met een rijderspresentatie die
aan elkaar gepraat wordt door Diede-
rik de Vries. Aansluitend zal de band
“Woodstar” het roer overnemen. Het
repertoire van de band is top 40 mu-
ziek vanaf de jaren 60 tot nu. De toe-
gang van de avond is gratis!!
De zondag staat in het teken van de
motorraces. Het pauze programma
wordt verzorgd door het WK rally
team van Van Merkensteijn, dit be-
looft een spektakel te worden. Het
team rijdt het hele WK rally kampi-
oenschap. Vanaf de hoofdtribune is
d. m. v. een videowall alles tot achter
op het circuit te volgen. Ook aan de
kinderen is gedacht. Er is een mini
zweefmolen, springkussen en een
mini crossbaan waar de kids op een
minimotor mogen rijden. 
Tot 12 jaar is de toegang alle dagen
gratis.

2, 4 en 5 juni

Motorsportspektakel 
“Varsselring”

Hengelo - Vanaf donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) beginnen op de
Varsselring de jaarlijkse motorraces. Deze dag, die overigens vrij toe-
gankelijk is, zullen er races zijn om de KNMV cup in de klassen Super-
cup 600 en 1000. Verder zijn er vrije trainingen voor de ONK supers-
port en superbike coureurs. Ook staat er een race op het programma
van de 50cc classics met machines uit vervlogen tijden.

Lenteraces Assen wedstrijddag 2011 Foto Henk Teerink

De gehele opbrengst komt ten goede 
aan het gastenfonds van het hospice. 
Kunstenaars kunnen de fraaie catalo-
gus gebruiken voor persoonlijke pro-
motie. Men kan de verkoopwaarde 
van het werk als gift aftrekken van 
de belasting. Het gastenfonds is in-
gesteld om voor de minder bedeelde 
gasten de verzorgingsbijdrage aan te 
vullen tot de werkelijke kosten. Dat 
wil dus zeggen dat iedereen die dat 

wil en voor wie een terminaalindica-
tie bestaat, ongeacht financiële situ-
atie, religie of afkomst, de noodza-
kelijke zorg in het huis geboden kan
worden. Deze aanvulling is noodza-
kelijk voor het voortbestaan van het
hospice omdat de bijdragen van Rijk,
Gemeente en verzekeringsmaatschap-
pijen onvoldoende zijn om de kosten
te dekken. Men is op zoek naar spon-
soren voor deze actie: bedrijven én
particulieren. Alle sponsoren worden
desgewenst vermeld tijdens de ten-
toonstelling. Het is ook mogelijk het
bedrijf of naam als sponsor in de ca-
talogus te laten vermelden. Wil men
zich aanmelden als kunstenaar, als
kunstgever of als sponsor, neem dan
telefonisch of via de mail contact op
met Johan Drewes, jg.drewes@pla-
net.nl, 0575 517560.

Ten bate van Hospice Zutphen
Kunstverkooptentoonstelling 
en veiling
Zutphen - Op 9, 10 en 11 novem-
ber vindt een kunstverkoopten-
toonstelling en -veiling plaats 
in de Walburgkerk. Particulie-
ren en kunstenaars uit de wijde 
omgeving van Zutphen - het ver-
zorgingsgebied van het hospice 
- kunnen een kunstwerk ter be-
schikking stellen.

Graffiti artiest Bamski Noodles vertoont zijn live spraycan 
kunsten en op een miniramp vinden demo’s Skateboar-
den en BMX van DavyD en Lion plaats. Hardcore hiphop 
DJ Smooth Cee zal voor een begeleidend stukje muziek 
zorgen en zal je kennis laten maken met de technieken 

van Turntableism; Scratchen, beatjugglen, flairen en 
backspinnen. Younger at heart wil deze dag de kids inclu-
sief hun papa’s, mama’s, opa’s en oma’s prikkelen met de 
positieve vibes uit de jongerencultuur. Dus wees Young en 
komt dat zien, zondag 5 juni tussen 12.00 en 17.00! Deze 
dag maakt onderdeel uit van de Tour die Younger at heart 
deze zomer langs de kernen van de gemeente Bronckhorst 
doet. Hou Hyves, Facebook of Twitter in de gaten om te 
zien wanneer Younger at heart bij jou langs gaat komen.

Younger at heart in Vorden
Vorden - Op 5 juni van 12:00 t/m 17:00 tijdens de 
koopzondag zal jongerenwerk organisatie Younger 
at heart haar kamp opslaan op markt in Vorden.



Johan de Boer, voorzitter van de nieu-
we Stichting Kunst&Cultuur Bronck-
horst heette alle aanwezigen van har-
te welkom. Het was de burgemeester 
die destijds het initiatief nam om sa-
men met de VVV tot één kunstmani-
festatie in Bronckhorst te komen en 
een oproep deed aan alle kunstenaars 
en kunstinstellingen in Bronckhorst. 
“De Kunst10Daagse Bronckhorst is 
vijf jaar geleden, onder de bezielende 
leiding van de toenmalige directeur 
van de VVV, Rick Hulshof geboren,” 
vertelde Johan. Rick werkte samen 
met Jopie Wullink en een werkgroep, 
bestaande uit kunstenaars en galerie-
houders. In vier jaar tijd brachten 
zij de Kunst10Daagse waar het nu 
is. “Het was en is, zoals hij zelf ooit 
gezegd heeft, een beetje zijn kindje.” 
Nu is de organisatie overgenomen 
door de Stichting en werd Rick vader 
van Marre. Als dank voor zijn oude 
vaderschap kreeg Rick een cadeau 
passend bij zijn nieuwe vaderschap, 
een kunstwerk van een Bronckhor-
ster Kunstenaar: het boek ‘Torenroos-
je’, geschreven en geïllustreerd door 
Erna Kuik. Rick bedankte iedereen 
en vertelde het boek zeker te lezen 
en voor te lezen, maar eerst te gaan 
genieten van de Kunst10Daagse. De 
commissieleden Jopie Wullink, José 
van der Staak, Irene Burger, Monique 
Wolbert, Martine van Zwieten, An-
nie Elissen, Corinne Veen en Agnes 
Raben kregen allemaal een bloemetje 
als dank. Frank Mulder, die de websi-
tes heeft gemaakt, was verhinderd. 
In het voorjaar 2010 werd de Stich-
ting Kunst&Cultuur Bronckhorst 
opgericht, om niet alleen de Kunst-
10Daagse in stand te houden, maar 
op het hele terrein van kunst en cul-
tuur in Bronckhorst te stimuleren en 
te coördineren. 

“Dit lustrumfeest kan gevierd wor-
den, niet alleen dankzij de werkgroep 
Kunst10Daagse maar dankzij de geza-
menlijke inzet van het bestuur van de 
Stichting Kunst & Cultuur, de werk-
groep Kunst10Daagse, de VVV en de 
Gemeente.” Jopie Wullink maakte de 
gids voor de Kunst10Daagse met nieu-
we logo’s van Martine van Zwieten en 
de nieuwe websites werden gemaakt 
door Frank Mulder. “Het meedenken 
en de steun van Els Pierik is voor ons 
van grote waarde gebleken.” 

Burgemeester Henk Aalderink is ont-
zettend trots dat de Kunst10Daagse 
ontstaan is. “De gemeente moet ge-
woon faciliteren,” vindt hij. “We zijn 
met de TROB in 2006 begonnen met 
vier projecten. Dit is, mag ik eerlijk 
zeggen, het meest succesvolle project 
geworden.” 
Kunst en cultuur worden ook steeds 
belangrijker. “Als je kijkt naar het 
leefmilieu, de leefomgeving en de 
creatieve economie, zijn dat toch de 
onderwerpen en aandachtsvelden 
waar het in de toekomst om gaat,” 
aldus burgemeester Aalderink. “We 
hebben niet de ambitie een accom-
modatie te hebben als het Amphion. 
Als je kijkt naar die 41 kunstuitingen 
en dat partijen elkaar kunnen vinden, 
dan mag dat met een beetje geld van 
ons. Maar als je elkaar vindt, versterk 
je elkaar. Ik hoop van harte dat u veel 
bezoekers krijgt.” 

Hans Esmeijer, tot voor kort gedepu-
teerde kunst en cultuur van de pro-
vincie Gelderland sprak over profes-
sional, amateur en liefhebber. “Het 
geluk van mensen bevorderen door 
kunst te maken en/of kunst te bele-
ven. Zo’n Kunst10Daagse heeft die 
kanten: scheppen en beleven. Kunst 
kan het geluk van mensen bevorde-
ren.” 
De gemeente Bronckhorst heeft 
veel te bieden, ook op het gebied 
van kunst en cultuur. “Inderdaad, 
Bronckhorst heeft geen groot gesub-
sidieerd theater, dat staat buiten de 
gemeentegrens. Maar Bronckhorst 
heeft wel heel veel intieme plekjes 
waar muziek, theater en literatuur 
tot zijn recht komt. Bronckhorst 
heeft geen groot kunstmuseum dat 
met publieke middelen in stand 
moet worden gehouden. Maar wel 
tientallen galeries, ateliers en allerlei 
presentatieplekken Het gemeentebe-
stuur kan trots zijn op wat met par-
ticulier initiatief door ondernemende 
burgers is neergezet.” 
Hans Esmeijer benoemde het soms 
teveel opgeklopte onderscheid tus-
sen professionele kunstenaars en 
amateurkunstenaars. “Ik ben meer 
van de verbinding. Die is hier geluk-
kig ook aangebracht. Ik ben van me-
ning dat kwaliteit zichzelf bewijst, 
dat professionals amateurs kunnen 
inspireren. Maar ook andersom, dat 

soms kunstenaars die er geen vak-
opleiding voor hebben genoten, niet 
academisch gevormd zijn, soms een 
zo eigen stijl en techniek hebben ont-
wikkeld dat professionals er nieuwe 
creativiteit aan kunnen ontlenen.” 
Hij noemde hierbij de autodidacten 
Vincent van Gogh en Ans Markus. 
“Wat alle kunstenaars en hun pu-
bliek in de Kunst10Daagse verbindt, 
is dat wij de kunst liefhebben.” 
De vele kernen in Bronckhorst lij-
ken deze tien dagen een beetje op 
de kunststeden van vroeger. Kunste-
naars zijn belangrijke stoffeerders 
van de regio waarin zij werken en 
wonen. “Ik ben een liefhebber die 
met de opening van de vijfde Kunst-
10Daagse weer een beetje gelukkiger 
wordt. Ik hoop u ook. Gefeliciteerd! 
De tentoonstelling is geopend!” 

Alle kunstenaars mochten naar voren 
komen om zich even voor te stellen 
en de officiële openingshandeling bij 
te wonen. Henk Aalderink en Hans 
Esmeijer lieten een verrassing hoog 
uit het Atrium naar beneden komen. 
De feestelijke cadeaudoos bevatte Het 

Lustrum: een grote vijf met het haas-
je en de nieuwste gids. Vervolgens 
zochten de deelnemers hun eigen 
werk op, om op het teken van Cere-
moniemeester Corinne Veen, deze te 
onthullen. 

De kunstenaars en galeriehouders
bleven met muzikale omlijsting van
het duo ‘Para Eterno’, Miguel en Le-
ontien Stordiau (zanger/gitarist & cel-
liste), gezellig napraten met elkaar.
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Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011

Grootse opening lustrum
Bronckhorst - De Kunst10daagse viert haar eerste lustrum! Van 27 mei 
t/m 5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, mu-
sea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst geopend. 
De officiële opening werd donderdag 26 mei gehouden in het Atrium 
van zorgcentrum De Bleijke in Hengelo Gld. waar eveneens de over-
zichtstentoonstelling, met werk van alle meer dat 40 deelnemende 
kunstenaars en galerieën is ingericht.

Henk Aalderink (l.) en Hans Esmeijer onthullen Het Lustrum.

De werkgroep Kunst10Daagse 2011 bij elkaar met hun bloemetje.

Rick Hulshof (m.) krijgt voor zijn vele werk als directeur een present aangeboden.

Na ruim vijftien jaar als trainer van 
de lagere seniorenteams van Pax, is 

Joop Notten (62) gestopt. Vorige week 
donderdag gaf hij de laatste training 

aan de spelersgroep die bestaat uit
spelers van Pax 4 tot en met Pax 11.
Door een langdurige blessure kan
Notten het trainerschap niet meer
uitoefenen. Hierbij alsnog de foto.

Joop Notten gestopt als trainer 
bij Pax

Hengelo - In het artikel van ’Joop Notten gestopt als trainer bij Pax’ 
ontbrak de bijgaande foto.

‘Jopie’ op de voorgrond wordt bedankt door Pax-voorzitter Erwin ten Kate.
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veelzijdig

www.weevers.nl

Wij zijn Weevers, het bedrijf dat 

 me-

dia verbindt. Uw wens verta-

len wij van idee naar concreet 

product. Al onze specialismen 

staan stuk voor stuk garant 

voor kwaliteit. De verbinding is 

onze kracht.

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden

tel. (0575) 55 13 81

Bovendien ontvangt u vrijdag en zaterdag, tegen inlevering van deze advertentie 

10% EXTRA KASSAKORTING op uw aankoopbedrag*

Op de koopzondag geven we zelfs, tegen inlevering van deze advertentie

20% EXTRA KASSAKORTING op uw aankoopbedrag*

* Dit geldt alleen voor de afgeprijsde artikelen, niet in combinatie met andere acties/cheques.
Openingstijden: Vrijdag 3 juni: 09.30 tot 21.00 uur.

Zaterdag 4 juni: 10.00 tot 17.00 uur. Koopzondag 5 juni: 12.00 tot 17.00 uur.

3
JUNI

4
JUNI

5
JUNI

2010.

5 JUNI KOOPZONDAG in VORDEN

Kinderboerderij
FELTSIGT

JUNI ACTIVITEITEN

• Hemelvaartsdag (2 Juni)
Ontbijt en fietstocht

vanaf 9.00 uur

• 2de Pinksterdag (13 Juni) 
diverse activiteiten vanaf 13.00 uur

• Piet Pauw dag (19 Juni)
thema dag voor kinderen

vanaf 13.00 uur.

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld
Gemeente Bronckhorst
Tel./fax. 0575-462828
e-mail: info@feltsigt.nl
website: www.feltsigt.nl

Hemelvaartdag 
2 juni

De Feestfabriek 
met zanger/DJ ‘Eeko’

Vanaf 21.00 uur
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Ongeveer halverwege de route is de 
lunchpauze. Hier staat een spring-
kussen voor de kinderen en verschil-
lende kraampjes met streekproduc-
ten. Tijdens de lunchpauze is er kof-
fie, thee, frisdrank, soep, hamburgers 

enz. enz. te koop. Tevens is er een au-
toroute beschikbaar. 
Startpunt: Paardestraat 1, 7221 NE
Steenderen. Starten kan tussen 8.00
uur en 10.30 uur. Kosten voor deelna-
me is 5 euro per persoon, het ontbijt
is gratis. Kinderen tot 12 jaar gratis. 
De routebeschrijving krijgt iedereen
bij het startpunt, aanmelden is niet
nodig. Er is parkeergelegenheid aan-
wezig. 

Meer informatie bij Olga Oosterink, te-
lefoon (0314) 381440 of (06) 10646993
en Anneke Groot-Roessink, telefoon
(0575) 470245 of (06) 18375569. 
Mailen kan ook naar Ria Hissink: 
mts.hissink-kapper@hetnet.nl

Dauwtrappen op Hemelvaartdag
FIETS DE BOER OP
Steenderen - FIETS DE BOER OP 
organiseert op Hemelvaartsdag 
2 juni weer een fietstocht voor 
het hele gezin met ontbijt vooraf. 
Langs een mooie route van ca. 25 
km zijn verschillende bedrijven 
opengesteld. De tocht voert onder 
andere langs een akkerbouwbe-
drijf, melkveehouder, een molen, 
een fruitteler en andere interes-
sante bedrijven.

Een wandelroute van ongeveer 14 
kilometer (verkorte route 10 kilome-
ter), langs door architect Cuypers ont-
worpen objecten.

Een mooie route op de Kranenburg en 
omgeving. De start is bij de kerk op 
de Kranenburg (nu Heiligenbeelden-
museum), Ruurloseweg 101, 7251 LD 

vorden. Daar is op de openingsdagen, 
dinsdag, donderdag en zondag vanaf 
eind juni ook de routebeschrijving te 
verkrijgen. 

Bij de VVV te Vorden ligt de routebe-
schrijving vanaf eind juni ook.

Kranenburg - Op zaterdag 21 mei hebben vrijwilligers van Kranen-
burgs Belang de routepaaltjes van de Cuypers wandelroute geplaatst.

De start en het einde van de drie toch-
ten was op het evenemententerrein 
De Hietmaat in Hengelo Gld. De start 
was elke dag tussen 11.00 en 12.30 
uur. Uiterlijk om 18.00 uur moesten 
de deelnemers weer terug zijn. De 
deelnemers konden alle drie routes 
rijden, maar één of twee routes was 
ook mogelijk. De afstanden van alle 
routes waren ongeveer dertig kilome-
ter.
Op de eerste dag, 27 mei, werd het 
evenement geopend door Martien 
Plevier, voorzitter van de Stichting 
Bronckhorster Paardenmeerdaagse. 
Vorig jaar is het een stichting gewor-
den, maar de organisatie is in handen 
van de drie verenigingen: In Stap en 
Draf uit Hengelo, In de Reep’n uit 
Vorden en Onder de Zweppe uit Zel-
hem. Leden van deze verenigingen 
hadden in hun eigen gebied mooie 
routes uitgezet. 

Op de eerste dag (27 mei) deden 55 
deelnemers mee, verdeeld in 40 men-
ners en 15 ruiters. De route ging rich-
ting Vorden, Linde en omstreken. De 

tweede dag (28 mei) gingen 65 deel-
nemers (40 menners en 25 ruiters) 
van start voor de route Hengelo en 
omgeving richting het Zand en de 
buurtschappen Veldhoek en Varssel. 
De slotdag (29 mei) trok 77 deelne-
mers (55 menners en 22 ruiters). Hier 
ging de route richting Zelhem en 
omgeving met onder meer het bui-
tengebied van Halle. De leden van de 
drie menverenigingen hadden mooie 
routes uitgezet die voerden voor een 
groot deel over onverharde wegen. Er 
waren weggetjes opgenomen die nor-
maal niet toegankelijk zijn. Speciaal 
voor dit evenement waren ze open 
gesteld door de landgoedeigenaren. 
“Als organisatie zijn we daar heel blij 
mee”, zeggen Wim Kruisselbrink en 
Martien Plevier van de stichting. Van 
de mogelijkheid voor overnachting 
met pensionstalling voor paarden, 
is steeds meer belangstelling. Hier 
wordt redelijk gebruik van gemaakt. 
“Anderen laten alleen hun paard bij 
een boer achter en rijden zelf met 
hun auto naar huis”. 

Helmy en Berry uit Zelhem doen mee 
met een aanspanning met een Half-
linger. Ze doen voor de eerste keer 
mee en rijden alle drie dagen de rou-
tes. “Het is heel goed georganiseerd. 
Er zijn onderweg stempelposten, toi-
letten en er is water voor paarden. Al-
les is perfect geregeld. Het is leuk om 
mee te doen en er is onderling ook 
veel contact. We rijden in deze omge-
ving wel vaker, maar dit is toch weer 
anders”, zeggen beiden. Cilia Heyting 
en haar partner Jeen uit Ruurlo doen 
mee met een aanspanning die getrok-
ken wordt door twee Welsh pony’s. 
Het is voor de eerste keer dat ze mee-
doen en doen alle drie dagen mee. Ze 
zijn lovend over de mooie routes en 
de goede verzorging van het evene-
ment. 
De opzet van de Paarden Meerdaagse 
is dat menners en ruiters op een ge-
moedelijke manier en in een rustige 
sfeer de mooiste plekjes in de gemeen-
te Bronckhorst ontdekken. Er waren 
allerlei paardenrassen te zien. Veel 
pony’s maar ook grote paarden zoals 
Friezen, KWPN en Belsen. De organi-
satie van de Bronckhorster Paarden-
meerdaagse was na afloop tevreden 
over het verloop. De belangstelling 
neemt toe. Volgend jaar krijgt het 
een vervolg.

Bronckhorster Paardenmeerdaagse

Menners en ruiters genieten van 
Bronckhorst

Hengelo - Met succes werd voor de derde keer de Bronckhorster Paar-
denmeerdaagse gehouden. De driedaagse tocht werd gehouden op 27, 
28 en 29 mei. Er waren veel deelnemers, zowel menners als ruiters. Zij 
waren heel tevreden over de mooie routes en de perfecte organisatie 
van het evenement.

Concerten waar eigenaars en musici 
Jack van Dodewaard en Rita Boshart 
meestal zelf musiceren. Deze inloop-
concerten blijken een groot succes en 
Het Klavier gaat daar ook dit jaar mee 
door. Jack van Dodewaard speelt 4 ju-
ni pianowerken en improvisaties uit 
eigen repertoire en Rita Boshart zingt 

alvast liedjes uit haar soloprogramma
‘Rita zingt…’ Een programma dat ze
in dit najaar volledig zal spelen in
de Lindesche Molen. Hierin vertelt
ze het verhaal van 35 jaar zingen en
liedjes schrijven. Het programma bij
Het Klavier duurt in totaal een klein
uurtje en de toegang is gratis! Voor
wie dat wil, biedt dit inloopconcert
ook de gelegenheid om nader kennis
te maken met de vele mogelijkheden
die Het Klavier te bieden heeft. Na
afloop is er dan ook de gelegenheid
om van gedachten te wisselen over
muziek, pianospelen en piano’s. Het
volgende inloopconcert is 2 juli. Meer
info op www.het-klavier.nl

Inloopconcert bij Het 
Klavier
Vorden - Voor het derde achter-
eenvolgende jaar organiseert Het 
Klavier aan de Ambachtsweg 2A 
(Industrieterrein Het Werkveld) 
in de zomermaanden de zoge-
naamde ‘inloopconcerten’ . Zo 
ook op zaterdag 4 juni vanaf 
15.30 tot 16.30 uur.

Voorafgaand zal op zaterdagmiddag 
4 juni om 14.00 uur een springwed-
strijd in de klasse BB en B worden 
gehouden. Aansluitend volgt dan een 
40+ springwedstrijd voor deelnemers 
vanaf 40 jaar. Deze wedstrijd telt mee 
voor de competitie van de Senioren-
club Achterhoek. De wedstrijd begint 
om 17.30 uur. Zie hiervoor de website 
www.seniorenachterhoek.nl 

Op zondag 5 juni begint het program-
ma om 9.00 uur met de klasse B, L
en Z dressuur. Alsook het springen
klasse B en aansluitend de klasse L.
’s Middags is er dressuur in de klasse
L2, M1 enM2.In de springring komen
dan de klasse M, Z en ZZ aan de start.
De wedstrijd telt mee als selectiewed-
strijd van de Kring De Oude IJssel voor
de Regiokampioenschappen van Gel-
derland. Deelnemers en starttijden
kunt u vinden op de website www.
startlijsten.nl onder de plaatsnaam
Hengelo Gld. 
Het concoursterrein De Hietmaat is
gelegen aan de Zelhemseweg in Hen-
gelo Gld. en is voor iedereen vrij toe-
gankelijk.

Rijvereniging De Bosruiters

Concours hippique
Hengelo - Op zondag 5 juni orga-
niseert de rijvereniging De Bos-
ruiters uit Keijenborg weer haar 
jaarlijkse Concours Hippique 
voor paarden op het evenemen-
tenterrein De Hietmaat aan de 
Zelhemseweg in Hengelo Gld.

Tot nu kunnen winkels alleen op 12 
zondagen per jaar open zijn. Er is 
een nieuwe regeling die het mogelijk 
maakt levensmiddelenwinkels open 
te stellen op de avonden van zon- 
en feestdagen. In Bronckhorst kun-
nen op basis van de nieuwe regeling 
maximaal twee supermarkten vanaf 
16.00 uur geopend zijn op alle zonda-
gen, althans dit is het voorstel dat het 
college naar de raad heeft gestuurd. 
Het college wil hiermee inspelen op 
de ontwikkeling van andere leef- en 
werkpatronen, de economie verster-
ken en werkgelegenheid vergroten. 
Ook hoopt het college te voorkomen 

dat het publiek op zondagen naar
een andere gemeente gaat voor een
supermarkt. 
In alle gesprekken over de leefbaar-
heid van deze gemeente, met een
krimpende bevolking, wordt door
inwoners juist gevraagd het voorzie-
ningenniveau op peil te houden. Vol-
doende diversiteit in winkelaanbod,
voldoende winkels ook in de kleinere
kernen zijn van grote betekenis. En
deze kleinere winkels hebben abso-
luut geen voordeel bij twee super-
markten die op zondagen open zijn.
De werkgelegenheid die je mogelijk
maakt met deze maatregel, verlies je
dan bij de kleinere winkels. Verder is
de gemeente zo groot qua oppervlak,
dat het nogal theoretisch is te veron-
derstellen dat een inwoner juist dan
wel naar de supermarkt van Bronck-
horst zal gaan.
De PvdA pleit er voor dat de gemeen-
te echt werk gaat maken van de leef-
baarheid en dat zij de huidige situatie
laat voortbestaan en niet supermark-
ten gaat bevoordelen boven de klei-
nere winkels.

PvdA Bronckhorst komt op 
voor kleine middenstand
Bronckhorst - Het college van 
CDA en VVD stelt voor dat al-
leen twee supermarkten gebruik 
kunnen gaan maken van de zon-
dagopenstelling. Kleinere winkels 
kunnen echter niet open gaan op 
zondagen, waardoor zij mogelijk 
gedupeerd worden. Deze kleinere 
winkels heeft Bronckhorst juist 
nodig voor de leefbaarheid van 
het platteland.

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

Nieuwe wandelroute op de Kranenburg



Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 22 van

30 mei t/m 4 juni 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO BUITENGEWOON GOED



Zingen is leuk en dat vindt je 
 baby ook. Waarom? Je baby 
vindt het heerlijk om een 
 vertrouwde stem te horen, want 
hij hoorde jullie stemmen al in 
de baarmoeder. Met zingen 
maak je contact op een vrolijke 
manier. Leg je baby eens op je 
knieën als je zingt, zodat hij goed naar je mond en je gezicht 
kan kijken. Je kindje herkent liedjes en versjes aan hun ritme.

Klap eens in je handjes: 

zingen voor je baby

Je kind kan faalangst krijgen 

als hij moet laten zien hoe goed 

hij iets kan. Hij is dan bang dat 

hij niet aan de eisen voldoet die 

aan hem worden gesteld. Hij 

wordt onzeker en dat is slecht 

voor zijn zelfvertrouwen. 

Dit kun je doen als je kind 

 faalangst heeft:

• Neem de faalangst van je 

kind serieus. En laat je kind 

merken dat het niet raar is. 

• Ga op een positieve manier 

met je kind om. 

• Zorg dat je kind in situaties komt, waarin hij succesvol kan 

zijn. 

• Wees niet te beschermend. Probeer niet alles voor hem op te 

lossen. Dat versterkt zijn faalangst juist. 

• Zeg niet tegen je kind dat hij spontaan, perfect of flink moet 

zijn. Niemand is perfect. En je kunt niet flink of spontaan zijn 

als je je niet zo voelt. 

Kijk voor meer tips en informatie op 

www.cjgbronckhorst.nl/kind/moeilijkgedrag/faalangst

Faalangst

Soms zijn pubers verfrissend 
en ontwapenend, soms ook hu-
meurig of dwars. Het is vaak 
een woelige periode voor het 
kind, maar ook voor de ouders. 
Je twijfelt over wat je wel of niet 
moet toestaan. Wat doe je als je 
puber zich niet aan regels 
houdt? Welke straf is geschikt 
voor een kind van deze leeftijd? 
Een puber zelf wil het liefst he-
lemaal geen bemoeienis. Dit la-
ten ze duidelijk merken. Ze zijn 
goed in het verwoorden van hun 
eigen mening en ‘vechten’ voor 
meer zelfstandigheid. Dit kan 
leiden tot botsingen in huis. 

Enkele tips:
• Blijf regels stellen over bijvoorbeeld bedtijd en tijd van thuis-

komen. Binnen deze grenzen kunnen pubers hun eigen weg 
gaan. 

• Maak ook samen met je kind regels. Bespreek bijvoorbeeld 
waaraan hij of zij zakgeld mag uitgeven. Zo kan je puber 
daarna toch zelfstandig beslissingen nemen. 

• Het is belangrijk om aandachtig naar je kind te luisteren. Die 
leert zo ook de eigen mening goed te verwoorden. 

• Laat je kind eigen problemen zoveel mogelijk zelf oplossen. 
Hij/zij moet de kans krijgen om hiermee te oefenen en hierin 
zelfstandig te worden. Toon wel betrokkenheid en steun, bij-
voorbeeld door te bespreken hoe je kind het probleem kan 
aanpakken.

Meer vragen over pubers? info@cjgbronckhorst.nl.

Help, ik heb een puber in huis

In de gemeente Bronckhorst kent 53% van de 
 ouders het CJG. Ouders uit Bronckhorst hebben op 
cjgbronckhorst.nl vooral behoefte aan  informatie 
over het lokaal ondersteunings aanbod op het 
 gebied van opvoeden en opgroeien en over de 
 lokale activiteiten voor de jeugd.  Verder is met 
 name informatie over psychische en gedrags-
problemen en praktische opvoedtips  gewenst.

Kijk voor het hele onderzoek op 
www.cjgbronckhorst.nl

(onderzoek januari 2011)

Wat willen Bronckhorster 

ouders?

Heb je zelf een vraag over de opvoeding of het opgroeien van je 
kind? Kijk dan eens op www.cjgbronckhorst.nl. Met heel veel 
informatie over het opvoeden en opgroeien van je kind en alles 
wat daar te maken heeft. Keurig gerangschikt op leeftijd en op 
onderwerp. Vind je geen antwoord op je vraag, dan kun je die 
heel gemakkelijk (zelfs anoniem) aan een van onze 
 medewerkers stellen. Je kunt je vraag mailen naar 
info@cjgbronckhorst.nl, of kijk op de website bij ‘stel je vraag’. 
Je hebt dan binnen twee dagen een antwoord. Wil je liever 
 bellen, dan kan dat ook. Een van onze medewerkers staat je te 
woord  - of zal contact met je opnemen. Het telefoonnummer is 
0575- 461100.

Stel je vraagDe website bestaat nu twee jaar en wordt al goed bezocht door 

ouders en opvoeders in Bronckhorst. Volgens Charel van Dijk 

van de gemeente Bronckhorst blijft het echter niet alleen bij 

een website. In de toekomst komt er ook een fysiek loket, dat 

gebruik zal maken van bestaande organisaties en samen-

werkingsverbanden. Ouders kunnen hier in levende lijve met 

medewerkers praten, wat in sommige gevallen natuurlijk heel 

belangrijk is. 

Tevens wordt gezocht naar meer regionale  samenwerking met 

andere Achterhoekse gemeentes en  organisaties. Hierbij 

wordt het onderwijs nadrukkelijk betrokken. Het is de bedoe-

ling alle professionele organisaties (nog) actiever te laten 

meewerken aan het CJG. Zodat het CJG hét vraagpunt over 

 opvoeden en opgroeien wordt en ouders zo  nodig doorverwijst 

naar de juiste organisatie die verder kan helpen. Het CJG: 

 eerste hulp bij opvoeden!

Toekomstplannen CJG

Voor alle opvoedinformatie: www.cjgbronckhorst.nl
Stel je vraag: info@cjgbronckhorst.nl
Of bel met: 0575 - 46 11 00

Nieuwsbrief en gratis 
 zwembadkaartjes
Elke maand komt er een nieuws-
brief uit van het CJG. Vol met op-
voedinformatie voor elke leeftijd, 
vragen over opvoed problemen, 
cursussen, een 
 activiteitenagenda, enzovoort.
De eerste twintig aanmeldingen 
ontvangen gratis zwembad-
kaartjes voor het hele gezin. Dus 
meld je aan voor de nieuwsbrief 
via info@cjgbronckhorst.nl!

Volg ons op Twitter
Je kunt ons volgen op Twitter: 
http://twitter.com/cjgbronckhorst. 
Met het laatste nieuws over  
opvoeden en kinderen.

Contact

Welterusten: 
slaaptips voor 
je peuter 
of kleuter
Hieronder enkele tips voor het slapen gaan: • Sluit de avond rustig af. Doe bijvoorbeeld geen wilde of 

drukke spelletjes meer.• Zeg van tevoren dat het bijna bedtijd is. • Zegt je kind dat hij/ zij niet naar bed wil? Ga er dan niet 
over praten. Hoe minder je praat, hoe minder je kind 
‘nee’ kan zeggen. • Doe je peuter nog even in bad, daar wordt hij/zij 
 slaperig van. 

• Gebruik de slaapkamer niet als strafplek, want daar wil 
je peuter of kleuter dan liever niet zijn. • Laat je kind liever geen tv kijken ‘s avonds. 

• Begint je kind te huilen? Niet uit bed halen! Het is 
 belangrijk om grenzen te stellen.

Het is alweer twee jaar geleden dat zangeres Nikki samen 
met de toenmalige wethouder Ab Boers op 31 mei 2009 een 
spiksplinternieuwe website voor Bronckhorster ouders 
 lanceerde. Op deze website van het Centrum voor jeugd en 
gezin Bronckhorst kunnen ouders met alle grote en kleine 
vragen op het gebied van opvoeden terecht. Voor ouders en 
 opvoeders van kinderen van 0 tot en met circa 23 jaar, maar 
ook als je zwanger bent of wilt worden. Als je niet direct de 
 info vindt die je nodig hebt, kun je een vraag via de mail stellen 
(info@cjgbronckhorst.nl). En die weg hebben al veel ouders 
gevonden. 

Top vijf opvoedingsproblemen
36% van de ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar maakt zich 
weleens zorgen over een of meerdere kinderen of over hun 
 opvoeding (bron: www. NJI.nl). De vijf meest voorkomende 
 opvoedingsproblemen zijn:
1. Houden aan en het stellen van grenzen
2. Luisteren, gehoorzamen
3. Ontwikkeling en gezondheid
4. Schoolprestaties
5. Onzekerheid/ faalangst

Bron: GGD Zuid-Holland West (2007)

CJGBronckhorst viert tweejarig bestaan! 
www.cjgbronckhorst.nl de eerste hulp bij opvoeden in Bronckhorst

Centrum Jeugd en Gezin Bronckhorst is er al 

voor jou wanneer je zwanger bent of wilt 

 worden. Er gaat veel veranderen in jouw  leven 

met de kleine op komst. Er zijn wel 1.000 

 vragen die je  bezig kunnen houden of situaties 

waar je tegenaan loopt. Voor al deze vragen 

kun je terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin. 

Meer weten: kijk op www.cjgbronckhorst.nl

Zwanger

Tussen de 18 en 23 jaar verandert er veel in je leven. Je gaat 
werken of studeren, blijft thuis wonen of je gaat op kamers. 
Het is een periode waarin je zelfstandiger wordt en veel zaken 
zelf moet regelen. Je wilt je eigen leven leiden, maar soms heb 
je vragen. Bijvoorbeeld: • Ik word 18, moet ik nu mijn zorgverzekering gaan betalen?
• Ruzies thuis lopen uit de hand. Wat kan ik doen?
• Ik wil graag zelfstandig gaan wonen. Ben ik er klaar voor? En 

wat kan ik verwachten?

Meer weten? Kijk op: www.cjgbronckhorst.nl/jongvolwassene 
of www.jonginbronckhorst.nl.

Op eigen benen



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

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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Sinds begin dit jaar is het Leerwerk-
loket Achterhoek gestart. Op het 
werkplein in Doetinchem staan en-
thousiaste scholingsadviseurs klaar 
om u advies te geven bij vragen over 
uw loopbaan, scholingsmogelijkhe-
den, subsidies voor scholing en de 
kansen op de arbeidsmarkt. Dit ad-
vies is kosteloos en vrijblijvend. 
Werkt u al vele jaren in uw huidige 
functie, maar zou u graag een stap 
willen maken? Of bent u werkloos ge-
worden en wilt u de mogelijkheden 
van EVC (erkenning verworven com-
petenties), bijscholing of omscholing 
naar een andere functie verkennen? 
Bent u net klaar met uw opleiding en 
twijfelt u of u een vervolgopleiding 
zult gaan doen? Of bent u een werk-
gever en vraagt u zich af of de mede-
werkers voldoende opgeleid zijn voor 
de nieuwe uitdagingen waar het be-
drijf voor staat? Voor dit en vele an-
dere vragen kunt u terecht bij het 
Leerwerkloket Achterhoek.

Het dichtstbijzijnde Leerwerkloklet 
voor inwoners van Bronckhorst is op 
het Werkplein Doetinchem, Terborg-
seweg 136 in Doetinchem.

Gaat u gerust eens langs. Voor
meer informatie zie ook:
www.leerwerkloket-achterhoek.nl. 

Lassen is een vak, maar een Bronck-
horster inwoner van 48 realiseerde 
zich onlangs dat het hem onvoldoen-
de uitdaging bood om dit zijn hele 
loopbaan te blijven doen. Daarom 
meldde hij zich bij het Leerwerklo-
ket. Doordat zijn baan ophoudt, was 
dit een goed moment om zich op-
nieuw te oriënteren. Hij was op zoek 
naar een beroep met meer afwisse-
ling. Een functie als (vrachtwagen)
chauffeur leek een mogelijkheid, hij 
had namelijk al het groot rijbewijs, 
alleen nog geen chauffeursdiploma. 
Na een oriëntatieperiode bij verschil-
lende opleiders en het afwegen van 
de consequenties, kiest hij er uitein-
delijk voor om zijn chauffeursdiplo-
ma te gaan halen en in die sector 
werk te gaan zoeken. Het is een 
branche waar goede kansen op de 
arbeidsmarkt zijn.

Het Leerwerkloket Achterhoek voor al uw opleidingsvragen 
Overweegt u een carrièreswitch?

Bronckhorst is samen met nog tien 
gemeenten, het waterschap, be-
drijfsleven en maatschappelijk in-
stellingen in de Regio Achterhoek 
gastheer voor het jaarcongres van de 
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten op 7 en 8 juni a.s. De och-
tend- en avondprogramma’s van het 
congres vinden plaats in de voorma-
lige Dru-fabriek in Ulft en in het Amp-
hion-theater in Doetinchem. In de 
middag gaan de congresbezoekers 
‘de gemeenten in’. Circa 200 bestuur-

ders komen een kijkje nemen bij drie 
bijzondere initatieven in de gemeente 
Bronckhorst of volgen een deelcon-
gres in ons gemeentehuis. 

Speciale gasten
Voor het congres zijn 22 leerlingen in 
de leeftijd van 15-16 jaar uit de orga-
niserende gemeenten uitgenodigd. 
De jeugd heeft de toekomst en be-
stuurders vinden het belangrijk dat 
zij betrokken wordt en inzicht krijgt 
in het bestuurlijk reilen en zeilen van 

gemeenten. In een bijzondere raad-
vergadering discussiëren de leerlin-
gen met bestuurders over jeugdza-
ken. Maar wel op de manier zoals het 
ook in een echte raadsvergadering 
gebeurt! Jo-Ann Remmelink uit Hen-
gelo en Sharon Bouwmeister uit Vor-
den wonen namens Bronckhorst het 
jeugdprogramma bij. 

Excursies
Het congresthema is ‘Gezonde ge-
meenten, slimme verbindingen’. De 
nadruk van het tweedaagse evene-
ment ligt op de innovatieve kracht 
van de Achterhoek en hoe wij dit als 
regio gezamenlijk organiseren. Wij 
laten bijvoorbeeld zien hoe de sa-
menwerking tussen Achterhoekse 
gemeenten kan leiden tot duurzame 
overheidsinitiatieven die niet alleen 
het landschap en het milieu sparen, 
maar ook de saamhorigheid in de ge-
meenschap versterken. Maar ook 
wat er bij ondernemers aan slimme 
initiatieven is ontstaan. In Bronck-
horst bezoeken de gemeentebe-
stuurders Landgoed ‘t Zelle in Hen-
gelo, waar modern landgoedbeheer 
wordt toegelicht, de eerste fotonen-
boer (fotonen zijn lichtdeeltjes) van 

Nederland in Vierakker, waar de fa-
milie Borgman toont hoe zij haar 
melkveebedrijf zelf voorziet van 
elektriciteit door zonne-energie, of 
Aviko, één van ‘s werelds grootste 
aardappelverwerkende bedrijven.

Het congres vormt een mooie impuls 
voor de Achterhoekse economie. 
Burgemeester Aalderink: “De Achter-
hoek is meer dan alleen rust en 
ruimte. We hebben in de regio bedrij-
ven die tot marktleiders van de we-
reld behoren en daarmee interessant 
zijn voor jongeren als toekomstig 
werkgever. Maar ook mooie eerlijke 
producten uit de streek vinden hun 
weg en zorgen ervoor dat ambachten 
blijven bestaan. Als gemeenten koes-
teren wij dit. De Achterhoekse ge-
meenten werken samen en wij berei-
den ons voor op de toekomst van het 
platteland met als insteek dat onze 
regio een plek blijft waar het fijn wo-
nen, werken en recreëren is. We zit-
ten niet stil in de Achterhoek, inte-
gendeel, en dat willen we de rest van 
Nederland laten zien.”

Bronckhorst klaar voor ontvangst

gemeentebestuurders bij VNG-congres

    
Op offi ciële feestdagen wordt er in de gemeente 

Bronckhorst geen huishoudelijk afval ingezameld. 

Ook op Hemelvaartsdag (donderdag 2 juni) en 

Tweede Pinksterdag (maandag 13 juni) wordt uw afval 

niet opgehaald en gelden er vervangende inhaaldagen. 

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!

Afvalinzameling op feestdagen
De inhaaldagen vindt u op 

uw Afvalkalender en op 

www.berkelmilieu.nl. Of bel de 

Afval-Informatie-Lijn van Berkel 

Milieu, tel. (0575) 545 646, 

bereikbaar op werkdagen van 

09.00-12.30 en 13.00-16.00 uur. 

Plaats ook op de inhaaldag uw 

container om 07.00 uur aan de weg.

I N W O N E R S  V A N  D E  G E M E E N T E  B R O N C K H O R S T

Gemeentehuis op
2 en 3 juni dicht

Op Hemelvaartsdag (2 juni) en de vrijdag
erna (3 juni) is het gemeentehuis gesloten. Vanaf 

6 juni zijn wij u op de gebruikelijke
openingstijden graag weer van dienst.



Het klimaat verandert, dat is altijd zo 
geweest. Alleen door ingrijpen van 
de mens verandert dit veel sneller en 
dat heeft grote impact op mens en 
natuur. De Achterhoekse gemeenten 
maken zich daarom sterk om de ne-
gatieve invloed op de klimaatveran-
dering zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Sinds 2009 werken de gemeenten 
samen met woningbouwcorporaties, 
bedrijven, Provincie Gelderland en 
anderen aan het Achterhoeks kli-
maatprogramma. Vorig week kon u 
over duurzame energie in de Achter-
hoek lezen. Deze week laten we u 
zien wat er met energiebesparing in 
de woningbouw gebeurt. Daarnaast 
kunt u natuurlijk ook zelf iets doen. 
Onderaan dit artikel vindt u hiervoor 
een aantal handige tips.

Laat donker donker, tenzij….
Veel van het energieverbruik van een 
gemeente komt voor rekening van de 
openbare verlichting. Openbare ver-
lichting is belangrijk voor de sociale 
veiligheid, verkeersveiligheid en de 
leefbaarheid. Maar door kritisch te 
kijken waar het donker(der) mag en 

waar het licht moet blijven, proberen 
de gemeenten de verlichting te ver-
minderen en energiezuiniger te ma-
ken. Een nieuwe techniek hierin is 
‘dynamisch dimmen’. Hierbij wordt 
aan de hand van de behoefte van licht 
door het weer en/of de intensiteit van 
het verkeer bepaald of dimmen kan. 
Zo wordt veel energie bespaard zon-
der dat de veiligheid vermindert. Ook 
wordt steeds meer gebruik gemaakt 
van LED-verlichting. Dit is een stuk 
energiezuiniger dan de gangbare ver-
lichting. Al met al wordt er door de 
gemeenten inmiddels fors bespaard 
op het energieverbruik door openba-
re verlichting.

Achterhoek bespaart 2011
Er valt nog veel energie te besparen 
in bestaande woningen. Om woning-
eigenaren te stimuleren hun huis 
energiezuiniger te maken is er voor 
het derde jaar op rij subsidie voor 
dak-, gevel- en vloerisolatie. De sub-
sidieregeling ‘Achterhoek bespaart’ 
was in 2009 en 2010 een groot suc-
ces; daarom krijgt het dit jaar weder-
om een vervolg. Er is in iedere ge-
meente voor 300 woningen maximaal 
€ 500,- subsidie te verkrijgen. Voor
de exacte voorwaarden kijk op
www.bronckhorst.nl.

Energie besparen is geld besparen!
Energie besparen is geld besparen. 
De energieprijzen zullen de komende 
jaren alleen maar verder stijgen en 
de verwachting is dat energie steeds 
belangrijker wordt in de totale woon-
lasten. Daarnaast is energie bespa-
ren van wezenlijk belang voor het mi-

lieu. Het energieverbruik van wonin-
gen is namelijk goed voor ongeveer 
35% van de totale CO2 uitstoot.

Huurwoningen
Veel woningbouwcorporaties zijn be-
zig om een energiebesparingsslag te 
maken in hun woningbestand. Nage-

noeg alle huurwoningen hebben een 
energielabel. Er is hiermee een goed 
inzicht in de energieprestatie van de-
ze woningen. Veel corporaties heb-
ben plannen om woningen te isoleren 
en van een hoger energielabel te 
voorzien. Dit betekent een lagere 
energierekening voor huurders.

Klimaat in de Achterhoek

Zonnecellen geplaatst met subsidie van de 

provincie Gelderland in de regeling 

‘Achterhoek bespaart 2010’

Wat kunt u zelf doen?
Wat kunt u zelf doen voor een be-
ter klimaat. Hieronder staat een 
aantal praktische tips voor thuis. 
Voor meer tips kunt u op www.mi-
lieucentraal.nl kijken. Deze orga-
nisatie geeft onafhankelijk milieu-
advies.

1. Controleer maandelijks de ban-
denspanning. Meet de spanning 
aan het begin van de autorit, voor-
dat de band is opgewarmd. Dat 
kan bij een tankstation, of met een 
spanningsmeter of een eigen au-
tovoetpomp. De juiste banden-
spanning vermindert slijtage en 
rijdt zuiniger.

2. Zet de verwarmingsthermostaat 
op tijd laag, liefst een uur voordat 
u gaat slapen of de deur uit gaat. 
Het is namelijk een fabeltje dat de 

nachttemperatuur niet te laag 
mag worden, omdat opwarmen in 
de ochtend veel extra energie zou 
kosten.

3. Iets korter douchen dan het ge-
middelde van bijna 8 minuten, 
kost weinig moeite, maar levert 
veel op. Door 2 minuten korter te 
douchen bespaart u elk jaar 9.400 
liter warm water. Daarmee daalt 
het gasverbruik van een gemid-
deld huishouden met ongeveer 
100m3. Dat scheelt 55 euro op de 
gasrekening (prijspeil 2010).

4. Let bij het aanschaffen van nieuwe 
apparaten op het energielabel. 
Apparaten met een A label of zelfs 
een A++ label gebruiken minder 
energie dan apparaten met een B 
t/m G label en zijn in verbruik dus 
goedkoper.

Leidingen in een hoesje
Isoleer verwarmingsleidingen in 
ruimten waar warmte niet nodig is. 
Met zo’n isolatie in niet-verwarmde 
ruimten bespaart u per meter lei-
ding ongeveer 3 kubieke meter gas 
per jaar. Isolatiemateriaal voor lei-
dingen is niet duur en gemakkelijk 
aan te brengen. Speciale leiding-
hoezen in verschillende diameters 
zijn te koop bij elke doe-het-zelf-
winkel.

Ruim 80% van de onkruidbestrijding 
op verhardingen in Bronckhorst 
doen we op duurzaam chemische 
wijze. In met name gebieden waar 
het hemelwater van de riolering
is afgekoppeld bestreden wij het
onkruid op verhardingen niet-
chemisch met een ‘heteluchttech-
niek’. Helaas hebben we geconsta-
teerd dat er in de afgekoppelde ge-
bieden teveel onkruid blijft staan en 
de techniek dus onvoldoende werkt. 
Dit gaat ten koste van het infiltreren 
van hemelwater en is ongewenst. 
Daarom hebben wij besloten het on-
kruid op de verhardingen overal 
chemisch te gaan bestrijden. We 
voeren de chemische bestrijding uit 
volgens de gecertificeerde methode 
‘Duurzaam onkruidbeheer op ver-
hardingen’. De onkruidbestrijding in 
Bronckhorst gebeurt hierdoor op 
verantwoorde wijze. Uit onderzoek 
is gebleken dat qua milieuschade 
geen verschil meer is tussen beide 
technieken. We gingen er voorheen 
nog van uit dat hetelucht minder 
schadelijk was en daarom beter 
toegepast kon worden in gebieden 

waar hemelwater bovengronds 
wordt opgevangen, maar dat is dus 
niet meer het geval. Om onkruid zo-
veel mogelijk te voorkomen, treffen 
we preventieve maatregelen, o.a. 
door te kiezen voor bepaalde soor-
ten verhardingen bij herinrichtin-
gen, het snel herstellen van verzak-
kingen, het beperken van obstakels 
en waar mogelijk versmallen van 
verhardingen. Dit scheelt inzet van 
menskracht en chemische middelen 
en draagt bij tot een versterking van 
onze duurzaamheidsdoelen. We 
voeren twee onkruidbestrijdings-
ronden per jaar uit. De eerste ronde 
vindt binnenkort plaats, de twee 
ronde in het najaar.

Gemeente gaat onkruidbestrijding op 

verhardingen geheel duurzaam che-

misch uitvoeren

Ik ga op vakantie en ik neem mee…. een 

geldig reisdocument

Hebt u dit al geregeld?

Financiële regelingen
ROZ beschikt over verschillende fi-
nanciële mogelijkheden waar (star-
tende) ondernemers in de Achter-
hoek en Twente een beroep op kun-
nen doen. Ondernemers die tijdelijk 
te weinig inkomsten uit het bedrijf 
halen om in hun eigen levensonder-
houd te voorzien, kunnen een beroep 

doen op het Bbz (Bijstandsbesluit 
Zelfstandigen). Dit geldt ook voor be-
drijven die moeten investeren om le-
vensvatbaar te blijven en de financie-
ring niet bancair voor elkaar kunnen 
krijgen. Vanzelfsprekend moet wel 
aan de geldende voorwaarden wor-
den voldaan. Naast kredietverlening 
biedt het Bbz ook de mogelijkheid 

voor een tijdelijke inkomensaanvul-
ling. Van groot belang hierbij is de 
oorzaken van de tijdelijke achteruit-
gang of de investeringsbehoefte te 
herkennen. Vandaar dat kredietverle-
ning altijd gepaard gaat met een ge-
degen advies over de verdere be-
drijfsvoering. Bij het bedrijf kan een 
ondernemerscoach via ROZ ingezet 
worden. De dienstverlening aan
ondernemers die tijdelijk financiële 
ondersteuning nodig hebben is
kosteloos.

ROZ werkt sinds kort intensiever sa-
men met Qredits. Qredits is een orga-
nisatie die zich richt op de verstrek-

king van microkredieten aan onder-
nemers. ROZ is hét microfinancie-
ringspunt (MF-punt) voor Twente en 
de Achterhoek en het voorportaal van 
Qredits. Dat betekent dat de dienst-
verlening als vanouds wordt ingezet, 
maar dat ROZ (startende) onderne-
mers een extra financieel arrange-
ment kan bieden in de vorm van een 
krediet via Qredits. Als ROZ zelf geen 
bedrijfskrediet kan verstrekken, heb-
ben zij goede contacten met banken 
om hierin voor u te bemiddelen. 

ROZ in Bronckhorst
De gemeente en ROZ werken samen 
om ondernemend Bronckhorst te sti-

muleren. Bent u een Bronckhorster 
ondernemer en heeft u (financiële) 
moeilijkheden of wilt u een bedrijf 
starten en heeft u hierbij hulp nodig? 
Neem dan contact op met het secre-
tariaat van ROZ, via tel. (074) 245 89 
77. U kunt via het secretariaat ook 
een afspraak maken met een onder-
nemersadviseur, die maandelijks 
spreekuur houdt in ons gemeente-
huis. De eerstvolgende spreekuren 
zijn op 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 sep-
tember, 4 oktober, 1 november en
6 december van 13.30 tot 17.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
rozachterhoek.nl.

Steun in de rug voor Bronckhorster ondernemers

Als u naar het buitenland gaat, bij-
voorbeeld op vakantie, moet u in het 
bezit zijn van een geldig reisdocu-
ment. Dit kan een paspoort of een Ne-
derlandse identiteitskaart zijn. In een 
groot aantal landen in Europa kunt u 
volstaan met een Nederlandse identi-
teitskaart. Deze is goedkoper dan een 
paspoort en heeft een handig credit-
cardformaat.

Het is dus belangrijk dat u ruim van 
tevoren controleert of uw paspoort of 
identiteitskaart nog geldig is. De ge-
meente helpt u hierbij door een brief 
te sturen naar iedereen van wie het 
reisdocument de komende maanden 
gaat verlopen. Is dat het geval, vraag 
dan tijdig een nieuw reisdocument 
aan. Het aanvragen van een reisdocu-
ment (ook het bijschrijven van kinde-
ren) duurt minimaal vijf werkdagen.

Op tijd aanvragen
Een reisdocument is vijf jaar geldig. 
Verlenging is niet mogelijk. Door ruim 
vóór u op reis gaat de geldigheid van 
uw reisdocument te controleren en 
tijdig een nieuwe aan te vragen, kun-
nen we er met elkaar voor zorgen dat 
er geen ‘files’ ontstaan bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. De 
maanden mei tot en met juli zijn 
meestal de drukste maanden. Gaat u 
ná de grote zomerdrukte op vakantie, 
dan kunt u beter wachten tot na deze 
periode met het aanvragen van uw 
reisdocument. Aan het aanvragen 

van een reisdocument zijn voorwaar-
den verbonden (o.a. m.b.t. de pasfoto, 
kijk hiervoor eerst even op onze web-
site) 

Kinderen 
Tot medio 2012 kan een ouder zijn 
kind nog bijschrijven in het paspoort. 
Daarna niet meer en zijn ook bij-
schrijvingen van kinderen die er al in 
staan niet meer geldig. Aan de bij-
schrijvingen zijn ook voorwaarden 
verbonden die u op onze site kunt le-
zen. Bij de aanvraag moet u uw kind 
meenemen, zodat wij de identiteit 
kunnen vaststellen. 

Website
Voor meer informatie over het aan-
vragen van een paspoort of Neder-
landse identiteitskaart kunt u ons 
bellen via tel. (0575) 75 02 50 of 
www.bronckhorst.nl raadplegen.

Ondernemen is in deze tijd niet niks. Toch zijn er nog veel mensen die een be-
drijf willen starten en bestaande ondernemers met uitbreidingsplannen. Bij 
sommige (startende) ondernemers loopt het niet allemaal even goed. Zij heb-
ben een steuntje in de rug nodig. ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) 
voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek en Twente financiële rege-
lingen voor ondernemers uit. ROZ biedt ondernemers ook advies, begeleiding, 
coaching en scholing door middel van cursussen en workshops.



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.

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

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet de radio 
of TV op omroep Gelderland’. Via deze 
omroep wordt u op de hoogte gehou-

den van de ramp en ontvangt u zono-
dig instructies. Op maandag 6 juni a.s.
is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest
Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Op 26 mei jl. vergaderde de gemeen-
teraad. De vergadering begon met 
inspreker de heer Scholten uit 
Drempt over het plan van een onder-
nemer uit Twello om een melkveebe-
drijf te vestigen op de Tolstraat in 
Drempt. Hij is bezorgd over de ge-
plande grootte van het bedrijf en de 
plek (natuurgebied) waar het zou 
moeten komen. Hij vroeg de raad na 
te denken of voor bedrijven van een 
dergelijke grootte geen aangewezen 
plekken in de gemeente zouden 
moeten zijn waar deze bedrijven zich 
kunnen vestigen. Daarna was het 
vragenkwartiertje: Gemeentebelan-
gen vroeg hoe de gemeente inwo-
ners informeert over grote droogte 
en voorwaarden die dan gelden in de 
openbare ruimte. De burgemeester 
gaf aan dat dit via o.a. een doorlink 
op de gemeentelijke website ge-
beurt. De VVD had een vraag over het 
niet meer analoog uitzenden van 
Graafschap TV. De wethouder gaf 
aan dat dit een besluit van UPC is en 
de gemeente en de programmaraad 
hier niet over gaan omdat het een 
commerciële zender betreft. Over de 
agendapunten verder het volgende: 
• Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning  
 In deze verordening staat hoe de 

gemeente de ondersteuning regelt 
voor mensen die dat nodig hebben 
om mee te kunnen doen aan de 
maatschappij. We kijken samen 
met de klant hoe dit het beste inge-
vuld kan worden (maatwerk). Kan 
de klant het toch zelf of met behulp 
van zijn omgeving regelen, of ligt 
hier een taak voor de gemeente. 
De raad stelde de verordening na 
een uitgebreide discussie vast. 
VVD, CDA, D66 en GBB stemden 
voor. PvdA stemde tegen omdat de 
fractie de inhoud te karig vindt. 

Volgens hen zou het een open eind 
regeling moeten zijn met minder 
restricties, omdat het nu niet mo-
gelijk zou zijn om goed maatwerk 

te leveren. GroenLinks vindt dat de 
regeling juridisch niet waterdicht 
is en gaf daarom een stemverkla-
ring tegen het voorstel af. Groen-
Links diende ook nog een amende-
ment in met enkele wijzigingen op 
het plan, dat het niet haalde (alleen 
GroenLinks, GBB en PvdA stemden 
voor).

• Verordening tegemoetkoming 
kosten kinderopvang gemeente 
Bronckhorst 2011

 In de wet Kinderopvang is geregeld 
dat werkgevers een deel van de 
kinderopvang voor hun werkne-
mers bekostigen (werkgevers-
deel). Voor bepaalde doelgroepen 
die geen werkgever hebben (bij-
voorbeeld uitkeringsgerechtigden) 
heeft de gemeente de plicht dit 
deel te betalen. In de verordening 
is dit geregeld. De raad stelde de 
verordening unaniem vast. Een 
amendement van GroenLinks om 
de maximale opvangmogelijkheid 
die in de regeling is opgenomen te 

schrappen haalde het niet, alleen 
de PvdA steunde het. Portefeuille-
houder Seesing gaf aan dat voor 
schrijnende situaties altijd moge-
lijkheden zijn. 

• Oprichting Erfgoedmuseum 
Achterhoek en Liemers

 In het Erfgoedmuseum gaan het 
Streekarchivariaat (hierin zit ook 
ons gemeentelijk archief) en het 
Staring Instituut samen en de ge-
meente moet een gemeenschap-
pelijke regeling vaststellen. De 
raad besloot hier toe. Alleen de 
PvdA stemde tegen. Het nieuwe 
samenwerkingsverband moet een 
nog breder publieksbereik van ons 
culturele erfgoed bewerkstelligen   

• Verzoek partiële herziening be-
stemmingsplan Aaltenseweg 16, 
Zelhem weigeren

 De raad besloot met algemene 
stemmen het verzoek tot aanpas-
sing van een bestemming van een 
pand tot recreatiewoning op dit 
perceel te weigeren

• Veiligheidsplan 2011-2014 en 
prioriteiten politie 2011 en 2012 

 De raad ging unaniem akkoord met 

deze plannen. De basis voor het 
nieuwe veiligheidsbeleid vormen 
de zogenaamde veiligheidsmonitor 
die eind 2009 onder ruim 2.000 
(willekeurige) inwoners is gehou-
den, het teamplan en een gebieds-
onderzoek van de Bronckhorster 
politie. Doel van het plan is samen 
met betrokken partijen, zoals de 
politie, criminaliteit en overlast te-
gengaan om zo sociale en fysieke 
veiligheid voor inwoners en bedrij-
ven in Bronckhorst te behouden en 
te bewerkstelligen. Aandachtspun-
ten punten waar we op in willen 
zetten zijn: veilige woon- en leef-
omgeving, bedrijf en veiligheid, 
jeugd en veiligheid en verkeersvei-
ligheid. O.a. door het ondersteunen 
van verschillende activiteiten, zo-
als buurtbemiddeling. Het CDA 
vroeg nog aandacht voor overlast 
van hondenpoep en D66 voor de 
verschillende overlegstructuren, 
omdat hier zoveel partijen, ook 
maatschappelijke, bij betrokken 
zijn en wie dan de regie heeft. De 
burgemeester gaf aan dat hij hier 
op terug komt.

• Winkeltijdenverordening (aange-
houden in raadsvergadering

 28 april) 
 Een meerderheid van de raad (14 

stemmen tegen: PvdA, CDA, 1 frac-
tielid van de VVD en 1 van Groen-
Links, en 11 voor: 7 fractieleden 
van de VVD, 1 van GroenLinks, 1 
van GBB en 2 van D66) stemde te-
gen dit plan. Dit betekent dat in 
Bronckhorst niet, zoals b en w 
voorstelden, iedere zondag twee 
supermarkten open gaan.

• Bestuursakkoord VNG 
 In dit akkoord staan afspraken tus-

sen het kabinet en de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten, die alle 
gemeenten vertegenwoordigt, 
over onder meer de uitvoering van 
een groot aantal taken die het rijk 
nu nog doet maar wil overdragen 
aan de gemeenten. De gemeenten 
besluiten hierover op 8 juni tijdens 
het VNG-congres in de Achterhoek. 
PvdA, D66, GroenLinks en GBB 
vroegen via een motie aan b en w 
hun stemadvies voor te leggen aan 
de raad. De motie werd ingetrok-
ken, maar b en w beloofden de 
raad vóór de raadsvergadering 
van 1 juni een voorstel voor te leg-
gen met een standpunt over het 
VNG-bestuursakkoord 

Voor de overige onderwerpen die be-
sproken zijn tijdens de vergadering 
(o.a. Aanleg particuliere begraaf-
plaats Eldrikseweg 13 in Laag-Kep-
pel, Evaluatie interne klachten 2010, 
Benoeming lid Programmaraad Oost 
Gelderland en Verordening Audit-
commissie) en een volledige weerga-
ve van het hierbovengenoemde ver-
wijzen wij u naar de website van de 
gemeente (onder Bestuur en organi-
satie → Vergaderstukken → Gemeen-
teraad.) De eerstvolgende gemeente-
raadsvergaderingen zijn op 1 (per-
spectiefnota 2012-2015/program-
marekening 2010) en 23 juni a.s.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, verkoop van kalenders, 2 t/m 8 oktober 2011, Dierenbescherming afdeling
 OverGelder
• Hengelo (Gld), perceel nabij Roessinkweg 1, ontheffing groepskamperen voor 23 personen, van 

17 t/m 29 juli 2011, aartsbisdom Utrecht
• Hengelo (Gld), St. Michielsstraat 6, tijdelijke gebruiksvergunning voor het gebruiken van een
 gebouw i.v.m. het schoolslaapfeest, 30 juni en 1 juli 2011, RK Daltonbasisschool De Leer
• Hengelo (Gld), veld tussen de Bleekstraat en de Steintjesweide, buitenconcert, 19 juni 2011 van 

14.30 tot 16.00 uur, koninklijke harmonie Concordia
• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, innemen van een standplaats voor de verkoop van friet en aan-

verwante artikelen, wekelijks op zondagen van 12.00 tot 20.00 uur, De Vlaamse Friet Kot
• Vorden, basisschool Kraanvogel, houden van een loterij, 30 september 2011, speelgoed- en
 kledingbeurs Kraankuikentje
• Zelhem, centrum, open zondag en Smoks Hanne oldtimerrit, 9 oktober 2011 van 10.00 tot 19.00 

uur, bedrijvig en ondernemend Zelhem (B&OZ)

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar 
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.  

Aanvragen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 19 mei 2011: 
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 10, slopen en bouwen schuurtje
• Zelhem, Priesterinkdijk 7, vernieuwen dak woning
Ontvangen op 20 mei 2011: 
• Halle, Lankerseweg 2, slopen 3 schuurtjes en gedeelte slopen 1 schuurtje
• Zelhem, Berkendijk 4, verwijderen asbest schuur
Ontvangen op 23 mei 2011: 
• Halle, Dorpsstraat 65, verbouw woning
• Hummelo, Korte Broekstraat 1, vergroten rundveestal
• Vorden, Het Hoge 2, vernieuwen kapconstructie woning 
Ontvangen op 24 mei 2011: 
• Hummelo, Beatrixlaan 23, kappen 1 abies en 1 esdoorn
• Vorden, Groeneweg 4, bouw woning met berging 
• Vorden, Zutphenseweg 32, veranderen kozijn in voorgevel
Ontvangen op 25 mei 2011: 
• Keijenborg, Hengelosestraat 69, slopen dak woning
• Rha, J.F. Oltmansstraat/Prinsenmaatweg, kappen populieren en elzen
• Steenderen, Bakerwaard, aanleggen wildvluchtwal
• Zelhem, Rembrandtstraat 40, bouwen carport
• Zelhem, Vincent van Goghstraat/Hanenhoek, kappen esdoorn
Ontvangen op 26 mei 2011: 
• Keijenborg, Jebbinkweg 1A, slopen kapschuur
• Steenderen, Koningin Julianalaan 41, vergroten woning
• Vorden, Wientjesvoortseweg 4, kappen conifeer en dennen 

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 19 mei 2011:
• Vorden, exploiteren van een horecabedrijf in de inrichting aan de Baakseweg 6, Green Taste bv
Afgegeven op 23 mei 2011:
• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 2, vogelschieten voor toeristen, 23 juli 2011 van 13.00 tot 20.00 

uur, camping Kom es An
• Hummelo, basisschool De Woordhof aan de Keppelseweg 56, 27 mei 2011, diverse activiteiten 

onder de naam Circus Festival, van 16.30 tot 21.00 uur, ontheffing van art. 35 van de Drank- en 
Horecawet, van 16.30 tot 21.00 uur, houden van een loterij, ouderraad OBS De Woordhof

• Vorden, Nieuwenhuisweg, buurtfeest, 1 en 3 juli 2011, Deldense buurtvereniging
Afgegeven op 24 mei 2011:
• Hengelo (Gld), terrein aan de Veldermansweg, school- en volksfeest Varssel, 7 en 8 oktober 2011, 

stichting school- en volksfeest Varssel
• Keijenborg, St. Bernardusstraat 2, ontheffing van art. 35 van de Drank- en Horecawet i.v.m. fancy 

fair, 26 mei 2011 van 16.30 tot 19.00 uur, ouderraad St. Bernardusschool Keijenborg
• Steenderen, terrein Landlustweg 12A, ontheffing van art. 35 van de Drank- en Horecawet i.v.m. 

Beachvolleybal weekend, 11 juni van 18.00 tot 24.00 uur en 12 juni 2011 van 09.30 tot 18.00 uur, 
WIK volleybalvereniging

Drank- en Horecavergunningen
Afgegeven op 18 mei 2011:
• Vorden, uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting aan de Nieuwstad 13, A.M.J. Balvert

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden 20 mei 2011: 
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 46, kappen boom
• Vorden, Het Gulik 7, veranderen gevel van een woning
• Vorden, De Leuke 6 en 8, bouwen hooiberg en kapschuur
Verzonden op 23 mei 2011:
• Baak, Molenweg 2, aanleggen tweede in-/uitrit
• Hengelo (Gld), Hoge Es 2, kappen eik
• Laag-Keppel, Van der Hardt Abersonlaan 8, verwijderen dakbeschot woning, komt asbesthou-

dend afval vrij
• Zelhem, Doetinchemseweg 30, vergroten dakkapel
• Zelhem, Rembrandtstraat 40, veranderen uitrit
Verzonden op 24 mei 2011: 
• Halle, Pluimersdijk 10, slopen diverse opstallen, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Venneweg 2, bouwen doseerinrichting bij drinkwaterstation
• Vorden, Zutphenseweg 39A, bouwen overkapping
• Zelhem, Thorbeckestraat 47, kappen esdoorn
Verzonden op 25 mei 2011: 
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 1, bouwen woning
• Vorden, Baakseweg 5, aanleggen amfibieënvoorziening
• Vorden, Nieuwstad 24, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Keijenborgseweg 5, verwijderen asbest dakbeschot woning 
Verzonden op 26 mei 2011: 
• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 5, slopen schuur/garage
• Vorden, Wientjesvoortseweg 4, verbouwen/renoveren woning

Geweigerde omgevingsvergunningen 
 Verzonden op 25 mei 2011:
• Zelhem, Schooltinkweg 5A, kappen 24 knotwilgen 

Verlengen beslistermijn (art. 3.9 lid 2 Wabo, art. 3.18 lid 2 Awb)
Verzonden op 24 mei 2011:
• Vierakker, Boshuisweg 5, plaatsen reclamebord, complexe aanvraag, nieuwe beslisdatum
 5 juli 2011
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 49, vergroten opslagterrein en wijzigen geluidswerende voorzie-

ning, complexe aanvraag, nieuwe beslisdatum 6 juli 2011

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Hengelo (Gld), tijdens het school- en volksfeest op 7 en 8 oktober 2011 is de Veldermansweg van 

7 oktober 09.00 uur tot 9 oktober 12.00 uur afgesloten voor verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer en is een omleidingsroute ingesteld voor het doorgaande verkeer via de Rijn-
weg, Venneweg, Antinkweg en Varsselseweg

• Keijenborg, tijdens de jaarlijkse kermis zijn de Pastoor Thuisstraat, tussen de Kerkstraat en de 
Geltinkweg, Hogenkampweg, tussen de Zaalbelinkdijk en de Kerkstraat, Kerkstraat, tussen de 
Hogenkampweg en de Teubenweg, en de Sint Janstraat, tussen de Nijssinckkampweg en de 
Kerkstraat, van 23 juni 06.00 uur t/m 27 juni 2011 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer. Voor het doorgaande verkeer geldt een omleidingsroute via 
de Hengelosestraat en de Steenderenseweg naar de Bronkhorsterstraat/Reigersvoortseweg

• Keijenborg, tijdens de kermisoptocht op 26 juni 2011 zijn de Kerkstraat, Sint Janstraat, Pastoor 
Thuisstraat, Hogenkampweg en Poelsweg van 12.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Toldijk, tijdens Høken in Toldiek op 24 en 26 juni, is op de Hoogstraat, tussen de Zutphen-Emme-
rikseweg en huisnr. 21, een stopverbod ingesteld voor beide zijden van de weg van 24 juni 08.00 
uur tot 27 juni 2011 12.00 uur

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft 
genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als 
het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de 
werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een 

Verleende vergunningen

verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsver-
gunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) 
geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvo-
rens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de in-
werkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen 
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure (art. 3.11 
Wabo en 3.41/3.44 Awb)
Verzonden op 26 mei 2011: 
• Zelhem, Brinkweg 54, brandveilig gebruik gebouw 
De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

De stukken liggen van 2 juni t/m 13 juli 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de
 ontwerpvergunning
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben
 ingebracht tegen de ontwerpvergunning

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE 
Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de 
eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Reigersvoortseweg 12 Toldijk’
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Reigersvoortseweg 12 Toldijk’ en de daarop betrek-
king hebbende stukken liggen van 2 juni t/m 13 juli 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op de genoemde tijden niet in de ge-
legenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer 
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Ruimtelijke plannen. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming in 
een woonfunctie op het perceel Reigersvoortseweg 12 in Toldijk.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ont-
werpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren bren-
gen bij b en w.

Kennisgeving anterieure overeenkomst op grond van artikel 6.24 Wet 
ruimtelijke ordening
B en w van Bronckhorst maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 lid 3 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat er op 18 mei 2011 een anterieure concessieovereenkomst 
met G.J. Halfman & Zn. Boomkwekerij en tuinaanleg b.v. is gesloten. De overeenkomst is aangegaan 
voor het ontwikkelen van de locatie Schoolstraat 2 in Hengelo (Gld). 

Het betreft hier de realisatie van een woning met garage op het perceel kadastraal bekend gemeen-
te Hengelo, sectie K, nummer 4028, aan de Schoolstraat in Hengelo (Gld). Een zakelijke beschrijving 
van de inhoud van de overeenkomst ligt tijdens openingstijden, van 2 juni t/m 13 juli 2011, ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst is geen bezwaar 
of beroep mogelijk.

Bestemmingsplannen

Rijkstructuurvisie: zienswijzeprocedure ontwerp-Structuurvisie buislei-
dingen
Vanaf 1 juni t/m 12 juli 2011 liggen de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het milieueffectrap-
port (MER) ter inzage. Een ieder kan naar aanleiding van deze ontwerp-Structuurvisie en MER een 
zienswijze geven. U vindt de ontwerp-Structuurvisie buisleidingen en het MER op www.centrumpp.
nl. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de visiekaart inzien. Hierop is aangegeven waar er ruimte 
in Nederland wordt vrijgehouden voor leidingstroken voor toekomstige buisleidingen met gevaarlij-
ke stoffen.

Zienswijzen kunnen bij voorkeur digitaal worden ingediend via www.centrumpp.nl, schriftelijk via 
Centrum Publieksparticipatie, ontwerp-Structuurvisie buisleidingen, Postbus 30316, 2500 GH Den 
Haag, of mondeling (voor 8 juli 2011) aan het Centrum Publieksparticipatie via tel. (070) 456 96 03.

In de Structuurvisie buisleidingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wordt een 
hoofdstructuur vastgelegd van ruimtelijke reserveringen (buisleidingstroken) voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen door buisleidingen in Nederland voor de komende 25 á 30 jaar. In veel leidings-
troken liggen nu al één of meerdere buisleidingen. Hierin is bovendien ruimte beschikbaar voor het 
leggen van nieuwe buisleidingen voor aardgas, olieproducten of chemicaliën. Gemeenten krijgen te 
zijner tijd de plicht in hun bestemmingsplannen rekening te houden met deze leidingstroken.

Ruimtelijke plannen

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 2 juni t/m 13 juli 2011 tijdens de openingstijden 
het volgende besluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Venneweg 2, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor 
het inwerking hebben van een drinkwaterpompstation

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor 
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. 
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswij-

zen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage en 
wel vóór 14 juli 2011.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van de 
beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen bo-
vengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet 

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Bronckhorst 2011
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in haar vergadering van 26 mei 2011 de Verordening voor-
zieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2010 ingetrokken en de 
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2011 vastge-
steld (zie het artikel Uit de raad elders op deze gemeentepagina’s). De verordening 2011 treedt in 
werking met ingang van 1 juni 2011.

De verordening ligt voor een ieder ter inzage bij de griffie in het gemeentehuis en is hier tegen betaling 
van de kosten (leges) verkrijgbaar. Ook is de verordening te lezen en/of te downloaden via
www.bronckhorst.nl → Infobalie → Digitaal loket →Regelgeving → Maatschappelijke zorg en welzijn.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is 
beslist.

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

I N S TA L L AT I E  -  B A D K A M E R S  -  T E G E L S  -  N AT U U R S T E E N  -  S A U N A’ S

Vanaf     60,- p/m² incl leggen€ 
Vloerverwarming vanaf    30,- p/m² € 

incl btw geldig tot 1 juni 2011

Gotink Installatie  Molenenk 6  7255 AX Hengelo (Gld.)
T 0575-46 52 58  F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Baakseweg 4
7251 RH Vorden 
Tel. 06-53805115 
graafschapgroenbeheer@live.nl 

Boek nu voor de leukste zomer! 
 

Dorpsstraat 5-7 • Ruurlo 
Tel: 0573 – 454 680 • ruurlo@vx.nl 

 
Stationsstraat 7 •  Zelhem 

Tel. 0314 626 171 • zelhem@vx.nl 
 

www.reisburoavanti.nl 

Molenweg 11
7055 AW  Heelweg/Varsseveld  
Telefoon 0315 24 29 29
www.bruggink-bv.nl 

NOG JAREN 
GENIETEN VAN UW 
WONING, DANKZIJ 

EEN VERBOUWING OF 
OPKNAPBEURT!

PROFITEER BIJ ONS
VAN 13% KORTING OP 
DE LOONKOSTEN OOK 

NA 1 JULI

Bruggink verlengt uw voordeel ook na 1 juli!
Bel voor meer informatie of maak een afspraak: 0315 24 29 29.

6% BTW REGELING 
VERLENGD?

LBC
              by H&H

Trendy damesmode
voor gunstige prijzen

Koopzondagactie!
ALLES 10% KORTING

Maak ook kennis met onze 
prachtige lingerie!!!

Burg. Galleestraat 6b, Vorden
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www.weevers.nl

veelzijdig

 media verbindt. 

Uw wens vertalen wij van idee naar concreet product. Al onze specialismen 

staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit. De verbinding is onze kracht.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

«»
SCHEIDEN IN EEN DAG

Snel, goed en met respect uit elkaar.
www.scheidenineendag.nl

«»
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Hemelvaartsdag bij Grand bistro de Rotonde:
Op de 1e verdieping vanaf 16.00 uur:

Familiebuffet (3 gangen) € 18.50 p.p.
Kinderen vanaf 4 jaar € 9.75 p. kindje

THE PIANOHOUSE at the guitar
(bij mooi weer) spelen op het terras vanaf 16.00 uur.

Op de begane grond serveren wij de à la carte kaart met een 

speciaal ‘pianohouse menu’
Graag tot ziens! Het Grand bistro de Rotonde team.

3 JUNI     4  JUNI       5  JUNI

5

5.
00

0,
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Van 11 tot 17 uur heten de twaalf aan 
deze 19de KZV deelnemende locaties 

u van harte welkom. Maar liefst zes 
galeries en vijf ateliers in Vorden-dorp 

en - buitengebied en de ABNAMRO 
bank aan de Raadhuisstraat Vorden, 
het nieuwe startpunt van KZV, heb-
ben die dag de KZV-vlag gehesen en 
hun deuren geopend. Er wordt u als 
bezoeker weer een grote diversiteit 
aan hedendaagse beeldende kunst en 
vormgeving geboden: van abstracte 
en figuratieve schilderijen/tekeningen 
en beelden tot organische sculpturen 
in brons, steen en CORTEN staal, van 
fotografie en geluidsinstallaties tot 

textiel- en papierkunst en van kera-
mische objecten tot glaskunst. Op 
de meeste locaties kunt u in gesprek 
gaan met de exposerende kunstenaar/
vormgever. 
Een van de doelstellingen van KZV 
is nl. om beeldende kunst en vorm-
geving toegankelijker te maken voor 
een breder/groter publiek.

IN DE SCHIJNWERPER 
Elke KZV staat één deelnemer in de
schijnwerper. Dit maal is dat Galerie
A-quadraat aan de Mosselseweg 12 in
Vorden. In de fraai gerenoveerde ga-
lerie komt de overwegend figuratieve
twee- en driedimensionale beeldende
kunst van kunstenaars uit Nederland
en België goed tot zijn recht. 
www.kunstzondagvorden.nl
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Het team werd bezet door Roan 
Mombarg uit Hengelo gld, Genet 
te Slaa uit Heelweg, Aniek Reimes , 
Hannah Wormgoor en Naomi Over-
kamp allen uit Eibergen. De eerste 
partij tegen judo A7 wisten ze met 
te winnen met 30/20 in het voordeel 
van Buitink. De volgende partij tegen 

judo Goes verloren ze met 20/30 . De
kleine finale om de 3e plaats moesten
ze tegen Haaglanden, hier konden ze
de wedstrijden niet met overmacht in
hun voordeel te beslissen en verloren
ze met 20/30.De jongens tot 15 jaar
debutant in op het NK teams konden
tegen Essink en Slingeland niet in al-
le gewichtsklasse’s winst behalen en
werden hierdoor 7e. 

Dit team werd vertegenwoordigd
door Bastain Schumaker uit Zelhem,
Luc van Hal uit Hengelo gld, Joris Be-
rends, Hengelo gld, Steven Brockotter
en Jan Willem Schokkin uit Eibergen
en Berend Luesink uit Hengelo Gld

NK Teams meisjes -12 jaar 
Buitink 5e plaats

Ruurlo - Het meisjes team tot 12 
jaar van judoschool Leo Buitink 
behaalde zaterdag 28 mei jl in 
Nijmegen de 5e plaats van Neder-
land. Voor de tweede keer wist 
het meisjes team van judoschool 
Leo Buitink tot 12 jaar het NK 
voor teams te behalen.

Vlakbij de boerderij van Dick en Jo-
landa Asselman aan de Vrochterdijk 
zijn de aspergevelden (2.5 hectare) te 
vinden. Het hele jaar door wordt er 
hard gewerkt om de kwaliteit van de 
lekkerste asperges vanaf april weer 
aan te kunnen bieden. In de winter-
maanden moet het veld rusten. Van-
af februari worden de aspergebedden 
aangeploegd en worden ze afgedekt 
met folie. Medio april is er gestart 
met het steken van de asperges. De 
allerjongste aanplant wordt dan ge-
spaard: alleen de twee tot tienjarige 
planten worden gestoken. Er wordt 
in alle vroegte gestart met steken en 
gaat soms de gehele dag door. Afhan-
kelijk van de opbrengst worden er 
extra werknemers ingezet. Asperges 
kunnen wel tot twaalf centimeter per 
dag groeien. Bij zeer zonnig weer kan 
het zijn dat de asperges wel tot twee 
keer per dag gestoken worden. Folie 
over de bedden kan ervoor zorgen dat 
dit teruggebracht wordt tot eenmaal 
per dag.

Er wordt gestoken tot 24 juni, Sint-
Jan. De plant moet dan weer op 
krachten komen voor het jaar erna. 
Alleen asperges welke voor het laat-
ste jaar gestoken worden, mogen lan-
ger worden gestoken.
Asselman Asperges levert eerste klas 
asperges. De vers gestoken asperges 

komen rechtstreeks naar de winkel, 
waar ze gewassen worden en gelijk 
gesorteerd op lengte en kwaliteit. Het 
hele proces gebeurt handmatig. Iede-
re asperge moet daarom met de hand 
gecontroleerd worden op kleur, vorm 
en diameter. Voor de klanten die de 
asperges liever geschild willen mee-
nemen, is een volautomatische schil-
machine aanwezig. Door middel van 
zestien vlijmscherpe messen, worden 
de asperges veilig en snel geschild. 
Wie ze dan nog langer wil bewaren, 
kunnen de (geschilde) asperges ook 
vacuüm geseald worden. 

Wat levert Asselman Asperges nog 
meer? Bij Asselman Asperges kunt 
u ook terecht voor een complete as-
perge maaltijd. Dat houdt in, dat u 
niet alleen de overheerlijke asperge 
kunt verkrijgen, maar ook zaken als 
de aardappel, ham, boter en gewel-
dige wijnen die prachtig samengaan 
met de asperges. De wijnen komen 
van een Duitse Landgoed en zijn een 
heerlijke aanvulling op de verfijnde 
smaak van de asperge. 

Streekproducten
In het aspergeseizoen is tegelijkertijd 
ook de aardbei volop aanwezig. As-
selman heeft dan ook in deze periode 
volop de Hollandse Zomerkoninkjes 
op voorraad.

Tevens is er ambachtelijk boerenijs 
in zestien verschillende smaken, af-
komstig van een van de beste Boeren-
ijs boerderijen in de omgeving. Spe-
ciaal voor de zakelijke markt levert 
Asselman Asperges haar producten 
snel en op maat. Vele restaurateurs 
in de omgeving zijn overtuigd van de 
kwaliteit van de asperges van Assel-

man en kunnen hun specifieke wen-
sen kenbaar maken. Of het nu gaat 
om asperges die op het bord gepre-
senteerd worden, of de basis vormen 
van bijvoorbeeld een aspergesoep, As-
selman levert ze. Uw bestelling wordt 
dezelfde dag nog voor u in behande-
ling genomen en klaargezet, dan wel 
rechtstreeks bij u afgeleverd. Asper-

ges worden ten alle tijden separaat
in kratjes geleverd, zodat u precies
kunt zien welk soort(en) er geleverd
is (zijn).

Voor meer informatie: 
tel. (0573) 441419 of 06 22555 604
of kijk op de website 
www.asselman-asperges.nl.

Asperges 24 uur per dag uit ‘de muur’ verkrijgbaar

Welkom tijdens open dag bij Asselman Asperges
Barchem - Asselman Asperges is een begrip in de Achterhoek. Vanuit 
Barchem bieden Dick en Jolanda Asselman de lekkerste asperges aan. 
Deze echte Achterhoekse asperges worden op eigen terrein geteeld. Da-
gelijks worden de asperges momenteel vers gestoken en rechtstreeks 
naar het verkooppunt aan de Vrochterdijk gebracht. Hier worden ze 
verder verwerkt zodat men ze in talrijke soorten en maten kan ko-
pen. Laat u verrassen door deze lekkernij en kom zaterdag 4 juni naar 
Barchem als Asselman Asperges van 11.00 tot 16.00 uur een open dag 
en een asperge-, wijn- en kaasproeverij organiseert. Tevens is ook de 
nieuwste aanwinst te zien. Een automatiek waar 24 uur per dag as-
perges uit de ‘muur’ kunnen worden gekocht. Ook andere (streek)
producten kunnen uit deze automatiek worden ‘getrokken’.

Tijdens de open dag is zaterdag ook de nieuwste aanwinst van Dick Asselman te zien. Een automatiek waar 24 uur per dag asperges uit
de ‘muur’ kunnen worden gekocht.

19de KunstZondagVorden op 1e Pinksterdag

PinkSterKunst

Vorden- Vallen Pasen en Pink-
steren op één dag dan is het Sint 
Juttemis, vallen Pinksteren en 
KunstZondagVorden op één dag 
dan is er PinkSterKunst. Sint Jut-
temis is nog nooit gevierd maar 
op 12 juni a.s. kunt u écht genie-
ten, want van de kwaliteit van 
KZV kunt u op aan!
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PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode vlo-
gen op zaterdag 28 mei vanaf Pom-
meroreoul en vanaf Orleans. 
De duiven in POMMEROEUL werden 
gelost om 7.30 uur bij een flinke ZW-
wind kracht 3. De eerste duif was 
voor Ria Luesink om 10.02 uur en 
maakte daarmee een snelheid van 
1625 mpm. Uitslag: Luesink Ria (7/11) 
1 4 8 10 11 13 20, Kelderman G.H.H. 
(3/11) 2 12 15, Wiggerink H. (3/23) 3 
16 17, Hulshof H. (3/10) 5 7 14, Dieks 
H. (2/4) 6 9, Boesveld J. (2/10) 18 19. 
De bloemenprijs viel op de 19e plaats 
voor J. Boesveld. 
De duiven in ORLEANS werden ge-
lost om 7.15 uur. De eerste duif viel 
om 13.08 uur bij dhr. P. Hendriks en 
maakte daarmee een snelheid van 
1563 mpm. Uitslag: Hendriks P.R.J. 
(5/15) 1 2 3 9 10, Luesink Ria (2/2) 4 7, 
Boesveld J. (2/9) 5 6, Dieks H. (1/6) 8. 

PV VORDEN 
Zaterdag 28 mei stond het konvooi 
van PV Vorden in VERVINS. Dit was 
tevens de laatste Vitesse vlucht, dus 
bij menigeen was de spanning voel-
baar. Hier klonk om 8.15 het start-
schot en met een matige zuidwesten-
wind spoedden de 115 duiven tellende 
meute huiswaarts. Met een snelheid 
van meer dan 100 km per uur was 
het Good Old Theo Berentsen die de 
wel verdiende bloemen opeiste. Marc 
Tiemessen werd Vitesse kampioen. 
Uitslag: T.J. Berentsen 1 15 22 23, 
Rick Wuestenenk 2 14 19, Marc Tie-
messen 3 7 8 10 11 28, R. de Beus 4 6 
17 26, D.J. Gotink 5 29, H.J Stokkink 
9 12, C. Bruinsma 13 21, Comb. J. 
Meijer&Zoon 16 18 20 25, W.J.S. Ver-
beek 24, A. Kappert 27. 
Ook werd deze dag om 07.15 uur af-
getrapt voor de eendaagse fondvlucht 
met 102 nauwkeurig geselecteerde 
duiven. In het Franse PITHIVIERS, 
dat ligt zo’n 525 kilometer van 
Vorden,was het Hans Hoksbergen die 
zijn favorietenrol geheel waar maak-
te. Met een snelheid van 100 km per 
uur kwam zijn 121 als een donder-
slag bij heldere hemel op de klep val-
len. Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 1 2 3 
5 6 7 8 10 13 14 16, D.J. Gotink 4, R. 
de Beus 9, Ashley Eykelkamp 11 15 

17 18 19 20 21 25 26, F.T. Hummelink
12, E. Bruinsma 22, Marc Tiemessen
23 24. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Zaterdag 28 mei werden van PV
Steeds Sneller 137 duiven van 14 deel-
nemers gelost met zuidwestenwind
kracht 3, om 08.15 uur vanuit VER-
VINS. Uitslag: L Te Stroet (9/15) 1 2 5 6
10 12 14 16 26, G. Kempers (8/15) 3 4 7
15 18 20 29 30. A.H.J. Peters (2/10) 8 9,
J. Teunissen (3/9) 11 27 28, W. Jansen
(3/10) 13 21 22, E. Koers (3/12) 17 24
33, W. Willemsen (4/7) 19 23 31 32,
C. Te Stroet (1/6) 25, Comb. Borneman
(1/8) 34, R. Koers (1/8) 35. 
Op 28 mei werd eveneens gevlogen
vanuit PITHIVIERS. De 107 duiven
van 11 deelnemers werden gelost om
7.15 uur. Uitslag: A.H.J. Peters (8/14)
1 3 7 8 9 12 16 24, G. Kempers (2/6)
2 4, W. Jansen (2/10) 5 15, J. Teunis-
sen (1/7) 6, R. Koers (7/20) 10 17 21 22
23 25 26, S.E.J. Bergervoet (2/6) 11 19,
V.C.J. van Melis (1/2) 13, Comb. Bor-
neman (2/12) 14 18, H. Hekkelman
(2/21) 20 27. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Zaterdag 28 mei werden door PV De
Koerier twee vluchten vervlogen. In
VERVINS werden 249 duiven van 22
deelnemers gelost om 08.15 uur. Uit-
slag Wedvlucht: Comb. Menkhorst
(5/14) 1 8 30 31 49, H.A. Kamperman
(13/18) 2 4 5 14 15 18 24 35 40 42 43
52 59, J.Th. Reindsen (7/15) 3 16 22 32
33 39 55, G.J. Wassink (6/12) 6 9 13 21
38 51, G.J.W. Massen (2/8) 7 41, E.G. te
Pas (1/10) 10, E. Weenk (1/7) 11, R.T.J.
van Aken (2/8) 12 27, J.G. Poelman
(5/14) 17 19 48 57 58, S. Gemmink
(2/11) 20 28, A.H. Wassink (3/15) 23
47 63, A. Velthorst (4/12) 25 50 56
62, Fr. Meijerman (4/11) 26 29 37 44,
M.G.J. Burghout (4/10) 34 53 54 61, H.
Eenink (2/15) 36 60, R. Jansen (1/6) 45,
G.A.M. Dijcker (1/18) 46. 
De Eendaagse Fond werd die dag ver-
vlogen vanuit PITHIVIERS. Om 07.15
uur werden van 5 deelnemers 21
duiven gelost. Uitslag R.T.J. van Aken
(2/4) 1 3, W. Meijerman (2/4) 2 6, A.H.
Wassink (1/6) 4, M.G.J. Burghout (1/3)
5.

Duivenberichten 28 mei
Bronckhorst - De vier duivenverenigingen in de gemeente Bronck-
horst, PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller
Hengelo Gld. en PV De Koerier uit Zelhem vlogen de eerste dubbel-
vlucht van het seizoen zaterdag 28 mei vanuit Pommeroeul en Orleans
Saran, Vervins en Pithiviers.

De bezoekers komen, zoals Ina Bij-
vank en Joraldien Boenink van Gale-
riebronkhorst aangeven, uit het hele 
land. Het zijn veelal toeristen die in 
een hotel, B & B of op een camping 
verblijven. Maar ook uit de directe 
omgeving is er veel belangstelling. 
“Het valt op dat er ook veel bezoekers 
zijn die gericht op zoek zijn naar een 
kunstwerk. De Kunst10Daagse is heel 

geschikt om je te oriënteren en voor 
jezelf te bepalen wat het beste bij je 
past.” Het is te merken dat het aan-
tal vaste bezoekers, mensen die ieder 
jaar terugkomen, toeneemt. Voor Ina 
en Joraldien is het de derde keer dat 
ze gezamenlijk hun schilderijen ex-
poseren met de Kunst10Daagse. Maar 
ook in de Kapel van Bronkhorst van 
13 - 19 augustus en tijdens Kunst aan 

de IJssel op 28 augustus exposeren 
ze samen. Joke Logtenberg en Ties 
Mulder doen dit jaar met de Kunst-
10Daagse ook weer mee met schilde-
rijen en beelden. 

Hemelvaartdag is vaak een topdag. 
Hopelijk werkt het weer dit jaar weer 
mee, want de kunstroute op de fiets 
beleven blijft het mooist. Tot en met 
aanstaande zondag 5 juni is iedereen 
van harte welkom. Zie voor infor-
matie www.galeriebronkhorst.nl en 
www.kunst10daagsebronkhorst.nl.

Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011

Galeriebronkhorst druk bezocht

Steenderen - Het eerste weekend van de Kunst10daagse Bronckhorst 
zit er op. Veel mensen hebben al kennis gemaakt met het enorme aan-
bod aan ‘streekkunst’ en de bijzondere locaties. Alle disciplines zijn 
vertegenwoordigd in de vier kunstroutes.

Galeriebronkhorst biedt naast een veelzijdig aanbod aan kunst, een schitterend uitzicht.

In het decor van de gerestaureerde 
St. Martinuskerk komen de fraaie 
beelden zeer goed tot hun recht. De 
tuin, die goed wordt onderhouden, 
biedt leuke doorkijkjes, maar ook 
zitjes waar het goed toeven is. Daar 
kunnen de bijzonder mooi afgewerkt 
beelden worden bewonderd. Weke-
lijks werken beeldhouwers, vanuit 
heel Nederland naar Baak afgereisd, 

onder leiding van Anne Brouwer 
aan hun kunstwerken. De daarvoor 
recent aangepaste overkapping is 
een aangename ruimte, waar geïn-
spireerd kan worden gewerkt. In de 
tuin staat dan ook een grote variëteit 
aan beelden, van zeer verschillende 
steensoorten. Het atelier biedt keu-
ze uit verschillende kleuren albast, 
maar ook opaal, kobalt, springstone 

of India serpentine. 
Beelden in Baak is een plek waar be-
langstellenden gerust met enige re-
gelmaat een kijkje kunnen nemen, 
want steeds weer staan er nieuwe 
stenen en bronzen beelden tentoon-
gesteld. 
Beelden in Baak is elke donderdag 
t/m zaterdag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. 
Galerie en Beeldentuin ‘Beelden in 
Baak’, Wichmondseweg 17 a, 7223 
LH Baak. Voor meer informatie bel 
(0570) 442601 of kijk op de website 
www.beeldeninbaak.nl.

Galerie en Beeldentuin ‘Beelden 
in Baak’

Baak - Gaandeweg is Galerie en Beeldentuin ‘Beelden in Baak’ de laat-
ste jaren veranderd in een zeer fraaie en aantrekkelijke kunstplaats. 
Zowel in de smaakvolle galerie als in de prachtige beeldentuin staan 
stenen en bronzen beelden opgesteld van hoge kwaliteit.

De prachtige beeldentuin ‘Beelden in Baak’.

Bij deze huidanalyse bepalen we al-
tijd eerst je huidtype. Pas dan weten 
we hoe gevoelig je huid is voor zon-
licht. Ons huid analyse apparaat “de 
skinspecialist” meet uw huidcondi-
tie nauwkeurig. In enkele seconden 
wordt er op basis van deze meting 
een passend zonadvies gegeven.

SMEREN IS GEZOND!
Bij een goed zonadvies hoort ook 
zoncosmetica. Je hebt een mooie 
huid en dat wil je zo houden! Wij 
werken met het totaalconcept van 
het Italiaanse top merk [comfort 
zone]. [comfort zone] wordt geïnspi-
reerd door de natuur. Natuurlijke 

ingrediënten gaan hand in hand 
samen met de wetenschap voor op-
timale resultaten. De verpakkingen 
zijn milieuvriendelijk en de produc-
ten worden niet getest op dieren en 
zijn volledig goedgekeurd met een 
FDA keurmerk. Voor de ontwik-
keling van de producten wordt al-
leen gebruik gemaakt van (groene)
energie, gewonnen uit zon, wind 
en water.Het [sunsoul] systeem 
van [comfort zone  is de effectieve 
bescherming tijdens het zonnen. 
De argan olie in dit product is het 
schoonheidsgeheim van de Berber 
vrouwen, een ultieme antioxidant. 
Andere toevoegingen zorgen voor 
een elastische huid en voorkomen 
cel beschadiging tijdens het zon-
nen. 

Mijn huidige zonnebrandcrème de 
juiste? Wil men er zeker van zijn 
of de huidige zonnebrandcrème 
de juiste is? Breng deze mee en de 
schoonheidsspecialisten van Mar-
tine Hair + Beautysalon geven U 
een eerlijk advies.  Op donderdag 
9 juni as. houden wij een [suns-
oul] dag. Schrijf u nu in voor een 
gratis deelname aan deze test en 
gratis zonneadvies! Martine Hair 
+ Beautysalon, Sint Michielsstraat 
2B, Hengelo Gld, 0575-465715, 
www.martinehairenbeauty.nl

Gratis Zonadvies bij 
Martine Hair + Beautysalon
Hengelo - Geniet van de zon, 
maar denk aan uw huid. Wees 
lief voor je huid, bescherm hem 
goed! De zon is fantastisch maar 
heeft ook een ‘schaduwkant’. Je 
huid kan reageren met zonne-
allergie, verbranding, huidver-
oudering en in het ergste geval 
zelfs huidkanker! Martine Hair 
+ Beautysalon neemt zonnen 
serieus, maar jou ook. Daarom 
is al ons personeel opgeleid en 
doen wij een huidanalyse d.m.v. 
onze skinspecialist. We luiste-
ren naar uw wensen. En geven 
een gericht advies, waarbij jouw 
welzijn voorop staat.
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Martijn Prent, woonachtig nabij 
Huize Kieftskamp in het buurtschap 
Linde bij Vorden, weet waar hij over 
praat en heeft zelf inmiddels twee 
echtscheidingen achter de rug. Het 
idee om te komen tot het bureau 
‘scheiden in één dag ‘ werd geboren 
in Rome. Martijn: ‘ Dat was in de pe-
riode tijdens mijn tweede scheiding. 
Allemaal een hoop gedoe. Ik dacht 
toen bij mijzelf, dat moet allemaal 
beter kunnen. Mijn vriend en oud- 
klasgenoot Stef Henselmans, toen 
ook inmiddels gescheiden, dacht er 
hetzelfde over. Al brainstormend 
vonden wij dat een scheiding snel en 
goed opgelost moet worden. Uiter-
aard met respect voor beide partijen. 
Als een scheiding goed verloopt, dan 
pas kun je verder met je eigen leven’, 
zo zegt Martijn Prent.
In Nederland eindigt 30 tot 35 pro-
cent van alle huwelijken in een schei-
ding, zo zegt hij. ‘De reden van een 
scheiding zijn legio. Veel ruzie, langs 
elkaar heen leven, een andere part-
ner, vreemd gaan, noem maar op. En 
hoe gaat het dan vaak. Beide partners 
nemen een advocaat. Dan kom je in 
een soort ‘loopgravenoorlog’ terecht. 
Iedereen bemoeit zich er mee en 
hoe langer een scheiding duurt, des 
te groter de problemen. De kosten 
van een lange strijd met twee advo-
caten bedragen al gauw 10.000 euro. 
Bij ons bureau ‘scheiden in één dag‘ 
bedragen de kosten 3000 euro! Hoe 
wij werken? Wanneer een paar ons 
kenbaar maakt te willen scheiden en 

daarbij onze hulp inroept dan doen 
wij al gelijk het nodige ‘voorwerk’.
Wij sturen beiden een lijst op met 
vragen hoe men bijvoorbeeld denkt 
de regeling met kinderen op te los-
sen, financiële aspect (huis/hypo-
theek) en dat soort zaken. Daarna 
komen de (dan nog) partners ‘s och-
tends om half tien bij ons binnen en 
zetten we alles op een rijtje. Onze in-
steek daarbij is om beiden te helpen 
om door een moeilijke periode heen 
te komen. Tijdens zo’n dag uiteraard 
wel de nodige pauzes, want het is 
een intensieve dag. Uiteindelijk wor-
den in overleg met betrokkenen de 
afspraken op papier gezet en gaat het 
dossier naar de rechtbank, waarna de 
rechter uitspraak doet. Wanneer wij 
op zo’n dag constateren dat beide 
partijen het eens zijn geworden, geeft 
dat ook ons een goed gevoel. Wij bie-
den ze aan, indien ze daar behoefte 
aan hebben, om na verloop van tijd 
de scheiding nog eens te evalueren. 
Uiteraard kunnen ze ons altijd bel-
len’, zo zegt Martijn Prent.
De thans 53-jarige Vordenaar, werd 
in 1958 in Den haag geboren maar 
verhuisde al vrij snel met zijn ou-
ders naar Helmond, waar Martijn de 
middelbare school bezocht.’Daar zat 
ik samen op school met Stef Hensel-
mans. Op gegeven moment verloren 
wij elkaar uit het oog en kwamen 
elkaar tijdens een schoolreünie weer 
tegen en nu werken we samen’, zo 
zegt Martijn Prent, die vervolgens na 
de middelbare school in Amsterdam 

psychologie studeerde. Na een korte 
periode in de verpleging en de psy-
chiatrie te hebben gewerkt nam hij 
een psychologisch adviesbureau in 
Den Haag over. Martijn: ‘Ik ben toen 
met een Francaise getrouwd en naar 
Frankrijk vertrokken waar ik ook zes 

jaar als psycholoog heb gewerkt. In 
1998 ben ik, na mijn scheiding te-
ruggekeerd naar Nederland. Ik heb 
nog een poos in Lochem gewoond en 
inmiddels al weer een paar jaar hier 
in Linde en dat bevalt mij geweldig. 
Momenteel verricht ik nog allerlei 

werkzaamheden in het bedrijfsleven
en richting toekomst op het bureau
‘scheiden in één dag‘. 

We hebben gemerkt dat daar veel be-
hoefte aan is’, zo zegt hij. 
Zie www.scheidenineendag.nl

Martijn Prent van gelijknamig bureau:

‘Scheiden in een dag voorkomt een boel ellende’
Vorden - Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: Scheiden doet leiden. 
Een echtscheidingsprocedure, dikwijls een doffe en dure ellende. Wan-
neer je Martijn Prent mag geloven, kan het allemaal heel anders. ‘s 
Morgens als toekomstig gescheiden paar bij elkaar komen en aan het 
eind van de dag ‘rustig’ uit elkaar gaan. Daarvoor heeft drs. Martijn 
Prent (psycholoog/mediator) samen met advocaat mr. Stef Henselmans 
het bureau ‘scheiden in één dag‘ opgericht.

Martijn Prent.

Bij dit wandelevenement gaat het 
natuurlijk om mooie wandeltochten 
in de frisse buitenlucht en de mooie 
natuur. Maar bovenal om gezellig-
heid en sociaal contact. Op vrijdag is 

er een route door Zutphen en op de 
afsluitende zaterdag is de startplaats 
Hummelo. Uiteraard zorgt de organi-
satie verder voor goede faciliteiten bij 
start en finish en op de route.

De Zonnebloem zet zich in voor men-
sen met fysieke beperkingen door 
ziekte, handicap of ouderdom. 

De ruim 43.000 vrijwilligers van de 
Zonnebloem kleuren de wereld van 
zieken en gehandicapten door huis-
bezoek, aangepaste vakanties en dag-
jes uit. Ook de Roll-over is daar een 
goed voorbeeld van.

Agnes Kant opende 
Roll-over-Bronckhorst

Agnes Kant heeft donderdagavond 26 mei jl. de Roll-over Bronckhorst 
feestelijk geopend en de hele route meegewandeld. Dit speciale drie-
daagse wandelevenement richt zich op mensen voor wie een wande-
ling door fysieke beperkingen niet vanzelfsprekend is.

Agnes Kant tijdens Roll-over Bronckhorst.  Fotograaf: Marc Pluim.

Trainer Jan Steffens zag voorafgaand 
aan de wedstrijd nog kansen voor zijn 
ploeg, een vroege voorsprong was in 
dat perspectief inbegrepen. Sociï be-
gon fel aan de wedstrijd en liet SDOL 
merken dat het niet zomaar een ron-
de verder zou komen in de nacom-
petitie. Al binnen een kwartier werd 
het eerste deel van de missie voltooid. 
Maarten Rensink die uitgeweken was 
naar rechts speelde zich vrij en legde 
de bal op Maarten Rensink. Op de rand 
van de zestien trapte Jasper Kamphuis 
(met zijn rechter puddingbeen) de bal 
met een prachtige curve in de verre 
hoek; 0-1 voor Sociï. Een vroege 0-2 
was mede inbegrepen in de bedoelin-
gen van Steffens, vandaar dat Sociï fel 
op jacht bleef daarnaar. Ondertussen 
kwam er uiteraard wat ruimte voor 
de gastheren, maar Sociï verdedigde 
fel. Het dichtst bij de gelijkmaker was 
SDOL door een afstandschot dat op 
de lat belandde. Even later speelde de 
lat opnieuw een belangrijke rol. Een 
corner van Sociï werd door Arend Jan 
Groot Jebbink ingekopt en vervolgens 
door een SDOL-verdediger van de lijn 
gehaald. Dat was althans de lezing 
van de arbitrage, spelers van Sociï 
zagen de bal duidelijk achter de lijn. 
Even later kwam Sociï goed weg toen 
de scheidsrechter geen penalty gaf na 
een overtreding van Johan Riefel in 
de zestien. De trainer bereidde zich 
voor op een bespreking waarin het 
uitbouwen van de 0-1 centraal zou 
staan. Het werd echter ook een be-
spreking waarin meerdere verschui-
vingen nodig waren. Groot Jebbink 
pakte namelijk vlak voor rust zijn 

tweede gele kaart vanwege duwen en
kon inrukken. De missie voor Sociï
zou vanaf dat moment zeer moeilijk
worden.

Steffens gooide het in de tweede helft
op één op één achterin en het hante-
ren van de lange bal. Met de vier spit-
sen kwam lukte dit niet helemaal. Dat
kwam vooral doordat de lange ballen
niet goed doorkwamen. De ingeval-
len Teun Loman was nog het dichtst
bij de 0-2 met een actie op links, maar
een mislukt schot voorkwam een
goal. In de 68e minuut resulteerde
het genomen risico dan toch in een
tegentreffer. Hierna waren er in the-
orie nog steeds mogelijkheden, maar
ook die werden al gauw teniet gedaan
door de 2-1 in de 75e minuut. Bij Sociï
was al het geloof in een goede afloop
daarna verdwenen en er werd niets
meer gecreëerd. Uiteindelijk zou Jo-
han Riefel nog topscorer worden van
Sociï dankzij twee eigen goals (83e en
90e minuut). Vooral de 3-1 was van
grote schoonheid en menig spits zou
er jaloers op zijn. In een uiterste po-
ging om de bal te stuiten schoof Rie-
fel de bal keurig in de kruising. Dat
de eindstand uiteindelijk in de 96e
minuut nog op 5-1 werd bepaald was
vooral leuk voor de verdediger van
SDOL die het betrof.

Sociï is na dit verlies uitgeschakeld in
de nacompetitie en zal ook volgend
seizoen uitkomen in de 6e klasse.
SDOL speelt nog een finale tegen
Mariënveld, de winnaar van die wed-
strijd speelt volgend seizoen in de 5e
klasse. Op zondag 5 juni wordt het
Sociï-seizoen afgesloten met de jaar-
lijkse Sociïdag.

Uitslag zondag 29 mei SDOL 1 - Sociï
1; 5-1

Sociï
Sociï speelde op zondag 29 mei 
de terugwedstrijd uit bij SDOL 
in Luttenberg. Op het spel stond 
een plek in de 5e klasse, na een 
1-4 overwinning vorige week had 
SDOL vooraf de beste papieren.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Jet de Bruijn beschildert op unieke wijze zelf-
gemaakte tassen voor Puur Natuur uit Hengelo 
Gld. Tijdens de Kunst10daagse zijn deze te be-
wonderen en te koop op de expositie van het 
Steenders Palet. Jet houdt van vrolijke kleuren 
in de keuze van haar onderwerpen. Bij Puur Na-

tuur, de winkel van Philadelphia in Hengelo Gld. 
aan de Ruurloseweg, worden zeer verschillende 
kunstwerken verkocht, gemaakt door mensen 
met een beperking. Informatie over Puur Na-
tuur ligt ter inzage bij het Steenders Palet: nr. 
25 van het routeboekje. 
De schilders van het Steenders Palet lieten zich 
door Jet zich verrassen. Zij boden aan enkele tas-
sen mee te exposeren op de deel van boerderij 
Massink in Bronkhorst aan de Molenstraat 11. 
Tot en met 5 juni is naast het werk van Ali 
Klompenhouwer, Walter Stellaart, Tineke Roor-
da, Diny Boogman en Marieke Grijpma, dus 
ook het werk te bewonderen van Jet de Bruijn 
tijdens deze feestelijke expositie van de Kunst-
10daaagse Bronckhorst.

Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011

Jet de Bruijn exposeert bij 
Steenders Palet

Steenderen - De Kunst10daagse viert haar 
eerste lustrum! Van 27 mei t/m 5 juni 2011 
zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, 
galeries, musea en tentoonstellingsruim-
ten in de gemeente Bronckhorst geopend. 
Op de deel van de boerderij van Bart Mas-
sink zijn naast het werk van de schilders 
van het Steenders Palet, de unieke tassen 
van Jet de Bruijn te bewonderen.

Het werk van het Steenders Palet hangt op de deel van boerderij Massink.

Het was wederom een gezellige benefiet, dit jaar 
met zeer afwisselende muziek. De bands traden 
gratis op, Heca-geluidsverhuur had de instal-
latie beschikbaar gesteld en ook geluidsman 
Henk offerde zijn vrije zondag op om te zorgen 
dat het geluid in de zaal goed kon klinken. 
Eerst kwam ‘The Outbound Scalliwag Carni-
val’ op het podium. Met z’n vijven geschaard 
rondom één microfoon, brachten ze een uurtje 
Amerikaanse ‘Roots’ muziek met banjo, man-
doline, gitaren, contrabas en af en toe een rit-
mische ondersteuning op een snaredrum. De 

meerstemmige zang, de kwaliteit van het spel
en het enthousiasme van de bandleden zorgden
samen voor een heerlijk uurtje muziek.
De ‘DOGZ’ tapten uit een heel ander vaatje met
stevige nummers, bestaande uit eigen bewer-
kingen van bekende rocksongs. Prima gitaar-
werk op een swingende ondergrond van bass en
drums, waarbij frontman Richard Oldenhave
met een goede performance het publiek bij de
muziek wist te betrekken.
Tot slot had ‘Easy Eddy’ Boesveld de ondank-
bare taak om na al dit muzikaal geweld in z’n
eentje de boel op gang te krijgen met een uurtje
Nederlandstalige meezingers, waarbij hij mee-
zong met een orkestband. Eddy’s stem en ook
de keuze van zijn nummers zorgden er echter
wel voor dat het publiek, eerst schoorvoetend,
naar voren kwam om mee te zingen en een
dansje te maken. Met twee toegiften sloot hij
zijn optreden en de gehele benefiet af.

Het publiek vermaakte zich prima en gaf gul
in de vrijwillige entree en tijdens de verloting,
waarmee het bedrag van ruim € 1100,-- bijeen
werd gebracht.

Egeltjes krijgen nieuw verblijf

Geslaagde benefiet voor Noach

Wittebrink - De egeltjes die bij dierenop-
vang Noach in Halle verblijven tot ze vol-
doende aangesterkt zijn om teruggezet te 
worden in de natuur, zijn in hun nopjes 
met de opbrengst van het jaarlijkse be-
nefietconcert dat zondag 22 mei bij café 
de Tol werd gehouden. Meer dan € 1100,-- 
mochten Petra en Toon mee naar huis ne-
men. Na de algehele opknapbeurt van de 
dierenopvang was nu de egelopvang aan 
de beurt om aangepakt te worden en de 
opbrengst is daarmee goed besteed.

Iedereen kan de molen bekijken, er wordt
uitleg gegeven over de molen, er is een pof-
fertjeskraam en er zijn vele molenproducten
te koop. De Bronckhorster molen is te vinden
aan de Spaensweertweg 1 tussen Steenderen
en Bronkhorst. Meer informatie is te vinden op
www.bronckhorstermolen.nl.

Dauwdraaien bij 
Bronckhorster molen

Steenderen - De Bronckhorster molen gaat 
op Hemelvaartdag, 2 juni, dauwdraaien. 
Onder de titel ‘Dauwdraaien 2011’ is de 
molen geopend van dauw tot schemer, dus 
van 6.00 tot 18.00 uur.

Op Hemelvaartdag is de Bronkhorster Molen geopend van dauw tot schemer.

De trouwambtenaren worden door de gemeen-
te goed voorbereid op hun taak. In het kader 
van hun voorbereiding hadden ze al een aan-
tal huwelijksvoltrekkingen in Hengelo (G) bij-
gewoond en nu togen ze naar Zelhem, Hoog-
Keppel, Bronckhorst en Vorden om de verschil-
lende locaties van dichtbij te bekijken.
In museum Smedekinck (Zelhem) werden zij 
vrijdag hartelijk ontvangen door de vrijwilli-
gers Harry Somsen en Henk Smeitink. Museum 
Smedekinck kent meerdere ruimtes waar het 
huwelijk voltrokken kan worden. Voor kleinere 
gezelschappen is er de Gemeentekamer met een 
opstelling waar de stoelen uit het voormalige 
gemeentehuis van Zelhem gebruikt worden. De 

Daele heeft een groter oppervlakte waar ruim 
60 genodigden plaats kunnen nemen om de hu-
welijkse voltrekking bij te wonen. In de muse-
umschuur is ruimte voor zeer grote gezelschap-
pen en hier kan ook een toast op het bruidspaar 
worden uitgebracht. Het museum heeft een fo-
toboek klaarliggen voor bruidsparen in spé, met 
allerlei mogelijke stoelopstellingen en reporta-
ges van bruidsparen die hen voorgingen.
Het museum met het mooie buitenterrein met 
siertuin en waterput leent zich bij uitstek voor 
sfeervolle buitenopnamen van de bruidsparen. 
Er is voldoende parkeerruimte, eventueel ook 
voor paarden en koetsen.

Vervolgens werden de locaties in Hoog-Keppel 
en Bronckhorst bezocht. Het werkbezoek werd 
afgesloten met het bijwonen van een huwe-
lijksvoltrekking op Kasteel Vorden. De nieuwe 
trouwambtenaren hebben na deze allesomvat-
tende introductie eeuwige trouw beloofd aan 
hun nieuwe roeping. Ja, ze willen.

Nieuwe trouwambtenaren 
op werkbezoek

Bronckhorst - De 4 nieuwe trouwambte-
naren Jacqueline van Leijden, Eva Kuster, 
Pauline Sterk-Tiecken en Margot Verhagen 
gingen vrijdag 20 mei met hun mentor Ans 
Laurens-van Laar op pad langs de trouwlo-
caties in de gemeente Bronckhorst.
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Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

 

Ambachtsweg 2b, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

                                      

4 juni van 15.30 tot 16.30 uur

‘inloopconcert’
piano improvisaties van en door 

Jack van Dodewaard
&

liedjes uit ‘Rita zingt…’
door Rita Boshart

TOEGANG GRATIS

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Hemelvaartdag 
2 juni

De Feestfabriek 
met zanger/DJ ‘Eeko’

Vanaf 21.00 uur

G-star

PePe Jeans

PME

Cast Iron

Dept

NTS

Only

enz. enz. Telefoon (0575) 55 24 26
Telefoon (0314) 62 37 06

vr 3 - za 4 - zo 5 juni
Magazijnverkoop
kortingen tot 75%

Dus héél véél halen ...
Héél weinig betalen

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl
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Tigo glundert, net als zijn vader en 
de andere kinderen. Jeanny Janssens: 
‘ De kinderen begrijpen niet alles, 
ook niet zo belangrijk, waar het om 
gaat is dat ze plezier hebben’. Suzan 
Koops die namens Jong Gelre assi-
steert denkt er net zo over: ‘ Samen 

met broertjes, zusjes en andere kin-
deren een spelletje doen, vinden ze 
prachtig. Het enthousiasme van de 
kinderen slaat ook over op de leiding 
’, zo zegt ze.
De kinderen konden zich zowel bui-
ten als binnen vermaken. Sjoelen, 
blikgooien , een estafette en springen 
op een kussen, waren de ‘buiten- acti-
viteiten’. In de naastgelegen sporthal 
werd rolhockey beoefend en was er 
ook een behendigheidspel. Kinderen 
en begeleidsters hielden een parachu-
te vast en gezamenlijk probeerden ze 
een bal in een gaatje van de parachu-
te te laten rollen. Niet gemakkelijk, 
maar tot grote vreugde van iedereen 
gelukte het uiteindelijk toch. De 
Bronckolympics die zaterdagmid-
dag onder goede weersomstandig-
heden op het sportpark van Soccii 
Wichmond plaats vonden, werden 
voor het vierde achtereenvolgende 
jaar door de afdeling Vorden/ Warns-

veld van Jong Gelre en de sportvereni-
ging Socii georganiseerd. 

In totaal namen er circa 25 kinderen
in de leeftijd vanaf 8 jaar uit o.m.
Hengelo, Hummelo/ Keppel, Vorden
en Zelhem aan deel. De gemeente
Bronckhorst verleent voor deze spel-
middag subsidie. De bedoeling van
de Bronckolympics is om kinderen
en ouderen met een beperking met
elkaar in contact te brengen en ze
op die manier een gezellige middag
te bezorgen. Na afloop kregen alle
deelnemers een versnapering aange-
boden. Jeanny Janssens: ‘ Vorig jaar
werd deze spelmiddag op zondag ge-
houden. We hadden voor vandaag op
nog meer deelnemers gehoopt. Echter
wanneer je bedenkt dat er dit week-
end in de gemeente Bronckhorst heel
veel te doen is, mogen we toch niet
ontevreden zijn ‘, zo zegt ze.

Bronckolympics lofwaardig initiatief

Wichmond - De 8 jarige Tigo Scholten gaat er aan de hand van zijn 
vader Laurens, eens goed voor staan. Hij luistert aandachtig naar vrij-
willigster Jeanny Janssen: ‘ Proberen de frisbee in het vak te gooien 
en ook proberen de bal in een vak te rollen. En dat levert punten op ’, 
zo legt ze uit. Wel Tigo rolt de bal keurig in een vak, helaas voor hem 
kreeg de frisbee ‘onderweg’ met een vleugje wind te maken en belandt 
buiten het vak. Toch nog 4 punten.

Het programma is als volgt: Om 10.00 
uur worden de kinderen ontvangen 
op de boerderij. Daar krijgen ze een 
schilderschort en uitleg door kunst-
schilder Walter Stellaart. In groepjes 
zoeken de kinderen vervolgens samen 
met hun begeleidende kunstschilder 
een plek die uitdaagt om vast te leg-
gen op het schilderdoek. Ook zijn er 
foto’s van de locatie, die een idee ge-
ven over de mogelijkheden: de koeien 
in de wei; de piratenboot in de tuin; 
de tractor in de stal of de poes op het 
erf. Eerst even een ideetje neerzet-

ten op papier met houtskool en dan 
het echte werk! Om 11.00 uur begint 
iedereen te schilderen en daarvoor 
is tijd tot 14.00 uur. Alle materialen 
worden aan de kinderen verstrekt. 
De kosten per kind zijn 10 euro. De 
meest creatieve uitingen worden 
op het schildersdoek weergegeven. 
Vooral het vrolijke kleurgebruik, de 
compositie van het gekozen onder-
werp en de vlotte stijl van schilderen 
worden beoordeeld door een jury, die 
bestaat uit de directeur van de Rabo-
bank, de heer Michel van der Heijde, 

mevrouw Lony Stellaart en de eigena-
resse van de Vrendenberg, Martien-
ke Schiphorst. De Jeugdschilderdag 
wordt gesponsord door Rabobank 
Graafschap-Noord. 
Om 14.30 uur, na de expositie van 
alle gemaakte kunstwerken is de 
prijsuitreiking. In iedere leeftijdscate-
gorie wordt een prijs uitgedeelde en 
één kind krijgt de hoofdprijs. Ouders, 
grootouders, buren en bekenden zijn 
uitgenodigd op de expositie om te be-
wonderen wat de kinderen hebben 
gepresteerd. Als bewijs van deelname 
krijgen de kinderen een certificaat 
uitgereikt. 
Wie ook zin heeft om deel te nemen 
aan de Jeugdschilderdag 2011, kan 
een mail sturen met naam, adres en 
leeftijd naar e.somsen@planet.nl

Zaterdag 18 juni 2011 op De Vrendenberg in Baak

Lions Jeugdschilderdag

Baak - Lions Bronckhorst organiseert op zaterdag 18 juni de jaarlijkse 
Jeugdschilderdag bij boerderij De Vrendenberg. Wie tussen 4 en 12 
jaar is en het leuk vindt om te schilderen, kan zich opgeven voor de 
schilderdag. Voorgaande jaren was het animo groot, dus wees er snel 
bij!

Op het bedrijf van de familie Pardijs 
hebben de varkensschuren plaats 
gemaakt voor ouderwetse hoogstam-
fruitbomen. Weidevogels zoals de 
grutto, de kievit en de tureluur voe-
len zich hier thuis. Maar ook het ijs-
vogeltje is steeds vaker te zien als hij 
komt vissen in de sloot. 
Op 6 juni bent u als lid v
an Agrarische Natuurvereniging ’t 
Onderholt van harte welkom.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar 
en volgt er een rondleiding over het 
bedrijf onder leiding van Jan Pardijs, 
of een natuurgids van het IVN, die u 
meer kan vertellen over de planten 
en de natuur waarin u rondwandelt. 
Daarnaast wordt aan de hand van een 
DVD op het bedrijf uitleg gegeven 
over het project ‘De boer kleurt het 
Landschap’. Genoeg voor een avond-
vullend programma. Na de rondlei-
ding is er de mogelijkheid om gezel-
lig bij elkaar te zijn en ervaringen te 
delen. 

Bent u geen lid en hebt u toch inte-
resse in deze excursie, lid worden kan 
als u zich die avond aanmeld bij een 
van de bestuursleden of vooraf bij 
info@onderholt.nl 

JAAR VAN DE BOERENZWALUW
2011 is door Vogelbescherming Ne-
derland en door SOVON, de vereni-
ging voor vogelonderzoek Nederland,
uitgeroepen tot jaar van de boeren-
zwaluw. Hoewel er nog steeds tussen
100.000 en 200.000 boerenzwaluwen
in Nederland broeden, staat hij op
de rode lijst, omdat de populatie in
40 jaar tijd naar schatting met 50 tot
75% is verminderd. In het jaar van
de boerenzwaluw proberen Vogelbe-
scherming en SOVON meer inzicht
te krijgen in de actuele verspreiding
en de trend in de populatieontwikke-
ling. Iedereen kan meetellen door een
telling op het bedrijf uit te voeren op
eerste broedsels tussen 20 mei en 15
juni en eventueel op tweede broed-
sels tussen 1 en 20 juli en de gegevens
door te geven via www.jaarvandeboe-
renzwaluw.nl De commissie Monito-
ring van ‘t Onderholt roept alle leden
op mee te tellen en de gegevens door
te geven. Tel mee en geef de acrobaat
van het erf een steun in de rug!
Resultaten Fenologische kalender. De
Commissie Monitoring van Agrari-
sche Natuurvereniging ’t Onderholt
vraagt de mensen die een Fenologi-
sche kalender hebben, de resultaten
door te sturen aan ’t Onderholt. in-
fo@onderholt.nl

Maandag 6 juni excursie

Agrarische Natuurvereniging 
‘t Onderholt
Bronckhorst - Op maandag 6 juni is er een excursie voor de leden van
’t Onderholt bij de familie Pardijs aan de Mosselseweg 4 in Vorden. 
De familie Pardijs doet veel om de natuur in de Graafschap mooi te
houden en maakt deel uit van het project De boer kleurt het Land-
schap.

De inzet van de wandelaars wordt be-
loond met een medaille. Er kunnen 
twee afstanden gelopen worden: de 5 
en de 10 kilometer. De start is vanaf 

de kantine van voetbalvereniging
PAX aan de Elderinkweg 5 (tegenover
het gemeentehuis) in Hengelo tussen
18.00 en 19.00 uur. Voorinschrijving
vindt daar ook plaats op 8 en 9 juni
tussen 19.00 en 20.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u te-
recht bij: Henriët Hiddink, tel. 06-
13746503; Jolanda Bannink, tel. 06-
20797479 of Joke Groot Roessink, tel.
06-11097357.

Avondwandelvierdaagse Hengelo
Hengelo - Voor de tweede keer 
wordt er weer een avondwandel-
vierdaagse in Hengelo gehouden. 
Van 14 tot en met 17 juni kan 
men weer vier avonden achtereen 
langs de mooiste plekjes van Hen-
gelo lopen.
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Zijn werk voert hij voornamelijk 
uit in brons. Een enkele keer hakt 
hij het beeld uit steen. Sommige 
van zijn beelden omvatten een mo-
ment uit een actie tussen dieren , 
of mens en dier. Andere beelden to-
nen verstilde situaties tussen moe-
der en kind , of de intimiteit van 
een schaap en haar lam. Al deze 
fraaie beelden zijn vanaf 4 juni tot 
19 juni op zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur ( en op afspraak 
0575- 552697 )in de boerderij ’t 
Hammink aan de Hamminkweg 1 
in het buurtschap Delden bij Vor-
den te bezichtigen. Overigens een 
zeer speciale expositie. Niet alleen 
Frank exposeert, ook achternicht 
Andrea Letterie. Deze ook in Den 
Haag geboren kunstenares, woont 
thans in Harlingen. Frank Letterie: 
‘ Andrea is zeer getalenteerd. Zij is 
een dochter van de broer van mijn 
vader. In de loop der jaren heb ik 
een warme band met haar opge-
bouwd’, zo zegt Frank. Andrea Let-
terie exposeert o.m. schilderijen die 
betrekking hebben op bloemen, 
dieren en voorwerpen.
De ‘familie- expositie’ wordt verder 
opgeluisterd door de dochter van 
Frank, Martine Letterie. Van beroep 
kinderboekenschrijfster. Welk kind 
kent niet de door haar geschreven 
boeken over Berend van Hackfort. 
Ook voor kinderen, boeken over 
gebeurtenissen in de oorlog zoals 
‘Bommen op ons huis’, ‘Verzet 
tegen de vijand’, ‘Scherven in de 
nacht’, noem maar op. Een paar 
jaar geleden schreef Martine het in-
drukwekkende kinderboek ‘Oorlog 
zonder vader’. Een boek gebaseerd 
op de jeugdherinneringen van haar 
vader. Zeer ingrijpend de passage in 
het boek waarin de vader van Frank 
( opa van Martine ) tegen zijn zoon 
zegt: ‘ Als er ooit iets met mij ge-
beurt dan moet jij voor mama en 
de kleintjes zorgen. Op 25 juni 1941 
was het zover, de vader van Frank 
Letterie wordt opgehaald door de 
Duitse Sicherheitsdienst !!
Frank Letterie thans ( dus 70 jaar 

later ) in zijn atelier in Vorden: ‘ Ik 
ben gisteren nog samen met Mar-
tine naar Duitsland geweest. Samen 
met vele anderen van de Stichting 
Vrienden van Neuengamme bij 
Hamburg. In Neuengamme zijn 
in de oorlog in totaal 50.000 men-
sen gestorven. Mijn vader is ook in 
een Duits kamp omgekomen. Toen 
Martine en ik in het voormalig con-
centratiekamp waren kwamen er 
toch weer allerlei emoties naar bo-
ven’, zo zegt Frank. Eenmaal weer 
thuis is Frank druk bezig met de 
voorbereidingen voor de komen-
de expositie. Hij vindt exposeren 
prachtig,echter Frank Letterie is, zo 
laat hij duidelijk merken, nog het 
liefst met zijn handen bezig.
In oktober wordt hij 80 jaar. Nog 
steeds heeft hij het ‘heilige vuur’ in 
zich om te beeldhouwen . Thans is 
hij volop bezig met het maken van 
een ontwerpbeeld betreffende het 
sluizencomplex in Leidschendam. 
‘ Ik hoop dat ik de opdracht krijg, 
want elke dag een aantal uren in 
mijn atelier werken, is het mooi-
ste wat er is. Ik blijf, wanneer een 
beeld klaar is, uitermate kritisch 
op mij zelf. Dat hoort bij het vak. 
Het allerbelangrijkste is wel dat je 
bij alles wat je doet, er zelf achter 
blijft staan’, zo zegt Frank Letterie. 
Werken van hem bevinden zich in 
tal van musea in Nederland en ook 
in het buitenland zoals het Brits 
museum in Londen, het Sztuki Me-
daslierskiej in Wroclaw in Polen en 
ook ( dichter bij huis ) in het Hen-
riette Polak museum in Zutphen. 
Ook heeft hij in opdracht beelden 
gemaakt van het gebouw de Twee-
de Kamer in Den Haag. Ook veel 
voor talrijke scholen in Nederland. 
In 2008 maakte Frank Letterie een 
beeld van de staatsman Abraham 
Kuyper. Dat beeld staat in Maas-
sluis. 
Daarnaast maakt Frank Letterie ook 
erepenningen. De laatste tijd mo-
delleert hij de penningen vaak niet 
meer uit was, maar wordt de vorm 
rechtstreeks uit het materiaal gesto-
ken. Nog vrij recent heeft hij in op-
dracht van de gemeente Berkelland 
een erepenning gemaakt. ‘ Nee nog 
niet voor de gemeente Bronckhorst. 
Het is ook nog zo’n jonge gemeente, 
misschien komt een dergelijke op-
dracht in de toekomst nog wel ‘, zo 
zegt Frank Letterie lachend. Na de 
expositie van 4 juni tot 19 juni op 
‘eigen terrein’ bereidt hij zich voor 
op de volgende expositie die van 10 
juli tot 28 augustus in Galerie Visée 
in Diepenheum wordt gehouden. 
Een expositie samen met Gooitzen 
de Jong ( beelden en schilderijen ).

In boerderij ‘t Hammink te Vorden

Expositie van Frank, 
Martine en Andrea Letterie
Vorden - De Vordense beeld-
houwer Frank Letterie heeft in 
zijn leven veel beelden gemaakt 
en daarvoor ook menig prijs 
ontvangen. Frank werd op 11 
oktober 1931 in Den Haag ge-
boren. In Eindhoven kreeg hij 
tekenlessen van Kees Bol aan 
de Kunstnijverheidsschool. Het 
vak van beeldhouwen leerde hij 
aan de Rijksacademie van Beel-
dende Kunsten in Amsterdam 
en aan de Koninklijke Acade-
mie in Den Haag.

Gerda van Veen, Manon Terluin en 
Rieks Eggens schilderen al vele jaren 
samen en menen dat nu de tijd ge-
komen is om naar buiten te treden 
met hun werk. Hun werken zijn een 
kleurige weergave van landschap 
en dier. De eerste jaren dat MANON 
TERLUIN in Steenderen woonde gaf 
zij les in aquarel, wat begon bij de 
Vrouwen van Nu. Vroeger op de la-
gere en middelbare school schilderde 
zij al. “Later ben ik naar de avond-
academie geweest. Toen ik verhuisde 
naar Den Haag heb ik leuk les gehad 
van mijnheer Raap en die schilderde 
helemaal in de Haagsche School stijl. 
Het was dus niet modern, maar je 
leerde wel mooi schilderen en met 
licht en donker.” In West- Friesland 
sloot zij zich bij een aquarelgroep aan 
in Barsingerhorn. “Daar kregen we 
hele mooie aanwijzingen, zoals over 
het weerspiegelen van licht. Je ging 
heel goed zien.” Manon schilderde 
nogal abstract. Naast aquarel, werkte 
ze met olieverf en acryl. 
Een vast onderwerp in haar schilde-
rijen is de schapendoes, ook in op-
dracht. Bijvoorbeeld voor mensen 

die afscheid nemen van het bestuur 
van de Nederlandse Vereniging van 
Schapendoezen, waarvan zij deel uit-
maakt. “Aan de hand van foto’s maak 
ik aquarellen van de honden.” 
De van oorsprong Oostenrijkse GER-
DA VAN VEEN deed voordat ze ging 
schilderen via de Vrouwen van Nu, 
nuttig handwerk, zoals ze zelf zegt. 
“Handwerken en breien voor de kin-
deren en broeken naaien,” lacht zij. 
Ook ging ze pottenbakken en volgde 
twee cursussen Hindelooper schilde-
ren. “Met Manon hebben we met een 
groep van vijf het schilderen gestart 
bij de Vrouwen van Nu. Ik wilde dat 
gewoon proberen. Nu schilder ik al-
weer 14 jaar.” Ze ontmoeten elkaar 
elke twee weken op donderdagmid-
dag bij Gerda thuis. Als het mooi 
weer is en niet regent zitten ze ook 
wel buiten. Laatst zaten ze op de dijk 
bij Bronkhorst. 
Het werk van Gerda is impressionis-
tisch reëel, herkenbaar maar niet te 
gedetailleerd uitgewerkt. “De dame 
van Kopenhagen, het Kasteel Hack-
fort in Vorden, de koeien en kippen 
gaan mee naar de expositie.” 

RIEKS EGGENS schildert alleen aqua-
rellen. “Dat is meer om mijn kleurge-
voel op peil te brengen,” bekend hij 
lachend. “Ik ben kleurenblind, maar 
het is verder geen belemmering.” 
Daarnaast is het voordeel van een 
aquarel dat het snel af kan zijn. “Mijn 
tijd is beperkt en ik heb er ook een 
hekel aan om de volgende week weer 
aan hetzelfde stuk te werken. Die tijd 
moet nog komen.” Rieks is voorzit-
ter van de Stichting De Bronkhorster 
Molen en dorpsbelangenorganisatie 
Steenderens Belang, naast zijn baan 
als dierenarts. “Ik vind dat je wat vrij-
willigerswerk moet doen.” 
Hij schildert nu een jaar of acht. Zes 
jaar daarvan met Gerda en Manon. 
“En dan nog maar een keer in de 
veertien dagen. Tekenen heb ik wel 
altijd veel gedaan,” vertelt hij verder. 
Hij heeft voorkeur voor dieren, “Blijk-
baar kan ik die het beste vertalen van 
een beeld naar een ander beeld. Ik 
zie wanneer er iets niet deugt in te-
keningen. Met landschappen heb ik 
daar meer moeite mee.” 

Tijdens de Kunst10daagse wor-
den van de kleine kunstkring 
werken tentoongesteld op de 
deel van de boerderij van Manon 
Terluin, Muizengatweg 5, 1227 
DN Toldijk. Meer informatie via 
telefoon (0575) 45 17 36 of email 
doesart@hotmail.com.

Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011

De kleine kunstkring

Toldijk - De Kunst10daagse viert haar eerste lustrum! Van 27 mei t/m 
5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, musea 
en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst geopend. De 
kleine kunstkring, bestaande uit Gerda van Veen, Manon Terluin en 
Rieks Eggens, exposeert op de deel van Manon’s boerderij aan de Mui-
zegatweg.

De kleine Kunstkring bestaat uit (v.l.n.r.) Rieks Eggens, Manon Terluin en Gerda van Veen.

Siert: ”Allereerst natuurlijk de mooie 
omgeving waarin wordt gelopen. De 
start in Hoog-Keppel op de Monu-
mentenweg en vervolgens over de 
Ulenpas en het landgoed Keppel. De 
Keppelrun is niet voor niets uitgeroe-
pen tot één van de 100 mooiste lopen 
in Nederland en België.” Ieder jaar 
luisteren plaatselijke muzikanten 
langs de route dit sfeervolle evene-
ment op om de lopers tot nog betere 
prestaties te bewegen. Dit jaar is er 
muziek te horen van de Hot & Sweet 
Jazz band, fanfare De Eendracht, een 
dweilorkest en DJ Jorit van Hof. “We 
moeten niet vergeten, dat de men-
sen die achter de schermen werken 
dit allemaal mogelijk maken”, voegt 
Henk toe. “De Keppelrun kan als 
hardloopevenement niet zonder de 
bereidwillige medewerking van zo’n 
80 vrijwilligers die een ongelooflijke 

hoeveelheid werk verrichten. Alleen 
door de geweldige inzet van deze 
groep mensen kan de Keppelrun ie-
der jaar weer zo goed verlopen.” En 
dan zijn we natuurlijk heel blij met 
de financiële en materiële steun van 
onze sponsoren” vult Siert aan. De 
deelnemers aan de Keppelrun komen 
uit de hele Achterhoek en zelfs van 
ver daarbuiten. Dit jaar start Grada 
Bosscher uit Zelhem bij de 10 km. In 
2010 is Grada als negende geëindigd 
bij de IronmanWorld Championships 
70.3’ voor triathlonners in Clearwa-
ter in Florida, Verenigde Staten. De 
parcoursrecords van de 5 en 10 km 
die om verbetering vragen bij de he-
ren zijn 5 en 10 kmvan Wouter Gijs-
berts uit Doetinchemin respectieve-
lijk 16.13 en 33.39. Bij de dames de 5 
kmvan Josien Aarntzen uit Silvoldein 
19.45 en de 10 kmvanMajet Spoelder-

Amersfoortin43.39. Dit jaar is er ge-
kozen voor een nieuw systeem van 
tijdregistratie: ChronoTrack. Deze 
vorm van tijdregistratie is in Amerika 
ontwikkeld en heeft zich inmiddels 
volledig bewezen bij de marathon 
van New York. Een éénmalige chip 
zit al op het startnummer zodat je 
geen chip meer aan je veters hoeft 
vast te strikken.Ook bij de finish 
kun je vlot doorlopen, de chip hoeft 
namelijk niet te worden ingeleverd. 
Alle rompslomp met het betalen van 
een borg en het vergeten in te leveren 
van een chip behoren tot het verle-
den. Dit betekent wel dat je niet meer 
met je eigen chip kunt lopen. Voor de 
deelnemertjes aan de Jeugdloop or-
ganiseren we dit jaar een echte war-
ming-up, vertelt Siert. Keppelcoaches, 
studenten van het Graafschapcollege, 
worden ingezet om ervoor te zorgen 
dat alle jonge lopers in fantastische 
tijden zullen finishen. De prijsuitrei-
king van de Jeugdloop vindt na afloop 
in de Hessenhal plaats. Wie is de ge-
lukkige die dit jaar een fiets weet te 

winnen middels de verloting? Voor 
iedere deelnemer aan de 1 km jeugd-
loop is er na afloop een toepasselijk 
aandenken. Siert en Henk gaan ook 
dit jaar weer uit van een enthousi-
ast deelnemersveld. Het programma 
start om 10.30 uur met de 5 km. De 
10 km wordt om 11.15 uur wegge-

schoten en de jeugdloop begint om
12.30 uur. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid. Kleed- en doucheruim-
ten zijn aanwezig in de Hessenhal en
sportcafé Spirit is open voor lopers
en supporters. Zelfs een frisse duik in
het Hessenbad behoort na afloop tot
de mogelijkheden.

4e Keppelrun

Hardloopevenement op zondag 12 juni
Hoog Keppel - Nu al voor de vierde keer wordt het sfeervolste hard-
loopevenement van de Achterhoek georganiseerd. Wedstrijdcoördi-
nator Siert Wieringa en Henk Veeneman, mannen van het eerste uur, 
geven de volgende verklaring voor het succes.

V.l.n.r. Henk Veeneman en Siert Wieringa
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Kinderopvang de Speelweide is geves-
tigd aan de Steenderenseweg 25 in 
het buitengebied van Hengelo Gld. 
De Speelweide is een kleinschalig 
kinderdagverblijf, waar maximaal 28 
kinderen per dag opgevangen kun-
nen worden. In november 2005 is de 
Speelweide gestart met één groep van 
0 tot 4 jaar. Inmiddels zijn er twee 
groepen. 
Elk kind tussen 0 (vanaf 8 weken) en 
12 jaar (tot en met het afsluiten van 
de basisschool) mag bij de Speelweide 
komen spelen. Ook kinderen met een 
handicap of leerachterstand zijn van 
harte welkom. Door de kleinscha-
lige opvang kunnen zij, mits het in 
de groep toelaatbaar is, prima in de 
groep meedraaien. De Speelweide 
biedt verschillende vormen van op-
vang. Er is een mogelijkheid van 
structurele opvang (7.30 tot 18.00 
uur), de verlengde opvang (7.00 tot 
19.00 uur), de incidentele opvang en 
de naschoolse opvang. 

De Speelweide is een kleinschalige 
opvang die plek biedt aan maximaal 
28 kinderen per dag. Door het klein-
schalige karakter van de opvang en 
de kinderen een huiselijke- en ge-
zellige opvangplek te bieden, pro-
beert de Speelweide een kwalitatief 
verantwoorde opvang te bieden. De 
kinderen worden opgevangen door 
zeven professionele leidsters, die met 
respect voor ouders en kinderen zor-
gen voor een veilige- en vertrouwde 
omgeving. 

De Speelweide heeft een groepsruim-
te die kindvriendelijk ingericht is en 
waar de nodige maatregelen zijn ge-
troffen om veilig en verantwoord te 
kunnen spelen. Daarnaast is er een 
grote buitenruimte waar de kinderen 
zich prima kunnen uitleven. “Het 
nieuwe gedeelte met slaapruimte is 
voor de peutergroep. Dat is een half 
jaar geleden erbij gekomen”, zegt 
Joke Aalderink, eigenaresse van de 
Speelweide. “Een computer of tv zul 
je hier ook niet aantreffen. Laten de 
kinderen dat maar thuis doen. Het 
buitenspelen vinden we veel belang-
rijker”, zegt Joke die zelf ook als leid-
ster meedraait. 
De grote buitenruimte is verdeeld in 
drie delen. Een babytuin, een peuter-
plein met zandbak en diverse speelat-
tributen en het grote veld met skelters 
en fietsen voor naschoolse opvang. 
“Maar de kleintjes kunnen ook bij de 
grotere kinderen spelen”, legt Joke 
uit. Een grote boom ligt op de grond 
waar kinderen op kunnen spelen en 
klauteren. Ook een grote springtram-
poline nodigt kinderen uit om lekker 
te bewegen. Bij de Speelweide spelen 
kinderen veel buiten. “Dat stimuleren 
we ook zoveel mogelijk. Buitenspelen 
staat bij ons hoog in het vaandel. We 
proberen een ‘groene opvang’ te zijn 
door kinderen zo dicht mogelijk bij 
de natuur te brengen”, zegt Joke. De 
kinderen van de Speelweide komen 
niet alleen uit de directe omgeving, 
maar ook uit de regio. “Steeds meer 
ouders weten ons te vinden en daar 

zijn we blij mee. We hebben een leuk 
team en samen gaan we ervoor. Ons 
motto is: ‘Groot in het kleine’”.

Zaterdag 11 juni

Open dag 
Kinderopvang de Speelweide

Hengelo - Stichting Kinderopvang de Speelweide in Hengelo houdt op 
zaterdag 11 juni een Open dag van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom om te kijken en kennis te maken met de Speelweide. 
Voor de kinderen is er van alles te doen zoals schminken, een spring-
kussen en een hapje en een drankje.

Kinderen kunnen zich helemaal uitleven op de grote buitenruimte.

Zij namen vorig weekend deel aan de 
3de in een serie van 6, topcompetitie 
wedstrijden in Nederland om zich 
te kwalificeren voor deelname aan 
het Nederlands, Europees en Wereld 
kampioenschap in de klasse cruisers 
45+ 3 leden van de FCC de IJsselcros-
sers uit Doetinchem en afkomstig uit 
de gemeente Bronckhorst plaatste 
zich dan ook voor deze rondes. Han 
Kleinhesselink(57) uit Hengelo wist 
tot de halve finale door te dringen na 
3 maal een 3de plaats in de manches. 
Laurens Nieuwenhuis(45) uit Zelhem 
kwam ook tot de halve finale, na 3 
maal een 2de plaats. Hans Zweve-

rink(46) uit Hengelo had iets meer
moeite om de halve finale te berei-
ken en reed een goede, foutloze 3de
manche, 3-5-3. In de halve finale wist
alleen Laurens door te dringen tot de
finale. Han en Hans moesten met een
5de plaats genoegen nemen. Na een
goede start van Laurens in de finale,
reed hij na een keurige 5de plaats. De
plek die Hans Zweverink een week
eerder in Heiloo veroverde.

Op 3 juli zullen de 3 rijders aan de
start staan in Baarn voor het Neder-
lands kampioensschap. En dan is
van 8 tot 10 juli het Europese kam-
pioensschap voor alle categorieën in
Haaksbergen. En van 28 tot 31 juli zal
het Wereld kampioenschap verreden
gaan worden in Kopenhagen. Voor
informatie ontrent fietscross, zie ook
www.ijsselcrossers.nl

Fietscross geen kindersport!
Dat fietscross geen kindersport 
meer is, wisten we al langer. Maar 
dat je erop oudere leeftijd nog zo-
veel plezier aan kunt beleven, be-
vestigden deze drie wijze mannen 
uit het oosten wel.

Gerrit Borgman kletste het geheel 
op een aangename en ludieke ma-
nier aan elkaar, met ondersteuning 
van,door Tom Garritsen, achter el-
kaar gezette beelden.

Het programma bevatte nummers zo-
als Dallas, Sugar, Floris, Crime Time,
Flikken enz.
De harmonie die zich met ca 50 uit-
voerende leden presenteerde bracht
de nummers met veel flair en en-
thousiasme. Jubal is vooral de laatste
jaren sterk gegroeid met vooral veel
jeugd wat natuurlijk erg belangrijk is
voor de toekomst. Het concert werd
afgesloten met het nummer Hogan´s
Heroes March, waarna voorzitter
Everdien Berendsen iedereen bedank-
te voor hun medewerking en aanwe-
zigheid. Jubal kan terug zien op een
leuk geslaagd voorjaarsconcert.

Voorjaarsconcert Jubal 
Vierakker/Wichmond
Wichmond - Muziekvereniging 
Jubal gaf op zaterdagavond de 
28e mei een voorjaarsconcert 
in de Ned. Hervormde kerk te 
Wichmond. De muziekcommis-
sie had samen met dirigent Henk 
Vruggink een leuk programma 
samengesteld met als motto – een 
ouderwets gezellig avondje televi-
sie-, gebaseerd op 60 jaar televisie 
in Nederland.

Deze fietsroute is met een lengte 
van 14 km uitermate geschikt voor 
kinderen. Om 10.00 uur krijgen de 
dieren hun Hemelvaart ontbijtje dat 
gezamenlijk met de boerin of boer 
uitgedeeld wordt. Op deze manier 
kunnen de kinderen de dieren nog 
eens lekker verwennen. Vanaf 11.00 
uur kan er gestart worden met de 
Muldersfluit route. Deze fietsroute 
is samen gesteld door het Toeristisch 

Platform Hengelo e.o. en houdt in dat 
bij aanvang 5 euro startgeld wordt be-
taald. Vervolgens krijgt men bonne-
tjes waar dan een kop koffie/thee, een 
kop soep, broodje neagelholt mee ge-
haald kunnen worden en krijgt men 
een plattegrond met de totale fiets-
route overhandigd. De route is zo in-
gedeeld dat men of binnen het halve 
uur of binnen anderhalf uur fietsen 
de broodweging bij de Muldersfluit 

kan bij wonen en desgewenst ook
nog weer kunt terug keren naar Felt-
sigt. De totale route is ongeveer 30
km. De entree bedraagt 2,00 euro per
persoon en het parkeren is gratis. 
De dag begint om 8.00 uur en zal door-
gaan tot 18.00 uur en word gehouden
aan de Bekveldseweg 5 te Bekveld in
de gemeente Bronckhorst. Voor meer
info en/ of route beschrijving kijk op
www.feltsigt.nl of bel 0575-462828. 

HEMELVAARTDAG OP FELTSIGT 
8.00 uur Hemelvaart ontbijt (gratis) 
8.00 – 10.00 uur Bekveld fietsroute 
10.00 uur Gezamenlijk dieren voeren
11.00 – 13.30 uur Muldersfluit fiets-
tocht (onder voorbehoud)

Hemelvaart ontbijt tussen de dieren

Bekveld - Op Hemelvaartdag, donderdag 2 juni, is kinderboerderij Felt-
sigt open gesteld vanaf 8.00 uur ’s morgens. Voor alle bezoekers staat 
een gratis ontbijt klaar met een vers gekookt eitje van eigen kippen. 
Wat is er nu fijner dan na het dauwtrappen even bij te komen onder 
het genot van al het lekkers wat de kinderboerderij te bieden heeft. Na 
het ontbijt is er nog de mogelijkheid om de Bekveld route te fietsen.

Kinderboerderij Feltsigt is op Hemelvaartdag al vroeg geopend.

De bedoeling is om sporthal en 
zwembad te verkopen aan stichting 

Zonnewater. De gemeenteraad gaat 
hierover op 23 juni een besluit ne-
men. Is dit een goed idee of moeten 
we het niet doen of anders? Zijn er 
misschien alternatieven? 

Op 6 juni kan men laten weten wat 
u hiervan vindt. De dorpsraden van 
Hummelo, Drempt en Keppel/Eldrik 
komen in ieder geval om hun visie te 
geven? Komt u ook? De bijeenkomst 
is in Hummelo, zaal FF naar Steef.

Verkoop sporthal en zwembad 
Hoog-Keppel een goed idee?
Hummelo - De gemeenteraads-
fractie van D66 houdt op maan-
dagavond 6 juni een openbare 
fractievergadering over de actu-
ele politiek. Heel actueel is mo-
menteel het voorstel van het col-
lege van b en w om het Hessenbad 
en de Hessenhal in Hoog-Keppel 
te privatiseren.



Vorig jaar werd het evenement 
voor het eerst gehouden en was het 
een groot succes. Zo’n zestig Ame-
rikaanse auto’s, waaronder de mer-
ken Chrysler, Cadillac, Chevrolet, 
Olds Mobiel, Buick en Lincoln ston-
den opgesteld. Ook enkele zelf ge-
bouwde motoren en Harley’s waren 
er toen te bewonderen. Ook op 12 
juni (1e Pinksterdag) kan de liefheb-
ber weer genieten van de American 
cars and bikes die opgesteld staan 
voor café De Zwaan in de Spalstraat 
en gedeeltelijk in de Kerkstraat en 
Bleekstraat. De eigenaren van de 
Amerikaanse auto’s komen uit alle 
delen van het land. Velen ervan 
komen uit het oosten. Verder zijn 
er kraampjes met allerlei Ameri-
kaanse spulletjes, er wordt gezorgd 
dat de bezoekers kunnen eten en 
drinken en er is vermaak voor de 
kleintjes met kinderattracties. 
Jan Klaver uit Vledder zal het pu-
bliek vermaken met zijn bekende 
burn outs. Met een speciale Ame-
rikaanse politieauto verzorgt hij de 
hele dag spectaculaire burn outs 
met enorme rookontwikkeling en 
geknal. “Verder doet Jan nog iets 
heel speciaals, maar dat blijft nog 
geheim”, zeggen Josta Scheers en 
Richard Vruggink uit Hengelo die 
nauw betrokken zijn bij de organi-
satie. Samen met de andere dorpge-
noten Sander Kaal, Patrick Goossens 

en Imro Wolf, en in samenwerking 
met café De Zwaan, vormen zij de 
organisatie. Het is de bedoeling 
dat de organisatie volgend jaar 
een stichting wordt. De hele mid-
dag zullen de bands El Rio Trio en 
Poor John de sfeer opzwepen met 
een flinke dosis rockabilly en rock 
and roll. Vanaf 20.00 uur is er in 
café De Zwaan een spetterend after-
party met de bands Nitro Maniacs 
en The Trailer Trash Tremblers. Het 
evenement ‘Rock in Roll Out Hen-
gel’ is mede mogelijk gemaakt door 
diverse sponsoren en de toegang is 
gratis. 
“Het idee om een meeting te or-
ganiseren in ons eigen dorp, komt 
door onze grote voorliefde voor 
Amerikaanse auto’s en Rockabilly/
rock and roll”, zegt Josta. Zelf speelt 
ze in twee bands (rockabilly/rock 
and roll) en haar vriend Richard 
drumt in een rock and roll band. 
Hun eerste autootje was van bei-
den een Cadillac Eldorado cabrio 
uit 1975. Richard heeft een Dodge 
W200 ambulance uit 1976 en twee 
Dodge W200 pickups. “Sinds een 
aantal jaren bezitten we een Chrys-
ler Winsor Limo uit 1959”. Sander, 
ook organisatielid, heeft een A Ford 
pickup uit 1931 en gaat deze om-
bouwen tot een Hot Rod met V8 
hammi blok.

Amerikaanse auto’s en rock en roll bands

Rock in Roll Out 
Hengel

Hengelo - Op zondag 12 juni wordt in Hengelo de tweede editie 
‘Rock in Roll Out Hengel’ gehouden. Het evenement met Ameri-
kaanse auto’s en rock en roll bands begint om 13.00 uur.

Ook de strijd om de overige plaatsen 
(3 t/m 8) was spannend. Steenderen 

A1 eindigde op de 3e plaats en Keijen-
burgse Boys A1 werd 4e. In de eind-

rangschikking eindigde Wolfersveen 
A1 op de 5e plaats, werd Halle A1 6e, 
Pax A1 7e en moest Pax A2 genoegen 
nemen met de 8e plaats. 

Onder leiding van hoofd-opleidingen 
van voetbalvereniging ‘de Graafschap’ 
Richard Roelofsen werden alle spelers 
van het toernooi individueel beoor-
deeld op hun prestaties. Robin Hen-
driksen van Zelhem A1 werd gekozen 
tot beste speler van het toernooi en 

mocht uit handen van Richard Roe-
lofsen een fraaie beker en een Graaf-
schapshirt in ontvangst nemen. 
De Graafschap had ook de keeper 
van het beloftenteam, Jordy van de 
Kracht, mee naar Zelhem genomen 
voor de penaltybokaal. Het team van 
Keijenburgse Boys A1 mocht deze 
beker, beschikbaar gesteld door de 
PvdA van de gemeente Bronckhorst, 
uit handen van dhr. Peppelman van 
de PvdA in ontvangst nemen.

CDA Bronckhorst had een beker be-
schikbaar gesteld voor de meest spor-
tieve ploeg. Conclusie was, dat het 

uiterst sportief toernooi was geweest,
waarbij de beker naar het team van
Halle A1 ging. Uit handen van dhr.
Wijngaard van het CDA mocht het
team de beker in ontvangst nemen. 
De organiserende vereniging VV Zel-
hem kijkt terug op een uiterst ge-
slaagd toernooi met 8 deelnemende
teams, spannende en sportieve wed-
strijden en een goede publieke be-
langstelling. Deze promotie voor het
jeugdvoetbal in de gemeente Bronck-
horst kon worden georganiseerd met
dank aan hoofdsponsor de Rabobank,
subsponsoren en de vele vrijwilligers
van de Zelhemse voetbalvereniging.

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

Ruim drie maanden is men bezig met het slopen en verbouwen van het 

pand dat wordt omgetoverd tot een 
eetcafé. De historische naam ’t Hoek-
je blijft behouden. ’t Hoekje eetcafé 
wordt begin juni geopend.

‘t Hoekje wordt eetcafé

Hengelo - Het voormalige café restaurant ’t Hoekje aan de Spalstraat 
in Hengelo wordt momenteel helemaal verbouwd.

VV Zelhem wint Bronckhorst A 
Jeugdtoernooi

Zelhem - De derde editie van het Bronckhorst Jeugdvoetbaltoernooi, 
dit jaar voor de A teams, werd op zaterdag 28 mei gewonnen door het 
team van voetbalvereniging Zelhem. In een spannende finale onder 
leiding van topscheidsrechter Bas Nijhuis werd het team van HC’03 in 
de finale met 1-0 verslagen. Op de foto de finalisten met het arbitrale 
trio voor aanvang van de wedstrijd. Bronckhorst-burgemeester Henk 
Aalderink was uitgenodigd om de prijzen te overhandigen en uit zijn 
handen mocht Zelhem-aanvoerder Tom Woerts de beker in ontvangst 
nemen.
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Wat is: A. Pleren.
  A1: Met kracht gooien, schoppen. 
   “Frensken pleerden de bal veur de gool en ene van de   
   Holkenborgs schot ‘m der in”.
  A2: “Hee pleerden de beuke op de grond en leep de kamer uut”.

 B. Boksenbier.
  B1: Bier dat op de derde dag na een bruiloft werd getapt.   
   “’t Boksenbier smaken ‘m neet”.
   B2: “’n Boksenbier geven”. Een feestje geven.

 C. Wallee.
  Verbastering van, wat blieft u?

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Hopend op mooi weer belooft het 
18 juni weer een gezellig feest te 
worden met een afwisselend pro-
gramma voor jong en oud. Begin-
nend met de gratis kindermiddag, 
waar een jonge band zorgt voor een 
gezellige sfeer, een clown die gek-
kigheid uithaalt en natuurlijk ge-
noeg ander vermaak voor de jonge 
bezoekers. ‘s Avonds barst het feest 
los met de Perfect Showband in de 
ene tent en in de andere tent zullen 

bands van Vordense bodem optre-
den. De bands Verdwaald, Framed 
en de Vordense Soppers hebben er 
zin in. Dus hopelijk jullie ook! Kaar-
ten zijn zowel in de voorverkoop als 
aan de kassa verkrijgbaar. Kaarten 
in de voorverkoop zijn verkrijgbaar 
bij Tankstation Weulen Kranenbarg, 
Mitra Sander Pardijs en Fashion cor-
ner Vorden. 

Graag zien wij jullie 18 juni op de 
kasteelweide in Vorden! Meer in-
formatie over het Midzomerfeest 
en het programma is te vinden om 
www.stevo.nu

Kaartverkoop 
Midzomerfeest gestart!
Vorden - De kaartverkoop voor 
het Midzomerfeest op de kas-
teelweide in Vorden is gestart!

Vorig jaar is de KNVB gestart met het 
aanbieden van 45+ voetbal. Daarmee 
wordt gehoor gegeven aan de steeds 
grotere behoefte van deze groep, om 
voetbal op het gewenste niveau te 
(blijven) spelen. Deze voetbalvorm 
wordt gespeeld in zeventallen, op een 
half speelveld, twee keer 30 minuten, 
tegen spelers die minimaal 45 jaar 
oud zijn. Ook mag er onbeperkt wor-
den gewisseld en is de buitenspelre-
gel niet van toepassing. In onze regio 

zijn er al enkele toernooien geweest,
momenteel wordt er onderzocht of
het haalbaar is om een heuse 45+
competitie op te zetten. S.v. Ratti wil
bij voldoende belangstelling ook aan
deze competitie deel gaan nemen en
daagt u uit om te reageren. Belang-
stellenden uit Vorden, Kranenburg
en omgeving, kunnen zich melden
bij Frans Bleumink: info@profile-
bleumink.nl

Als er genoeg enthousiastelingen zijn,
dan willen we als s.v. Ratti ook deel-
nemen aan het 45+ toernooi wat op
vrijdagavond 17 juni aanstaande in
Warnsveld wordt gehouden. Mocht u
wel interesse hebben, maar nog niet
met het toernooi mee willen doen,
dan kunt het toernooi ook bezoeken
en bekijken of het 45+ voetbal iets
voor u is. info@profilebleumink.nl

S.v. Ratti en 45+ voetbal 
voor mannen
Voor al die mannen van 45 jaar 
en ouder die van het voetbalspel-
letje houden, om welke reden 
dan ook gestopt zijn, of willen 
stoppen met voetballen, is er 
nu een voetbalvariant bedacht, 
waardoor het mogelijk wordt om 
ook op oudere leeftijd te blijven 
voetballen.

Het ‘AchterKoekje’ is namelijk heel 
speciaal. Het is een kruidig koffie-
koekje met de contouren van de 
Achterhoek. Drie jaar geleden werd 
de lekkernij voor het eerst in de Ach-
terhoek geïntroduceerd. Initiator 
was Arie Ribbers. Het is, zo staat op 
de website te lezen, het eerste echte 
streekkoekje. Een koekje van en voor 
alle Achterhoekse bakkers. Het koek-
je bevat onder meer koriander, lau-
rier, mosterdmeel, kardemom, anijs 
en kameel. Gea Oosterveld: ‘ Toen 
wij de taak als beheerder van Sjaan 
en Mattie Bakker overnamen hebben 
wij ons voorgenomen om in ons kof-
fie- en theehuis zoveel mogelijk hap-
jes en drankjes ‘uit de buurt‘ te ser-
veren. (Denk daarbij aan appelgebak 
en broodjes van bakker Besselink uit 
Vierakker, groenten van Den4Akker 
,momenteel dus volop asperges, boer-
enijs van Lammert Kappert uit Lees-
ten, kaas van de Vijfsprong uit Vor-
den, de Batenburgers (beefburgers) 
van de Meeninkhoeve uit Hengelo).
En bij de biologische en ‘eerlijke’ Red 
Beanskoffie (van Neuteboom) behoort 
volgens Gea en Jos het ‘AchterKoekje’ 
dat wordt gebakken door bakker Dick 
ten Broeke uit Lochem. Gea: ‘Sinds 
onze start hebben wij precies de be-
stellingen en aantallen bijgehouden 

en wisten wij dat het 10.000e koekje 
eraan zat te komen’, zo zegt ze. Bert 
van Dijk die regelmatig zijn cappuc-
cino met het ‘AchterKoekje’ in het 
Ludgerusgebouw nuttigt vond het 
prachtig dat juist hij de consument 
was van het 10.000ste koekje. Bert, 
met volle teugen genietend: ‘Wat er 
zo bijzonder aan is ? Wel, de knap-
perigheid, de versheid en de ‘beet’. 
Het ‘Achterkoekje’ herbergt eigen-
lijk alles en dan denk ik met name 
tijdens het eten van dit koekje aan 
het landelijke en de gemoedsrust van 
de Achterhoek. Je proeft als het ware 
het het ‘zoet’ van deze streek’, zo for-
muleert hij!
Jos en Gea moeten lachen om de uit-
spraken van Bert. Bakker ten Broeke 
verkoopt de koekjes onder meer aan 
VVV kantoren. ‘Zover ik weet zijn 
wij het enige horecabedrijf in deze 
regio die het AchterKoekje serveert. 
En wat zo leuk is, wij ontvangen hier 
mensen die speciaal voor dit koekje 
bij ons een kopje koffie komen drin-
ken’, zo zegt Gea. Zij wijst daarbij op 
de Ockhorstwandeling. Een ‘omme-
tje’ van circa acht kilometer met start 
(uiteraard met koffie en een Achter-
Koekje) en finish bij het Ludgerusge-
bouw, waarna de wandelaars bij te-
rugkomst kunnen genieten van een 

Ockhorstbroodje ham of kaas. Sinds 
kort kan men vanaf het Ludgerusge-
bouw ook de Achterhoek per Hoge Bi 
of Step verkennen. Een arrangement 
die samen met Free- Wheel uit Vor-
den wordt georganiseerd. Dit moet 
wel van tevoren worden gereserveerd 
(0575- 441581)
Op Hemelvaartsdag wordt in deze re-
gio een ‘Dauwtraproute’ gehouden, 
die ook langs het Ludgerusgebouw 
loopt, waar s’ morgens al vanaf 8.00 
uur ‘koffie met stoete’ inde aanbie-
ding is. Tweede Pinksterdag is er een 
fietstocht (dikke banden tocht) met 
ook als startpunt het Ludgerusge-
bouw. Op die dag bakt Julius Klein 
Bramel op het terras voor het Lud-
gerusgebouw, de gehele dag in zijn 
eigen vervoerbare steenoven, pizza’s. 
(Julius bouwde deze oven als afstu-
deerproject). De Bridgeclub Bronck-
horst organiseert vanaf 30 juni t/m 5 
augustus in het Ludgerusgebouw elke 
donderdag een ‘zomerbridgeavond‘. 
Liefhebbers dienen zich dan vanaf 
19.00 uur ter plekke in te schrijven. 
Het bridgen begint een half uur later. 
Overigens de trekpleister in Vierak-
ker: de neo-gotische St. Willibrordus-
kerk. Deze kerk (pal naast het Ludge-
rusgebouw) is in 2009 uitgeroepen tot 
de mooiste kerk van Gelderland en 
kan vanaf heden tot half september 
elke dinsdag- en donderdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur bezichtigd 
worden. Gea Oosterveld: ‘Vandaag 
komen hier 30 fraters uit utrecht. 
Die gaan eerst de kerk bezichtigen en 
komen dan bij ons lunchen. Het Ach-
terKoekje zal dan zeer zeker niet bij 
de koffie ontbreken’, zo zegt ze.

Het Ludgerusgebouw Vierakker serveerde :

Het 10.000 ste AchterKoekje

Vierakker - Bert van Dijk ging er eens goed voor zitten toen hij een 
cappuccino en een ‘AchterKoekje’ geserveerd kreeg. Plaats van han-
deling: het terras voor het Ludgerusgebouw in Vierakker. Onder het 
toeziend oog van Gea Oosterveld (partner van Jos) werd Bert de lek-
kernij aangeboden door Jos Boesveld. Het was op deze zonnige dag 
niet zomaar een ‘koekje bij de koffie’ maar was het het 10.000e ‘Ach-
terKoekje’ sinds Gea en Jos vorig jaar februari beheerder werden van 
het Ludgerusgebouw.

Bert van Dijk geniet van het AchterKoekje, rechts Jos Boesveld

Tegenwoordig heeft het duo enkele 
enthousiaste muzikanten om zich 
heen verzameld en al vele succesvol-
le optredens achter de rug. De band 
heet inmiddels Lady en de Vageband. 
Kernwoorden voor de band zijn ple-

zier, interactie met het publiek en 
een 100 procent inzet. Dit wordt nog 
eens versterkt door een enthousiaste 
zangeres en een breed scala aan in-
strumenten waarvan de band zich 
bedient.
Lady en de Vageband speelt voorna-
melijk bekende rock en popnummers 
waarvan, door niet voor de hand lig-
gende overgangen, geheel eigen (vage) 
versies gemaakt worden. Van Nick en 
Simon naar Brohymn, van de Bolero 
naar Greenday, het blijft Lady en de 
Vageband.
 Lady en de Vageband bestaat uit An-
nemiek Zweers-zang, bas, saxofoon, 
Geert Menkveld-gitaar, Geert-Jan 
Hendriks-gitaar, banjo, bas, Gerwin 
Holmer-drums en Rick Hendrix-toet-
sen, zang.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 

programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Lady en de Vageband bij LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Woensdagavond 8 juni 
speelt de band ‘Lady en de Va-
geband’ tussen 20.00 en 22.00 
uurlive in het programmalive@
ideaal.org, dat vanuit Café ‘de 
Mallemolen‘ in Zelhem wordt 
uitgezonden. In de zomer van 
2000 besluiten twee kameraden 
al zonnende bij het lokale zwem-
paradijs in Hengelo (G) een band 
te beginnen. Geen van beiden had 
echter ooit een instrument vast-
gehouden, laat staan bespeeld. Dit 
weerhield hen er echter niet van 
om de eerste gitaren, gemaakt 
van multiplex, aan te schaffen via 
een welbekend postorderbedrijf. 
Vastberaden werden de eerste ak-
koorden in een varkenshok inge-
studeerd.

De routes zijn met zorg gekozen en 
gaan uitsluitend door het landelijk 
gebied, langs houtwallen, boerderijen 

en door bossen. De start is vanaf cam-
ping de Pluimerskamp, Pluimersdijk
2 in Zelhem. 
Wandelaars voor de afstanden 20, 30
en 40 kilometer kunnen starten van
7.30 tot 10.00 uur, de overige wande-
laars voor de afstanden 5, 10 en 15
kilometer van 9.00 tot 12.30 uur.
Halverwege elke route is er gelegen-
heid om te rusten, voor de lange af-
standen zelfs twee keer. 
Er is ruime parkeerplaats aanwezig.
Voor meer informatie: tel. 0575-
463013 of 0314-641531.
Zie ook: www.wsvdeploeg.tk

Zelhemse recreatiewandeltocht
Zelhem - Op maandag 13 juni 
Tweede Pinksterdag organiseert 
wandelsportvereniging de Ploeg 
haar jaarlijkse wandeltocht van-
uit Zelhem.

Gerrit Borgman kletste het geheel 
op een aangename en ludieke ma-
nier aan elkaar, met ondersteuning 
van,door Tom Garritsen, achter el-
kaar gezette beelden.
Het programma bevatte nummers zo-

als Dallas, Sugar, Floris, Crime Time, 
Flikken enz.
De harmonie die zich met ca 50 uit-
voerende leden presenteerde bracht 
de nummers met veel flair en en-
thousiasme. Jubal is vooral de laatste 
jaren sterk gegroeid met vooral veel 
jeugd wat natuurlijk erg belangrijk is 
voor de toekomst. Het concert werd 
afgesloten met het nummer Hogan´s 
Heroes March, waarna voorzitter 
Everdien Berendsen iedereen bedank-
te voor hun medewerking en aanwe-
zigheid. Jubal kan terug zien op een 
leuk geslaagd voorjaarsconcert.

Voorjaarsconcert Jubal Vierakker/Wichmond
Wichmond - Muziekvereniging 
Jubal gaf op zaterdagavond de 
28e mei een voorjaarsconcert 
in de Ned. Hervormde kerk te 
Wichmond. De muziekcommis-
sie had samen met dirigent Henk 
Vruggink een leuk programma 
samengesteld met als motto – een 
ouderwets gezellig avondje televi-
sie-, gebaseerd op 60 jaar televisie 
in Nederland.



Diverse showroom 
Boxsprings
Halve Prijs

PARKEREN VOOR DE DEUR Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nl 

openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur

vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur Actie’s zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Spreien 20-50% korting

Showroom
matrassen

vanaf 159,-

Badmatten
vanaf 10,-

Toilet + 
Bidetmatten

vanaf 5,-

Diverse showrooms
Ledikanten + bedbodems

20-50% KORTING
Keukensets

vanaf 5,-
en nog veel meer

Badjassen
heren - dames - kinder

vanaf 24,95

Hoofdkussens
synthetisch + veren + dons enz. 

vanaf 15,-

Honderden
Dekbedden

dons + wol + synthetisch  

vanaf 29,-

HEEL VEEL
HOESLAKENS

jersey - katoen 
satijn - badstof

vanaf 5,-

Badhand-
doeken
vanaf 5,-

Badlakens
vanaf 10,-

DUIZEND
Dekbed-

overtrekken
1 persoons

vanaf 15,-
2 persoons

vanaf 25,-
litsjumeaux

vanaf 29,-

VERBOUWINGS
TOTALE

LEEGVERKOOP





BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Eet- en IJssalon 

Van Hal Schilderwerken is een schildersbedrijf 
welk zich voornamelijk bezig houdt met 
onderhoudswerkzaamheden.

Wegens uitbreiding van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

ERVAREN, VAKBEKWAME SCHILDERS                                      

Die denken binnen ons goed gemotiveerde team te passen.

DENK JIJ DE PERSOON TE ZIJN DIE WIJ ZOEKEN ?
Neem dan contact op met Paul Janssen 06 - 19 37 39 88 
of 0575 - 44 24 34      
                  

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl

    

Albert Schweitzerstraat 3
7131 PG  Lichtenvoorde

 

zoekt:
 

worden tot wever

Brieven kunnen aan het bovenstaande 

Groepsaccommodatie zoekt

Enthousiaste Medewerker/ster
Voornamelijk schoonmaakwerkzaamheden

en op aanvraag van groepen hulp bij maaltijdverzorging.
Flexibiliteit in uren gewenst.

Ben je geïnteresseerd?
Dan nodigen wij je uit om binnen 14 dagen een reactie te sturen:

b.o.n. 19-212 aan Weevers Grafimedia,
Postbus 22, 7250 AA Vorden. 

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

VRACHTWAGENCHAFFEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VCP830590

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Zutphen, Deventer en Apeldoorn 
zijn we op zoek naar ervaren chauffeurs. Als chauffeur bestuur je een 
vuilniswagen en hang je bij toerbeurten de plastic afvalbakken aan 
de vrachtwagen. De werktijden zijn van 07.00 uur tot 16.15 uur. De 
werkzaamheden zijn van tijdelijke aard. Aanvang vanaf week 23 tot 
ongeveer week 37.

Functie eisen;
- In het bezit van een digitale bestuurderskaart en een C rijbewijs;
- ervaring als chauffeur.

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.; VCP831415

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zijn we op zoek     
naar een ervaren commercieel medewerker binnendienst. Je bent het 
telefonische aanspreekpunt voor onze relaties voor de verkoop van 
pompen en toebehoren. Je werkt samen met de buitendienst verko-
pers en bent mede verantwoordelijk voor de commerciële resultaten.

Functie eisen:
-  MBO/HBO werk en denkniveau;
-  werkervaring in de commerciële binnendienst;
-  kennis van de Duitse en Engelse taal. 

 
PLANNER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.; VVN831324
 
Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken wij een 
ervaren commerciële planner. Belangrijk is dat je ruime ervaring 
hebt met het plannen van bouwplaatsmedewerkers. Daarnaast ga 
je opdrachten inplannen en aannemen en overleg voeren met de 
opdrachtgevers. Het bedrijf zal in eerste instantie een half jaar con-
tract bieden met daarna de mogelijkheid tot een vaste baan.   

Functie eisen:
-  MBO werk- en denkniveau;
-  goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal;
-  bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Doetinchem. 

HOUTBEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VMK831536

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken wij een 
houtbewerker. Als houtbewerker ben je verantwoordelijk voor het 
afstellen van (houtbewerking)machines, het afkorten van hout 
volgens werk-/materiaalstaten, het maken van gevelelementen en 
spanten, het maken van gordingen, schaven van hout en het bieden 
van ondersteuning aan de buitendienst bij montage op locatie.

Functie eisen; 
- Ervaring als houtbewerker;
- lezen/interpreteren van instructies, tekeningen en maatgegevens;
- kunnen laden/lossen met heftruck;
- in het bezit van een geldig heftruckcertificaat.

HEFTRUCK CHAFFEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VIO829945

Werkzaamheden;
Je zorgt voor de aan- en afvoer van goederen op diverse plaatsen 
in de productieruimte. Daarnaast verricht je allerlei andere voorko-
mende werkzaamheden. De functie wordt uitgevoerd in een 5-ploe-
gendienst. Bij gebleken geschiktheid wordt dit een vaste baan.
 
Functie eisen;
- LBO werk- en denkniveau;
- geldig heftruckcertificaat;
- goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- ruime ervaring in een soortgelijke functie.

LEERLING VERSPANER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VMK831725
 
Werkzaamheden;
Voor een verspanend bedrijf in Vorden zijn wij op zoek naar een 
(leerling) draaier & frezer. Aan de hand van productiedocumentatie 
maak je programma’s en bepaal je de juiste verspaningscondities 
en parameters. Dit voor het bewerken van de producten tot een 
optimaal product. Hierbij ben je ook verantwoordelijk voor de tus-
sentijdse en eindcontrole. 

Functie eisen;
- Afgeronde opleiding op niveau 3/4 richting verspaning;
- ervaring met het instellen en afstellen van een machine.

Weulen Kranenbarg Tuin en Erf BV is sinds jaren specialist in tuinmaterialen. 
Zoals sierbestra�ng, tuinhout, overkappingen en bijbehorende tuinproducten.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

ENTHOUSIASTE VERKOOPMEDEWERKER (full�me)

Func�e-eisen
Wij zoeken een jonge representa�eve verkoopmedewerker met een afgeronde 
commerciële opleiding op minimaal MBO-niveau. Je hebt affiniteit met de tuin-
branche en vindt het leuk klanten te adviseren. Daarnaast weet je van aanpak-
ken en pikt snel nieuwe zaken op.

Wij bieden
Een veelzijdige baan in een pre�ge werkomgeving.
Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de func�e.

Uw schri�elijke sollicita�e kunt u richten aan:
Weulen Kranenbarg Tuin en Erf BV
t.a.v. Mevr. M. Weulen Kranenbarg
Ruurloseweg 45A
7251 LA Vorden
marianne@weulenkranenbarg.nl




