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Van 1990 tot 1995 kende de Vordense 
band Almost Sober zijn gloriejaren. 
De band werd opgericht door drum-
mer Maarten Graaskamp en bas-
sist Bert ‘Qbus’ van Dijk. Maar veel 
40-plussers zullen het zich eerder 
herinneren als de band van zangeres 
Paula Biekart en Oscar Rondeel, die 
als frontman vooral bekend stond 
om zijn rauwe zangstem en de show 
waarmee hij de nummers bracht. 

Bijvoorbeeld tijdens Koninginnedag 
1994, toen hij bij het zingen van het 
zelfgeschreven nummer ‘Feeling bet-
ter in my Jetta’ bovenop z’n Volkswa-
gen Jetta sprong, die voor het podium 
geparkeerd stond in het centrum van 
het dorp.
Oude tijden herleven want Almost 
Sober geeft op vrijdagavond 27 juni 
een reünieconcert op het podium van 
De Herberg. “We zijn een paar keer 

bij elkaar geweest om te oefenen. En 
hebben er ontzettend veel zin in”, 
zegt Oscar Rondeel. Repeteren en 
een datum prikken voor een reünie-
concert viel nog niet mee, aangezien 
drummer Maarten Graaskamp in 
Zwitserland en toetsenist Marc Besse-
link in Amsterdam woont. Ook Vor-
denaar Erik Reindsen, gitarist van het 
eerste uur doet vrijdag 27 juni mee. 
Almost Sober speelt een mix van 
blues- en rockcovers. Van Muddy 
‘Mississippi’ Waters tot Barrelhouse 
en van ZZ Top tot Whitesnake. Maar 
ook eigen nummers als Almost Sober 
en Feeling better in my Jetta’ zullen 
worden gespeeld. Het wordt een dub-
belconcert, want ook de Vordense 

band Strike! staat die avond op het 
podium. De zaal van De Herberg is 
geopend vanaf 21.00 uur. Tenslotte 
aan Oscar Rondeel de vraag of dit 
een eenmalig reünieconcert is? “In 
principe wel, ja. Dus iedereen moet 
gewoon komen!”

Vrijdagavond 27 juni samen met Strike! in De Herberg

Reünieconcert Almost Sober

Vorden - Na bijna twintig jaar staat de Vordense band Almost Sober 
weer op de planken: vrijdagavond 27 juni in de zaal van De Herberg in 
Vorden. Afgewisseld door Strike!, rock met een billy randje.

De kersverse voorman is geen onbeken-
de in het dorp: hij woont er al 35 jaar en 
was een kwart eeuw dé apotheker van 
Vorden. Nadat hij stopte met zijn eigen 
zaak werkte hij nog een tijd als kwali-
teitsmanager in de apothekerswereld. 
Zijn buurman en trouw VOV-lid Dick 

Vlogman droeg hem voor als de nieu-
we neutrale voorzitter van de VOV. Jan 
Gerritsen, die het afgelopen kwartaal 
waarnemend voorzitter was, is blij dat 
hij zijn taken op 16 juni kon overdra-
gen aan Bart Veen. “Op zijn voordracht 
zijn alleen maar enthousiaste reacties 

gekomen.” 
Veen ziet deze job zelf ook met veel ver-
trouwen tegemoet. “Ik ben misschien 
wat ouder, maar ik wil deze nieuwe uit-
daging graag aangaan”, vertelt hij. Als 
leiders onder te verdelen zijn in ‘trek-
kers’ en ‘duwers’, behoort Veen tot de 
laatste categorie.”De VOV ontplooit al 
een heleboel goede activiteiten. Daar 
waar ik nodig ben, zal ik zijn. Het initia-
tief ligt bij de ondernemers.”
De VOV bestaat uit de secties detail-

handel, horeca en handel, industrie, 
bouw en dienstverlening (HIBD). Die 
secties hebben veel verantwoordelijk-
heid. De voorzitter delegeert en con-
troleert, maar stimuleert vooral om 
het samen te doen. Daar ligt volgens 
Veen ook de sleutel tot succes. En dan 
bedoelt hij niet alleen de onderlinge 
samenwerking tussen de leden, maar 
ook die tussen de VOV en andere or-
ganisaties. “Wij hebben bijvoorbeeld 
belang bij een sterke VVV in het 
dorp. Telkens moeten we ons afvra-
gen hoe we samen het belang van 
Vorden kunnen dienen. Dat is nodig 
om het dorp levendig te houden.”
De nieuwe voorzitter weet dat er een 
hoop uitdagingen in verschiet liggen 
voor de ondernemers in Vorden. “Er 
is een heel mooi nieuw centrum, 
maar door de werkzaamheden is het 
aantal klanten afgenomen. De vraag 
is: hoe krijgen we ze terug in het 
dorp?” Die klant komt niet automa-
tisch naar Vorden om zijn spullen te 
kopen: meer en meer oriënteert hij 
zich op internet. Ook hier geldt weer: 
samenwerken en verbinden leidt tot 
oplossingen. 

Het bedrijf Vorden?
Vorden meer in bedrijf!
Daar wordt naar gezocht op woens-
dag 25 juni gezet tijdens een inter-
actieve avond in het Kulturhus. Het 
thema is dan: Het bedrijf Vorden? 
Vorden meer in bedrijf! Tijdens deze 
bijeenkomst waarbij ook de gemeen-
te en MKB Nederland betrokken zijn, 
worden alle Vordense ondernemers 
(ook niet-VOV-leden) uitgenodigd 
om mee te denken over hoe in te 
spelen op de veranderingen die zich 
voordoen door veranderende consu-
mentenbestedingen en gedragingen. 
Hoe blijft het centrum zichtbaar voor 
het winkelend publiek uit Vorden en 
omgeving en de toerist/recreant? Ie-
dereen die hierover wil brainstormen 
kan zich opgeven via 
info@vov-vorden.nl.  
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

‘Duwer’ Bart Veen nieuwe voorzitter VOV

Verbinden en samenwerken sleutel tot succes

Vorden - Bart Veen is de nieuwe voorzitter van de Vordense Onder-
nemers Vereniging (VOV). Zijn uitdaging voor de komende twee jaar: 
verbinding en samenwerking tot stand brengen. “We hebben elkaar 
keihard nodig als we het dorp levendig willen houden.”

Bart Veen zal als voorzitter van de VOV het initiatief vooral aan de ondernemers zelf laten. Hij wil zelf vooral samenwerking en 
verbinding stimuleren.
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E-mail Redactie
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Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws op 
www.contact.nl
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inhoud van deze 
krant en het 
 openbare archief.

! nnp

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag 

en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: dagelijks van 

15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandarts
21-22 juni: J.J. de Kruif, Vorden, 0575-553372

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken 

van nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunst-

gebit. Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 112. 

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 

bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via tel. 

(0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen zo-

als een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens 

kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. 

(0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten 

tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 

Eerbeek - Brummen.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

en jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). Ge-

opend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 

voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / 

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 

De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 

Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 

Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 

Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 

Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.

Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 

www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 

Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 

doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 22 juni: 10.00 uur, Ds. F. W. Brandenburg,  Viering Heilig 
Avondmaal.

Hervormde gemeente Dorps Kerk vorden
Zondag 22 juni: 10.00 uur, Ds. J. Kool, Viering Heilig Avondmaal. 

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 22 juni: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum, dienst met koor Re-
born. Thema: De Zon en de Zoon. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 juni: 9.30 uur:Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, em. - priester

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 juni: 17.00 uur: Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, em. - priester

Weekenddiensten

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

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

51 60 15 16.

TE HUUR per 1 juli: prachtig 

gelegen gemeubileerde BUN-

GALOW TE ZELHEM (ideaal 

voor tijdelijke verhuur!) Huur-

prijs in overleg. Inl. 0575 - 

467127 / 06 - 22780521

Dagmenu’s 18 juni t/m 24 juni

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 18 juni
Groentesoep/Wokki wokki van kipfilet, roerbakgroente, rijst en 
rauwkost.        

Donderdag 19 juni 
Zwiebelrostbraten met gefrituurde uien en jus, aardappelen en 
groente/Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 20 juni 
Tomatensoep/Kabeljauwfilet met mosterdsaus, peterselieaard-
appelen en zomer rauwkostsalade.

Zaterdag 21 juni 
Lasagne Bolognaise, Parmezaanse kaas en rauwkostsalade/IJs 
met slagroom (alleen afhalen/bezorgen).

Maandag 23 juni          
Gesloten.

Dinsdag 24 juni          
Wiener schnitzel met aardappelen en groente/IJs met 
slagroom.

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

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

Fietstunnel wordt kunsttunnel

met úw stem op

www.stemophetcooperatie

fonds.nl

Te koop: nieuwe aardappelen,

Frieslanders. Fam. Scheffer, 

Nieuwenhuisweg 1, Vorden 

(Delden). (Woensdag de ge-

hele dag en donderdagmorgen

gesloten).

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf”, Enkweg 11 in Vorden

kunt u elke ochtend (behalve

zondags en ‘s-maandags) 

van 09.00 tot 12.00 uur en 

dinsdag, donderdag- en vrij-

dagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens

openingstijden of d.m.v. een

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.

Autobedrijf Teger b.v. 
Stationsstraat 18 - 7261 AD Ruurlo

telefoon 0573 - 451426 - telefax 0573 453476
www.fi atteger.nl - info@fi atteger.nl

Prijspakker van de maand 

Fiat Doblo 1.9 JTD 
120 pk Cargo 2010

32.500 km
Zeer compleet, 
airco, sensoren enz.

Slechts € 8500,- excl. BTW.

Gevr. Per direct, zelfst. hulp in

de huishouding voor tijdelijk,

voor ± ½ dag p.wk. voorkeur vr.

morgen.omg. Zelhem,Hengelo

tel.06-57341407



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

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

Antoon Maalderink &
Leida Maalderink - Regelink

Er is gelegenheid om ons te feliciteren van

15.00 - 17.00 uur in Ontmoetingscentrum Ons

Huis, Beukenlaan 30, 7255 DM Hengelo (Gld)

Adres: Beukenlaan 16, 7255 DM Hengelo (Gld)

Op woensdag 25 juni 2014 hopen wij ons 50

jarig huwelijk te vieren.

Een vechter tot het laatst

Na jaren van afnemende gezondheid hebben wij 
afscheid genomen van onze vader, schoonvader 
en opa

Lambertus Johan Bosch
sinds 16 september 2004 weduwnaar van 

D. Bosch-Bultman

*15 januari 1927 † 6 juni 2014

Willy Haverkamp-Bosch
Fons Haverkamp
Danny en Fleur

Dick Bosch
Heidi Bosch-Brinkerink
Kelvin
Mike
Desi

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat 
uit naar alle medewerkers van Sutfene, locatie 
De Lunette, afdeling Veerpoort te Zutphen, waar hij
zijn laatste levensjaren heeft mogen doorbrengen 
en werd omringd met alle zorg en tederheid.

Correspondentie adres:
Ruurloseweg 75a
7255 MA  Hengelo Gld.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

1974 - 2014

26 juni bunt wi-j 40 joar getrouwd,

doarum wurdt d’r dan een heavig feest gebouwd!

40 joar en gin dag minder,

doarum viert wi-j dit graag met jullie,

moeder en (klein-)kinder.

Gewoon een receptie bi-j huus,

hadden wi-j bedacht, op de boerderi-j

vanaf een uur of half acht.

Gerrit & Christien Garritsen

Wolfstroat 5

7227 DP Toldiek

Een leven is overgegaan in herinnering.

Verlangend naar het einde is rustig ingeslapen

ADA PRINS
Vanaf 1990 woonde Ada in de Galleehof in Vorden. 

De laatste twee maanden verbleef zij in Sutfene 
in Zutphen.

Oosterhout, 1 februari 1916 Zutphen, 15 juni 2014

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en te 
condoleren op donderdag 19 juni tussen 16.30 en 
17.15 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A 
in Vorden.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag  
20 juni om 14.30 uur in crematorium De Omarming, 
Voorsterallee 95 in Zutphen. Daarna is er bij een kop 
koffie nog gelegenheid om met elkaar het leven van 
Ada in herinnering te brengen.

U bent van harte uitgenodigd.

Correspondentieadres:
Gerrit Vlogman, ex. test.
Het Eelmerink 2-a
7251 VD  Vorden

Met al haar strijdlust en wilskracht heeft zij de strijd 
niet kunnen winnen.
Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze lieve schoonzus en tante

Alie Dekkers - Wesselink
echtgenote van Johan Dekkers

Vorden Jan Dekkers (in herinnering)
 Hennie Dekkers - Wormgoor
Duiven  Henk Dekkers
 Ineke Dekkers - Scholten
Vorden  Gerrit Dekkers
 Hermien Dekkers - Roeterdink
Vorden  Rinus Dekkers
 Hermien Dekkers - Pellenberg
Vorden  Ida Waenink - Dekkers
 Herman Waenink
Duiven  Anja Lammers - Dekkers
 Hans Lammers
Ruurlo  Ronald Dekkers
 Silvia van Onna

  Neven en nichten

Hengelo Gld., 6 juni 2014

Met verdriet hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze lieve broer, zwager en oom 

Dick van Veldhuizen 

echtgenoot van Riek van Veldhuizen-Hissink 

in de leeftijd van 83 jaar

 Lochem: Annie Roekevisch-van Veldhuizen 
  Jan Roekevisch (in herinnering)

  Gerrit Ribbers 

 Vorden: Jo Hissink

 Vorden: Gerda Reerink-Hissink 
  Jan Reerink

 Vorden: Hermien Rossel-Hissink
  Gerard Rossel 

  Neven en nichten 

Nijmegen, 4 juni 2014

Wij zijn overweldigd door de grote belangstelling 
en het medeleven dat u allen getoond heeft na  
het overlijden van mijn lieve man, onze vader en 
trotse opa

Dik Borgman
Uw aanwezigheid, de mooie bloemen en kaarten 
hebben ons erg goed gedaan en zijn een grote 
steun.

Annie Borgman-Berenpas

kinderen en kleinkinderen

Vierakker, juni 2014



VERVOLG FAMILIEBERICHTEN

STUUR UW PERSBERICHT NAAR 

REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 23 juni 2014

Opperdoezer ronde aardappelen
 2,5 kilo 3.99
Zoete, sappige nectarines 8 voor 2.99
Wegens succes herhaald!
Wilde perziken paraquayo’s
 500 gram 1.49
Clementine mandarijnen
zonder pit 12 voor 2.99
Kant en klare ovenschotel à la Reinier 
met GRATIS rauwkost naar keuze
Laat u verrassen! per persoon 6.98

Afgelopen zondag 15 juni is Fred Fransen, 
onze leider van het 1e elftal, overleden.
Wij verliezen in hem een energieke, enthousiaste 
en humorvolle vent.
 
Fred, je bent een kampioen op vele fronten

Wij wensen Marie, Sandy en Manfred, Anouk en 
Marnix en de kleinkinderen heel veel sterkte en 
hopen dat de herinnering aan de mooie voetbal-
momenten van Fred wellicht een steun kunnen 
zijn bij de verwerking van dit grote verlies.

 
Selectie Vorden 1 en 
Bestuur voetbalvereniging Vorden

 
Vorden, 15 juni 2014

Op 59-jarige leeftijd is na een kort ziekbed veel te 
vroeg overleden onze lieve zwager en oom

Fred Fransen

echtgenoot van Marie Fransen-Buunk

Dini - Eef
Betsy - Cor
Willy - Geert (in herinnering)
Theo - Gerda
Evelien - Han
Hennie - Lammy
René - Anita
neven en nichten

Hengelo (Gld.), 15 juni 2014

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij. Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL Let op! Woensdagmiddag gesloten.
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en aktie’s!

Aardbeien! De lekkerste van de Achterhoek!
Hollandse Bloemkool per stuk 0.79
Tomaten deze week 500 gram 0.75
Platte wilde Perziken 500 gr 1.25

Nieuwe oogst Frieslanders Dorè zijn er weer 
Aardbeien de lekkerste van de Achterhoek

Kersen uit eigen bongerd
Aardbeien nu ook voor de inmaak 

“ Meissie” - Lieve kanjer
Dank voor je waardevolle vriendschap

Ga je missen
Vriendjes forever

Kus Annet xxx

    Vrolijk
    Zorgzaam
    Optimistisch
Wij hadden nog zoveel plannen.

In zijn vertrouwde omgeving is veel te jong uit 
ons midden weggenomen mijn lieve Fred, onze  
geweldige papa, schoonpapa en allerliefste opa

Fred Fransen

2 november 1954                      15 juni 2014

Voor altijd in ons ♥

 Marie Fransen-Buunk
 Sandy en Manfred
  Tim
 Anouk en Marnix
  Job, Lize
 Woezel

Vloed 19, 7255 WZ Hengelo Gld.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Fred 
en ons te condoleren op donderdag 19 juni vanaf 
19.00 tot 20.00 uur bij “de Herberg”, Dorpsstraat 10 
in Vorden.
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 20 juni 
om 12.00 uur eveneens bij “de Herberg”. Na afloop 
kunt u ons tevens condoleren.

Om 15.00 uur begeleiden we Fred als gezin naar 
het crematorium.

Diep geraakt zijn we door het – na een kort ziek-
bed – toch plotseling overlijden van onze zeer 
gewaardeerde directeur van Schotpoort Transport 
Groep BV

Fred Fransen

Gedurende ruim acht jaar heeft Fred met elan en 
humor leiding gegeven aan de succesvolle uitbouw  
van onze dochteronderneming. Wij zijn hem veel 
dankbaarheid verschuldigd.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen 
en familie die we veel sterkte toewensen bij het 
verwerken van dit grote verlies.

Namens Aandeelhouders en Raad van 
Commissarissen van Schotpoort Holding BV
G.T.M. Seesing, directeur

Eerbeek, 16 juni 2014

Zeer diep zijn we getroffen door het toch onver-
wachte overlijden van onze algemeen directeur 

Fred Fransen

Met veel inventiviteit en gevoel voor humor heeft 
Fred met het door hem gevormde team van 
Schotpoort Transport Groep BV een succesvolle 
onderneming gemaakt.
Wij spreken onze dank uit voor zijn werk en visie op 
de logistieke dienstverlening. 
Een sociaal bewogen en uniek mens is ons ontval-
len die met hart en ziel zijn werk uitdroeg.
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, waarop hij 
zo trots was, en verdere familie wensen wij veel 
sterkte toe.

Raad van Commissarissen
G.J. Masselink
G.T.M. Seesing
P.F.J. Brussel

Eerbeek, 16 juni 2014

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het plotselinge overlijden van onze 
algemeen directeur 

Fred Fransen

Fred is na een kort en hevig ziekbed afgelopen 
weekend ingeslapen. 

Zijn toewijding aan ons bedrijf, zijn inspirerende 
leiding, humor, vriendschap en warmte zullen wij 
enorm missen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, 
familie en vrienden heel veel sterkte toe om dit 
grote verlies te kunnen verwerken.

Collega’s Schotpoort Transport Groep BV
     
Eerbeek, 16 juni 2014

Fred

Wat fijn dat wij zolang van jou 
hebben mogen genieten.
Je blijft een kanjer. We zullen 
je enorm gaan missen.

We wensen Marie, Sandy, Anouk, Manfred, Marnix,
Tim, Job en Lize heel veel sterkte toe bij het ver-
werken van dit grote verlies.

Frank en Anke
Rob en Erna
Marc en Gracia
Richard en Erna

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw gebitsp
roth

es

e

Adinda Brugman
Tandprothetische praktijk

Kastanjelaan 11b
Hengelo Gld.
0575 46 26 40
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl
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, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

100 gram

2 x 4 stuks 500 gram



GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Vlek Jonge Jenever
of Plantiac Vieux
liter van 13,99

voor 11,99
2 voor 19,99
Glen Talloch
Scotch Blended Whisky

liter van 17,99
voor 14,99

Glenrothes Selected Reserve
Speyside Malt

70 cl van 46,49
voor 36,99

Masseria Trajone Pinot Grigio
(aangename, licht kruidige witte wijn)

of

Copertino
(Warmbloedig en fruitige Italiaan met 

een zachte afdronk)

75 cl van 7,25 / 7,75
voor 5,50

Di Sorrento Limoncetta
Best verkochte limoncello van Italie!

50 cl van 15,95
voor12,95

Paso Selected Malbec Rose
Bodegas Salentein
(Sappig en boordevol rood fruit)

75 cl van 6,29
voor 4,95

Speciaal Bieren
Alle soorten

6 halen
= 5 betalen

Looptijd t/m 28 juni 2014.
Zolang de voorraad strekt.

AANBIEDINGEN

ZONNEPANELEN WEL HÉÉL VOORDELIG

PROFITEER VAN HET 
. VOOR U BETEKENT 

DIT TOTALE ONTZORGING, OMDAT:
De gehele subsidie aanvraag bij de gemeente door ons wordt geregeld.
De terugvordering van de btw door ons wordt geregeld.
Wij melden de teruglevering bij de netwerkbeheerder.
Wij garanderen 25 jaar opbrengst garantie.

Daarnaast bieden wij onze zonnepanelen aan tegen de beste prijs/
kwaliteitsverhouding inclusief full service. Kijk op www.solarsmart.nl voor 
meer informatie of bel ons direct op  voor een vrijblijvend 
advies op maat.

Fietspakker.nl  

Welke fi ets kiest U?

Kijk op onze 
site!

E-bikes - Stads - Sports - Lifestyle en Kinderfietsen

Broederenkerkplein 1-7, Zutphen

fietspakker.nl is een onderdeel van: addink tweewielers



Een jury op volle oorlogssterkte, on-
der leiding van juryvoorzitter Daan 
Kersten, co-founder van Additive In-
dustries, heeft alle inzendingen be-
oordeeld en Polyketting B.V. uit Zel-
hem als 1 van de 7 geselecteerd voor 
de landelijke finale van de Award die 
op 18 september plaatsvindt. De in 
het oog springende activiteit van Po-
lyketting is natuurlijk de ontwikke-
ling van de buffertafel (zie foto).
Deze zeven metaalbedrijven, uit ver-
schillende provincies, gaan door naar 
de volgende ronde van de Metaalunie 
New Business Award, zo heeft de 
jury beslist. Samen met Polyketting 
zijn Aldowa BV in Rotterdam, appa-
ratenfabriek ARA bv in Aalten, D & M 
Vacuümsystemen B.V. in Budel, Fric-
tion Welding Holland BV in Kampen, 
Ter Hoek Vonkerosie Rijssen B.V. in 
Rijssen en PMR Hydraulics bv in Al-
blasserdam geselecteerd.

Op 18 september maakt de jury de 
drie genomineerde bedrijven be-
kend. Na een presentatie (pitch) van 
de genomineerden, kiest de jury de 
winnaar van de Award. Naast Daan 
Kersten bestaat de jury uit Wouter 
Pijzel, directeur van NOVU (Neder-
landse Orde van Uitvinders), Sjoerd 
Hauptmeijer initiatiefnemer van On-
dernemen in 2020, Arthur Baars, di-
recteur-eigenaar van Award-winnend 
bedrijf in 2013 Ventil bv en Claudia 
Zuiderwijk, voorzitter van de Raad 
van Bestuur van de nieuwe Kamer 
van Koophandel.

Koninklijke Metaalunie is met ruim 
13.000 leden de grootste onderne-
mersorganisatie voor het midden- en 
kleinbedrijf in de metaal. De leden 
hebben samen een omzet van 20 mil-
jard euro en bieden werkgelegenheid 
aan 150.000 mensen.

Polyketting door naar 
volgende ronde New 
Business Award

Zelhem - In tijden van economische groei, maar ook tijdens recessies, 
draait het voor ondernemers om het zien en benutten van kansen, die 
leiden tot new business. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen 
van een nieuw product, door een nieuwe afzetmarkt te betreden of 
door gebruik te maken van een andere manier van klantbenadering. 
Koninklijke Metaalunie onderkent dit en stelt elk jaar een prijs ter 
beschikking aan een Metaalunie-lid dat zich met een actueel thema 
positief onderscheidt. Dit jaar is het thema New Business.

“We moesten wel improviseren om 
tot een winnaar te komen”, lacht Jan 
Groot Jebbink, “de fantastische maar 
ook onverwachte 5-1 zege was door 
niemand voorzien. Daarom is de rust-
stand nu de leidraad geweest.” Uit het 
riante aantal goede voorspellingen 
(1-1) trok Stefan Eggink de tankbon 
van de familie Sessink uit Keijenborg, 
goed voor een halve tank brandstof 
gratis ter waarde van 43 euro.

Gratis tankbeurt
Bij Shell Groot Jebbink is inmiddels 
de volgende ronde van de Oranje-
koorts gestart: tot 18 juni 18:00 uur 
kan iedereen na het tanken de rust- 
en eindstand voorspellen van Austra-
lië-Nederland en zo meedingen naar 

weer een gratis tankbeurt. En vanaf 
19 juni tot 23 juni 18:00 uur opnieuw 
in de aanloop naar Nederland-Chili. 
Jan Groot Jebbink: “Zolang de man-
nen van Louis van Gaal in het toer-
nooi zitten, blijven wij na elke wed-
strijd een tank met brandstof weg-
geven.”

Op weg naar het tweede groepsduel 
van Oranje tegen Australië heeft Ste-
fan Eggink nog een goede tip voor 
de klanten van Shell Groot Jebbink. 
“Mijn verwachting is dat Nederland 
heel zakelijk zal spelen tegen de ‘Aus-
sies’. Dus: puur op resultaat en zon-
der franje. Ik denk niet dat het een 
grote uitslag zal worden”, aldus de 
captain van Vorden 1.

Groot Jebbink:

Eerste winnaar bekend van 
Oranjekoorts

Vorden - Bij Shell tankstation Groot Jebbink heerst de Oranjekoorts. 
Aan de Rondweg 2 geven ze een gratis tankbeurt weg na iedere wed-
strijd van het Nederlands elftal. Na de imponerende 5-1 zege op Spanje 
heeft Stefan Eggink, aanvoerder van Vorden 1, de eerste winnaar ge-
trokken uit de juiste voorspellers.

Muziek kan soms wonderen doen en 
veel mensen plezier brengen. Dat was 
zeker zo in het verpleeghuis Leeuwe-
rikweide waar mensen verblijven 
met dementie. Om die reden werd 
er binnen het verpleeghuis Leeuwe-
rikweide ook veel muziek gemaakt 
met vooral herkenbare liederen uit 
de oude doos. Een aantal mensen ver-
zorgde op de afdelingen muziek met 
gitaar, blokfluit en andere handzame 
instrumenten. Omdat dit erg goed 
aan sloeg werd het idee geboren om 
met Sinterklaas ook muziek te ma-
ken op de afdelingen en zo ontstond 
begin jaren tachtig binnen de Leeu-
werikweide een Pietenbandje.

Al muziek makend in Sinterklaas-
sfeer werden al snel popliederen van 
destijds tussen de bedrijven door ge-
speeld. Omdat dat zo leuk was, werd 
besloten vaker met elkaar te spelen 
en zo werden de eerste stappen ge-
zet naar een band die zich later Ver-
dwaald ging noemen. De naam Ver-
dwaald was afgeleid van een boekje 
over dementie, welke door de toen-
malige directeur Hoogerwerf was 
geschreven. Mensen van het eerste 

uur waren Leo Rikhof, Leonard Dost, 
Henk Hulsegge en Frank Leferink. 
Omdat Leonard thuis ruimte had, 
werden daar de eerste oefenpartijen 
gespeeld op de dèle van zijn te ver-
bouwen boerderij.

Het eerste optreden van de band was 
in Zutphen in de kelder onder het 
Italiaans restaurant op de markt van 
destijds. Een daverend succes en het 
smaakte naar veel meer. In de loop 
der tijd werd de band uitgebreid met 
Dick van Velsen en Maaike van der 
Sluis. Via Maaike mocht de band een 
optreden verzorgen (boerenbruiloft) 
voor de paardenclub in De Roskam 
te Gorssel. Toen werd ter plekke de 
naam “Verdwaald” bedacht. Door 
allerlei omstandigheden wisselde de 
band nog wel eens van samenstelling. 
Eind jaren ‘80 begin jaren ‘90 kwam 
Bert Siebelink de band versterken en 
niet veel later Gea Oosterveld. 

De oefenruimte van Leonard was 
inmiddels verplaatst naar een leeg-
staande röntgenkamer onder de zus-
tersflat. Midden jaren ‘90 werden een 
aantal Nederlandstalige nummers op 

papier gezet en werd er besloten een
cd te maken. Zie www.verdwaald.tk.
Rond 2001 is Frank Nijenhuis ge-
vraagd om mee te spelen in de band,
omdat Gea want minder tijd had om
de bas te bespelen. Daarmee kwam
er voor het eerst iemand zonder zorg
achtergrond in de band maar bleek
de keuze al snel uitstekend. De huidi-
ge formatie bestaat sindsdien uit Bert
Siebelink (sologitaar en zang), Henk 
Hulsegge (drum), Frank Nijenhuis 
(basgitaar) en Frank Leferink (slaggi-
taar en zang). Tijdens het optreden
op zaterdag 21 juni in het Ludgerus-
gebouw zullen ook oud bandleden
het podium betreden, evenals gast
artiesten uit de afgelopen jaren. Ook
zullen Willemijn Haagsman, Toon
Kastermans, het duo Berno en Nick
het podium betreden zoals ze dat 
eerder deden bij gastoptredens van 
Verdwaald.

Het wordt een feest voor alle liefheb-
bers van Verdwaald en een klein tintje
Reünie van oud Leeuwerikweide gan-
gers. Verdwaald staat bekend als een
band met een breed repertoire met
veel rock uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
O.a. Neil Young, Status Quo, Rolling
Stones en Golden Earring. Ook te vol-
gen op Facebook www.facebook.com/
leeuwerikweide.zutphen.1. Verder is
er informatie te vinden op www.ver-
dwaald.tk.

Muziekband Verdwaald 
bestaat 30 jaar
Vorden - De in Vorden en omgeving zeer bekende en populaire mu-
ziekband Verdwaald bestaat 30 jaar. Dat wordt zaterdag 21 juni (20.30 
uur) gevierd met een optreden in het Ludgerusgebouw in Vierakker, 
waar de oud- bassiste van de band Gea Oosterveld met haar man Jos 
Boesveld de uitbaatster is.

Niels Ottink opende de avond met 
veel bekend klassiek werk; maar ook 

onbekender werk kwam voorbij, zo-
als een eigen Gaudi-impressie die 

zeer tot de verbeelding sprak. 
Na de pauze kon het publiek rustig
achteroverleunen en genieten van
een echt Franse sfeer met het pro-
gramma ‘C’ est si bon!’. Harry de 
Beer en Jeroen van den Tempel had-
den het toneel een Frans uiterlijk ge-
geven, compleet met foto’s van Parijs
van de jaren ‘50.

Klassieke gitaarmuziek in TOM
Vorden - Afgelopen vrijdag stond er in Theater Onder de Molen klas-
sieke gitaarmuziek van o.a. Antonio José, Debussy en Heitor Villa-
Lobos op het programma. En na de pauze ‘C’ est si bon!’ met chansons 
en muziek uit het Parijs van de jaren ‘50, ondersteund door foto’s en 
een stuk uit de film ‘Ascenseur pour l’échafaud’ (de eerste Louis Malle 
met een jonge Jeanne Moreau).

Aan Collaboration nemen zeven dan-
sers deel, zij moeten deze avond met 
eigen middelen organiseren. Omdat 

er steeds minder wordt uitgetrokken 
voor kunst en cultuur, is hier de op-
zet om door middel van sponsoring 

het geheel te organiseren en de kos-
ten nihil te houden.
Deze voorstelling zal ongeveer ander-
half uur duren en wordt beoordeeld
door een examencommissie. 
Zaal open: 19:30 uur. Aanvang voor-
stelling: 20:00 uur

Dansvoorstelling ‘Zeal’ van 
Collaboration
Vorden - Vierdejaars examenstudenten van Aventus dans te Zutphen 
geven 24 juni aanstaande een examenvoorstelling. Deze voorstelling 
zal plaats vinden in het Kulturhus te Vorden.

Deze missverkiezing was voor Joyce
Verwaaien extra leuk, omdat zij een
groot voetbalfan is en regelmatig in
de arena zit om Ajax te supporten.
Helaas zag zij Marissa van der Ham
uit Utrecht de titel winnen. Maar Joy-
ce gunt haar de titel van harte. 

“De avond was perfect en ik ben
meer dan tevreden met mijn tweede
plaats,” vertelt ze enthousiast. Derde
werd Nathalie van der Linden uit
Eindhoven. 

Vooraf kon op missoranje.nl gestemd
worden op de elf finalisten. Devon uit
Utrecht werd uitgeroepen tot Miss
Popularity 2014. Joyce behaalde hier
een mooie derde plaats.

Op verschillende momenten van de
finaleavond werden de missen beoor-
deeld. Zo was er een voorstelronde, 
sportieve ronde en een talentenron-
de. Daar kunnen de missen laten zien
welke talenten zij in huis hebben. 

“Ik heb tijdens de finale gezongen en
ook dat was een hele mooie ervaring
voor mij. Na deze verkiezing besef ik
me nog meer dat hier mijn passies
liggen en ik zal nog zeker meer van
mezelf laten horen in de toekomst!”

Steenderense Joyce Verwaaijen First 
Runner 33Up Miss Oranje
Steenderen/Hilversum - Vrijdagavond 6 juni vond in het Gooiland The-
ater in Hilversum de grote finale van de Miss Oranje verkiezing 2014 
plaats. Een avond vol zang, dans, mode en show. Joyce Verwaaijen uit 
Steenderen was een van de elf finalisten. Ze behaalde bij het sms’en 
een derde plaats en eindigde als tweede voor de titel Miss Oranje.
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Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

Markt 27, 7021 AA Zelhem 

Telefoon: 0314 620144

www.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

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

Computers & Supplies
Cursussen
Netwerkbeheer
Randapparatuur
Reparaties
Webdesign   Verbouw  

  Renovatie  
  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

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

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

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

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding JUNI
MEUBELACTIE
We maken ruimte voor onze 
nieuwe collectie meubelen in 
Hengelo Gld.. Daarom de hele 
maand juni diverse meubelen 
voor bodemprijzen!

Volg ons nu ook op

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Vanaf woensdag 18-06-2014

Dr. Grashuisstraat 3  Zelhem  T. 0314-620020

www.mallemolen.info



In het totaal ontving de bank 89 aan-
vragen, waarvan er uiteindelijk 77 
voldoen aan de criteria van het fonds. 
Dit jaar is er weer een grote variatie: 
van de realisatie van zonnepanelen 
tot een webwinkel voor basisscholen 
en een multifunctionele klimtoren. 
Alle projecten staan vermeld op de 
website www.stemophetcooperatie-
fonds.nl. Leden van Rabobank Graaf-
schap-Noord kunnen op deze site tot 
en met donderdag 17 juli hun stem 
uitbrengen en zo bepalen welke pro-
jecten een bijdrage krijgen. 
De 77 aanvragende verenigingen 
en stichtingen doen voor € 416.255 

een beroep op de bank. Voor 2014 
is het Coöperatiefonds gevuld met 
€ 200.000. Voor ingediende projec-
ten uit de gemeente Berkelland is 
€ 38.543 beschikbaar, voor projec-
ten uit de gemeente Bronckhorst  
€ 45.957, voor projecten uit de ge-
meente Brummen € 14.248, voor 
projecten uit de gemeente Lochem 
€ 56.471 en voor projecten uit de ge-
meente Zutphen € 44.781.

De Rabobank is een coöperatie, zij 
heeft geen aandeelhouders maar le-
den. De ledenraad heeft besloten jaar-
lijks van de nettowinst een fors deel 
te herinvesteren in de regio via het 
Coöperatiefonds. Met dit fonds wil 
de Rabobank de vitaliteit en kwaliteit 
van de regio verbeteren door te inves-
teren in verschillende thema’s. Dit 
zijn economie en innovatie, kunst en 
cultuur, jongeren en educatie, sport 
en ontspanning, natuur en milieu en 
zorg en welzijn.

77 projecten voor Coöperatiefonds Rabobank

Start Stemprocedure
Vorden - Tot en met 29 mei kon-
den verenigingen en stichtingen 
projecten indienen voor een bij-
drage uit het Coöperatiefonds 
van Rabobank Graafschap-Noord. 
Vanaf heden kunnen leden van 
de bank weer stemmen op hun 
favoriete project.

Alle gevers en collectanten worden 
hartelijk bedankt.

Opbrengst Collecte
Vorden - De collecte van de Maag 
Lever Darm Stichting (MLDS) 
heeft in Vorden € 2.008,61 euro 
opgebracht.

The Heinoos brengen - zoals ze het 
zelf zeggen - ‘structurele chaos’ op 
het podium. Het gaat van hun eigen 
hit ‘Komkommertje’ tot covers van 
hits uit vervlogen tijden. Dat zullen 
dan in dit geval vooral de jaren ’80 
zijn. Waar veel artiesten graag naar 
het buitenland trekken, treden The 
Heinoos het liefst gewoon in eigen 

land op. Hun hart ligt bij het spelen 
in feesttenten rondom plaatsen als 
Den Velde, Borne en Koudum. En 
omdat Hengelo naadloos in dat rij-
tje aansluit, staan The Heinoos deze 
avond oergezellig op Feestival!
Kaarten voor de vrijdagavond van 
Feestival kosten 5 euro in de voor-
verkoop en 7,50 euro aan de kassa. 

De kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar via feestival-hengelo.nl
of via de voorverkoopadressen. Dit
zijn Expert Arendsen en BP Wenting
in Hengelo, Etos Barendsen in Vor-
den, Sigarenmagazijn Roenhorst in
Zelhem, Café Heezen in Steenderen,
Cafe de Tol in Zelhem en Focus Fa-
shion Ruurlo. 

Er rijden dit jaar ook weer bussen
door de Achterhoek, bustickets kos-
ten €5 en zijn verkrijgbaar op de web-
site (reserveren verplicht). Kijk voor 
al het andere dat Feestival te bieden
heeft op feestival-hengelo.nl of op fa-
cebook.com/feestival.

De 80’s herleven tijdens Feestival
Hengelo - Wie denkt dat Feestival alleen een evenement voor de jeugd 
is, heeft het mis. Met een speciaal 80’s-gedeelte wil de organisatie 
van Feestival ook het volwassen publiek trekken. Daarom zullen The 
Heinoos op vrijdag 15 augustus hun opwachting maken op het feest-
terrein aan de Zelhemseweg. De vroegere après-ski bar is voor deze 
editie van Feestival omgedoopt tot We Love The 80’s. De feestganger 
die niet vies is van een beetje rock ‘n roll is hier op de goede plek.

Net als andere jaren is er gratis ranja, 
patat en wat te snoepen. Bij de Bruna, 
Fashion Corner en bij tankstation de 
Weule liggen kleurplaten, hiermee 
zijn leuke prijzen te winnen. De 
kleurplaten mogen opgehaald wor-
den en uiterlijk vrijdag 27 juni weer 
worden ingeleverd. Ook op de kinder-
middag kunnen ze nog ingekleurd 
en ingeleverd worden. De organisatie 

zal zorgen dat er genoeg kleurplaten 
zijn! Aan het eind van de middag 
maken ze de prijswinnaars bekend! 
De kindermiddag vindt plaats op Kas-
teelweide Vorden en is van 13.30 tot 
16.00 uur. De prijsuitreiking vindt 
plaats om 15:45 uur. Opgave is niet 
nodig. Stevo verwelkomt alle kinde-
ren en ouders graag op deze Oud Hol-
landse Kindermiddag!

Oud Hollandse Kindermiddag
Vorden - Zaterdag 28 juni organiseert de Stevo haar jaarlijkse kin-
dermiddag. Dit jaar staat de middag in het teken van Oud Hollandse 
Spellen; zoals koekhappen, zaklopen, sjoelen, schminken en meer. 
Alle kinderen van 2 t/m 12 jaar kunnen hier aan deelnemen en krijgen 
allemaal een leuke prijs mee naar huis. Naast de spellen zijn er ook 
springkussens aanwezig, een kinderdisco en voor de allerkleinsten is 
er een overdekte zandbak.

Hoewel de weergoden niet echt gun-
stig waren gezind, liepen de kinderen
enthousiast en vol goede moed rond-
jes om de school. Eduard ten Have
(Eduva) zorgde voor een perfect ge-
luid, waardoor de kinderen heerlijk
konden rennen op de laatste hits. 

Ze hebben erg goed hun best gedaan,
want de opbrengst was geweldig:
maar liefst € 2600,- Hiervan kunnen
alle oude pc’s worden vervangen, zo-
dat ook de komende jaren volop ge-
bruik kan worden gemaakt van up-
to-date ICT-middelen.

Leerlingen Dorpsschool doen 
mee aan sponsorloop

Vorden - Op woensdag 28 mei
hebben alle leerlingen van obs 
Dorpsschool Vorden meegedaan
aan een sponsorloop. Het doel
van deze sportieve activiteit was 
geld inzamelen om een aantal ver-
ouderde computers te vervangen.

De leerlingen doen enthousiast mee aan de warming-up

Allereerst de jongens van ‘30 Euro 
Live’, zij staan garant voor een spet-
terende show vol medleys en natuur-
lijk altijd 100% live. Met een mix van 
eigen nummers en covers zullen zij 
niet eerder naar huis gaan voordat de 
tent volledig plat is gespeeld. Onder 
de mega parasol geven de jongens 
van Black Knight acte de presence 
met een vette vinyl-party. De DJ’s 
Wim jan, Wilco en Edwin nemen je 
mee op een muziekreis door de jaren 
‘70 en ‘80 die zijn weerga niet kent. 
Een reisje terug in de tijd met o.a: The 
Stones, The Beatles, Status Quo, The 
Cure, Abba, Steely dan, Blondie, The 
Sweet, Neil Diamond, Madness,  Pre-
tenders en de Dexys Midnight Run-
ners. En niet te vergeten muziek van 

de Nederlandse toppers zoals de Gol-
den Earring en Shocking blue. 

Als The Godfather Of Hardcore staat 
hij wereldwijd te boek: DJ Paul El-
stak! Zowel als dj en als producer 
heeft hij zijn steentje bijgedragen 
aan de geschiedenis van de happy 
hardcore muziek in Nederland. Een 
aantal van zijn tracks zijn: ‘Life is like 
a dance`, `Love u more` en `Rainbow 
high in the sky`. Een tijd was het stil 
rondom Paul Elstak, tot De New Kids 
hem benaderden om de titelsong van 
de film te maken en een gastrol te 
vertolken. Het resultaat overtrof zijn 
stoutste dromen. Een gouden plaat 
en een aandeel in een van de meest 
succesvolste films in de Nederlandse 

filmhistorie. Het leverde hem zelfs 
een Rembrandt Award op voor de
beste titelsong ‘Turbo’.

Onder het motto `We gaan m effe
lekker raken`, als laatste in de line
up: Ronnie Ruysdael. ‘Dans je de hele
nacht met mij’, ‘Annemarie’, ‘Roos 
in je blonde haren’ en ‘Blauw van de
sangria’, om er maar eens een aantal
te noemen. Stuk voor stuk allemaal 
hits van deze rasartiest! Voorheen 
als frontman van de Sjonnies, maar
tegenwoordig als solozanger weet hij
er nog steeds een feest van te maken,
niets is hem te gek en alles is leuk.

Voor zover het muzikale programma
van Booming Vorden 2014. Wat je
verder nog kunt verwachten? Dat
weet je bij die mensen van de STEVO
maar nooit, dus kom gewoon an and
check it out!

Booming Vorden dendert door
Vorden - Zaterdag 28 juni vindt bij kasteel Vorden de tweede editie 
plaats van Booming Vorden. Op twee podia presenteert de Stevo dit 
jaar vanaf 20:00 uur de volgende artiesten.

Op deze avond draait alles om “het 
vermaken van het publiek”, voor zo-
wel jong als oud. De avond zal wor-
den ingevuld met verschillende acts 
zoals playback, soundmix en sket-
ches. Het publiek bepaalt uiteindelijk 
wie de winnaar van de avond wordt. 

Er zal een winnaar gekozen worden 
uit de categorieën jeugd tot en met 12 
jaar en deelnemers ouder dan 12 jaar. 

De avond vindt plaats in de feesthal 
van Elweco-Medo aan de Onsteinse-
weg en begint om 19.45 uur. Iedereen 
die denkt het publiek te kunnen ver-
maken met een playback- 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 Medler “Live”. Voor extra
info kunt u bellen met 06-22728258.
Zaterdagmiddag 5 juli staan de kin-
deroptocht en de volks- en kinder-
spelen gepland. In tegenstelling tot
andere jaren zal het vogelschieten
op zaterdagavond plaatsvinden vanaf
20.00 uur, waarna het feest wordt 
afgesloten met de traditionele feest-
avond met medewerking van “de
Sleppers”. 
Ook de voetballiefhebbers komen 
volop aan hun trekken tijdens het
Medlerfeest. Alle wedstrijden zijn via
een groot scherm te volgen.

Medlerfeest op 4 en 5 juli:

Inschrijven voor Vrienden van 
Medler “Live”
Medler - Stichting Oranjefeest Medlertol organiseert het eerste week-
end van juli haar jaarlijkse buurtfeest op het terrein van Eleweco-
Medo aan de Onsteinseweg. Zondag 29 juni wordt al een voorproefje 
genomen met de jaarlijkse fietspuzzeltocht van zo’n 20 km voor jong 
en oud. Op vrijdagavond 4 juli zal wederom “De vrienden van Medler 
“Live” plaatsvinden.

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

Op de website kunt u een formulier 
printen en naar het adres brengen 
dat erop vermeld staat, of opgeven 

via de link in de website.
Naast voldoende kinderen (minimaal 
70) kan dit evenement zonder vol-
doende vrijwilligers niet georgani-
seerd worden. Heb je 27 of 28 augus-
tus zin om een handje te helpen, geef 
je dan op! Ook al is het voor 1 dag 
of een deel van de dag. Broers, zus-
sen, opa’s en oma’s zijn ook van harte 
welkom voor het welbekende ‘handje 
uit de mouwen steken’. De minimale 
leeftijdsgrens is 16 jaar. Voor meer 
informatie :www.huttenbouwdagen-
vorden.nl of neem contact op met 
iemand van de organisatie.

Schrijf je in voor 
Huttenbouwdagen
Vorden - De inschrijfformulie-
ren voor de HuttenBouwDagen 
Vorden zijn na de meivakantie 
rondgedeeld op de basisscholen 
in Vorden en de eerste aanmel-
dingen zijn binnen. Er is nog 
plaats, dus geef bij deze uw kind 
op via het inschrijfformulier die 
op school is uitgedeeld of via de 
website www.huttenbouwdagen-
vorden.nl.

Uit onderzoek is gebleken dat het 
uurwerk in de toren defect is en 
dat de lagers, kabels en touwen om 
de klokken te luiden zo slecht zijn, 
dat het verboden is om dit nu nog te 
doen. De functie van de klokkentoren 
is van groot belang voor de inwoners 
van de Kranenburg en de voorbijgan-
gers. Het Heiligenbeeldenmuseum/
Stichting VKK heeft bij het Rabo coö-
peratiefonds 2014 een aanvraag inge-
diend onder het motto “Kranenburg 
bij de tijd” om te komen tot een duur-

zaam herstel van de luidklokken, het 
uurwerk en de wijzerplaten. Ook 
Kranenburgs Belang ondersteunt de 
aanvraag ten zeerste. De aanvraag is 
goedgekeurd en er kan vanaf nu op 
dit project worden gestemd.
De doelen zijn het herstel van de luid-
functie van de 3 luidklokken, zodat 
het uitluiden en overluiden bij over-
lijden en begraven van mensen uit de 
Kranenburg (een zeer oud gebruik) 
weer kan plaatsvinden. Het herstel 
van het uurwerk en wijzerplaten en 
aanbrengen van LED-verlichting, zo-
dat de tijdsaanduiding ook bij duis-
ternis zichtbaar is. Het een essentiële 
functie in een gemeenschap. Er kan 
tot en met donderdag 17 juli op dit 
project gestemd worden. De stem 
kan uitgebracht worden op www.
stemophetcooperatiefonds.nl. Hier 
vindt men het project onder Bronck-
horst onder de naam “Kranenburg bij 
de tijd”.

Kranenburg bij de tijd
Kranenburg - Na de zomervakan-
tie wordt gestart met de restau-
ratie van dak en goten van de An-
tonius van Paduakerk. Ook aan 
de toren vinden restauratiewerk-
zaamheden plaats. In de kerk ex-
ploiteert de Stichting Vrienden 
van de Kerk op de Kranenburg 
een Heiligenbeeldenmuseum tot 
instandhouding van het gebouw.
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d u r e  t i j d e n ?  g o e d k o p e r  t a n k e n !

firezone friday
Kijk voor meer informatie op www.firezone.nl (*Op sommige locaties kan deze korting op de landelijke adviesprijs reeds van toepassing zijn.)

10
cent per liter

iedere
vrijdag

korting* op diesel

15
cent per liter

korting* op benzine

extra hogekorting

nu ook voordelig 
tanken met uw 

XXImo-pas! 
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Datzelfde geldt op het gebied van het 
inline-skaten. Ook daar hebben de 
broers op de sprint het ene na het an-
dere succes behaald. Tweede Pinkster-
dag kwamen Michel en Ronald ook in 
Vorden aan de start. Niet om mee te 
strijden om de nationale titel ( mara-
thon) , maar in een rondje van 1240 
meter laten zien wie van de twee mo-

menteel de beste sprinter is (althans 
in Vorden). Vooraf zei Ronald dat hij 
in Vorden maar één meter op kop 
behoefde te rijden: maar dan wel de 
laatste meter! En dat gebeurde ook, 
hij troefde Michel af. De winnaar na 
afloop: “Wat een geweldige ambiance 
hier in Vorden, puur reclame voor de 
skeelersport”.

Ronald Mulder troeft broer 
Michel af tijdens sprintduel

Vorden - Michel en Ronald Mulder, in Sochi stonden beiden op de 500 
meter op het podium, Michel als Olympisch kampioen terwijl Ronald 
brons veroverde. De tweeling uit Zwolle heeft de afgelopen jaren heel 
veel successen geboekt. Tijdens het sprinten op de schaats wonnen de 
broers, nationale, Europese en wereldtitels.

Na een paar aftastende rondes kwam 
in de tiende ronde het spel pas goed 
op de wagen. Daarvoor zorgde in eer-
ste instantie good old Elma de Vries 
(acht keer kampioen van Nederland). 
Elma mocht even weg, toen vond Ma-
non Kamminga (kampioen 2013) het 
welletjes en haalde zij Elma de Vries 
terug en ging zij zelf een paar ron-
den lang brutaal aan de leiding. Het 
tempo dat de dames hanteerden was 
bijzonder hoog, waardoor verschil-
lende dames al vroeg in de wedstrijd 
gedwongen waren om de pijp aan 
Maarten te geven.

Halverwege koers gingen Lisa van der 

Geest en Manon Kamminga aan de lei-
ding met 22 seconden voorsprong op 
het peloton. Elma de Vries probeerde 
het nog een keer en kwam heel dicht 
bij de kopgroep, waar zich intussen 
Mariska Huisman had bijgevoegd. 
Daarna ontspon zich een heerlijk 
strijd, waarbij de drie dames Manon 
Kammninga, Mariska Huisman en 
Lisa van der Geest elkaar eendrachtig 
met elkaar samenwerkten. Elma de 
Vries deed opnieuw een poging om 
er bij te komen, hetgeen helaas voor 
haar, niet lukte. In de sprint versloeg 
Manon Kamminga achtereenvolgens 
Mariska Huisman en Lisa van der 
Geest.

Manon Kamminga 
Nederlands kampioen bij 
de dames

Vorden - Nadat een onweersbui halverwege de middag voor een half 
uur vertraging had gezorgd, gingen de dames rond de klok van 18.00 
uur van start voor hun marathon (34 ronden, ruim 42 kilometer). In-
middels hadden zich enkele duizenden toeschouwers rondom het cir-
cuit verzameld met het accent op de Dorpsstraat waar de terrassen bij 
de horeca mudjevol waren.

De ‘beer uit Gramsbergen’ kwam 
dichter en dichter bij en gooide er 
een fantastische eindsprint uit. Jui-
chend kwam hij over de finish met 
een lengte voorsprong op Mark 
Horsten en Chrispijn Ariëns. En wat 
daarna prachtig was om te zien, ook 
Chrispijn Ariëns ging juichend over 
de finish, zo blij was hij met de zege 
van zijn ploegmaat en vriend Gary 
Hekman. Een bewijs dat het met de 

onderlinge verstandhouding in het 
team van Van Werven wel goed zit. 
Zaterdagavond triomfeerde het team 
ook tijdens de marathon in Otterlo, 
toen Chrispijn Ariëns, Rick Smit en 
Gary Hekman zelfs het gehele podi-
um opeisten.
Overigens knap werk van het skeeler-
comité Vorden om alle grote jongens 
uit de schaatssport in het Achtkaste-
lendorp aan de start te krijgen. Jorrit 

Bergsma, Koen Verweij, Jan Blokhuij-
sen (de ‘Muldertjes’ als intermezzo).
Met als beloning veel publiek en aan-
trekkelijke sportieve wedstrijden. Ar-
jan Mombarg van het skeelercomité,
deed nog een extra duit in het zakje
door met rugnummer 69 aan de start
te verschijnen. “Als ik meedoe trekt
dat misschien nog wel extra publiek”,
zo zei Arjan aan de vooravond van
de NK. Niets teveel gezegd, want de
42-jarige Mombarg hield het tussen
al die cracks lang vol. 23 ronden reed
hij mee. Toen begonnen rugklachten
hem parten te spelen. “Het deed toen
een beetje ‘au’. Heel erg jammer want
ik had de NK graag uitgereden”, zo 
zei de man die afgelopen week voor-
afgaande aan de NK nog twee dagen
tot 02.00 uur s’ nachts gras aan het
inkuilen was!

Terug naar de wedstrijd. Skeelersport
pur sang met voortdurend wisse-
lende koplopers o.a. Jan Blokhuijsen
en Koen Verweij. En toen was daar
opeens geweldenaar Ingmar Berga.
Vorig jaar won hij op indrukwek-
kende wijze op het industrieterrein
in Vorden de marathon meetellend
voor de Holland Inline Cup. Tijdens
de NK nam hij bijna honderd meter
voorsprong, toen riep Chrispijn Ari-
ens hem tot de orde. De wedstrijd
bleef spectaculair en wat een tempo.
Een kopgroep van vier, van vijf, van
acht en tot slot onder groot gejuich 
de titel voor Gary Hekman. Toen het
Wilhelmus had geklonken en Jaap
Hesselink de sponsors en de vele
vrijwilligers had bedankt voor hun
medewerking en inzet, werd het
wolkendek boven Vorden grijzer en
grijzer. Het einde van een prachtige
sportdag waarbij het skeelercomité
Vorden heeft bewezen, een NK voor-
treffelijk te kunnen organiseren.

Prachtige skeelersport in Vorden

Gary Hekman terecht Nederlands 
kampioen

Vorden - Het zag er aan het eind van de marathon al naar uit dat Gary 
Hekman nog wat extra’ s in de benen had. Op dat moment twee koplo-
pers (zij het met geringe voorsprong) Erwin Mesu en de ploegmaat van 
Gary, Chrispijn Ariëns (nationaal en wereldkampioen 2013). Kan alle-
maal wel zo zijn, een eigen ploegmaat, maar zo moet Gary Hekman ge-
dacht hebben: “Ik ben in bloedvorm en de nationale titel is voor mij!”

Tweede Pinksterdag, de dag van het 
NK was het al vroeg gezellig druk in 
het dorp, waar om 10.00 uur met de 
eerste wedstrijden werd begonnen: 
de C- licentiehouders, gevolgd door 
de Masters 40 +, 50 + en 60 +. De af-
sluitende race op deze morgen was 
het kampioenschap van Nederland 
bij de Heren B, zeg maar ‘de spring-
plank’ voor de top van Nederland, de 

A-rijders. De 35 deelnemers maakten 
er een waar spektakelstuk van met 
in één van de hoofdrollen, Vorde-
naar Sander Meijerink. Gedurende 
de gehele wedstrijd was Sander in de 
kop van het peloton te vinden. In de 
laatste ronde plaatste hij een demar-
rage, ontsnapte uit het peloton op 
jacht naar de beide koplopers Mats 
Stoltenborg en Peter van der Pol. Het 

lukte hem bijna om Stoltenborg nog
te achterhalen. Een fraaie bronzen 
plak voor een dolgelukkige Sander
Meijerink.

En dan te bedenken dat dit pas zijn
derde officiële skeelerwedstrijd was.
Sander terugkijkend: “De afgelopen
week had ik een weddenschap met 
Dion van Kesteren, die net als ik,
stage loopt bij Free Wheel. Dion zei
tegen mij: wanneer jij tijdens de NK
derde wordt, stop ik met roken. Dat
speelde tijdens de wedstrijd regelma-
tig door mijn hoofd”, zo zegt hij la-
chend. Vooraf had hij niet verwacht
dat hij het hoge tempo gedurende de
gele race zou kunnen volgen. Sander:
“Na tien ronden voelde ik mij steeds
sterker worden, mede door de en-
thousiaste aanmoedigingen langs de 
kant van het circuit.”

Jammer dat niemand in het pelo-
ton behalve ik, kopwerk wilde doen
waardoor de beide koplopers Peter 
van der Pol (de latere kampioen) en
Mats Stoltenborg steeds verder weg-
liepen. In de laatste ronde ben ik
weggesprongen met de derde plaats
als beloning. Ik ben er ontzettend blij
mee. De komende tijd ga ik in Assen
nog één skeelerwedsrijd rijden. Daar-
na richt ik mij weer op het schaat-
sen, de 1000 en de 1500 meter. Ik
hoop mij komende winter te kunnen
plaatsen voor de NK afstanden 1000
en 1500 meter. Volgend jaar wil ik
wel meer skeeler- wedstrijden rijden,
maar voorlopig blijft het schaatsen 
mijn eerste prioriteit”, aldus Sander 
Meijerink.

Spectaculaire wedstrijd Heren B

Fraaie derde plaats op NK voor Vordenaar
Sander Meijerink

Vorden - Eerste Pinksterdag zag je al heel vroeg een aantal skeeleraars 
met een pittige snelheid door het centrum van Vorden rijden. Een dag 
vergist, de NK inline skaten zou toch pas Tweede Pinksterdag verreden 
worden? Echter geen misverstand, de mannen waren toen al bezig om 
het circuit te verkennen, om maar niets aan het toeval over te laten.

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



De instapleeftijd om muziekles te 
gaan volgen is vanaf ongeveer acht 
tot tachtig jaar. Een instrument 
aanschaffen hoeft niet, zolang je lid 
bent van de vereniging krijg je een 
muziekinstrument in bruikleen. Er 
is hierop één uitzondering, wil je le-
ren drummen dan zul je uiteindelijk 
zelf een drumstel moeten kopen. Wel 
krijg je een trommel en bijvoorbeeld 
stokken via de vereniging. Kinderen 
die jonger zijn en niet kunnen wach-
ten om noten te leren lezen, kunnen 

bij Harmonie Vorden terecht voor 
blokfluitlessen. Onder leiding van 
een ervaren juf leer je in een klein 
groepje de eerste beginselen van het 
samen muziek maken.

Deze lessen worden elke woensdag-
middag gegeven in het Kulturhus. Na 
een jaar blokfluitlessen heb je een re-
delijke basiskennis en kun je kiezen 
voor een ander instrument binnen 
de muziekvereniging. Na de zomer-
vakantie beginnen met blokfluit? Op 

woensdagmiddag 18 juni houdt lera-
res Jannie Bakker een openles, je bent 
dan van harte welkom in het Kultur-
hus om te komen kijken, luisteren en 
om zelf te proberen een blokfluit te 
bespelen. De les begint om 17.00 uur 
en duurt ongeveer een uurtje.

Wil je graag volgend jaar slagwerk-
lessen? Of wil je eerst eens proberen 
of het wat voor je is? Kom dan op 
dinsdag 24 juni om 16.00 uur naar 
het Kulturhus aan de Raadhuisstraat 
6. Je kunt dan onder leiding van de 
slagwerkleraar Geert Jan Dijkerman 
een workshop van ongeveer een uur 
volgen. Misschien weet je al wat voor 
instrument je wel graag zou willen 
leren bespelen. Neem dan contact 
op en meld je aan, de lessen aan de 
muziekschool starten in september. 
Leerlingen aanmelden bij de muziek-
school moet voor aanvang van de zo-
mervakantie.

Enthousiast geworden? Kom naar 
de bovengenoemde openles of work-
shop, natuurlijk ben je op de repetitie 
donderdagavond van harte welkom 
in het Kulturhus om te komen kij-
ken, luisteren en sfeer te proeven tij-
dens de repetitie van het leerlingen-
orkest. Direct contact opnemen per 
email mag ook. Bij Harmonie Vorden 
staan ze je graag te woord en zijn ze 
altijd bereid vragen te beantwoorden. 
Wil er in de toekomst een levendige 
muziekvereniging in Vorden blijven 
bestaan dan is de jeugd nu hard no-
dig. En onthoud, in de muziek geldt: 
jong geleerd is nooit verkeerd! Een e-
mail kun je sturen naar; 
info@harmonievorden.nl of ga naar 
onze site www.harmonievorden.nl. 
Hier zijn ook de telefoonnummers 
van de bestuursleden te vinden.

Een instrument leren bespelen

Ga bij Harmonie Vorden de 
uitdaging aan

Vorden - Bij Harmonie Vorden kun je elk instrument leren bespe-
len dat in een harmonieorkest past. De keuze bestaat voor een deel 
uit blaasinstrument, zoals saxofoon, klarinet, trompet of dwarsfluit, 
maar ook leren drummen behoort tot de mogelijkheid. Via Harmonie 
Vorden krijg je wekelijks privéles van een docent van de muziekschool 
Oost-Gelderland of van eigen gediplomeerde docenten. De lessen wor-
den zoveel mogelijk in het Kulturhus gegeven, de lestijden worden in 
overleg met de docent bepaald en natuurlijk wordt daarbij rekening 
gehouden met schooltijden.

Bij navraag onder de KZV-deelnemers 
werd al snel duidelijk dat KunstZon-
dagVorden staat als een huis! Onder 
het publiek waren, behalve de kunst-
geïnteresseerde KZV-bezoekers, dit-
maal ook veel vakantiegangers die 
blij verrast waren met de kwaliteit 
en de gevarieerdheid van de geboden 
kunst. Ook de bereidheid en toegan-
kelijkheid van de kunstenaars/vorm-
gevers/fotografen en galeriehouders 
om met het publiek van gedachten 
te wisselen over de werkwijzen en 
inspiratiebronnen van de diverse 
kunstenaars, was voor menigeen een 

eye-opener. En tevens aanleiding om
met een nieuwe blik naar de werken
te kijken en op andere aspecten van
de kunstwerken in te zoemen dan al-
leen maar mooi en lelijk. Behalve tot
geanimeerde en serieuze gesprekken,
leidde dit op diverse locaties ook tot
aankoop van een kunstwerk.
Velen genoten, behalve van de kunst
en de gesprekken, ook van de prach-
tige locaties. Met name de galeries in
het buitengebied, zoals o.a. 15a Ga-
lerie en Beeldentuin en De Ezelstal,
werden al vroeg in de ochtend door
velen bezocht. Ook het atelier van de
nieuwe KZV-deelneemster, goudsmid
Iris te Dorsthorst, kreeg veel belang-
stellende bezoekers. Behalve met de
prachtige collectie sieraden werd het
publiek hier ook verwelkomd met 
een speciaal welkomstdrankje, een
gebaar dat door velen zeer gewaar-
deerd werd. 
KZV-bestuur en –deelnemers blikken
terug op een zeer geslaagde en in-
tense KunstZondagVorden waaraan 
de KZV-Etalageroute, die plaatsvond 
van 23 mei t/m 9 juni, zeer zeker een
positieve bijdrage geleverd heeft. Met
dank aan alle deelnemende winke-
liers. De volgende KZV vindt plaats op
14 september 2014. Zet u de datum
vast in de agenda? www.kunstzon-
dagvorden.nl.

KunstZondagVorden 8 juni: 

Kunst die raakt en vragen 
oproept
Vorden - KunstZondagVorden, de 
viermaal per jaar plaatsvindende 
route langs ateliers en galeries 
in Vorden-centrum en haar bui-
tengebied, vindt plaats op iedere 
tweede dag van de derde maand. 
Ditmaal op Eerste Pinksterdag. 
Bestuur en KZV-deelnemers wa-
ren benieuwd of het stralende 
weer en alle kunstactiviteiten, 
die de week voorafgaand aan KZV 
al hadden plaatsgevonden, het 
kunstminnend publiek er niet 
van zouden weerhouden weder-
om op pad te gaan om de blikver-
ruimende kunst in de KZV-ate-
liers, -galeries en –beeldentuinen 
te bekijken.

Maartje, Frank en Han kennen el-
kaar uit diverse bands waarin ze in 
het verleden samen speelden. In 
2008 studeerde Maartje af als zange-
res/zangdocente aan de popacademie 
in Enschede. Daarna is ze met haar 
vriend en gitarist Frank Muziek op 
Venhorst gestart. Ook was Maartje 
een aantal jaren zangdocente aan de 
muziekschool in Winterswijk en Doe-
tinchem. Frank is een door de wol ge-
verfde live-muzikant. Hij speelde vrij-
wel alle stijlen, van funk en soul tot 
metal. Samen met Maartje maakt hij 
momenteel onder meer deel uit van 
de Balkanformatie ‘Balkanari’.  Ook 
Han heeft door de jaren heen in veel 
verschillende bands gespeeld. Tot en-
kele jaren toerde hij regelmatig met 
Toto-gitarist Tony Spinner. Tegen-
woordig speelt hij onder meer in de 
nieuwe tribute-band The Etta James 
Experience, een 11-koppige soul/
blues/funkband met muzikanten uit 
Oost-Nederland.

Leerlingenconcert
Als docenten willen Maartje, Frank 
en Han hun leerlingen niet alleen 
hun instrument of zangstem leren 
beheersen, vooral willen ze ook het 

plezier van het muziek maken op hen
overbrengen. Het ‘Leerlingenconcert’
van zondag in eetcafé De Slof is daar-
in een belangrijk en vooral heel leuk
evenement. De zangers, gitaristen en
drummers leren hoe het is om in een
band, samen met anderen, muziek te
maken. En ze gaan optreden in een
setting waar de meeste beginnende
bands spelen: een kroeg. Voor veel
publiek, met een echte geluidsinstal-
latie en monitoren, kortom ze doen
een complete live-ervaring op. Mooi 
is bovendien dat alle bands professi-
oneel worden ondersteund door bas-
sist Marcel Everts uit Zutphen.

Het repertoire van de optredens is
heel gevarieerd. Van Queens of the 
Stone age en Anouk tot Bruno Mars,
The Script, Little mix en Pointer Sis-
ters. Last but not least zullen de do-
centen zelf ook nog een band vormen
en een paar krakers ten gehore bren-
gen. Voor ieder wat wils dus. Niet al-
leen voor de muziekleerlingen zelf, 
maar zeker ook voor het publiek. 
Het concert in eetcafé De Slof aan de
Dorpsstraat in Vorden begint zondag
22 juni om 15.00 uur. 
De entree is gratis.

Concert aanstormend 
muziektalent in Vorden

Vorden - Een bijzonder concert van aanstormend talent, zondag 22
juni in eetcafé De Slof in Vorden. Zangleerlingen van Maartje Epe-
ma en gitaarleerlingen van Frank de Haan, die samen in Vorden de
muziekboerderij Muziek op Venhorst runnen, gaan optreden met
drumleerlingen van de drumschool van Han Neijenhuis in Zutphen.
De leerlingen hebben allemaal gelegenheidsbands gevormd die een
nummer gaan spelen. Daarnaast gaan alle zangkoren van Maartje ook
optreden.

Isadora Duncan ( 1877 – 1927) heeft 
ramen en deuren van de toen gel-
dende balletcultuur wijd open gezet. 
Weg met starre regels, voorgeschre-
ven passen, strakke kleding en zelfs 
korsetten. Voor Isadora Duncan 
moest de dans een bevrijding van de 
beweging van het menselijk lichaam 

worden. Dat betekende dus: geen 
strakke choreografie, los hangende 
gewaden en het liefst blootsvoets. 
Zij vertoefde regelmatig in kasteel 
de Heest in Lochem, waar zij vaak 
blootsvoets op het gras danste.
Muziek waarop zij danste was 19e 
eeuwse romantische muziek, soms 

met grote orkesten( Wagner), maar 
meestal op pianomuziek. Deze voor-
stelling bij de Wildenborch zal ge-
danst worden door Nina Funk en 
Minke Tettero. 

De pianomuziek wordt gespeeld door 
Cathelijne Maat en Rien Wulffraat. 
Eddy ter Braak, die zich zeer verdiept 
heeft in het stormachtige leven van 
Isadora Duncan, zal tevens een en 
ander toelichten. Kaarten voor deze 
unieke voorstelling zijn te koop bij 
Boekhandel Lovink in Lochem.

Dansvoorstelling in tuin kasteel 
Wildenborch
Wildenborch - Zondag 22 juni zal een bijzondere dansvoorstelling 
plaats vinden in de tuin van kasteel de Wildenborch. Deze voorstelling 
zal in het teken staan van een hommage aan het leven en de werken 
van de wereldberoemde danseres Isadora Duncan.

De spits wordt afgebeten door twee 
Vordense musici. De vaste bespeel-
ster van het orgel Mirjam Berendsen, 
begeleidt Symone Boerstoel, die deze 
keer niet regisseert maar haar viool 
meeneemt naar het concert. Symone 
trad onlangs ook op in de maande-
lijkse concertserie in de Dorpskerk 
met haar Staffa Trio. Zij voeren tij-
dens dit concert composities uit van 
A. Valente, A. Corelli, J.S. Bach en J. 
Rheinberger. Mirjam Berendsen is 
vaste organist van de Dorpskerk te 
Vorden en daarmee de vaste bespeler 
van het fraaie Lohmanorgel. Zij stu-

deerde orgel bij Theo Jellema aan de 
Hogeschool voor de Kunsten te Arn-
hem. In 1993 studeerde zij af. Aan-
sluitend studeerde zij orgel bij Pieter 
van Dijk en Hans van Nieuwkoop 
aan het Sweelinck Conservatorium 
te Amsterdam, waar zij ook de pro-
pedeuse voor de studie Kerkmuziek 
behaalde. De opleiding Kerkmuziek 
voltooide zij in 2003 aan het Conser-
vatorium te Enschede.

Symone Boerstoel studeerde viool 
aan het Twents Conservatorium. Lan-
ge tijd gaf zij vioolles aan de Muzehof 

te Zutphen en Muziekschool Andelst. 
Gedurende drie jaar heeft Symone 
les gehad van Jaap van Zweden. Ze 
speelt in diverse ensembles en was zij 
gedurende een aantal jaren concert-
meester bij het TKO, een semiprofes-
sioneel kamerorkest. 

Verder soleert zij bij diverse harmo-
nieorkesten en speelt zij in twee trio’s: 
Het Staffa Trio en het Tremezzo Trio. 
Ook heeft Symone een aantal musi-
cals en twee grote muziekproducties 
geregisseerd en een kinderkoor en 
projectkoor geleid. Daarnaast speelt 
zij op dit moment op projectbasis bij 
orkesten en musical/operettevereni-
gingen, speelt zij regelmatig solo’s en 
geeft zij privéles, thuis en op locatie. 
Toegang vrij / vrije gift na afloop. Zie 
ook: 
www.muziekdorpskerkvorden.nl.

Toeristenconcerten in Vordense 
Dorpskerk weer van start
Vorden - Donderdagmiddag 26 juni gaan in de Vordense Dorpskerk 
de wekelijkse toeristenconcerten weer van start. Elke week op de don-
derdagmiddag vanaf 15.30 uur een half uurtje genieten van het mooie 
Lohmanorgel in de rust van de Dorpskerk. Vaak ook weer dit seizoen 
met een ‘plus’ erbij. Het Vordense Lohmanorgel is weleens door een 
beroemd en gerespecteerd organist getypeerd als een “groot orgel 
voor een dorp als Vorden”.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 75 

02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer,

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie,

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

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.

Jaargang 10
Nr. 25, 17 juni 2014 Gemeente wil planologische medewerking verlenen 

aan realisering solarpark in Hengelo
Vorige week is besloten om in princi-
pe planologische medewerking te 
verlenen aan het realiseren van 
 solarpark De Kwekerij aan de rand 
van Hengelo en hiervoor de benodig-
de overeenkomsten te tekenen. Het 
solarparkproject past bij het streven 
van de gemeente om in 2030 ener-
gieneutraal te zijn. Twee jaar gele-
den ontstond het idee voor een bij-
zonder solarpark in Hengelo. Solar-
park De Kwekerij moet een zonne-
energiepark worden, prachtig inge-
past in het landschap, waar natuur 
om te recreëren en het duurzaam 
opwekken van energie hand in hand 
gaan. De zonnepanelen in het park 
moeten voor ca. 600 huishoudens 
stroom gaan  opwekken! Misschien 
ook uw eigen zonnestroom, maar 
dan zonder  zorgen en zonder dat het 
op uw eigen dak ligt? De initiatief-
nemers  verwachten na de zomer
met  concrete informatie hierover
te komen. 

Ontwerpplan en procedure
Het ontwikkelen van zo’n uniek park 
is in Nederland geen eenvoudige 
zaak. Nadat de gemeente in het voor-
jaar van 2012 enthousiast reageerde 
op het idee van dit solarpark zijn de 
initiatiefnemers volop aan de slag 
 gegaan. Er zijn diverse ontwerpen 
gemaakt. Het eerste resultaat is 

 tijdens een bijeenkomst in de zomer 
van 2013 aan inwoners gepresen-
teerd en toegelicht. Tijdens en na 
 deze bijeenkomst kwamen omwo-
nenden met veel goede ideeën en 
 terugkoppeling. Dit is zoveel moge-
lijk in de plannen die er nu liggen, 
 verwerkt. 

Het ontwerp van solarpark De 
 Kwekerij is inmiddels zo goed als 
klaar. De onderzoeken ten aanzien 
van flora,  fauna en waterhuishouding 
zijn afgerond. Vorige week besloten
b en w in principe planogische mede-
werking te verlenen, zodat de initia-
tiefnemers een omgevingsvergun-
ning kunnen aanvragen. De verwach-
ting is dat  deze eind juni bij ons wordt 
ingediend. De plannen komen dan in 
juli ter inzage te liggen. Voor meer
informatie over het ontwerp en de 
vergunningprocedure organiseren 
we tegen die tijd een inloopbijeen-
komst,  waarover binnenkort meer 
bekend wordt. Tijdens de terinzage-
periode kan officieel op het ontwerp 
worden gerea-
geerd. Voor meer 
info over het so-
larpark zie www.
nlsolarpark
dekwekerij.nl of 
scan de QR-code.

Sinds de invoering van het volume/
frequentiesysteem voor afval op 1 ja-
nuari 2013 merken wij dat nog niet 
alle  inwoners hun huishoudelijk afval 
via Berkel Milieu aanbieden. Berkel 
 Milieu is de vaste afvalinzamelaar 
van de gemeente en heeft als enige 
organisatie in Bronckhorst een 
 vergunning voor het inzamelen van 
het huishoudelijk afval. Uit onze 
 administratie blijkt dat ruim 500 
huishoudens tussen 1 januari 2013 
en 1 mei 2014 geen grijze container 
hebben aangeboden. Dat kan 
 verschillende oorzaken hebben. 
 Inwoners die tot deze groep behoren, 
ontvangen binnenkort een brief van 
ons. 

Anders aanbieden
Ontdoet u zich van uw restafval op 
een andere manier dan via Berkel 
 Milieu, dan loopt u het risico een boe-
te te krijgen van € 90,00 excl. € 6,00 
administratiekosten. Misschien denkt 
u: “Restafval is restafval en als ik dat 
bij het bedrijfsafval doe, wat maakt 
dat nou uit?” (zie ook bij de veelge-
stelde vragen). Toch is dit niet 
 volgens de regels. Huishoudelijk 
restafval mag u alleen via de grijze 
container aanbieden en laten afvoe-
ren door Berkel Milieu. Andere afval-
inzamelaars mogen dit niet, omdat 
wettelijk is bepaald dat huishoudens 
hun huishoudelijk afval moeten 
 aanbieden aan een door de gemeente 

aangewezen bedrijf. In ons geval is 
dat Berkel Milieu. Huishoudelijk 
 restafval in de andere containers (de 
groene of kunststofcontainer) af laten 
voeren, is uiteraard nooit de bedoe-
ling. Hierdoor raakt het gescheiden 
afval sterk vervuild, waardoor het 
 ongeschikt is voor hergebruik. Zonde!

Controle
Binnenkort starten wij steekproefge-
wijs met het controleren van contai-
ners op het juiste gebruik. Zien de 
controleurs dat afval niet op de juiste 
manier wordt aangeboden, dan 
 kunnen zij een waarschuwing of een 
rode kaart geven, de container niet 
laten legen of een proces verbaal 
 uitschrijven. In 2013 hebben wij 1.600 
containers gecontroleerd. 27 inwo-
ners kregen een waarschuwing, 
36 een rode kaart, 20 containers zijn 
niet geleegd en 16 inwoners kregen 
een proces-verbaal. 

Kosten besparen
Met behulp van de groene en oranje 
container, de papiercontainer en de 
milieuparkjes kunt u uw afval zo goed 
mogelijk scheiden. U hoeft de grijze 
container met restafval dan weinig 
aan de weg te zetten en u kunt een 
 lage definitieve afvalstoffenheffing 
verwachten. Veel inwoners hebben 
zo al een flinke kostenbesparing 
 gerealiseerd!

Meer informatie
Voor vragen over de afvalstoffenhef-
fing of het melden van afvaldumping 
kunt u contact opnemen met de 
 gemeente, via tel. (0575) 75 02 50, 
e-mail info@bronckhorst.nl en www.
bronckhorst.nl. Voor alle andere 
 vragen of opmerkingen over uw huis-
houdelijk afval en afvalscheiding kunt 

u contact opnemen met Berkel Milieu. 
Bijvoorbeeld voor het laten omruilen 
van containers, aanvragen van extra 
containers of melden van niet 
 geleegde containers. Afval-Informa-
tie-Lijn tel. (0575) 54 56 46, e-mail 
 afval.info@berkelmilieu.nl en www.
berkelmilieu.nl.

Extra controle op aanbod huishoudelijk afval
Veelgestelde vragen
Waarom betaalt ieder huishouden afvalstoffenheffing?
De gemeente is wettelijk verplicht om ieder huishouden de mogelijkheid te 
geven om huishoudelijk afval aan te bieden en een bedrijf aan te wijzen dat dit 
afval op geregelde tijden inzamelt. In ons geval is dat Berkel Milieu. Op grond 
van deze verplichtingen brengen we bij elk huishouden in Bronckhorst afval-
stoffenheffing in rekening.  

Wordt er verdiend aan de afvalstoffenheffing?
Nee. De afvalstoffenheffing is bedoeld om de afvaldienstverlening voor de 
 inwoners van de gemeente te verzorgen. De heffing mag alleen de kosten 
dekken. De gemeente en Berkel Milieu verdienen er dus niet aan. 

Kan ik de grijze of groene container weigeren?
Nee. Ieder huishouden is verplicht minimaal één grijze en één groene contai-
ner bij huis te hebben. U kunt de groene of grijze container dus niet weigeren. 
Wel kunt u de container omwisselen voor een ander formaat. Hieraan zijn 
 administratie- en bezorgkosten verbonden. U kunt zicht hiervoor aanmelden 
bij de Afval-Informatie-Lijn. U betaalt per keer dat u de container aan de weg 
zet het bijbehorende aanbiedingstarief. 

Ik heb een bedrijf. Hoe regel ik de inzameling van het afval?
Het afval dat vrijkomt uit uw bedrijf en het afval dat ontstaat in uw huishouden 
zijn door wet- en regelgeving twee verschillende afvalstromen. Voor de 
 inzameling van uw bedrijfsafval maakt u afspraken met een particuliere 
 afvalinzamelaar. Voor de inzameling van uw huishoudelijk afval bent u aan-
gewezen op Berkel Milieu. Berkel Milieu mag geen bedrijfsafval meenemen. 
Bedrijfsafval mag dus niet bij het huishoudelijk afval en omgekeerd mag u 
geen huishoudelijk afval bij het bedrijfsafval doen. Wie dit wel doet, loopt 
 risico op een boete. Kleine bedrijven en instellingen kunnen wel gebruik 
 maken van het gemeentelijk inzamelsysteem en betalen hiervoor reinigings-
heffing aan de gemeente. 

Gemeentehuis gesloten op 20 juni
Op vrijdag 20 juni is het gemeentehuis gesloten in verband met een per-
soneelsdag. Op maandag 23 juni zijn zijn wij u graag weer van dienst.



www.kermiskeijenborg.nl

KERMIS
KEIJENBORG
2014 20 t/m 24 JUNI

VRIJDAG 20 JUNI:
14.00 uur aanloopkermis       

voor jong en oud

m.m.v. SPIRIT

21.00 uur muziek feesttent: 

SUPER SUNDAYS  
muziek café-tent:

GEWOON JANSEN

ZATERDAG 21 JUNI:

13.45 uur dansfestijn 
kermisterrein m.m.v.

AEROFITT4-KIDS

21.00 uur muziek feesttent: 

BOULEVARD  
muziek café-tent:

VAN CEYBERGEN’S 
ARTIESTENCAFÉ

ZONDAG 22 JUNI:
13.30 uur afmars 49e 

kermisoptocht

15.00 uur muziek feesttent: 

TRIGGER      
muziek café-tent:

HANSKA 
SHOWBAND

MAANDAG 23 JUNI:

09.30 uur vogelschieten / 
volksspelen

13.00 uur muziek feesttent: 

PERFECT 
SHOWBAND  

muziek café-tent:

RICHTIG REX  

Alle dagen 
spectaculair 
Luna Park 

met 5 grote 
attracties

ZONDAG   OPTOCHT
14.00    UUR

   Zondagmiddag optreden  Showband K.D.O. uit Groessen



Alle adverteerders wensen u
PRETTIGE KERMISDAGEN!

Zutphen-Emmerikseweg 13B | 7227 DE  Toldijk | 0575 - 45 20 41

info@verheytoldijk.nl | www.verheytoldijk.nl

Laat de circulatiepomp van de vloer-
verwarming niet meer nutteloos draaien!

Voor besparen van energie en een efficiënt gebruik 

van de circulatiepomp biedt onze Comfortiser de 

ideale oplossing.

Energiebesparing (Voorbeelden berekening):

aantal uren per jaar

stookuren

365 dagen  x 24 uur

200 dagen  x   5 uur

8760 uur

1000 uur

vermindering draaiuren van circulatiepomp 

door gebruik van Comfortiser
7760 uur

uitgangspunt bij onderstaande berekening:

kWh prijs  € 0,23      aanschafprijs incl. btw.  € 75,-

Pompstand

1  7760 uur á 35 Watt = 271kWh

2  7760 uur á 50 Watt = 388kWh

3  7760 uur á 65 Watt = 504kWh

Energiebesparing/jaar terugverdientijd

€   62,33

€   89,24

€ 115,92

<15 mnd

<11 mnd

<8 mnd

Voorjaarsactie: Eenvoudig zelf te installeren, afhaalprijs € 75,00 incl. BTW
Prijs inclusief montage en BTW: € 115,00 (alleen in gemeenten Bronckhorst & 

Doesburg)

www.haggeman.nl
Hengelosestraat 61 
7256 AB  Keijenborg
T: 0575-461515 
F: 0575-462435Sinds 1924

wenst u een prettige kermis!!!

Wenst u prettige kermisdagen!

T. 0575 - 464624

V.O.F.
iedere zaterdag geopend 
van 9.00 tot 16.00 uur

Arendsenweg 5
7021 PC Zelhem
tel. (0314) 62 20 61

Oerseweg 4a, 7071 PP Ulft
telefoon (0315) 64 01 66

website www.interprimeur.nl

i n t e r i e u r b o u w

Wij wensen iedereen FIJNE en GEZELLIGE Kermisdagen!!!

EEN 
WERELD 

VAN  
STAAL

Directie en medewerkers wensen iedereen prettige kermisdagen
www.staja.nl info@staja.nl

SMEDERIJ BESSELINK
KEIJENBORG

H E N G E L O 

Wensen u fijne Kermisdagen toe!



Het bestuur kijkt zeer tevreden te-
rug op de samenwerking met de 
Keijenborgse gemeenschap, die dit 
jubileum tot een mooi feest hebben 
gemaakt. Zeker het weekend in sep-
tember 2013 met Henk Wijngaard en 
de bielemannendag in de sfeer van 
een Oktoberfest was een groot succes. 
Nogmaals dank. We hebben tijdens 
dat weekend ook het keizerschieten 
gehouden en moesten we afscheid 
nemen van het oude keizerspaar Di-
nand & Carmen Wullink en konden 
we het nieuwe keizerspaar Rob & 
Susan Besselink verwelkomen. 

Het bestuur van het Gilde heeft met 
haar vele vrijwilligers ook dit jaar 
een prachtige kermis georganiseerd. 
Juist met deze vrijwilligers zijn we er 
in geslaagd de kosten te kunnen be-
perken. En ondanks de duurdere in-
koopprijzen en accijnzen van drank 
hebben we toch de prijs van het con-
sumptiemuntje weer laag kunnen 
houden. 

Hoe triest was het dat zorgcentrum 
‘Maria Postel’ haar deuren moest 
sluiten. Juist daarom zou het mooi 
zijn dat iedereen op de vrijdagmid-
dag komt kijken in de feesttent naar 
de Aanloopkermis, een middag die 
niet alleen voor ouderen, maar voor 
iedereen is die alvast de sfeer van de 
kermis willen proeven. 

Daarom verwelkomen wij u graag op 
het grote familiefeest, de kermis op 
de Keijenborg. Maak er samen wat 
moois van, want kermis vieren doe 
je niet alleen. Om alvast in de stem-
ming te komen leest u nu deze ker-
miskrant.

Ik wens u een mooi kermisweekend 
toe. 

Namens het bestuur van het Schut-
tersgilde ‘St. Jan’, Keijenborg 

John Rondeel, Voorzitter

160 jaar actief

Voorwoord
Een jaar geleden hebben we een start gemaakt met ons 160-jarig jubi-
leumjaar van het Schuttersgilde ‘St. Jan’ en de kermis in Keijenborg. 
Met de kermis van 2014 is dit het einde van ons jubileumjaar.

Wij verzoeken alle dorpsgenoten in Keijenborg op 20, 21, 22 en 23 
juni de Nederlandse driekleur of de geel-blauwe schuttersvlag te 

laten wapperen.

WWW.KERMISKEIJENBORG.NL

Ingezetenen worden 
verzocht te vlaggen

De route (ca. 3,5 km) op zondagmid-
dag ziet er als volgt uit: start: 14.00 
uur bij de aanleunwoningen ‘Postel 
Staete’ aan de Pastoor Thuisstraat. 
Vervolgens Geltinkweg - Koldewei-
weg - Kerkstraat - St. Janstraat - Otten-

kampweg - Eulingkamp - Teubenweg 
- St. Bernardusstraat - Pastorietraat 
- Kerkstraat - Molenstraat - Poelsweg 
- Eulingkamp - Teubenweg - St. Jan-
straat - Poelsweg - Teubenweg - Kol-
deweiweg.

Route en tijdstip 
kermisoptocht
Wij verzoeken ingezetenen van keijenborg die aan de route van de 
optocht wonen er voor te waken dat er geen auto’s langs de route 
worden geparkeerd. Alleen daardoor zullen ons een groot aantal er-
gernissen worden bespaard.

NIEUW: GROOT BEELDSCHERM 
WK-VOETBAL 
Het WK-voetbal is weer losgebarsten 
en Nederland speelt tegen Chili op 
maandag 23 juni om 18.00 uur. We 
hebben dan ook een groot beeld-
scherm in de grote tent zodat de ech-
te voetbal-liefhebbers deze wedstrijd 
niet hoeven te missen. Voor de feest-
liefhebbers gaat het feest door in de 
café-tent m.m.v. Richtig Rex. 

DANSFESTIJN 
Dit jaar zal voor de 2e keer op zater-
dagmiddag om 13.30 uur een dans-
festijn georganiseerd worden in de 
feesttent op het kermisterrein voor 
de jeugd van de basisschool. Aan dit 
dansfestijn wordt medewerking ver-
leend door AeroFitt 4-kids. Zij zullen 
de kinderen voor gaan in Zumba-, 
Hiphop- en Breakdance. We hopen 
dat de jeugd in grote getale aan dit 
festijn zullen meedoen. Jij komt toch 
ook!!! 

PINNEN MET PINPAS 
Omdat er sinds 2012 geen pinauto-
maat meer is in Keijenborg, bieden 
wij u de mogelijkheid om met een 
pinpas te betalen tijdens de kermis. 
Het is mogelijk om met een pinpas 
consumptiemunten (vanaf €50,-) te 
betalen en/of contant geld (vanaf €50,-
) op te nemen aan de muntenkassa. 

POLSBANDJES
I.v.m. verscherpte alcohol-controles, 
zijn wij genoodzaakt om ook tijdens 
de kermis polsbandjes te gebruiken 
voor personen vanaf 18 jaar. Wan-
neer een jeugdig persoon zonder 
polsbandje bij de bar om alcoholhou-
dende dranken vraagt zal dit niet 
worden verstrekt. Polsbandjes zijn 
gratis af te halen bij de muntenkassa 
door personen vanaf 18 jaar op ver-
toon van een geldig legitimatiebewijs. 

CAFÉ-TENT 
(INTER-PRIMEUR BAR)
Net als voorgaande jaren zal er een 
café-tent worden geplaatst naast 
de grote feesttent op het kermister-
rein. In deze café-tent zal een echte 
(bruincafé)bar worden geplaatst die 
speciaal voor de café-tent ontworpen 
en gemaakt is door Inter-Primeur uit 

Ulft. Bij deze bar kan men naast het 
gewone bier ook een speciaal biertje 
van Grolsch verkrijgen. 

KERMISOPTOCHT
De zondagmiddag staat uiteraard 
weer grotendeels in het teken van de 
kermisoptocht. Door de grote inzet 
van een aantal actieve straten/buur-
ten en vriendenclubs, kunt u genie-
ten van een prachtige optocht. Om 
12.00 uur wordt de bebouwde kom 
van Keijenborg voor al het gemotori-
seerde verkeer afgesloten. 

Vanaf 12.00 uur wordt er een 
entreeprijs geheven à € 1,- per 
persoon en de auto’s dienen op 
de aangegeven parkeerplaatsen 
buiten de bebouwde kom van het 
dorp te worden geparkeerd!!!!! 

De grote praalwagens worden vanaf 
12.30 uur in de Geltinkweg opgesteld. 
Daar vindt ook (voor aanvang van de 
optocht) de 1ste jurering plaats. De 
opstelling van de kleine wagens, ver-
sierde fietsen en loopgroepen is vanaf 
13.00 uur in de Pastoor Thuisstraat 
(voor de aanleunwoningen ‘Postel 
Staete’). Als u de praalwagens, vóór 
aanvang van de optocht, wilt bekij-
ken, dan raden wij u aan vroegtijdig 
door de Pastoor Thuisstraat en de Gel-
tinkweg te wandelen. 

Om 13.30 uur zal er een showoptre-
den door Showband ‘K.D.O.’ (jong) 
uit Groessen gegeven worden en om 
13.50 uur volgen vanaf het bordes 
van ‘Postel Staete’ de openingstoe-
spraken. Aansluitend zal om 14.00 
uur de kleurrijke 49e kermisoptocht 
in beweging worden gezet. Na de op-
tocht zal om ± 15.30 uur een showop-
treden door Slagwerkgroep ‘Crescen-
do’ uit Hengelo Gld. gegeven worden 
bij de feesttent op het kermisterrein.
Tijdens de prijsuitreiking van de ker-
misoptocht zal er ook dit jaar een 
publieksprijs uitgereikt worden die 
beschikbaar is gesteld door vijveraan-
leg ‘Valle Verzasca’. Bezoekers van de 
kermisoptocht die van buiten Keijen-
borg komen zullen bij de entree een 
formulier krijgen waarop kan wor-
den aangegeven welke wagen men 
het mooist vindt. Aan het eind van 

de optocht zullen een aantal jongens
lopen die de formulieren weer bij u
ophalen. 

KONINGSSCHIETEN 
Dit is geoorloofd voor personen die
de 18-jarige leeftijd hebben bereikt
en woonachtig zijn binnen het werk-
gebied van de voormalige parochie
‘St. Jan de Doper’ in Keijenborg. Oud-
inwoners van Keijenborg die altijd
hebben meegeschoten en nu buiten
het werkgebied van de parochie wo-
nen vormen hierop een uitzondering.
Jaarlijks schieten ± 220 schutters mee
om het koningschap van het Schut-
tersgilde ‘St. Jan’. 
HOUDT EEN OUDE TRADITIE IN ERE EN
SCHIET MEE !!!!!!

VOGELKNUPPELEN
Dit is geoorloofd voor vrouwelijke
personen vanaf 16 jaar, men hoeft
hiervoor niet binnen het werkgebied
van de parochie te wonen. Bij iedere
beurt krijgt men de kans om met 2
knuppels de houten vogel van een
paal te gooien. 

JEUGD-VOGELSCHIETEN
Dit is bedoeld om de schoolgaande 
jeugd van 10 t/m 17 jaar kennis te
laten maken met het vogelschieten.
Er wordt geschoten met een lucht-
buks op een vogel van piepschuim. 
De jeugd kan zich hiervoor inschrij-
ven op de al eerder vermelde dagen
tijdens de opgave voor het vogelschie-
ten en het vogelknuppelen. Kosten 
voor deelname bedraagt € 2,50 per
persoon.

VLAGGETJES
Men kan nog tot uiterlijk donderdag
19 juni geel/blauwe vlaggetjes bestel-
len. Alle lengtes zijn mogelijk. Kos-
ten €1,20 per meter. Ook zijn er geel-
blauwe vlaggen (afmeting 100x150
cm.) te bestellen voor € 15,- per stuk
bij: E. Te Stroet, Past. Thuisstraat 22,
Keijenborg, tel. 0575-46 21 30 of via 
email: info@kermiskeijenborg.nl. 

Meer informatie over de kermis, kijk
op www.kermiskeijenborg.nl 
Meer informatie over ons Schutters-
gilde, kijk op: 
www.schuttersgildestjan.nl

Wetenswaardigheden

REGLEMENT VOGELSCHIETEN 
MAANDAG 23 JUNI 2014
A.  Koningschieten is slechts geoor-

loofd voor personen die de acht-
tienjarige leeftijd hebben bereikt 
en woonachtig zijn binnen het 
werkgebied van de voormalige 
parochie ‘St. Jan de Doper’ in Ke-
ijenborg. Oud-inwoners van Ke-
ijenborg die nu buiten het werk-
gebied van de voormalige paro-
chie ‘St. Jan de Doper’ wonen 
vormen hierop een uitzondering. 
Ook een uitzondering hierop 
vormen de actieve leden van het 
Schuttersgilde ‘St. Jan’. 

B.  Personen waarvan blijkt dat zij 
een vals woonadres hebben op-
gegeven zullen alsnog worden 
uitgesloten om mee te schieten. 

C. Er wordt strikt persoonlijk ge-
schoten. Niemand kan dus voor 
een ander persoon schieten.

D. Eenieder wordt op nummer af-
geroepen, men wordt niet opge-
haald (een uitzondering hierop 
vormen de bestuursleden van 
het Schuttersgilde ‘St. Jan’).

E.  Men dient instructies van de be-
geleidende personen strikt op te 
volgen i.v.m. veiligheid. 

F.  De eerste vogel is de koningsvo-
gel.

G.  Indien er twee onderdelen 
tegelijkertijd worden afge-
schoten gaat één onderdeel 
naar de opvolgende schutter. 

De volgorde van schieten is: 
1. Kop   
2. Rechtervleugel   
3. Linkervleugel   
4. Staart   
5. Romp

H.  Mocht de koningsvogel vóór 
11.30 uur eraf geschoten zijn, 
zal er een tweede vogel (de zoge-
naamde prijzenvogel) worden ge-
plaatst. Ook voor de afgeschoten 

onderdelen van deze tweede vo-
gel worden tot 12.00 uur prijzen
beschikbaar gesteld. 

I. Om 12.00 uur zullen alle volks-
spelen worden beëindigd.  
De niet-afgeschoten onderdelen 
van de koningsvogel zullen di-
rect ter plekke worden verloot
aan de schutters die daadwerke-
lijk hebben meegeschoten. Voor
de niet-afgeschoten onderdelen
van de tweede vogel worden er
géén prijzen beschikbaar gesteld.

J. Over punten waarin dit regle-
ment niet voorziet, beslist het
bestuur Schuttersgilde ‘St. Jan’.

Opgave vogelschieten en 
vogelknuppelen
vrijdag 20 juni: van 20.00 tot 23.00 uur in de café-tent.
zaterdag 21 juni: van 20.00 tot 23.00 uur in de café-tent.  
zondag 22 juni:  na de prijsuitreiking van de optocht tot 20.00 uur 

in de café-tent.

In de optocht zult u de volgende mu-
ziekgezelschappen voorbij zien trek-
ken: 
Schuttersgilde ‘St. Jan’ uit Keijenborg, 
Drum- en Showfanfare ‘Red & Black’ 
uit Giesbeek, Mallet-Percussionband 
‘Drumband Rhenen’ uit Rhenen, 
Showband ‘K.D.O.’ (jeugdafdeling) uit 
Groessen, en Chr. Muziekvereniging 
‘Crescendo’ uit Hengelo Gld.

Een speciaal optreden wordt ver-
zorgd door Showband ‘K.D.O.’ (jong) 
uit Groessen. Zij zullen op zondag-
middag om 13.30 uur een show ge-
ven bij de aanleunwoningen ‘Postel 
Staete’ aan de Pastoor Thuisstraat. 
Na de optocht zal de Slagwerkgroep 
van ‘Crescendo’ uit Hengelo Gld. een 
show geven op het kermisterrein.

Muziekgezelschappen

Ook tijdens de Keijenborgse Kermis 
hebben we te maken met de aange-
scherpte controle op alcoholverkoop. 
Zoals inmiddels bij eenieder bekend, 
is het wettelijk verboden alcohol te 
verstrekken aan personen onder de 
leeftijd van 18 jaar. Bij de munten-
kassa zijn gratis polsbandjes verkrijg-

baar voor personen boven de 18 jaar 
op vertoon van een geldig legitimatie-
bewijs. Dit voorkomt discussie aan de 
bar.

Stichting Evenementen 
Schuttersgilde “St. Jan”, 
Keijenborg



VRIJDAG 20 JUNI:
14.00 uur:   AANLOOPKERMIS voor jong & oud in de café-tent m.m.v. ‘Spirit’. 

(entree gratis) 
18.00 uur:  KERMISATTRACTIES open.
21.00 uur:   FEEST vieren in de grote feesttent m.m.v. ‘Super Sundays’ en in 

de café-tent m.m.v. ‘Gewoon Jansen’. (entree gratis).

Kermisprogramma 
keijenborg 2014

ZATERDAG 21 JUNI:
13.45 uur:   DANSFESTIJN op het kermisterrein voor de jeugd m.m.v. ‘Aero-

Fitt 4-kids’. 
14.00 uur:  KERMISATTRACTIES open.
17.00 uur:  EUCHARISTIEVIERING in de ‘St. Jan de Doper’ kerk.
18.00 uur:   muzikale rondgang van het Schuttersgilde ‘St. Jan’ door Keijen-

borg.
18.30 uur:   ‘EREWIJN’ in Dorpshuis ‘De Horst’ (alleen voor genodigden). Te-

vens huldiging ereschutters en jubilerende leden van het Schut-
tersgilde ‘St. Jan’. 

21.00 uur:   FEEST vieren in de grote feesttent m.m.v ‘Boulevard’ en in de 
café-tent m.m.v. ‘van Ceybergen’s Artiestencafé’. (entreeprijs 
€10,- per persoon).

ZONDAG 22 JUNI:
12.00 uur:   bebouwde kom van Keijenborg wordt afgesloten voor al het ge-

motoriseerde verkeer.
12.30 uur:  opstellen van de kermisoptocht in de Pastoor Thuisstraat en de 

Geltinkweg.
13.00 uur:  KERMISATTRACTIES open.
13.30 uur:   Showoptreden door Showband ‘K.D.O.’ (jong) uit Groessen voor 

de aanleunwoningen ‘Postel Staete’ aan de Pastoor Thuisstraat.
13.50 uur:   openingstoespraken door de voorzitter Schuttersgilde ‘St. Jan’ en 

de burgemeester.
14.00 uur:  AFMARS van de 49e kermisoptocht.
15.30 uur:   Showoptreden door Slagwerkgroep ‘Crescendo’ uit Hengelo Gld. 

op het kermisterrein.
18.00 uur:   PRIJSUITREIKING van de kermisoptocht in de café-tent. Na de 

prijsuitreiking ouderwets feest vieren m.m.v. ‘Hanska Show-
band’.

‘s-middags: BARBECUE bij de feesttent.
gehele dag:  FEEST vieren in de grote feesttent m.m.v. ‘Trigger’.   

(’s avonds entreeprijs € 5,- per persoon).

MAANDAG 23 JUNI:
08.00 uur:  REVEILLE (Keijenborg ontwaakt).
08.45 uur:   muzikale rondgang door het Schuttersgilde ‘St. Jan’ door Keijen-

borg.
09.00 uur:   VAANDELHULDE voor alle ereschutters en genodigden voor 

Dorpshuis ‘De Horst’.
09.10 uur:   welkomstwoord door de voorzitter van het Schuttersgilde ‘St. 

Jan’.
09.30 uur:  aanvang VOGELSCHIETEN.
10.00 uur:   aanvang JEUGDSCHIETEN, VOGELKNUPPELEN en overige VOLKS-

SPELEN.
12.00 uur:  KERMISATTRACTIES open en einde volksspelen.
12.30 uur:   afmars Schuttersgilde ‘St. Jan’ voor het ophalen van het ou-

de en het nieuwe koningspaar en jeugdkoning(in).  
Huldiging van het nieuwe koningspaar en jeugdkoning(in) voor 
de pastorie gevolgd door een vaandelhulde.  
aansluitend: PRIJSUITREIKING van de volksspelen in de grote 
feesttent.

‘s-middags: BARBECUE bij de feesttent. 
‘s-middags:  FEESTEN in de grote feesttent m.m.v. ‘Perfect Showband’ tot 

18.00 uur.
18.00 uur:   WK-voetbal Nederland – Chili kijken op groot beeldscherm in de 

grote feesttent en voor de niet voetbalfans gaat het feest verder 
in de café-tent m.m.v. ‘Richtig Rex’. 

21.00 uur:   FEESTEN in de grote feesttent m.m.v. ‘Perfect Showband’. (entree 
gratis).

Schuttersgilde ‘St. Jan’ 
Keijenborg

Het Schuttersgilde ‘St. Jan’ uit Keijenborg is in 1853 opge-
richt door pastoor Berendsen, die in de eerste jaren ook de 
voorzitter was van het bestuur. Het doel was om de plaat-
selijke buurtfeesten in het gebied ‘Het Goy’, zoals het ge-
bied rond Keijenborg vroeger heette te structureren, zodat 
de onderlinge twisten minder werden. Tot op de dag van 
vandaag organiseert het Gilde de jaarlijkse kermis rond 
het patroonsfeest van St. Johannes de Doper (24 juni). 
Een kermis met als hoogtepunt de optocht van diverse 
praalwagens, show- en muziekkorpsen. Het Schuttersgil-
de heeft een eigen drumfanfare van ca. 40 muzikanten. 
Samen met de officieren, bielemannen, boogschutters, 
vendeliers, lansdragers, marketentsters en het standaard-
vaandel is het een keurkorps van ca. 80 personen. Jaarlijks 
treedt het Gilde op tijdens diverse regionale optochten en 
schuttersconcoursen, met regelmatig een uitstapje buiten 
de regio, waarbij eenieder kan zien dat tradities niet saai 
hoeven te zijn. In de prachtige kleuren geel/blauw reeds 
van veraf te herkennen. Daor komp ze weer an, de jon-
gens van Sint Jan. Voor meer informatie: 
www.schuttersgildestjan.nl

Drum- & Showfanfare 
‘Red & Black’ Giesbeek

In 1953 werd de drumband ‘E.M.M.’ uit Giesbeek opge-
richt om de schuttersfeesten meer luister bij te zetten. De 
start was veelbelovend, al na een klein jaar repeteren kon 
er tijdens de schuttersfeesten worden opgetreden. Vanaf 
1954 werd met regelmaat deelgenomen aan diverse schut-
tersconcoursen in de omgeving. In de loop der jaren werd 
in diverse bezettingen opgetreden. In 1984 werd, om de 
muzikale mogelijkheden uit te breiden, omgeschakeld 
naar een chromatische (drumfanfare) bezetting en werd 
de naam gewijzigd in Drum- en Showfanfare ‘E.M.M.’. In 
2003 werd op grootse wijze het 50-jarig bestaan gevierd 
met o.a. een concert. In 2007 wijzigde de vereniging de 
naam in Drum- en Showfanfare ‘Red & Black’. Voor meer 
informatie: www.redandblackgiesbeek.nl

Mallet-Percussionband 
‘Drumband Rhenen’ 
Rhenen

De Drumband uit de Grebbestad werd in 1958 opgericht. 
Met varkensblaas als trommelvel werden voorzichtig de 
eerste stappen op het muzikale pad gezet. Eind jaren zes-
tig deed de lyra haar intrede en breidde het korps zich 
in die periode uit met een majorettegroep, waarmee het 
totale korps groeide tot 60 personen; een combinatie die 
uiterst succesvol bleek. Gedurende de jaren zeventig en 

tachtig steeg het niveau gestaag en promoveerde de band.
Tijdens vele concoursen en festivals werden vele 1e prijzen
en dagprijzen gewonnen. Eind jaren tachtig nam het aan-
tal majorettes af en ook de interesse voor het traditionele
drumband repertoire. De majorettegroep werd opgeheven
en er werd een nieuwe muzikale weg ingeslagen. Met de
aanschaf van een marimba en een xylofoon kondigde het
mallet-percussiontijdperk zich aan. Een muziekrichting
met warme Zuid-Amerikaanse klanken waarbij het tempo
en ritme hoog liggen. Tijdens het 30-jarig jubileum werd
de nieuwe muziekstijl voor het eerst aan het publiek ge-
toond. Vanaf dat moment heet de band Mallet-Percussion-
band ‘Drumband Rhenen’. Voor meer informatie: 
www.drumbandrhenen.nl

Showband ‘K.D.O.’ (jong) 
Groessen

Showband “K.D.O.” is een snelgroeiende actieve vereni-
ging uit Groessen die zich bezig houdt met het spelen van
mooie maar vooral herkenbare muziek, maar ook stevige
marsen gaat het niet uit de weg. In 2006 vierde ze haar
40-jarig jubileum met o.a. een spetterende jubileumtap-
toe. De laatste jaren is “K.D.O.” meer en meer het accent
gaan leggen op het showgebeuren en is dus een relatief
nieuwe vereniging op onze vaderlandse taptoevelden, 
maar wel eentje die er wezen mag. De vereniging deed al
heel lang streetshows, maar de afgelopen jaren heeft men
veel geïnvesteerd in het opzetten van taptoeshows. Naast
het grote orkest mag “K.D.O.” zich sinds een aantal jaren
gelukkig prijzen met een leerlingenorkest die via het pro-
ject “Music Kiddz” tot stand is gekomen. Men is een graag
geziene gast in zowel Nederland als ook daarbuiten. Een
vast jaarlijks onderdeel is de medewerking verlenen aan
optochten tijdens de carnaval in Duitsland. Maar ook in
Nederland wordt veel gespeeld tijdens evenementen zoals
bloemencorso’s en diverse taptoes. Voor meer informatie:
www.showbandkdo.nl

Deelnemende muziekkorpsen 
kermisoptocht Keijenborg 2014

Traditiegetrouw zullen er weer een 
groot aantal kermisattracties op en 
nabij het Booltinkplein worden opge-
bouwd. Dit jaar hebben wij contrac-
tueel weten vast te leggen:
autoscooter, booster, disco-dance, 
tropical-flight, draaimolen, bungy-

trampoline, lucky cranes, boksbal, 
fotoschietsalon, bulldozerschuiven-
spel, lijntrekspel, vuilnisbakkenspel, 
eendenspel, voetbalspel, vis/snack-
stand, nougat/suikerwerken, oliebol-
lenkraam, suikerspin/popcorn en ijs-
verkoop.

Kermis 2014

Met talloze percussie-instrumenten uit de hele wereld, 
scheurende gitaren en geweldige zang gaat de slagwerk-
groep Crescendo uit Hengelo (Bronckhorst) op zoek naar
de grenzen en mogelijkheden van georganiseerd geluid. 
Het instrumentarium en de klankbronnen van de slag-
werkgroep onderscheiden zich door een ongekende diver-
siteit. 
Op zondag 22 juni zullen ook leden van Drumfanfare St.
Jan een aantal nummers samen spelen met de slagwerk-
groep. Om te laten zien dat samenwerking in deze tijd erg
van belang is, maar ook om de feestvreugde op de Keijen-
borgse Kermis te vergroten. Na de optocht gaan ze geza-
menlijk optreden in de kermistent. 
Verder zal de zang gedaan worden, door Deborah Terlouw
en Marise den Bakker. En ons vertrouwde combo Geert en
Annemiek Menkveld (bekend van de lady en de vageband)
zullen weer enthousiast mee doen. Natuurlijk zal de slag-
werkgroep onder leiding staan van onze super gedreven
dirigent Gilbert Wientjes.
Dus..... Kom naar de Keijenborgse Kermis!

Slagwerkgroep Crescendo 
speelt op kermis 
Keijenborg na de optocht 
bij de feesttent



Spirit 

VRIJDAG 20 JUNI ‘AANLOOPKERMIS’ 
CAFÉ-TENT
‘s-Middags tijdens de aanloopkermis zal ‘Spirit’ 
als solo-artiest optreden met bekende muziek-
nummers voor jong & oud. Hij zal nummers 
ten gehore brengen van o.a. Hanska duo, Boh 
Foi Toch en Normaal maar ook voor de oude-
ren zoals de polka, wals, veleta en de polonaise. 
Eduard (toetsenist & zang) die vorig jaar ook al 
de Keijenborgse kermis opende weet als geen 
ander hoe hij de zaal op zijn kop kan krijgen 
door nummers te spelen waarop gedanst kan 
worden en die uiteraard ook meegezongen kun-
nen worden. Dit jaar is de aanloopkermis voor 
iedereen vrij toegankelijk (jong & oud). Voor 
meer informatie: www.duooppad.nl 

Gewoon Jansen 

VRIJDAG 20 JUNI CAFÉ-TENT
Van 1998 tot 2010 trok het muzikale gezel-
schap kriskras door Nederland om de mensen 
te raken en   te vermaken met hun aansteke-
lijke feestmuziek. Na een rustperiode van 4 jaar 
zijn de dame en heren Jansen er weer helemaal 
klaar voor om op elk evenement de boel weer 
eens flink op de kop te zetten. Met vernieuwde 
outfits en show maken de Jansens er weer een 
dolle boel van die zijn weerga niet kent. Het re-
pertoire bestaat uit Nederlandstalige feestnum-
mers met een lach, een traan en een knipoog. 
Natuurlijk komen ook Duitse knallers en En-
gelstalige toppers voorbij. Geïnspireerd door de 
etherpiraten en zendamateurs aangevuld met 
hedendaagse klassiekers, meespringers en inha-
kers. Kortom feest voor jong en oud.  De band 
bestaat uit: Jaja (gitaar & zang), Remgo (toetsen 
& trekzak), Bassie (bas & zang), Harrie (drums & 
zang) en Suzy (zang & dans). Voor meer infor-
matie: www.gewoonjansen.nl

Super Sundays 

VRIJDAG 20 JUNI FEESTTENT
Een feest met Super Sundays is altijd een show 
vol energie, sensationele acts, springende en 
luidkeels zingende menigten. De 6 muzikanten 
in deze band lopen over van enthousiasme en 
energie. Dit team van extraverte, tikkie gekke 
gangmakers zet tijdens een optreden dan ook 

alles in. Een spetterend en up-to-date repertoire, 
tal van onverwachte acts en een flinke dosis hu-
mor zorgen ervoor dat niemand de kans krijgt 
om stil te blijven staan. Kwaliteit, flexibiliteit 
en een enorme lading enthousiasme, daarop 
mag men rekenen bij Super Sundays. De band 
bestaat uit: Anne-Linn (zang), Sander (toetsen 
& zang), Sacha (gitaar & zang), Dennis (gitaar), 
Marcel (basgitaar) en Dave (drums). Voor meer 
informatie: www.supersundays.nl

van Ceybergen 
Artiestencafé 

ZATERDAG 21 JUNI CAFÉ-TENT
Van Ceybergen is inmiddels al enkele maanden 
bezig met de voorbereidingen voor de Keijen-
burgse kermis 2014. En dat doet de band niet 
alleen deze keer. Na overleg met de schutterij 
werd besloten de avond anders dan anders in 
te vullen. Besloten werd om zoveel mogelijk di-
verse Keijenburgse muzikanten te vragen mee 
te doen aan een avondvullend programma en 
dit alles met de muzikale ondersteuning van 
v.Ceybergen. 
Uiteraard speelt de band eigen nummers, maar 
ook de gastartiesten spelen nummers uit hun 
eigen repertoire. Dat betekent veel oefenen en 
nog eens oefenen. Nadat de band een aantal 
muzikanten met succes had benaderd, werd er 
een vergadering belegd op 27 februari waarin al 
zoveel mogelijk de muziek werd besproken die 
in het programma zou moeten passen. Inmid-
dels zijn we ruim drie maanden verder en is er 
al heel wat afgerepeteerd. 
Op verzoek van de schutterij moest er nog een 
passende naam bedacht worden voor deze spe-
ciale avond en na lang nadenken en vele biertjes 
later werd er dan toch een naam uit de hoed 
getoverd: ‘’V.CEYBERGEN’S ARTIESTENCA-
FÉ’’. De volgende artiesten zullen zaterdag 21 
juni hun opwachting maken: Karin Schuiling 
(zang), Ilona Goossens (zang), Jos ‘ik zeg oeoeh’’ 
Nieuwenhuis (zang), Gerwin Sessink (trompet), 
Erwin Koers (saxofoon) and last but not least 
‘Mannenkoor Vocaal Ensemble Keijenborg’ on-
der leiding van Simone Ruesink. Dit belooft wat 
te worden. Dus komt allen naar dit bijzondere 
spektakel. Er zullen tevens video-opnames ge-
maakt worden van deze speciale avond. 

Boulevard 

ZATERDAG 21 JUNI FEESTTENT
De uit Friesland komende band Boulevard be-
staat al sinds de beginjaren ‘90. De band heeft 
door de jaren heen veel ervaring opgedaan, 
waardoor ze feilloos aanvoelt wat een avond 
nodig heeft om er  een onvergetelijk feest van 
te maken. Door de jaren heen deed de band 
verschillende shows, waaronder de show ‘the 
Hitstory’, maakte een live-album, deed tv-op-
tredens, een theatertournee en begeleidde ver-
schillende bekende artiesten. De muzikanten 
van de band zorgen er met hun sterke songs 
en verrassende medleys voor dat iedereen een 
geweldige avond beleeft. De band bestaat uit:  
Eva (zang), Froukje (zang), Erwin (zang & gitaar), 
Ytzen (gitaar), Bonne (basgitaar), Steven (toet-
sen) en Henko (drums). Voor meer informatie: 
www.boulevardmusic.nl 

Hanska Showband 

ZONDAG 22 JUNI CAFË-TENT
Tijdens een Baakse kermis is het idee ontstaan 
om een legendarische ‘Tribute to Hanska’ te 
organiseren. Hierna hebben twee ‘zielsverwan-
ten’ de lijn en huisstijl, van wijlen Hans Won-
nink, de Hanska activiteiten weer opgepakt met 
als doel er nieuw leven in te blazen. Het Hanska 
duo is ontstaan in 1967 uit een vijfmansforma-
tie ‘The Flying Comets’. Hans Wonnink en Ka-
rel Klaassen   zijn in die tijd als een duo verder 
gegaan en al snel kwam men erachter dat, in-
dien men een glas bier (teveel) op had en men 
veranderde de teksten ook nog eens, er een 
gouden formule was ontstaan. Wie kent niet de 
bekende nummers van het Hanska duo zoals 
‘Schijt aan de buren’, ‘Sex met die kale’ en de 
vele andere meezingers. Dat het Hanska duo na 
45 jaar weer helemaal terug is blijkt wel uit het 
feit dat tijdens de Keijenborgse kermis in 2012 
de Hanska Showband een heel nieuw program-
ma presenteerde. De Hanksa Showband bestaat 
uit een variant aan (beroeps)muzikanten, waar-
bij de bezetting nogal eens wisselt. Voor meer 
informatie: www.hanskaduo.nl

Trigger 
ZONDAG 22 JUNI FEESTTENT

What’s in the name? Nou precies dat wat deze 
band wil zijn: de Trigger die het feest doet be-
ginnen.     Of er nou 10, 100 of 1000 man staan, 
de band gaat voor een feest. De allerbekendste 
nummers, top-100, een klassieker, house en 
dance of juist het levenslied, Trigger brengt het 
allemaal. Omdat alle leden van de band naast 
het strakke koorwerk ook lead kunnen zingen 
is het repertoire heel breed en zijn zij 
in staat bijna ieder nummer te brengen. 
De band bestaat uit 5 enthousiaste, pret-
tig gestoorde maar professionele muzi-
kanten: Hilke (zang), Charles (toetsen & 
zang), Erik (bas & zang), Maarten (gitaar 
& zang) en Rogier (drums & zang). Voor 
meer informatie: www.triggermusic.nl 

Richtig Rex 
MAANDAG 
23 JUNI 
‘AFTERPAR-
TY’ CAFÉ-
TENT
Hij mag er uit 
zien als een 
wat vreemde 
kruising tus-
sen Hans Klok, 
Dennie Chris-
tian en Heino, 
in levende lijve 
is Richtig Rex 
een aanstor-
mend feno-
meen. Opgegroeid met Duitse schlagers 
en gezegend met een warme stem, is 
deze ras-artiest bijkans geboren om een  
glimlach te toveren op    alle gezichten 
die hem maar kunnen zien en horen. 
Met z’n charmes doet hij vrouwenhar-
ten sneller kloppen, met zij zwoele 
stem maakt hij mannen jaloers. Zijn 
show vol supertolle schlagers, heerlijke 
humor, een lach en een traan zorgt hij 
voor een feest der herkenning, resulte-

rend in een meezingfeest zonder weerga. Zijn
motto is: ‘Ein bisschen spass muss sein’. Voor
meer informatie: www.richtigrex.nl

Perfect Showband 

MAANDAG 23 JUNI FEESTTENT
De naam van de band is wellicht een tikje ge-
waagd, maar sinds het ontstaan van de band in
1992 kunnen zij terugzien op vele geslaagde op-
tredens. Het gevarieerde repertoire is van rock
tot feest, waaronder een Nederpop en een 60-,
70-er jarenset. Door hun rijke ervaring en flexi-
biliteit neemt 
de Perfect Showband u mee op reis vol muzi-
kale hoogstandjes. Laat je verrassen door de po-
wer van talent, enthousiasme en ervaring. De
band bestaat uit: Emmie (zang), Jeroen (drums
& zang), Albert (toetsen & zang), Gilbert (gitaar
& zang) en André (basgitaar & zang). Voor meer
informatie: www.perfect-showband.nl

Optredende muziekbands 2014

Hoge Wesselink 2 - Steenderen         (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

Onder het motto: 

Mooi Makkelijk Wassen 
biedt Autobedrijf Melgers 

met de wasstraat extra service 
en zorg voor uw auto.

Occasion kopen? Kijk op: www.autobedrijfmelgers.nl



Alle adverteerders wensen u
PRETTIGE KERMISDAGEN!

Keijenborg  
Tel: 0575 - 461977

UW WONING ALTIJD STRAK IN DE LAK...

De voordelen van het
HuisSchilderPlan®

� deskundige analyse van 
het onderhoud;

� schilderonderhoudsplan
op maat;

� zekerheid van
vakmanschap;

� kleur- en productadvies;
� eenmalig of volgens

contract;
� met garantiecertificaat;
� collectief buurtplan ook

mogelijk.

Neuzendijk 7 Zelhem 
Telefoon 0314 - 64 19 50
www.abcbessels.nl
info@abcbessels.nl

Een heldere visie op schilderwerk
Met het HuisSchilderPlan® heeft u nooit meer
omkijken naar het schilderwerk aan uw woning.
Want het HuisSchilderPlan® is een plan op maat
waarbij op afgesproken momenten onderhoud
plaatsvindt. Dus als u wilt dat uw woning altijd fraai
in de verf staat, neemt u nú contact met ons op.

Ook binnen buitengewoon goed!
Ook het binnenschilderwerk is bij ABC Bessels in
vertrouwde handen. Met vakmanschap en professi-
oneel advies, en met de nieuwste materialen en
technieken waardoor zelfs oude plafonds en muren
weer als nieuw worden. Wilt u meer weten? Bel
0314 - 64 19 50 voor een vrijblijvende afspraak.

GOOSSENS
MELGERS

bouwbedrijfbouwbedrijf

GOOSSENS  
MELGERS

Nijverheidsweg 11
Hengelo Gld.
(0575) 46 33 81

Prettige 
kermisdagen

Bloemsierkunst Jolanda
Kerkstraat 20A
Keijenborg
Tel. 0575-462977
blskjolanda@hotmail.nl

Voor elke gelegenheid het passende bloemwerk.

Vishandel “Hengel” 
wenst heel Keijenborg  

gezellige  kermisdagen toe.

VISHANDEL “HENGEL” 

Sint Janstraat 3 - 7256 BA - KEIJENBORG 
www.coenevers.nl

zondag 22 juni geopend vanaf 13:00 uur
kermisoptocht kijken vanaf verhoogd terras 

vanaf 19:00 kermis buffet voor slechts € 12,50 p.p. 

maandag 23 juni geopend vanaf 13:00 uur
vanaf 17:00 Chili buffet voor slechts € 12,50 p.p. 
WK wedstrijd Nederland - Chili kijken (18:00 uur)

bestel onze heerlijke kermis huzaren salades voor slechts € 6,00 p.p. 
via info@coenevers.nl of 0314 - 64 13 92 

Opleidingen, trainingen en advies
brandweer en bedrijfshulpverlening

T 0575-452990  E info@achterkamp.nl  I www.achterkamp.nl

St. Janstraat 39
7256 BB Keijenborg 

Uw totaal

installateur!

St. Janstraat 39
7256 BB Keijenborg 



Zaterdagmiddag is de feesttent ver-
boden toegang voor de ouders en zal 
er ook geen alcohol geschonken wor-
den, want die middag is het feest voor 
de kinderen.  Het WK-voetbal in Bra-
zilië en deze klanken in de feesttent 
om lekker samen op te swingen. Maar 
daarnaast zullen deze middag ook de 
gezellige Nederlandse disconummers 
voorbij komen o.a. Toeter op mijn 
waterscooter, Cowboys en indianen 
en nog vele anderen  Misschien heb 
je al wel eens zumba les gehad van 
Patricia Janssen van sportcentrum 
Aerofitt. Nou, laat dan maar eens 
zien wat je kunt en neem natuurlijk 
jouw broertjes en zusjes, vriendjes en 

vriendinnetjes mee. Samen vieren wij 
dan een groot discofeest.
Programma: 

Vanaf 13.45 uur is de tent open.
Van 14.00 uur tot 14.45 is er een 
les Zumba.
En vanaf  14.45 uur tot 15.30 uur 
KidsdiscoParty met gratis (oran-
je) ranja
En ’s middags zijn natuurlijk ook 
de kermisattracties open. Als je 
dan even geen zin meer hebt om 
te dansen, dan ga je naar de ker-
mis.

Kom allemaal naar de kermis op de 
Keijenborg en let’s go disco.

Grote KidsDiscoParty met dans en zumba op kermis 
Keijenborg
Zaterdagmiddag 21 juni s er vanaf 14.00 uur op het kermisterrein Ke-
ijenborg een leuke KidsDiscoParty. Met medewerking van Patrcia Jans-
sen vansportcentrum  Aerofitt kunnen de kinderen van de basisscho-
len in de omgeving van Keijenborg dansen in o.a Braziliaanse sfeer.

OP     DE SMAAK 
DIE JE PAKT!



Alle adverteerders wensen u
PRETTIGE KERMISDAGEN!

  Berendsen- van Geemen b.v. 
Aannemingsbedrijf

 
 

 
P.Calandweg 26, 6827 BK Arnhem 

Tel: 0575- 463253 
Tel: 026-3684222

E mail: info@bvgarnhem.nl

 
 

 
 

 

www.bvgarnhem.nl

HEWU
Montage- en metselbedrijf

Dinand Wullink

Velswijkweg 56

7021 DT  Velswijk

tel: 0314 - 641034

mobiel: 06-51082309

fax: 0314 - 641036

Prettige Kermisdagen

Zonwering &
Geveltechniek

AL VELE JAREN UW SPECIALIST IN:
- Zonneschermen - Garage Deuren 
- Markiezen - Garage Pantsers  
- Screens - Kunststof kozijnen
- Rolluiken - Aluminium kozijnen 
- Shutters - Terras Overkappingen 
- Parasols - Zonnepanelen
- Binnenzonwering - Onderdelen
- Horren - Reparatie / Onderhoud

 

Prettige kermisdagen

Wij wensen u 

prettige kermisdagen!

Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 23 65

06-53 482 468
www.remcopeters.nl

De Covik B.V. biedt u een breed scala aan werkzaam-
heden, zowel voor de bedrijfsmatige sector als voor 
de particulieren:

 Voor al uw agrarisch loonwerk
 Grondverzet in de breedste zin van het woord
 Straatwerkzaamheden
 Aanleg riolering
 Aanleg sleufsilo’s
 Zand- en grindhandel
 Sloopwerk
 Containerplaatsing, nu ook 6 m3 containers!
 Afvoer van puin, groenafval, enz.
 Afvalinzamelingsdepot
 Leveranties van menggranulaat
 Gladheidsbestrijding
 (Mobiel) puinbreken
 Trailer-, container- en diepladertransport
 Asbestsanering
 Toepassing vloeibare kunstmest

Ook voor:
 Sleepslangbemesting
 Afzet alle soorten (drijf) mest
 Verzorgen van uw mestverwerking d.m.v. (Vervangende  
Verwerking Overeenkomst VVO)

 Gevraagd bouw-/grasland voor de teelt van gras, maïs of graan

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld. 

www.spannevogel.nl
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

Volg ons nu ook op

Prettige kermisdagen

Boeninksteeg 14, Doetinchem
WWW.GARAGETEERINK.NL

Steenderenseweg 11
7255 KC Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39
Fax: (0575) 46 22 05
e-mail: info@goossensatomica.nl
www.goossensatomica.nl

Wij wensen u 
prettige 

kermisdagen



Vorige week begon de AGEM Ener-
gieBox in onze gemeente aan zijn 
zwerftocht. Wethouder Arno Spek-
schoor van milieu reikte de box uit 
aan de heer Schwarz uit stadje 
Bronkhorst. Hij is betrokken bij het 
project Bronkhorst Energie Neu-
traal (BEN). Over twee weken geeft 
hij de EnergieBox aan nieuwe ge-
bruikers, die ook weer twee weken 
de tijd hebben om al het moois uit 
te proberen.

Energiezuinige producten
De EnergieBox bevat verschillende 
energiezuinige producten die kun-
nen worden uitgeprobeerd, zoals 
LED-lampen. Maar ook een Watt-
cher, die laat zien welke apparaten 
in een huishouden veel energie ge-
bruiken. De gebruiker ontdekt in 
twee weken hoe hij of zij met ge-
zond boerenverstand kan besparen 
op het energiegebruik. Zo kunnen 
kosten worden bespaard en wordt 
een bijdrage geleverd aan een 
‘groene’ Achterhoek.
 
Zwerftocht
De AGEM heeft acht EnergieBoxen 
uitgezet in de acht gemeenten van 
de Achterhoek. Na twee weken 
draagt de heer Schwarz de box 
over aan een andere Bronckhorster 
inwoner. De EnergieBox ‘zwerft’ tot 
eind 2014 door de Achterhoek en 
bereikt zo meer dan 100 huishou-
dens. De  ervaringen van de gebrui-
kers en de reis van de EnergieBox 
zijn te volgen op een landkaart op 
www.agem.nu/energiebox of scan 
de QR-code.

Gezond boerenverstand
De campagne ‘Met gezond boeren-
verstand ontdek je hoe je energie 
kunt besparen’ maakt onderdeel uit 
van het duurzaamheidsprogramma 
dat AGEM als groene Achterhoekse 
energiemaatschappij uitvoert. Het 
doel is om bewoners, bedrijven en 
andere organisaties in de regio 
 bewust te maken van hun energie-
gebruik.

AGEM ondersteunt initiatieven die 
groene Achterhoekse energie op-
wekken en stimuleert het besparen 
van energie. AGEM is door de acht 
gemeenten in de Achterhoek opge-
richt met als doel in de regio net zo 
veel groene energie voor huishou-
dens op te wekken als door haar in-
woners gebruikt wordt. De organi-
satie maakt het mogelijk om groe-

ne energie uit de 
Achterhoek te 
gebruiken tegen 
een aantrekkelijk 
tarief en is niet 
gericht op het 
maken van winst.

De heer Schwarz uit Bronkhorst krijgt als 
eerste EnergieBox uitgereikt  
Wellicht komt de box ook bij u!

Vorig jaar mei riepen we inwoners 
op om ideeën aan te dragen voor 
hergebruik van vrijkomende 
 gemeenteaccommodaties. Deze 
ideeën toetsten we aan criteria, 
waarbij in het geval van verkoop of 
verhuur de marktwaarde leidend 
was. Dit idee laten we nu los. B en w 
willen de criteria zodanig aanpas-
sen dat marktwaarde niet langer 
bepalend is. Bij gesprekken met 
 initiatiefnemers over een voor de 
betreffende kern sociaal-maat-
schappelijke invulling van een 
 vrijkomende gemeenteaccommo-
datie was de marktwaarde van de 

geldende  bestemming vaak een 
struikelblok. Door de aanpassing 
hopen we meer ideeën voor invul-
ling van leegstaande gemeente-
gebouwen en -gronden  mogelijk te 
maken. De gemeenteraad beslist in 
juli over dit wijzigingsvoorstel.

Zinvolle invulling
Door de demografische ontwikke-
lingen, de moeilijke economische 
tijden en onze visie op een Toe-
komstbestendig Bronckhorst 
 komen er de  komende tijd gemeen-
telijke accommodaties vrij. Voor-
beelden hiervan zijn scholen, 
 gemeentewerven, gronden etc. De 
gemakkelijkste weg voor ons is om 
de gebouwen via een  makelaar op 
de markt te brengen. Maar daar 
 kiezen we bewust niet voor. We 
streven ernaar om, in overleg met 
onder andere dorpsbelangenorga-
nisaties, een passende en zinvolle 
nieuwe  invulling van de gebouwen 
of  gronden in de kernen te vinden.

Wijziging verkoopuitgangs-
punten vrijkomende gemeen-
telijke accommodaties

De bouw van de nieuwe jenaplan-
school De Pierson in Hengelo nadert 
z’n einde. Eind juni is de oplevering 
gepland. Deze weken wordt de laat-
ste hand gelegd aan de aanleg van 
het buitenterrein, het inregelen van 
allerhande apparatuur in het gebouw 
(klimaatbeheersing, ICT, verlichting 
etc.) en voorzien schilders de laatste 
muren van verf. De school neemt in 
de zomervakantie zelf de inrichting 
van de lokalen op zich. De nieuwe 
Piersonschool aan de Rozenstraat 

telt 9 lokalen voor ca. 200 kids (in 
 totaal zitten in het schoolgebouw  
350 kinderen). De school deelt in het 
nieuwe gebouw met o.b.s. Rozen-
gaardsweide onder meer een tech-
nieklokaal, speellokaal en kinder-
opvang. Hiermee is het nieuwe 
 kindcentrum een prachtige locatie 
voor het basisonderwijs van de 
 toekomst. De gemeente is verant-
woordelijk voor onderwijshuisvesting 
en heeft het kindcentrum in nauw 
overleg met de scholen gebouwd.

Nieuwbouw Piersonschool 
bijna klaar

B en w besloten vorige week de ge-
meenteraad voor te stellen om een-
malig een extra bedrag van 87.500 
euro beschikbaar te stellen voor de 
afronding van de privatisering van 
SV Basteom in Steenderen. Dit is 
een vervolg op het besluit van begin 
2013 om alle buitensportaccommo-
daties in Bronckhorst te privatise-
ren. Door het samengaan van VV 
Baakse Boys en SV Steenderen in 
SV Basteom tijdens het privatise-
ringstraject, is de noodzaak ont-
staan om extra velden op het terrein 
van de fusieclub aan de Prins Bern-
hardlaan in Steenderen te realise-
ren. De genoemde kosten zijn voor 
het aanleggen en inrichten van 1,5 
nieuw speelveld. De oude locatie 
van de club in Baak is gemeentelijke 
grond en komt te zijner tijd beschik-
baar voor de gemeente om te ont-

wikkelen of verkopen. Met de bijdra-
ge voor de nieuwe velden biedt de 
gemeente de club een gezonde uit-
gangspositie voor de komende ja-
ren. Basteom ontvangt in nu totaal 
446.130 euro in plaats van 358.630 
euro van de gemeente om de priva-
tering af te ronden. De raad beslist 
in juli over het plan.

B en w vragen raad extra bedrag 
van 87.500 euro voor afronding 
 privatisering SV Basteom

De gemeente besloot onlangs in 
principe medewerking te verlenen 
aan een afwijking van het bestem-
mingsplan voor het houden van een 
ééndaagse off road rit en Enduro 
door ZAMC en Hamove over land-
goed ’t Zand in Hengelo, onder voor-
waarde dat beide evenementen (ge-
pland in november) worden georga-
niseerd volgens het S(up)port for 

Nature  concept. Hierbij is een evene-
ment er onder meer op gericht om 
schade aan bodem en natuur en 
overlast voor  bezoekers en omwo-
nenden te voorkomen. Er is nadruk-
kelijk aandacht voor de Flora- en 
Faunawet. De  gemeente vindt dat 
hiermee de  natuurbelangen van het 
gebied  voldoende worden gewaar-
borgd. De landgoedeigenaren stem-

den ook in met de ritten over hun 
landgoed.

Omgevingsvergunning
Door onze principemedewerking
kunnen de organisatoren een 
omgevings vergunning (i.v.m.
afwijken van  bestemmingsplan)
voor het organi seren van de
evenementen indienen.

Principemedewerking aan  afwijking  bestemmingsplan 
voor off road rit en Enduro over landgoed ’t Zand

Raadsvergadering 26 juni 2014
Op 26 juni vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering 
 begint om 20.00 uur. U bent van 
 harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan 
 onder meer de volgende onder-
werpen:

 In januari bracht het college een 
positief advies uit aan stichting IJs-
selgraaf over een fusie tussen OBS 
De Bongerd in Hoog-Keppel en OBS 
De Woordhof in Hummelo, onder 
voorbehoud dat de raad OBS De 
Bongerd niet overneemt. De raad 
neemt hier nu een besluit over

Toldijk’
 De raad wordt gevraagd het be-

stemmingsplan ongewijzigd vast 
te stellen. Hiermee wordt uitbrei-
ding van de melkveehouderij met 
twee ligboxenstallen voor elk 200 
melkkoeien en een zandstal voor 
50 droogstaande koeien mogelijk  

kernen 1’
 B en w vragen de raad het bestem-

mingsplan, na een uitspraak van 
de Raad van State, opnieuw vast te 
stellen

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met het Beleidsplan 
Participatiewet 2015-2018 regio 
Achterhoek. Deze wet betreft één 
van de drie taken (decentralisa-
ties) die vanuit het rijk naar de ge-
meenten gaan en heeft betrekking 
op werk en inkomen

-
vullende uitkering 2013

 De verantwoording meerjarige 
aanvullende uitkering 2013 ligt ter 
instemming voor aan de gemeen-
teraad. Met deze bijdrage van de 
Toetsingscommissie Wet Werk en 
Bijstand heeft de gemeente de 
kosten voor uitkeringen kunnen 
verlagen

van het asfalt
 De Rekenkamercommissie 

Bronckhorst, Berkelland, Lochem 
en Montferland (BBLM) heeft een 
scan uitgevoerd naar de kosten 
van het onderhoud van het ge-
meentelijke wegennet en de tevre-
denheid van de inwoners over het 
beheer van de wegen. De raad 
wordt gevraagd de aanbevelingen 
van de rekenkamercommissie 
over te nemen en kennis te nemen 
van de reactie van het college

Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raads- en commissievergaderingen 
live volgen. Neem eens een kijkje. U 
hoeft hiervoor dus niet meer per se 
naar het gemeentehuis.

horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergaderingen. Over onderwer-
pen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid
tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering op donderdag. Voor het 
inspreekrecht geldt een aantal spel-
regels, zoals min. 48 uur voor de 
commissie vergadering aanmelden 
en spreektijd max. 5 minuten per 
persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de grif-
fie, via tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan, ver-
wijzen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl/gemeen-
teraad of scan de 
QR code.

Uit de raad



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.

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 10 juni 2014:

Ontvangen op 11 juni 2014:

Ontvangen op 12 juni 2014:

Ingetrokken aanvragen

 

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 

 

 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor bezwaar

Verleende vergunningen

Verkeer en vervoer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Aanbieders Wmo gevraagd mee te denken over inkoop Wmo-producten

Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand gemeente 
Bronckhorst 2014

 

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Voorlopige voorziening 

TUINSTRAAT 11  WARNSVELD
Vraagprijs: € 279.000.-- k.k.            

Goed onderhouden 2 / 1 kapwoning gelegen aan 
een rustige straat in het oude centrum van het dorp. 
Perceelsoppervlakte: 322 m2. Inhoud woning: 450 m3. 

Vierakkersestraatweg 26 7233 SG  Vierakker
Mobiel: 06-22684706 www.lomanvastgoed.nl

TE KOOP:



Ook onder de Vordense deelnemers 
waren er winnaars. Zo wonnen Dione 
Bouwmeester & Claartje Hovenkamp 
de meisjes dubbel 11 t/m 14 jaar, Sam 
Besselink & Tess Reintjes wonnen de 
meisjes dubbel 11 t/m 17 jaar, Dione 
Bouwmeester werd ook tweede in de 

meisjes enkel 10 t/m 12, Sam Besse-
link werd eerste in de meisjes enkel 
11 t/m 14 en Manon Pasman werd 
tweede in die categorie. De organisa-
tie kijkt terug op een geslaagd week-
end en hoopt dat alle kinderen ook 
volgend jaar weer mee doen.

Harbach open jeugdtoernooi

Vorden - Afgelopen weekend werd het Harbach open jeugdtoernooi 
gespeeld op het Vordens Tennispark Overspoor. In totaal deden ca. 
50 kinderen van meer dan tien verschillende verenigingen in de regio 
mee. De kinderen speelden enkel- en dubbelwedstrijden in de leef-
tijdscategorieën 10 t/m 11 jaar, 11 t/m 12 jaar, 11 t/m 14 jaar en 11 t/m 
17 jaar. In totaal werden er bijna 70 wedstrijden gespeeld.

Ook waren er mensen die de tocht 
zelf wilden volgen met de routebe-
schrijving. De organisatie (Juliette
Hamer en Lisa van Eek) was na afloop
zeer tevreden over het verloop van de
tocht. Recreatief skeeleren, gezellige 
sfeer en veel hobby skeeleraars/ska-
ters die ook van ver kwamen. Henk
Mombarg ( vader Arjan Mombarg) 
deed ook mee aan de 20 km en aan
de 30 km tocht. De deelnemers kre-
gen behalve een medaille, na afloop 
een bon voor een gratis ijsje bij het
ijsbuffet Kerkepad.

Geslaagde Kastelentocht
Vorden - Free Wheel organiseerde
Tweede Pinksterdag een gezellige
kastelentocht op skeelers waar-
aan door circa 60 volwassenen
en tien kinderen werd deelgeno-
men. De kids tocht stond onder
begeleiding van Lisa van Eek en 
Dion van Kersteren. Ondanks het
warme weer deden 30 mensen, na
de tocht over 20 kilometer te heb-
ben volbracht, ook nog mee aan
de 30 kilometer tocht.

Er deden in totaal negen vissers aan mee, 
maar zes vissers hadden helaas niets ge-

vangen, vandaar de volgende uitslag:

1 G.Hiddink  390 gram
2 J. Aartsen    27 gram
3 H.Golstein   25 gram

Viswedstrijd De Snoekbaars
Vorden -  Op 5 juni is de tweede 
55+ wedstrijd gehouden in de 
Berkel te Lochem.

Jack van Zundert, ambassadeur van 
Energy4all, heeft onder dankzeg-
ging voor het initiatief de marathon 
geopend. Onder leiding van de in-
structeurs van Indoor Sport Vorden 
en muziek van Party Service Achter-
hoek hebben ruim honderd spinners 
hard gewerkt. Een tussentijdse hoos-

bui met onweer en storm kon de pret 
niet drukken. De spinners werden 
net als vorig jaar uitstekend verzorgd 
met koel, vers fruit en sinaasappelsap 
door Reinier en Leonie’s groentehan-
del. De marathon leverde voor Ener-
gy4all 1100 euro op. 
Naast de marathon was er de trekking 
van de door Cycling Team Vorden ge-
houden loterij. Alle prijzen zijn door 
ondernemers uit Vorden beschikbaar 
gesteld. De uitslag kunt u zien op de 
website cyclingteamvorden.nl. De 
loterij heeft 7500 euro opgebracht 
voor Energy4All. De uitreiking van 
de prijzen is op vrijdagavond 20 juni 
om 20.00 uur bij Profile Bleumink in 
Vorden.

Spinningspektakel in 
Vorden groot succes
Vorden - Tweede Pinksterdag is 
tijdens Energie(k) Vorden een 
Spinningmarathon van het Cy-
cling Team Vorden ten bate van 
een goed doel gehouden. Deze 
keer is de opbrengst voor Energy-
4all. Vanwege de warmte was de 
Marathon van vijf uren terugge-
bracht naar vier uren.

De vis was goed los en samen vingen 
ze maar liefst 217 vissen met een to-
tale lengte van 23 meter en 76 centi-
meter. De uitslag is als volgt:
Categorie 6 t/m 10 jaar
1.Ties Dekkers: 24 stuks, 272 cm. 
2.Tomas Oonk: 18 stuks, 200 cm.
3.Floris van Zeeburg: 17 stuks, 185 
cm.
Categorie 11 t/m 16 jaar
1. Twan Meppelink: 41 stuks, 450 cm.
2. Sander van Duin: 28 stuks, 298 cm.
3. Max Bruinsma: 20 stuks, 220 cm.
De volgende wedstrijd word gevist op 

24 juni. Uiterlijk 18:00 uur verzame-
len op het marktplein.

Eerste onderlinge seniorwed-
strijd vaste stok
Op woensdagavond 11 juni is de eer-
ste onderlinge wedstrijd gevist met 
de vaste stok in de Berkel op het 
Stiggoor. Er kwamen 11 vissers op af 
onder warme omstandigheden. De 
vis had ook last van de warmte en 
kwam niet los. Er werd hier en daar 
wat kleine vis gevangen. In vak A 
werd er door drie man vis gevangen 
en in vak B werd er slechts door twee 
man vis gevangen. Uitslag: VAK A:
1. Jan Groot Jebbink: 320 gram
2. Rob Golstein: 40 gram
3. Ab Vruggink: 20 gram
VAK B:
1. Gerrit van Amerongen: 240 gram
2. Jan Aartsen: 20 gram

HSV De Snoekbaars 
wedstrijden jeugd en senioren
Vorden - Op dinsdagavond 10 ju-
ni hebben de jeugdleden van HSV 
De Snoekbaars hun derde wed-
strijd gevist. Wedstrijdwater was 
de vijver op plan ’t Joostink. Het 
weer werkte mee, de buien trok-
ken keurig langs. Er deden 12 vis-
sertjes mee.

De organisatie, dit jaar voor het eerst 
in handen van de voetbalvereniging 

Vorden, kan tevreden terug kijken 
op dit evenement. Tijdens de intocht 

op donderdagavond bleef het droog
en konden de grote groepen van de
diverse scholen en verenigingen ge-
woon lekker in het t-shirt en korte
broek de tocht volbrengen. De voet-
balvereniging Vorden had besloten
om een nieuw element toe te voegen
aan de avondvierdaagse en zorgde
in samenwerking met Kulturhus
het Dorpscentrum ervoor dat zo-
wel de start als de aankomst in het
centrum van het dorp plaats vond.
Iedere avond werd een gedeelte van
de Raadhuisstraat afgezet en konden
hierdoor de 580 deelnemers vanuit
het centrum van Vorden ‘in alle rust’
vertrekken naar één van de vier rou-
tes. De organisatie wil hierbij Kultur-
hus het Dorpscentrum, de EHBO, de
Harmonie Vorden, de dag sponsoren
Wiltink, 

Bakkerij van Asselt, Bakkerij Joop en
C1000 Grotenhuys en de vrijwilligers
bedanken voor de samenwerking en
ondersteuning. En natuurlijk bedan-
ken zij hierbij ook Sabine Wilgenhof
en Jolanda Loman voor de onder-
steuning en prettige overdracht van 
de organisatie vanuit gymvereniging
Sparta naar v.v. Vorden.

47e Avondvierdaagse trekt veel 
publiek bij intocht

Vorden - De 47e Avondvierdaagse is donderdag 5 juni onder prima 
weersomstandigheden afgerond. De kleine 600 deelnemers kregen al-
lemaal hun verdiende medaille en voorzien van bloemen en snoepzak-
ken liepen zij rond 20.15 uur onder grote publieke belangstelling de 
intocht door het centrum van Vorden.

Bedrijfsleider Timme Koster: “We
waren aangenaam verrast dat er deze
dag naar schatting 250 kinderen van
de basisscholen naar het zwembad
waren gekomen”. Het ringsteken op
de glijbaan, sponstrefbal, flessenfris-
bee, de jeugd vermaakte zich uitste-
kend. Ook in het bassin waren een
aantal attributen waar men zich mee
kon vermaken.

Kinderen vermaakten zich 
tijdens Buitenspeeldag

Vorden - Het badpersoneel van 
het zwembad In de Dennen had
afgelopen woensdag, in het kader
van de landelijke Buitenspeel-
dag, tal van activiteiten georga-
niseerd.



30 TOT 70% KORTING

korting op alles
30 tot 70%
Merken: Expresso. Betty Barclay, Summum, Scarva, 
                    Frank Walder, Donna Dura, Poools, Rosner, 
                    Roberto Sarto, Sandwich, Taifun, Nickjean.

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

Opheffings 
uitverkoop
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Boek nu voor uw leukste zomer!

www.reisburoavanti.nl

JUNI - JULI 2014

PVC-VLOEREN AKTIE*

Dit moet u gewoon zien!

Onze complete collectie is te zien in de showroom in Hengelo Gld. en Ruurlo
* Vraag naar de voorwaarden, niet 
in combinatie met andere akties.

Alle voordelen gevloerd
De Spannevogel biedt u ook hier de superieure 
keus tegen de beste prijs. En maakt dat perfect 
met de beste service. Onze eerlijke prijzen zijn 
daarom inclusief egaliseren ondervloer, 
lijm- en legkosten en BTW. 

Kijk, op De Spannevogel kunt u rekenen.

    Slijtlaag Totaalprijs/M²
PVC    0.30 mm € 39,95 
PVC    0.40 mm € 42,95 
PVC    0.55 mm € 49,95
PVC Zware projectkwaliteit 0.70 mm € 55,95

MMMMMMM²²M²M

Hengelo Gld. 0575-461484 | Ruurlo 0573-453193 | Groenlo 0544-463335www.spannevogel.nl

Bekijk de meest praktische, duurzame en 
fraaie vloer. Ideaal voor overal, ideaal voor u. 
De Spannevogel legt de wereld aan uw voeten 
met deze collectie PVC-vloeren. Laat u niet 
leiden door vooroordelen, maar oordeel zelf. 
Onze garantie: dit is geen alternatief, 
maar wordt uw eerste keus. 

Volg ons nu ook op facebook

Hengel ze binnen!
voordeel in en uit Hengelo

50% 
korting 
op uw tweede bril 
inclusief glazen.
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elink

Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo Gld.
Telefoon: 0575 - 46 17 71

E-mail: info@grootkormelinkoptiek.nl
Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.
Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Hengelo gld

SLIMBELLY
Lokale vetverbranding 

tot 8 cm minder 
buikomvang in 4 weken tijd.

4+2 
weken 
gratis

NU

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

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

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

START NU 

met een voordelig

€ 99,95 
16 jaar en ouder

€ 69,95 
10 tot en met 15 jaar.

+ 100% korting op het inschrijfgeld.

1 lidmaatschap voor 3 maanden onbeperkt sporten.

Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394 
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

HEEL VEEL
KINDERSCHOENEN

XTRA
RUIMING

LAAG GEPRIJSD!

OP=OP



Wij hanteren verschillende vormen van dag-
besteding, weekend/logeeropvang, vakantieop-
vang e.d. Door de week komen hier ‘s morgens 
circa acht personen die ‘s avonds weer naar 
huis gaan. In het weekend verblijven er mo-
menteel tien personen. Zij komen hier vrijdag-
avond en vertrekken zondagavond weer. Voor 
hen is er een gevarieerd programma met onder 
meer survivalachtige elementen. Voor mij is 
het belangrijkste dat de jongens die hier dage-
lijks verblijven, aan het eind van de dag weer 
met een fijn gevoel naar huis gaan. Van 21 juli 
t/m 25 juli wordt op het Landgoed Zelle nabij de 
zwemvijver een vakantieweek georganiseerd”, 
zo vertelt Jeroen.
Hij roemt de samenwerking met de eigenaars 
van Landgoed Zelle. “Het is voor MAROPE en 
het Landgoed een win-win situatie. De mensen 
die op de Zorgboerderij verblijven zorgen voor 
het onderhoud van het Landgoed (355 ha.) voor 
180 ha. bos en de moestuin. Voor heel weinig 
geld doen wij heel veel. En wat voor MAROPE 
erg belangrijk is, is dat wij hier heel veel acti-
viteiten kunnen ontplooien en daar zijn we erg 
blij mee. Wij hebben op het Landgoed ook een 
aantal Brandrode Runderen die wij ook verzor-
gen. Dat is een zeldzaam ras en behoort tot het 
Maas-Rijn-Yssel (MRY) veetype”, zo zegt Jeroen 
Hoppen.

Zaterdag 21 juni stelt MAROPE tussen 10.00 en
16.00 uur de deuren open. De Vereniging het
“Brandrode Rund” houdt verspreid over het 
land bij verschillende bedrijven ook een open
dag. De Biologische boeren stellen hun deuren
open onder de noemer “Lekker naar de Boer”.
Jeroen Hoppen: “Bezoekers die willen weten
wat de Zorgboerderij MAROPE zoal te bieden
heeft, krijgen daarover uitvoerige informatie.
Onder het genot van een kopje koffie/thee kan
men voorafgaand een uitgezette wandeling met
beschrijving over het Landgoed Zelle de rust in
zich opnemen die deze unieke plek uitstraalt.
“Wij zijn er best trots op wat wij met jongeren
en jong volwassenen hier weten te bereiken. 
Dat doe ik o.m. met mijn vaste medewerker An-
ne, twee stagiaires van de praktijkscholen Zut-
phen en Doetinchem. Ook mijn vrouw Macha,
van beroep gezondheidszorgpsychologe, helpt 
mee”, aldus Jeroen.  MAROPE heeft nog meer
plannen. Zij die kennis willen maken met het
vlees van het Brandrode Rund kunnen woens-
dag 25 juni terecht bij het Meestershuis in Vor-
den. Daar worden die dag gerechten van het bi-
ologische vlees van deze runderen geserveerd. 
Samen met Stichting Exploitatie Buurthuis Var-
ssel start MAROPE vanaf begin juli elke vrijdag
met een theeterras en een landgoedwinkel in de
voormalige buurtschool.

Open dag Zorgboerderij 
MAROPE op Landgoed Zelle

Vorden - Ruim vijf jaar geleden begon Jeroen Hoppen op Landgoed Zelle met zijn Zorg-
boerderij MAROPE. De naam een afkorting van de voornamen van zijn vrouw MA(cha),
dochter RO(my) en zoon PE(elle). Jeroen Hoppen: “Hier op de Zorgboerderij werken bij-
voorbeeld jongens met autisme, ADHD, jongens uit de jeugdhulpverlening en ook vol-
wassenen met een burn-out, ADHD, mensen met een ex- verslavingsproblematiek e.d.

Woensdag 18 juni 2014
11:00 Achtkasteelentocht o.l.v. een gids Vorden 
20:00 Praktijk-Cursus Voeding en Afslanken Hengelo

Donderdag 19 juni 2014
13:00 Fietstocht 55+ 25km Keijenborg
19:30 Zomerbridge BC Bronkhorst Toldijk

Vrijdag 20 juni 2014
9:30 Wandelworkshop Wichmond
10:00 Boekverkoop Hengelo

Zaterdag 21 juni 2014
13:00 Optreden folkloristische dansgroepen Zelhem
21:00 Singles Party Zelhem

Zondag 22 juni 2014
9:30 NK Classic Motocross Hummelo
11:00 Rommel- en boekenmarkt SV Halle Halle

Bronckhorst

www.jandewinkel.nl

JAN de WINKEL Brummen
Eerbeekseweg 19
6971 LB Brummen

T 0575-561498

JAN de WINKEL Hengelo
Zelhemseweg 22a

7255 PT Hengelo (gld)
T 0575-441688

 Stiga Frontmaaiers
 Vanaf: € 2219,00 (incl. btw)

 John Deere X 155R
 Van: € 5053,00 (incl. btw)

 Voor € 4299,00 (incl btw)*

 Stiga Combi 44 E
 Van: € 249,00 (incl. btw)

 Voor € 199,00 (incl btw)

 Van: € 1229,00 (incl. btw)

 Voor €   949,00 (incl btw)

 John Deere R47V

Diverse traptrekkers en ander buitenspeelgoed

TRAPTREKKERS EN BUITENSPEELGOED
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De strijd om de plaatsen 3 t/m 10 was 
ook zeker spannend. De wedstrijd 
om plek 3 en 4 ging tussen Zelhem 
(4) en Basteom (3), en om plek 5 en 
6 werd gestreden door Vorden (5) en 
Halle (6). Deze wedstrijden werden 
ook geleid door Bas Nijhuis. Verder 
in de eindrangschikking werd Zelos 
B2 7de, Vorden B2 8ste, Wolfersveen 

B1 9de en Keijenborgse boys B1 10de. 
Pax ontbreekt in de uitslagenlijst, 
want door promotiewedstrijden kon 
voetbalvereniging Pax deze editie niet 
deelnemen. 

Door de samenwerking met BVO ‘de 
Graafschap’ konden de spelers van 
het toernooi individueel worden be-

oordeeld op hun prestaties. Khaled 
Aziz van Basteom B1 werd gekozen 
tot beste speler van het toernooi. Hij 
kreeg een fraaie beker en mocht uit 
handen van Graafschap-speler Tim 
Bakens een shirt in ontvangst nemen. 
Keeper Patrick Bulten (Zelhem B1) 
kreeg als meest verdienstelijke kee-
per van het toernooi een keepersshirt 
uit handen van Tim Bakens.
De Graafschap A-jeugd keeper Pim 
te Loeke was de te kloppen doelver-
dediger bij het strafschoppen schie-
ten. De penaltybokaal werd gewon-
nen door het team van Basteom B1. 
De beker daarvoor werd uitgereikt 
door Antoon Peppelman van de PvdA 
Bronckhorst. Bij het uiterst sportief 
verlopen toernooi werd het team 
van Vorden B2 tot sportiefste ploeg 
gekozen. De sportiviteitsbeker werd 
uitgereikt door Dirk Jan Huntelaar 
van het CDA Bronckhorst. Namens 
de VVD Bronckhorst waren Ton van 
Linder en Thea Lusink op het toer-
nooi aanwezig.

VV Zelhem kijkt terug op een ge-
slaagde zesde editie van het toernooi. 
Mede dankzij hoofdsponsor Rabo-
bank, subsponsor Totaalsport.nl en 
de overige sponsoren, alle medewer-
kers en uiteraard het publiek kon de 
vereniging een mooie promotie voor 
het jeugdvoetbal in de gemeente 
Bronckhorst presenteren. Foto’s van 
het toernooi zijn te vinden op de web-
site www.ideaal.org/fotoboek.php en 
op www.achterhoekfoto.nl.

HC’03 winnaar Bronckhorst 
B-Jeugd voetbaltoernooi

Zelhem - De 6e editie van het Bronckhorst Jeugdvoetbaltoernooi voor 
B-teams op de velden van V.V. Zelhem werd zaterdag 7 juni gewonnen 
door HC’03 B1. Na een boeiend en sportief toernooi met finales onder 
leiding van top-scheidsrechter Bas Nijhuis, mocht het team de beker 
in ontvangst nemen na een spannende finale tegen Zelos B1. Na twee 
keer 15 minuten was de stand 0 – 0, waarna strafschoppen de beslis-
sing moesten brengen. Na een lange strafschoppenserie (meer dan 10 
per team) werd HC’03 uiteindelijk de winnaar. De wisselbeker werd 
uitgereikt door Bas Nijhuis aan de aanvoerder van HC’03 B1.

In de Nacht van Hengelo Overijssel 
lukte het twee RTV-ers om een top-
10 notering te behalen; in de klasse 

Masters 40+ behaalde Peter Mak-
kink een 4e plaats en bij de elite/
belofte finishte Felix Wolbert als 7e.
Daarnaast waren er nog de volgende
wedstrijden: Parel van de Veluwe; 
Rens te Stroet 80e en Felix Wolbert
97e plaats.Wageningse Wielermuur;
Martijn Versteege 35e plaats. Ronde
van Warnsveld; Ralf Vos 13e en Peter
Makkink 25e plaats.

Top tien noteringen voor 
RTV Vierakker-Wichmond
Vorden - De afgelopen week 
stonden er veel wedstrijden op 
het programma waar diverse 
wielrenners van RTV Vierakker-
Wichmond aan deelgenomen 
hebben.

De eerste wedstrijd was het ONK Zij-
span waar onze lokale helden Erik en 
Marcel Ritzer een mooie 6de plaats 
wisten te behalen. Jarno Keppel en 
Freek Dirksen wisten de eerste race 
van het weekend winnend af te slui-
ten. Na de zijspanrace kreeg het pu-
bliek een 3-uurs wedstrijd te zien met 
endurance motoren uit vervlogen 
tijden. Het publiek genoot hier zicht-
baar van en bleef massaal tot het eind 
zitten.
De NK Classics opende het program-
ma op Pinkstermaandag, hier ging de 
overwinning naar Jan Frank Bakker. 
De tweede plaats was voor niemand 
minder dan Hamove rijder Jarno On-

stenk op zijn mooie BSA. Na de NK 
Classics kwamen de IRRC (Interna-
tionale Road Racing Championship) 
rijders voor de tweede maal dit jaar in 
actie. Zowel de IRRC Supersport als de 
IRRC Superbike kwamen in Oss twee-
maal aan de start. In de IRRC Supers-
port ging de overwinning in de eer-
ste race naar Davy Thoonen. De Belg 
Timothy Baken pakte de 2de plaats 
voor PRA (Performance Racing Ach-
terhoek) rijder Joey den Besten. De uit 
Halle afkomstige den Besten deed het 
uitstekend want in race twee wist hij  
4de te worden en pakte daarmee de 
leiding in het algemeen klassement. 
De Belgische rijder Baken won race 

twee voor Thoonen. Arie Vos uit Oss 
wist beide races in de IRRC Superbike 
te winnen. Allard kerkhoven werd 2e 
en succes was er ook weggelegd voor 
Hamove clubrijder Nelson Rolfes die 
beslag legde op de 3de plaats. De an-
dere clubleden Jarco Grotenhuis en 
Frank Bakker kwamen als 6de en 
8ste over de finish in de eerste race. 
Johan Frederiks en de Belgische rijder 
David Drieghe eindigden in race twee 
als 2de en 3de achter de koning van 
Oss, Arie Vos. Frank Bakker kreeg de 
PRA Kawasaki goed aan het lopen en 
eindigde als 5de. Het PRA team onder 
leiding van Tonnie Wassink was dan 
ook zeer verheugd met de behaalde 
resultaten van zowel den Besten als 
Bakker. Helaas maakte Grotenhuis 
een schuivertje en kon niet verder rij-
den. Rolfes kwam in de tweede race 
niet aan de start.
De gebroeders Ritzer eindigden een 
plaatsje hoger dan een dag eerder 
en een 6de plaats was hun deel bij 
de tweede ONK Zijspanrace van dit 
weekend. De overwinning ging nu 
naar het koppel Kees Kentrop en 
Danny de Haas. In het ONK Supers-
port was er ook een podiumplek voor 
een Hamove rijder. Rob Hartog werd 
3e achter winnaar Cristiaan Nobel en 
Davy Thoonen. De leden Mick Jansen, 
Lesley ten Tusscher en Cliff Kloots 
werden 6de, 7de en 18de. Helaas viel 
Mick Jansen hard van zijn motor 
en ging met diverse been fracturen 
naar het ziekenhuis.  Door de val 
van Jansen kwam er vroegtijdig een 
einde aan de wedstrijd maar werd de 
uitslag van een ronde daarvoor bepa-
lend.Tegen Arie Vos was geen kruid 
gewassen op zijn thuis circuit. De al-
leskunner van Oss wist ook de race in 
het ONK Superbike te winnen. Allard 
Kerkhoven werd op korte afstand 2de 
en als 3de eindigde de nieuwkomer 
in deze klasse Kervin Bos. Nelson Rol-
fes en Jarco Grotenhuis deden goede 
zaken voor het kampioenschap door 
als 4de en 5de te finishen.

Podiumplaatsen Hamove leden 
bij Pinksterraces Oss

Regio - Tijdens het Pinksterweekend werd op circuit “Paalgraven” in 
Oss de jaarlijkse ONK wegraces verreden, waar de Hamove coureurs 
diverse podium plaatsen wisten te behalen. De trainingen werden op 
zondag gereden en er waren zelfs al twee wedstrijden te zien die dag.

Joey den Besten. Foto: Henk Teerink.

Waren de eerste avond 16 paren aan-
wezig, deze week kwamen twee extra 
paren daarbij. Deze week dus twee 
zomercompetitie-uitslagen. 5 juni: 
1. An Wortel & Paul Niks 63,10 %; 
2. Karen Notten & Joop te Veldhuis 
62,20%; 3. Bert Botschuyver & Will 

Snelder 55.95%. 
12 juni: 1. Dick Brinkman & Jan Stel-
lema 66,25%; 2. Mansje Onstenk &
Jan Post 65,23%; 3. Paul Niks & An 
Wortel 57,68%. 
De bridgeclub is blij met het grote 
aantal gastspelers en nodigt u van 
harte uit om eens te komen spelen. In
de Achterhoekagenda van deze krant
staat wanneer en waar deze zomer 
gebridged wordt. U hoeft zich niet
van te voren op te geven, wel vraagt
men u zich tussen 19.00 en 19.15 uur
als paar, in de zaal te melden.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - De Zomercompetitie van 
Bridgeclub Bronkhorst startte 
vorige week weer. De maand juni 
wordt er gespeeld op de vaste loca-
tie: Café ‘Den Bremer’ aan de Zut-
phen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 7 juni vlogen de duiven 
van PV de IJsselbode Steenderen vanaf 
St. Quentin (320 km). De duiven werden 
gelost om 6.45 uur bij warm weer. De 
snelste duif werd geklokt door Ria Lue-
sink om 11.54 uur. Uitslag: 1-4-9 Ria Lu-
esink 2-5-6-7-8 H. Dieks, 3. H. Hulshof, 
10. G. Kelderman.
Tevens werden er duiven gelost vanaf 
Salbris (595 km) om 7.00 uur. De snel-
ste duif werd geklokt door H. Dieks om 
15.00 uur. Uitslag: 1-8 H. Dieks, 2-9-10 J. 
Boesveld, 3 Th. Tankink, 4-5-6-7 P. Hen-
driks.
Op zaterdag 14 juni werden de duiven 
gelost om 8.30 uur in Meaux bij een ste-
vige noorden wind. De snelste duif werd 
geklokt door Ria Luesink om 14.49 uur. 
1-6-10 Ria Luesink, 2 G. Kelderman, 3-4-
5-7-8-9 H. Dieks.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 7 juni stond voor PV de 
Koerier de wedvlucht vanuit het Belgi-
sche Quievrain op het vliegprogramma. 
Door 20 liefhebbers zijn er in totaal 225 
duiven ingezet. De gemiddelde afstand 
tot Zelhem bedraagt 256 km. De duiven 
zijn gelost om 8:15 uur onder prima 
omstandigheden en met een noordoos-
ten wind. De snelste duif is geklokt om 
11:26 uur, en vliegt hiermee circa 76 
km per uur. Uitslag top 10: 1-4-6-7-9 A. 
Kamperman, 2 Combinatie Menkhorst, 
3-5-8-10 H. Wassink.

Op zaterdag 14 juni stond de wedvlucht 
vanuit het Franse Nanteuil le Haud-
ouin op het vliegprogramma. Door 17 
liefhebbers zijn er in totaal 193 duiven 
ingezet. De gemiddelde afstand tot Zel-
hem bedraagt 407 km. De duiven zijn 
gelost om 8:30 uur onder prima om-
standigheden en met een noordenwind. 
De snelste duif is geklokt om 14:35 uur, 
en vliegt hiermee circa 67 km per uur. 

Uitslag top 10: 1-2-3-4-10 H. Wassink,
5-6-7-8 A. Kamperman, 9 M. Velthorst.

PV VORDEN 
Nagekomen bericht over een fond-
vlucht op 30 mei vanuit Brive, 845 km.
Met overmacht gewonnen door Comb 
Meijer en Zn. Uitslag: 1-2-3-5-6 Comb 
Meijer en Zn, 4 Martijn Schuerink. Het
weekend van 7 juni waren de duiven
van PV Vorden in Quievrain, 260 km.
Snelheid was 75 km/uur. Winnaar werd
Theo Berentsen. Uitslag: 1-6 T. Berent-
sen, 2 D.J. Gotink, 3-4-10 Ashley Eykel-
kamp, 5-8 Marc Tiemessen, 7 Comb Me-
ijer en Zn, 9 Martijn Sschuerink.
Ook was er 7 juni een eendaagse fond-
vlucht vanuit Salbris Fr., 6oo km. Snel-
heid was 80 km/uur. Winnaar werd
Marc Tiemessen, 2-3-4-5-7-8-9 H.B.M. 
Hoksbergen, 6-10 Ashley Eykelkamp.
Zaterdag 14 juni stonden de duiven in
Nanteuil le Haudouin Fr., afstand 410
km. Snelheid was 67 km/uur bij noor-
denwind. Uitslag: 1-4-6-9 H.B.M. Hoks-
bergen, 2-3-8-10 Ashley Eykelkamp, 5 
Marc Tiemessen, 7 H.J. Stokkink.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD
Dinsdag 3 juni de tussentijdse Super vi-
tessevlucht vanuit Venlo. De 46 duiven
werden om 9.55 uur gelost. Uitslag: 1
Comb. Borneman 10.51.12, 3 G. Haver-
kamp, 8 G. Duitshof, 9 J. Teunissen, 12
G. Duitshof, 13 R. Koers, 15 E. Koers.
Eindstand Super Vitesse: J. Teunissen!
Op 7 juni vlogen 110 duiven vanaf Qui-
evrain, lossing 8.15 uur. Uitslag: 1 C. Te
Stroet 11.35.33, 2 L Te Stroet, 4 G. Ha-
verkamp, 5 R. Koers, 10 A.H.J. Peters, 
12 G. Duitshof, 13 J. Teunissen, 24 S.E.J.
Bergervoet, 26 Comb. Borneman, 28 
Brom en Brom, 36 E. Koers.
Eveneens 7 juni gingen 36 duiven van
start vanaf Salbris. De duiven werden 
gelost om 7.00 uur. Uitslag: 1 R. Koers
14.36.08, 4 G. Duitshof, 7 A.H.J. Peters,
8 E. Koers. Zaterdag 14 juni werd gevlo-
gen vanaf Nanteuil le Haudouin. De 63
duiven van 8 deelnemers werden om 
8.30 uur gelost. Uitslag: 1 G. Duitshof 
14.47.06, 2 L Te Stroet, 5 R. Koers, 6 C.
Te Stroet, 11 S.E.J. Bergervoet, 16 J. Teu-
nissen.

Duivenberichten juni 2014
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld.
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Initiatiefnemer van Het Kunstgemaal 
Joost Wolters vroeg dit keer curator 
Maarten Bertheux om de werken van 
de kunstenaars een plek te geven in 
de expositieruimte. Een Ode aan de 
Schilderkunst vindt hij deze tentoon-
stelling. Bijzonder, omdat de werken 
van Martin Fenne gemaakt zijn van 
prachtige stof.
Gé Karel van der Sterren wisselt in 
een serie portretten heel pas-teuze 
en grove verfstreken af met dun ge-
schilderde en vloeiende delen. Toon 
Berghahn schildert fictieve tentoon-
stellingsruimten met daarin meestal 
abstracte schilderijen. Het kunnen 
ook lege interieurs van kerken of 
biblio-theken zijn. In deze werken 
gaat het vooral om de lichtinval en 
de harde contrastrijke reflecties en 
schaduwen. Martin Fenne naait hel-
der gekleurde stroken band aaneen 
en moduleert de vormen van armen, 

benen en andere delen van staande 
of liggende figuren. Hij werkt alleen 
aan de figuren zelf en laat de achter-
grond weg, de contouren bepalen de 
omtrek van het werk.
Tevens wordt vanaf 7 juni in de win-
kel van Het Kunstgemaal nieuw glas-
kunstwerk op basis van gemalen glas 
van Carina Riezebos, in samenwer-
king met het Nationaal Glasmuseum 
Glasblazerij Leerdam, getoond. Deze 
tentoonstelling loopt van t/m 20 juli 
2014.
Het Kunstgemaal en Keukengemaal 
zijn van april tot oktober geopend 
van dinsdag t/m zondag, van 11.00 
tot 17.00. uur. In de wintermaanden 
van donderdag t/m zondag van 12.00 
tot 17 uur en op aanvraag.

Het Kunstgemaal, Veerweg 1, 7226 
LP Bronkhorst, info@hetkunstge-
maal.nl en www.hetkunstgemaal.nl.

Nieuwe tentoonstelling in 
Het Kunstgemaal Bronkhorst: 
Malen

Bronkhorst - Op zaterdag 7 juni opende de nieuwe tentoonstelling in 
Het Kunstgemaal. Er zijn tot 10 augustus werken te zien van Martin 
Fenne, Toon Berghahn en Gé-Karel van der Sterren. In de winkel is 
nieuw glaskunstwerk van Carina Riezebos.

De heer Schwarz is de eerste inwoner 
van de gemeente Bronckhorst die de 
producten, zoals LED-lampen, twee 
weken kan uitproberen. In de Ener-
gieBox zitten ook energiemeters en 
een Wattcher die laat zien welke ap-
paraten in een huishouden veel ener-
gie gebruiken. Schwarz is actief voor 
Bronkhorst Energie Neutraal, BEN. 
“In dit monumentale stadje mogen 
geen zonnepanelen op daken worden 
gelegd, ook niet in je tuin. Ik probeer 
mensen enthousiast te maken om 
gezamenlijk duurzame energie op te 
wekken op daken van boerenbedrij-
ven in de buurt,” aldus Schwarz. Het 
doel van AGEM is om de gebruiker 
van de EnergieBox in twee weken te 
laten ontdekken op welke manier hij 
of zij bewuster met energiegebruik 
kan omgaan. Zo kunnen kosten wor-
den bespaard en wordt een bijdrage 
geleverd aan een ‘groene’ Achter-
hoek. 

AGEM zet acht EnergieBoxen uit in 
de acht gemeenten van de Achter-
hoek onder het motto “met gezond 
boerenverstand ontdek je hoe jij 
energie kunt besparen”. Na twee we-
ken wordt de fraai vormgegeven doos 

overgedragen aan een andere bewo-
ner uit de gemeente. De Energie-
Boxen ‘zwerven’ tot eind 2014 door 
de Achterhoek en bereiken zo meer 
dan 100 huishoudens. De ervarin-
gen van de gebruikers en de reis van 
de EnergieBox is te volgen op www.
AGEM.nu/energiebox.

De campagne “Met gezond boeren-
verstand ontdek je hoe jij energie 
kunt besparen” maakt onderdeel uit 
van een duurzaamheidsprogramma 
dat AGEM als groene Achterhoekse 
energiemaatschappij uitvoert. Het 
doel is om bewoners, bedrijven en an-
dere organisaties in de regio bewust 
te maken van hun energiegebruik. 
AGEM ondersteunt initiatieven die 
groene Achterhoekse energie opwek-
ken en stimuleert het besparen van 
energiegebruik. AGEM is door de 
acht gemeenten in de Achterhoek op-
gericht met als doel in de regio net zo 
veel groene energie op te wekken als 
dat er door de Achterhoekers wordt 
gebruikt. AGEM is geen commerciële 
energieleverancier, maar maakt het 
mogelijk om groene energie uit de 
Achterhoek te gebruiken tegen een 
aantrekkelijk tarief.

Met gezond boerenverstand ontdek je hoe jij energie kunt besparen 

AGEM EnergieBox zwerft 
ook door Bronckhorst
Bronckhorst - Donderdag 12 juni is de AGEM EnergieBox in de ge-
meente Bronckhorst begonnen aan zijn zwerftocht. Wethouder Spek-
schoor heeft het startsein gegeven. Hij reikte de doos met verschil-
lende energiezuinige producten in Bronkhorst uit aan Jaap Schwarz.

De nieuwe routes zijn het gevolg van 
het succes van de huidige nachtbus, 
die sinds eind januari tussen Doetin-
chem en Oude IJsselstreek rijdt. 

Het aanbieden van de nachtelijke ver-

voersdienst is een initiatief van bus-
maatschappij Gelderesch Reizen en 
jongerenorganisatie JongAchterhoek. 

Ook wordt er actief samengewerkt 
met de Doetinchemse horeca. 

De nachtbus maakt uitgaansgele-
genheden in Doetinchem voor een 
breder publiek bereikbaar en biedt 
daarnaast een alternatief voor de au-
to, waarmee voorkomen kan worden
dat mensen onder invloed van alco-
hol het verkeer in gaan. 

Meer informatie over de nachtbus is
te vinden op de website van Gelde-
resch Reizen en via de speciale Face-
book-pagina 
www.facebook.com/nachtbusachter-
hoek.

Nu ook richting Bronckhorst en Aalten

Nieuwe routes voor Achterhoekse nachtbus
Regio - Met ingang van zaterdag 28 juni wordt de dienstregeling voor de 
nachtbus in de Achterhoek uitgebreid met een nieuwe route richting 
Zelhem en Hengelo (Gld.). Ook wordt de bestaande dienstregeling aan-
gepast. Zo zal de nachtbus richting de gemeente Oude IJsselstreek ook 
Gaanderen, Dinxperlo en Aalten aandoen en komt de vroege rit (om 
02.00 uur) te vervallen. Op vrijdag zullen de nachtbussen alleen nog 
rijden wanneer er in Doetinchem 16+ feesten worden georganiseerd.

Op het terrein van de HALMAC was 
de variatie enorm. KI-service, mest-
verwerking, zonnepanelen, klompen, 
boomverzorging, quads, elektrische 
zitmaaiers, je kon het zo gek niet 
bedenken op agrarisch of tuinbouw-
gebied of het stond op de beurs in 
Halle, waarbij duurzaam het grote 
toverwoord was.

Een van de standhouders was De 
Wopereis Groep uit Doetinchem. 
De groep is actief op het gebied van 

staalbouw, stalinrichting en melk-
systemen. Recent zijn de overnames 
van Cesar Kozijnen en Solar Zonne-
energie. Joe Olminkhof vertelde en-
thousiast over de nieuwste ontwikke-
ling, waarmee het bedrijf op de beurs 
staat: de BouMatic melkrobot. “Het is 
een revolutionair systeem waarmee 
de koe niet van de zijkant maar van 
de achterkant wordt gemolken. Er is 
vrij ‘koeverkeer’, dus de koe loopt er 
zelf in. Groot voordeel is dat een unit 
zo in de stal kan worden geplaatst, 

zonder bouwkosten. Ook kunnen 
hiermee koeien met hogere pro-
duktie vaker worden gemolken. We
verkopen ook het Dairymaster melk-
systeem met twee maal dertig swing-
overs, met meerdere koeien op een
rij. Daar is nog wel een mankracht 
voor nodig. We staan op de beurzen
in Kalkar en Hardenberg, maar we 
zijn blij dat het nu ook in de Achter-
hoek is.”

Behalve de nieuwste machines was 
het erg levendig door de aanwezig-
heid van meerdere rassen koeien,
het voordeel van een terrein in de 
openlucht. Kuenen Veehandel gaf
een demonstratie van de verzorging 
van de roodbonte Fleckvieh-koeien.
Harry Boomkamp had de allerbeste
exemplaren van het Piemontese en 
Blonde d’Aquitane-ras meegenomen.
Een fraaie stand die veel kijkers trok
was die van de Oude Tractoren Club
uit Mariënvelde met een zevental
fraaie oldtimers. En zo waren er meer
bijzondere stands. Zelfs de vakantie-
vierende boeren kwamen aan hun
trekken. Voor de tractorfans zijn er
volledig verzorgde reizen. Op trek-
kerskieken.nl kun je boeken voor 
het grootste historische festival ter
wereld: de Great Dorset Steam Fair
in Engeland. Naar de laatste editie 
gingen 140 personen in meerdere
bussen mee. Ook groepsreizen naar
Denemarken, Tsjechië, Amerika of 
Australië zijn mogelijk. Anne-Marie 
Meijer organiseert deze reizen al
sinds 2003: “Mijn man schreef voor
Tractorpulling. Bij een reis naar Ame-
rika nam hij een paar mensen mee en
kwam toen op het idee dit vaker te
doen. Het sloeg aan en nu hebben we
op ons kantoor in Wilp meerdere me-
dewerkers en stagiaires aan het werk.
We regelen alles: de excursies, het ho-
tel, het eten, zelfs de kroeg. Uniek is
onze ambulante handel Tractor-shop
in tractorkleding. Wij zijn de enige 
die de merchandising van meerdere 
merken verkopen, zoals John Deere
en Fendt.”

Grote variatie op nieuwe 
Land- en Tuinbouwbeurs

Halle - De eerste Land- en Tuinbouwbeurs in Halle was een groot suc-
ces. Liefst 210 standhouders stonden van 3 t/m 5 juni op het evene-
mententerrein in Halle. Johan Wolters, directeur van beursorganisa-
tiebureau CNO-Expo, liep dan ook na de opening door oud-staatssecre-
taris Henk Bleker tevreden over het grote terrein: “De belangstelling 
is enorm. Wij richten ons op vernieuwing en de toekomst. De mensen 
in de Achterhoek zijn ondernemend, dus het werd tijd dat hier zo’n 
beurs kwam. Dat er zich voor het congres van woensdag liefst 600 
mensen hebben ingeschreven zegt genoeg. Het is nu de tijd om te in-
vesteren, de melkprijs is goed en de boeren hebben niet zo’n last van 
de crisis. Er zijn wel landelijke beurzen maar ook voor een regio als 
de Achterhoek is dit aantrekkelijk. Fabrikanten, dealers en andere on-
dernemers bereiken zo hun klanten en komen met elkaar in contact.”

Kwaliteit waarborgen
Met ruim 630 medewerkers biedt 
Naviva aan meer dan 10.000 jonge 
gezinnen per jaar kraamzorg in 
Midden- en Oost-Nederland. Naviva-
bestuurder Ginel van Weering is blij 
met de overname. “Wij zijn al actief 
in een deel van het werkgebied van 
Yunio en hebben altijd goede con-
tacten met Yunio gehad. Naviva zal 
als professionele kraamzorgaanbie-
der aan Yunio de impuls geven die 
het verdient. Beide partijen vormen 
samen een grote regionale speler en 
kunnen daardoor de belangen van 

de kraamzorg beter behartigen. De 
focus ligt op het investeren in kwali-
teit van (keten)zorg en innovatie, met 
als uiteindelijk doel het voor de cliënt 
waarborgen van goede kraamzorg 
ook in het werkgebied van Yunio”, 
aldus Ginel van Weering.”

Meer mogelijk
Yunio kraamzorg is een onderdeel van 
Sensire. Volgens Sensire-bestuurder 
Maarten van Rixtel komt de kraam-
zorg van Yunio met de overname op 
de plek waar ze thuishoort: bij een 
organisatie die gespecialiseerd is in 

kraamzorg. “Kraamzorg heeft zich
ontwikkeld tot een opzichzelfstaan-
de, professionele tak binnen de zorg.
Yunio kraamzorg is dan beter op haar
plek bij een kraamzorgorganisatie,
waarbij kennis en aandacht voor de 
kraamzorg volop aanwezig zijn.”

Dezelfde kraamzorg
De medezeggenschapsorganen heb-
ben een positief advies uitgebracht. 
Na goedkeuring van deze overname
door de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) wordt Naviva verantwoordelijk
voor Yunio kraamzorg. Dat zal naar
verwachting in de maand juli plaats-
vinden. Ouders die gebruikmaken 
van de kraamzorg van Yunio of die
zich hiervoor hebben aangemeld, 
kunnen blijven rekenen op dezelfde
kraamzorg. De 350 medewerkers van
Yunio kraamzorg behouden hun hui-
dige functie, arbeidsvoorwaarden en
opgebouwde rechten.

Yunio kraamzorg naar Naviva 
kraamzorg
Regio - In juli 2014 wordt Yunio kraamzorg onderdeel van Naviva 
kraamzorg uit Deventer. De overname heeft geen gevolgen voor de 
klanten en medewerkers. Sensire draagt alleen de zeggenschap over 
Yunio kraamzorg over aan Naviva. Dat betekent dat Yunio kraamzorg 
alleen een andere bestuurder krijgt. Ook de naam en de huisstijl van 
Yunio verhuizen mee. Naviva wil zich graag inzetten om Yunio kraam-
zorg van een goede toekomst te verzekeren. Yunio jeugdgezondheids-
zorg (consultatiebureaus) blijft wel onderdeel van Sensire.
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De cursus ondernemen

ging over gretig zijn

en over meer en meer en meer

Tot de leerling later 

inmiddels miljonair en moe

aan de leermeester vroeg

Hoeveel is nu eigenlijk genoeg

J. Wagenvoort

Daarbij was er voor diegene wiens 
ballon het verst zou komen, een leuk 
prijsje beschikbaar: een lunch voor 2 
personen bij het Wapen van Bronk-
horst. 
Veel ballonnen bleven helaas al spoe-
dig in de naburige bomen hangen, 
maar een groot aantal kwam toch 
veel verder. Op de sluitingsdatum 
bleek de ballon van dhr. Pluim uit 
Warnsveld het verst gekomen te zijn: 
helemaal in het noorden van Fries-
land in het plaatsje Oude Bildtzijl. 
Afgelopen donderdag overhandigden 
commissielid Ria Klein Kranenbarg 
en voorzitter Lex van Selms aan een 
blij verraste hr. Pluim zijn prijs.

Roll-Over Bronkhorst
Bronkhorst - De 10e editie van 
de Roll-Over Bronkhorst zit er al 
weer enige tijd op, een geweldig 
evenement dat veel rolstoelge-
bonden mensen weer een paar 
leuke dagen bezorgde. Op de za-
terdag werden vanwege het jubi-
leum 500 ballonnen met naam-
kaartjes opgelaten vanaf de pau-
zeplek.

Aan de deur worden er ook vragen 
gesteld aan de collectant over de be-
steding van de gelden. De afdeling 
Bronckhorst collecteerde o.a. voor 
het vervangen van de oude Renault 
Traficbus die werd ingezet voor soci-
aal vervoer en het vervoer van mate-
riaal en mensen bij grote evenemen-
ten. Sinds april van dit jaar bezit onze 
afdeling een Mercedes Benz Sprinter 
die aan de hedendaagse eisen voldoet. 
Op de foto kunt u de bus zien, voor 
zo ver u hem al niet op de weg heeft 
gezien. Als u gevraagd wordt om een 
bijdrage in de collectebus, dan weet 
u dat uw bijdrage op verantwoorde 
wijze wordt besteed. Maar we beste-
den ook een gedeelte van het geld dat 
gecollecteerd wordt aan hulp aan het 
buitenland bij rampen en calamitei-
ten.  De opbrengst van de collecte in 
2013 was € 10.934.86. Mogen we dit 
jaar weer op uw gift rekenen? Mis-
schien wilt u volgend jaar helpen met 
collecteren, op de site van het Rode 
Kruis vindt u meer informatie: www.
rodekruis.nl of zie de colofon in deze 
krant.

Uw bijdrage wordt op verantwoorde wijze besteed

Collecteweek Rode Kruis

Regio - Het zal u niet ontgaan zijn; deze week is de collecteweek voor 
het Rode Kruis in het gehele land. Veel vrijwilligers zetten zich in om 
bij u aan de deur een bijdrage te vragen voor het belangrijke werk dat 
het Rode Kruis doet, nationaal en internationaal.

Tevens hebben wij in deze weken 
een paar heel aantrekkelijke acties. 
Koopt u in deze weken een bril of 
nieuwe contactlenzen, dan maakt u 
kans op een weekendje Düsseldorf 
voor 2 personen. Dit is twee nachten 
in een viersterren hotel met ontbijt, 
een parkeerkaart en een openbaar 
vervoerkaart, zodat u de stad op een 
makkelijke manier kunt ontdekken. 
Nog een heel aantrekkelijke actie is: 
koopt u een bril, krijgt u de tweede 

bril voor de helft van de prijs. Het 
maakt niet uit wat voor bril dit is, 
dit kan ook een zonnebril zijn. Deze 
acties duren tot 6 juli, dus tot gauw 
in onze winkel en profiteer van deze 
aantrekkelijke aanbiedingen.

Groot Kormelink Optiek is gevestigd 
aan de Spalstraat 27 te Hengelo. 
Voor meer informatie: 
www.grootkormelinkoptiek.nl of 
0575-461771.

-Advertorial-

Duitse Design weken bij 
Groot Kormelink Optiek
Hengelo - Vanaf heden hebben wij de Duitse Design weken. Mooie 
Duitse kwaliteit, perfecte afwerking en moderne monturen. De mer-
ken die wij hebben zijn o.a.: Frost, Claudia Schiffer, Porsche Design en 
Rocco. Komt u gerust vrijblijvend een kijkje in onze winkel nemen.

Uit onderzoek blijkt dat zeker de 
helft van de honden te zwaar is en 
dat aantal groeit. Honden met over-
gewicht hebben een grotere kans op 
allerlei gezondheidsklachten. Een ge-
zond gewicht is dus van belang voor 
het geliefde huisdier. 

“Welkoop helpt huisdieren graag 
gezond en op gewicht te houden”, 
vertelt Wim Weenk. “Met services en 
producten die helpen bij het afvallen 
als dat nodig is.” Sinds kort hebben 
de winkels daarom een dierenweeg-

schaal waarmee huisdieren eenvou-
dig en gratis gewogen worden. Wel-
koop medewerkers hebben allemaal 
een gedegen training gevolgd om het 
gewicht te beoordelen, een aanvul-
lende gezondheidstest uit te voeren 
en deskundig voedingsadvies te ge-
ven. De winkel biedt verder een gra-
tis boekje vol handige informatie en 
praktische tips. 

In het assortiment van de winkels 
vinden hondenbezitters goede en 
gezonde voeding en snacks voor ie-

der type hond in iedere levensfase, 
ook als het dier moet afvallen. En er 
is ruime keuze in speciaal honden-
speelgoed om de dieren actief en in 
beweging te houden. ‘We nodigen 
mensen van harte uit om met hun 
hond naar de winkel te komen”, zegt 
Wim Weenk, “we staan met raad en 
daad voor ze klaar.” De dierenservi-
ces van Welkoop breiden zich con-
tinu uit. Zo is het ook mogelijk om 
paardendekens bij de winkel te laten 
wassen. Een paardendeken regelma-
tig reinigen gaat de overdracht van 
schimmels, bacteriën en luis tegen. 
Wel zo gezond voor het paard. Daar-
naast verlengt het de levensduur van 
de kostbare dekens. Als extra service 
is het ook mogelijk om de paardende-
ken waterdicht te laten maken of te 
laten repareren.

Dierenweegschaal, gezondheidstest en deskundig voedingsadvies

Welkoop helpt huisdieren naar 
gezond gewicht
Vorden - Steeds meer huisdieren zijn te zwaar en hebben daardoor 
gezondheidsklachten. De dierenweegschaal is de nieuwste in een serie 
dierenservices bij Welkoop Hengelo Gld, Toldijk, Vorden en Zelhem. 
Met de weegschaal controleren huisdiereigenaren in de winkel een-
voudig het gewicht van hun viervoeter en krijgen advies om hun dier 
gezond te houden of extra kilo’s kwijt te raken.

Voorafgaand aan het uitstapje is er 
eerst gelezen uit een boek dat gaat 
over een boer met een overall en 
laarzen aan en over alles wat hij zoal 
moet doen op de boerderij. Maar het 
allerbelangrijkste is: waar komt nou 
de melk vandaan? Dat willen we met 
eigen ogen zien. Na het uitpakken 
van de cadeautjes, is de groep in de 
auto gestapt en op weg gegaan, span-
nend hoor!

De boer in overall en zijn boerin ston-
den al te wachten. De peuters kregen 
een rondleiding door en langs de 
stallen. Wat zijn de koeien groot en 

de kalfjes schattig klein. Er is zoveel
genoten en veel geleerd. Natuurlijk 
werd er getrakteerd op een lekker ijs-
je en spekjes, want het was tenslotte
een feestje. En in de tuin van de boer-
derij kun je ook nog eens heerlijk 
spelen! Zo zie je maar weer dat het
educatieve en het aangename prima
zijn te combineren. Na afloop heb-
ben de peuters allemaal een medaille
verdiend voor ‘beste boer of boerin’,
want nu weten we dat de melk van
de koe komt en zeker niet uit het pak
in de winkel. Peuterspeelzaal Hopza 
bedankt de familie Peterse voor hun
gastvrijheid.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

Peuterspeelzaal Hopza de 
boer op

Bronckhorst - Afgelopen donderdag 12 juni hebben de juffen van
groep 4 van SPSB peuterspeelzaal Hopza gezamenlijk een gezellig ver-
jaardagsfeestje gevierd. Dit gaat al jaren gepaard met een bezoekje 
aan de boerderij van de gastvrije familie Peterse aan de Beijerinkdijk.

Onze mediacoaches helpen u graag 
bij het beantwoorden van uw vragen 
en zoeken samen met u naar een op-
lossing. Ook bij het downloaden van 
e-books krijgt u hulp.

De inloopdagen zijn op:
11 juni van 10.00-12.00 uur, biblio-
theek Doesburg
17 juni van 17.30-20.00 uur, biblio-
theek Zelhem

26 juni van 14.00-16.00 uur, biblio-
theek Vorden
27 juni van 10.00-12.00 uur, biblio-
theek Hengelo

Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website: 

www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Inloopdagen in de bibliotheek
Bronckhorst - Hebt u een smartphone, tablet of e-reader en kunt u de 
juiste instellingen niet vinden of hebt u moeite met het downloaden 
van apps? Kom dan met uw apparaat naar de bibliotheek.
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CJV Zomerkampen geeft elk jaar 150 tot 200 kinderen
uit Bronckhorst en omgeving de kans om een weekje
op kamp te gaan. De kinderen gaan op de fiets naar Ei-
bergen waar ze samen kunnen spelen, sporten, zwem-
men, eten en nieuwe vrienden maken. Een hele week
samen met vriendjes en vriendinnetjes, lekker in de 
buitenlucht,‘s avonds bij het kampvuur. Kortom een
hele ervaring voor veel kinderen.
De stichting houdt door verhuur van hun materialen,
waaronder een toiletwagen en tenten de kampprijzen
laag, zelfs onder de kostprijs. Op deze manier is het 
voor iedereen mogelijk om zijn of haar kind mee te la-
ten gaan. Is de prijs dan nog een probleem, dan kan er
altijd een passende oplossing gevonden worden. Op dit
moment is de toiletwagen aan vernieuwing toe. Mede
omdat er in 2010 grote schade is ontstaan als gevolg van
een storm, zijn de reserves voor zo’n grote renovatie
niet toereikend.
“We zijn op dit moment met allerlei acties bezig om dit
te realiseren. Het zou dan ook geweldig zijn als wij vol-
doende stemmen krijgen om het geldbedrag te winnen.
Op deze manier zijn we ook in de toekomst in staat om
de prijzen laag te houden en daarmee houden we voor
alle gezinnen de kampdeelname laagdrempelig.”, aldus
de organisatie. Dus daarom stem allen via de site www.
stichtingkanjersvoorkanjers.nl op stichting CJV Zomer-
kampen Bronckhorst. Stemmen kan vanaf 16 juni tot
27 juni 16.00 uur.

Stichting CJV Zomerkampen

In de race bij 
jubileumactie  
Kanjers voor Kanjers

Bronckhorst - Ter gelegenheid van het vijfjarig ju-
bileum van Kanjers voor Kanjers heeft deze stich-
ting twee acties op touw gezet. Stichting CJV Zo-
merkampen heeft zich ook geprofileerd voor één
van de acties en zit nu bij de laatste gegadigden.
Bij deze actie kon iedereen in de Achterhoek die
5.000 euro kon gebruiken voor een groep kinde-
ren zich inschrijven. Van de twaalf projecten die
over zijn gebleven kunnen er vijf een mooi geld-
bedrag winnen. Stichting CJV Zomerkampen past
mooi bij de doelstelling van Kanjers voor Kanjers.
Kinderen dicht bij huis blij maken. Dát is wat
Kanjers voor Kanjers met de ondersteuning van
projecten voor sport en spel voor ogen heeft.

Het doel van de eerste Nationale Week van de Friet is
consumenten te informeren over de natuurlijke route
van pootaardappel tot frietje. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan de verantwoorde consumptie van het friet-
je. Inmiddels hebben zich al meer dan 800 cafetaria’s
als deelnemer aangemeld, waaronder ook een aantal
toonaangevende formulehuizen binnen de cafetariawe-
reld. De eerste Nationale Week van de Friet vindt plaats
van 4 tot en met 12 oktober 2014. Op de website www.
weekvandefriet.nl staat alle informatie waaronder een
animatiefilmpje over het lekkerste frietje, materiaal 
voor spreekbeurten en een fotowedstrijd. Ook op social
media als twitter en facebook is de Week van de Friet
actief.

Aardappelreuzen bundelen de krachten

Nationale Week 
van de Friet
Regio - De vier grootste aardappelverwerkende 
bedrijven van Nederland; Aviko, McCain, Lamb
Weston en Farm Frites hebben zich gezamenlijk
achter de Nationale Week van de Friet geschaard.
De initiatiefnemer van de actieweek is ProFri, de
vakvereniging van professionele frituurders. Die
is erin geslaagd deze bekende bedrijven met el-
kaar aan tafel te krijgen. Zo krijgt Nederland, in
navolging van Engeland en België, ook een eigen
Week van de Friet.

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Ben jij een ervaren industrieel spuiter die ervaring heeft in 

houtbranche?

Industrieel spuiter m/v

Functieomschrijving

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Goor zijn 

wij op zoek naar een ervaren industrieel spuiter. Het is 

belangrijk dat je ervaring hebt met het voorbewerken van 

houten materialen en het spuiten hiervan. Nauwkeurig 

werken is hierbij van groot belang.

Heb jij een proactieve instelling, ben je gedreven en erva-

ring met telefonische koude acquisitie?

Commercieel verkoopmedewerker 
binnendienst m/v

Functieomschrijving

In de functie van commercieel verkoopmedewerker bin-

nendienst ben je verantwoordelijk voor alle commerciële 

activiteiten voor het behalen van de afgesproken verkoop-

doelstellingen aangaande een technisch product. Dit vari-

eert van het werven van nieuwe klanten en prospects via 

telefonische acquisitie tot het commercieel beheren van 

de persoonlijk toegewezen relaties. Daarnaast voer je 

commerciële onderhandelingen en ondersteun je de bui-

tendienst. Uiteraard behoort ook een correcte registratie 

en de administratieve afhandeling van alle schriftelijke cor-

respondentie vanuit de binnendienst tot je taken.

Ben jij op zoek naar een functie als Poedercoater in de 

omgeving van Lochem?

Poedercoater m/v

Functieomschrijving

Het betreft een fulltime functie in de regio van Lochem 

waarbij je verantwoordelijk bent voor het poedercoaten 

van (grote) onderdelen. Je bent werkzaam op de afde-

ling oppervlaktebehandeling, in een 2 ploegendienst. Het 

betreft een tijdelijk project van ca. 6 maanden.

Heb jij ervaring als constructiebankwerker en kan je zelf-

standig werken?

Constructiebankwerker m/v

Functieomschrijving

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Zutphen zijn 

we op zoek naar een ervaren constructiebankwerker. Het 

is belangrijk dat je kennis hebt van het werken met metaal 

en rvs. Je beheerst het vak goed en kan zelfstandig wer-

ken. Het betreft een functie in dagdienst.

Ben jij de startende verkoper met affiniteit met de auto-

branche en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Junior autoverkoper m/v

Functieomschrijving

In deze functie word je professioneel begeleid en getraind 

om een volwaardig automobielverkoper te worden. Je 

bent verantwoordelijk voor het behalen van de commer-

ciele doelstellingen door het verkopen van nieuwe en/ of 

gebruikte personenauto’s aan parti-

culiere en zakelijke klanten. Het aan-

gaan en onderhouden van relaties 

met klanten is een van je kerntaken. 

Klanttevredenheid en kwaliteit is de 

grondslag voor verdere groei van de 

klantenkring.

ORGANISATIE
Polyketting beweegt zich reeds ruim 55 jaar op het gebied van het interne goederen-
transport en maakt geavanceerde en geïntegreerde buffer- en transportsystemen met 
desgewenst de besturingssoftware erbij. De internationale voedings- en genotmiddelen-
sector vormt één van de belangrijkste afnemersgroepen. Polyketting kan een compleet 
buffer- en transportsysteem ontwerpen, fabriceren en installeren. De afgelopen twee 
jaar heeft Polyketting een nieuwe generatie buffertafels in eigen beheer ontwikkeld 
waarvoor grote internationale belangstelling bestaat vanuit de hele wereld en waar 
patenten voor zijn aangevraagd. Tevens is er de afgelopen twee jaar flink geïnvesteerd in 
moderne productiemiddelen. Naast deze BU “Accumulation and Conveyor Technology” 
voert Polyketting de BU “Conveyor Parts” (een uitgebreid pakket van Regina transport-
kettingen, overige transporteur componenten, transportrollen, kunststof profielen etc.). 
Op dit moment werken er ruim 50 enorm gemotiveerde medewerkers bij het bedrijf dat 
zich kenmerkt door een informele Achterhoekse sfeer. (www.polyketting.nl)

Door bovenstaande ontwikkelingen zijn wij per direct zijn wij op zoek naar een:

MEDEWERKER ASSEMBLAGE / MONTAGE

Functie omschrijving:
De werkzaamheden bestaan uit de assemblage en montage van onze installaties, zowel 
intern als op locatie bij onze klanten. De externe montage klussen variëren van een dag tot 
enkele weken. Na een gedegen inwerkperiode, waarbij je geregeld met een senior monteur 
mee zult gaan op montage, is het de bedoeling dat je je ontwikkelt tot zelfstandig monteur.

Functie eisen:

Ons aanbod:

SOFTWARE ENGINEER

Functie omschrijving:

Functie eisen:

Belangrijke persoonskenmerken:

Ons aanbod:

REACTIES:
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Om helemaal zeker te zijn dat het 
om de ED470 ging, werd besloten om 
het vliegtuig te bergen en in oktober 
2013 werd het terrein uitgegraven. 

Op 23 oktober werd bekend dat het 
inderdaad de Lancaster ED470 betrof.
Radio Ideaal/IdeaalTV was nauw 
betrokken bij de berging van de ge-
crashte Lancaster. Dagelijks werd in 
woord en beeld verslag gedaan van de 
vorderingen van deze berging.

De beelden zijn door de Ideaal-mede-
werkers Gerrie Evers en Jan Wolsink 
gebruikt om een documentaire te 

maken. Aan de hand van ooggetui-
genverklaringen werd een beeld ge-
vormd van die bewuste avond van 23 
september 1944. 

Verder geeft de documentaire in-
zicht in het verloop van de berging 
en wordt een indrukwekkend beeld 
gegeven van het bezoek van 15 nabe-
staanden van de bemanning tijdens 
de afgelopen 4 mei herdenking.
De documentaire kan vrijdag 20 juni 
(aanvang: 15.00 uur) en vrijdag 27 ju-
ni (aanvang: 15.00 en 20.00 uur) beke-
ken worden bij Museum Smedekinck 
in Zelhem. De entree is gratis.

Première documentaire 
berging Lancaster ED470

Zelhem - De Lancaster ED470 van het 61e Squadron van de RAF crashte 
op 23 september 1944 in een wei aan de Hummeloseweg. Aan boord 
waren zeven bemanningsleden, waarvan er één de crash overleefde 
omdat hij het vliegtuig tijdig kon verlaten met behulp van een para-
chute. Pas 40 jaar later kregen de nabestaanden definitief te horen dat 
de andere zes bemanningsleden waren omgekomen.

De kledingbank is niet alleen bedoeld 
voor de klanten van de voedselbank, 
maar ook mensen met een kleine 
beurs kunnen er terecht. Er is kle-
ding in elke maat te vinden.
De kleding is door de vrijwilligers 
kritisch gesorteerd. Kleding die vuil 
of stuk is wordt weggedaan. Ook kle-
ding die erg ruikt wordt niet opge-
hangen. Die kleding wordt niet weg-
gegooid maar ook weer hergebruikt. 

Hierover zijn afspraken gemaakt met 
Humana. Zij hebben een container 
bij de kledingbank geplaatst en kle-
ding die onverkoopbaar is, wordt in 
die container gegooid. Als de contai-
ner vol is komt Humana, na een tele-
foontje, de container legen.
Als de zomer- en wintercollectie 
wordt gewisseld gaat de goede kle-
ding naar de ‘Roemenië Groep’ in 
Hengelo (G), zodat de kleding niet 

alleen ten goede komt aan mensen
dichtbij maar ook ver weg.

De Kledingbank is iedere dinsdag van
13.00 tot 14.30 uur open en iedere
laatste zaterdag van de maand van 
10.00 tot 13.00 uur. In juni valt dit
op zaterdag 28 juni. De laatste zater-
dagopenstelling voor de vakantie valt
op 26 juli. Daarna is de kledingbank
tot en met 18 augustus gesloten. Op
19 aug staan de vrijwilligsters weer
voor u klaar. U vindt de kledingbank
in het pand van de voormalige Schil-
dersoordschool aan de Johannes Ver-
meerstraat in Zelhem.

Zomeractie Zelhemse Kledingbank
De Kledingbank heeft op dit moment erg veel kleding en houdt daar-
om een zomeractie. Deze actie duurt tot eind juli. De zomerkleding 
wordt extra voordelig, want u kunt twee stuks halen voor de prijs van 
één. Voor twee stuks betaalt u dus € 1,-- in plaats van € 2,--.

Het doel van de Kunstmarkt is om de 
inwoners van Doetinchem, Gaande-
ren, Wehl, Zelhem, Hengelo, Vorden 
en omgeving met alle mogelijke cur-
sussen en workshops kennis te laten 
maken. De enige voorwaarde voor 
deelname is dat de cursus in de ge-
noemde plaatsen of directe omgeving 

daarvan wordt gegeven. Ook krijgen 
beeldende kunstenaars, beroeps en 
amateurs, de gelegenheid om hun 
werk aan te bieden. Heeft u interes-
se? Meld u dan aan via cursusmarkt-
brewinc@gmail.com. Dit kan tot ui-
terlijk zaterdag 23 augustus. De kos-
ten zijn 25 euro per stand. De markt 

vindt plaats tussen 10.00 en 16.00 
uur. Voor een uitgebreide promotie
van uw cursus is het tevens mogelijk
om een afgesloten ruimte te huren 
tegen een vergoeding van 65 euro.
De instanties in ’t Brewinc bieden
hun bezoekers dagelijks informatie,
inspiratie en gezelligheid en willen
op deze dag u de mogelijkheid bieden
om uw werk, cursus of workshop on-
der de aandacht te brengen. Mocht 
u nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de bibliotheek:
Helga Smits telefoon 0314-375435 of
het secretariaat van de bibliotheek 
via 0314-787220.

Kunstmarkt in ‘t Brewinc: 
uw podium
Doetinchem - Op zaterdag 13 september wordt in het Cultuur- en In-
formatiecentrum ’t Brewinc een uitgebreide en gevarieerde Kunst-
markt gehouden. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft kan daar-
aan deelnemen. Beeldende (amateur)kunstenaars en kunst- of cursus-
aanbieders worden hierbij van harte uitgenodigd. Vooral voor aanbie-
ders en kunstenaars die zich niet via de bekende kanalen presenteren 
kan ’t Brewinc op 13 september een uitstekend podium zijn.

Het programma begint om 12.45 uur 
met de Rabo Dikke Bandenrace voor 
kinderen van 7 t/m 12 jaar. 
De jeugd kan zich tot een half uur 
voor aanvang bij het wedstrijdsecre-

tariaat opgeven. Zie ook www.rtvvier-
akkerwichmond.nl. De Sportklasse 
start om 13.30 uur met een wedstrijd 
over 50 kilometer. Om 15.00 uur is 
de gezamenlijke start van de Elite/ 

Beloften/ Amateurs. Die rijden 70 ki-
lometer. 
De renners kunnen voor deze Ronde
van Vorden gebruik maken van de 
accommodatie van de voetbalclub 
Vorden. Rudi Peters: “We zijn veel
dank verschuldigd aan de sponsors,
die het ons weer mogelijk hebben ge-
maakt deze Ronde financieel rond te
krijgen”.

Rabo Wielerronde van Vorden
Vorden - RTV Vierakker- Wichmond organiseert zondag 22 juni de 
Rabo Wielerronde van Vorden. Die wordt gehouden op het industrie-
terrein het Werkveld. Daar is een parcours uitgezet met een lengte 
van 1400 meter.

Op maandag 23 juni zal de heer G. 
Wesselink uit Zelhem de aandacht 
vragen voor het 200-jarig bestaan van 
het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Ds. Job Stein van de Protestantse ge-
meente Zelhem hoopt mee te wer-
ken aan de uitzending van maandag 

30 juni. Op maandag 7 juli is er een 
overdenking te beluisteren van de 
Drs. H.J. Boon uit Zelhem.
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-
gezonden via Radio Ideaal. Na de uit-

zending kunnen er van 20.00 uur tot
20.30 uur nieuwe muzikale verzoek-
jes aangevraagd worden voor de daar-
opvolgende week, via het telefoon-
nummer van de studio: 0314-624002.
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM 
91.1 of 94.00. De etherfrequenties 
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org.

Kerk en Radio
Zelhem - In het interkerkelijke programma De Muzikale Ontmoeting 
bij Radio Ideaal zijn voor de komende uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd.

Wegens uitbreiding en forse groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar 
medewerkers voor de volgende functies:

Meewerkend voorman stamperij/automaten
Cnc-pons/laseroperator

Cnc-kanter/steller
Lasser

Leerling gereedschapmaker

Wil jij ons team komen versterken, kijk dan snel voor meer informatie over de functie, 
het profiel en de procedure op www.goma.nl onder ‘vacatures’.

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

Goma B.V. Ruurloseweg 80-a, 7255 MA Hengelo Gld. Tel.: 0575-468211, www.goma.nl        
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