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uit de regio achterin deze krant!

Het is op zich al bijzonder dat de 
soldaten afkomstig uit ons buurland 
in Vorden begraven liggen. Normaal 
gesproken werden deze mannen 
namelijk naar het centrale Duitse 
kerkhof in IJsselstein gebracht. Dat 
gebeurde in dit geval niet omdat ze 
in het collectieve graf lagen, dat was 
aangekocht door de familie Knobba 
uit Keulen. 
De herdenking bij de Duitse graven 
zal een sober karakter hebben, legt 
de voorzitter van de Raad van Kerken 
en tevens lid van het Comité 4 mei 
in Vorden uit. Eerstgenoemde organi-
seert de kerkdienst voorafgaand aan 
de door het comité georganiseerde 
herdenking op het kerkhof. De Duitse 
soldaten liggen op steenworpafstand 
van hun Engelse lotgenoten. “Mijn 
idee was om op de terugweg langs de 
Duitse graven te lopen en dan heel 
kort even stil te staan. Om bij wijze 
van spreken alleen een korte buiging 
te maken.” 

‘BRÜDER REICHT DIE HAND 
ZUM BUNDE‘
Frank Knikkink, dirigent van het 

Vordens Mannenkoor vond dat er 
meer moest gebeuren dan eventjes 
de pas inhouden. Hij opperde om met 
zijn zangers ‘Brüder reicht die Hand 
zum Bunde’ van Mozart ten gehore te 
brengen. “Een kerklied over vriend-
schap”, licht Hartelman toe. “Dat 
leek me een goed plan”.
Het Vordens Mannenkoor zingt tra-
ditioneel het Engelse volkslied, het 
lied Boven de sterren en daarna het 
eerste couplet van het Wilhelmus bij 
de Engelse oorlogsgraven rond het 
moment van stilte om 20.00 uur en 
de kranslegging. Ray Harris, zoon van 
de gelijknamige piloot die bij Vorden 
om het leven kwam, spreekt het pu-
bliek dan altijd toe. “Ook hij stemde 
volledig in met het initiatief om de 
Duitse soldaten uit de anonimiteit te 
halen.” De mensen die niet naar het 
Duitse graf willen, zijn vrij om een 
andere weg terug te nemen.

‘NEDERLAND MET DUITSLAND 
VERENIGD IN EUROPA’
Jaren geleden, toen het Vordense 4 
Mei-comité nog veel verzetsstrijders 
in de gelederen had, was een initiatief 

als deze ‘not done’, vertelt Hartelman. 
Van verschillende mensen hoorde de 
voorzitter van het comité  afgelopen 
jaren geluiden om de Duitse soldaten 
na 67 jaar uit de anonimiteit te halen. 
“Zeker nu ons land met Duitsland in 
één Europa is verenigd.” Zelf had hij 
dat idee ook al een tijdje. “Ik sprak 
ooit een Duitser over de oorlog. Hij 
vertelde me hoe hij aan de dienst-
plicht wist te ontsnappen, maar dat 
veel van zijn vrienden gefusilleerd 
werden omdat zij weigerden.” Hartel-
man is van mening dat veel Duitsers 
puur onder dwang bij de Wehrmacht 
terecht kwamen.
Tien van deze jonge knapen kwamen 
nabij Vorden om het leven. Hartelman 
zocht samen met John Kreunen van 
het Achterhoeks Museum 1940-1945 
in Hengelo en Karl Lusink uit Drempt 
naar de achtergrond van deze perso-
nen.  Zo werd Klaus Heymann op 
31 maart 1945 doodgeschoten door 
de zich terugtrekkende Duitse sol-
daten. Vermoedelijk omdat hij  een 
deserteur was. Drie andere mannen 
werden gedood toen Engelse vliegtui-
gen een trein onder vuur namen in 
de omgeving van boerderij Branden-
borch op de Kranenburg. Ook de in-
zittenden van een Duitse Junkers JU 
88 nachtjager lieten het leven toen de 
vliegmachine werd neergehaald door 
een Engelse Mosquito nachtjager. Dat 
gebeurde ten zuiden van Kasteel De 
Wildenborch aan de Mosselseweg.

Vorden herdenkt na 67 jaar 
ook de gesneuvelde Duitse soldaten

Vorden – De tijd is er rijp voor, vindt Bart Hartelman. Nu is het mo-
ment daar om op 4 mei niet alleen de in de Tweede Wereldoorlog 
omgekomen geallieerde soldaten te herdenken, maar ook de Duit-
se slachtoffers die in Vorden begraven zijn. Voor het eerst zal na de 
plechtigheid bij de Engelse oorlogsgraven op de Vordense begraaf-
plaats stilgestaan worden bij de tien veelal jonge Duitsers die vlak 
voor de bevrijding omkwamen in en rond het dorp.

Bart Hartelman bij het graf van de tien bij Vorden omgekomen Duitse soldaten. Op de achtergrond zijn de witte Engelse oorlogsgraven 
zichtbaar.

Kinderen zijn van nature nieuws-
gierig en ondernemend. Net zoals 
een kind uit zichzelf, met hulp 
van anderen, leert lopen en pra-
ten, kan een kind ook leren lezen, 
schrijven en rekenen. Kinderen le-
ren spelenderwijs door doen en na-
doen. Daarom is er bij De Paradox 
alle ruimte om naar hartenlust te 
spelen. Wanneer een kind eraan 
toe is, geven wij de de lessen of de 
hulp die nodig zijn. Het kind leert 
dan zonder dwang of stress. 
Op de Paradox krijgen kinderen 
de ruimte om op hun eigen tijd en 
op hun eigen manier de normale 
schoolstof te leren. Oudere leerlin-
gen gaan vaak een of twee dagen 
per week op stage, bijvoorbeeld bij 
een installatiebureau of een zor-
ginstelling. Zo komen ze erachter 
voor welke richting zij enthousiast 
en gemotiveerd zijn en welke ver-
volgopleiding zij willen doen. In 
Amerika is al meer dan 40 jaar er-
varing met een dergelijke school; 
De Paradox werkt al meer dan 7 
jaar met succes op deze manier. 
Bent u nieuwsgierig geworden? 
Iedereen is welkom, met of zonder 
kinderen, om te komen kijken op 
dinsdagmiddag 24 april bij School 
de Paradox. De school is gevestigd 
in de oude EMPO-fabriek aan de 
Enkweg 17A in Vorden, vlakbij 
het station. Meer informatie vindt 
u op www.schooldeparadox.nl

Open middag 
op De Paradox
Vorden - Op dinsdag 24 april 
houdt School De Paradox een 
open middag. De Paradox is 
een streekschool, waar kinde-
ren leren op de manier die bij 
ze past.

Voor jonge kinderen, die kennis wil-
len maken met tennis organiseert de 
jeugdcommissie, samen met de ten-
nisleraar een speciale Open Tennis 
middag. De middag is bedoeld voor 

kinderen in de leeftijden van 6 t/m 
10 jaar komende uit Vorden en om-
streken. Op deze middag kunnen de 
kinderen onder begeleiding van on-
der meer de tennisleraar, door mid-

del van allerlei leuke spelvormen die 
gericht zijn op tennis, kennis maken 
met deze fantastisch leuke sport. De 
middag is gratis en iedereen is wel-
kom om mee te doen of te komen 
kijken. 
De middag vindt plaats op woensdag 
25 april as op het Vordense Tennis-
park aan de Overweg in Vorden en 
duurt van 15.00 tot 17.00 uur. Je 
kunt je opgeven door te mailen naar 
vtpvorden-jeugdcommissie@live.nl

Open tennismiddag
Vorden - Voor de Jeugd van Het Vordens Tennispark oftewel VTP is het 
zomerseizoen weer begonnen. Tennis is een leuke sport voor jong en 
oud. De allerjongsten zijn begonnen met de competitie op miniveld, 
een speciaal klein veld. Vanaf miniveld stromen de kinderen door 
naar een driekwart veld en daarna naar een echt groot veld. De com-
petitie wordt gespeeld op verschillende dagen.

Graag willen wij de
advertenties en de kopij

voor de krant van de week 
na Koninginnedag

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

Koninginnedag gesloten is.

Redactie Weekblad Contact

Taxatie nodig?
www.hettaxatierapport.nl

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bos 
bloemen

 5.00



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 april 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 april 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 22 april 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen, m.m.v. het koor 
’The Ballad Singers’ uit Lochem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 april 9.30 uur, Woord- en communieviering, 
van Kranenburg, m.m.v. Vokate.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 april Geen viering.
Zondag 22 april 9.30 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, 
m.m.v. Dames-/Herenkoor.

Tandarts
21 - 22 april G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, (0573) 25 18 70.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 
Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-
14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dage-
lijks 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: da-
gelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstre-
ken. 
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

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

Te huur: Paardenstalling in
Vorden, nabij bos en zand-
wegen. Inl. 06-204 342 67.

Zondag 22 april a.s. 4de 
zondagdienst in de Goede 
Herder kapel Veldhoek. 
Aanvang 10.15. Voorganger 
Piet Piersma uit Vorden. Met
muzikale medewerking van 
duo ‘de moeite waard’!

Aangeboden: Woonruimte 
voor 1 à 2 pers. Indeling: 
Woonkamer, slaapkamer, 
keuken, douche en toilet, 
berging. Prijs € 445,- All-inn. 
Tel. 0575-461733.

Te huur: Opslagruimte, bin-
nen en/of buiten vanaf 100 
m2 tot 6.000 m2. Vanaf 20,-. 
per m2.excl. BTW. Ruurlo. 
Tel. 0573-452000.

GRATIS 
Herbalife proefpakket 

SMS/bel: 06 55 166 420

Aanbiedingen geldig t/m maandag 23 april.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Witlof 500 gram 0,69
Op alle dagvers gesneden groenten

2e zak voor de halve prijs
Zoete sappige navel sinaasappelen
2e kilo voor de halve prijs 1 kg 2,50
Sperzieboontjes  400 gram 1,99
Bij aankoop van onze huisgemaakte
Provencaalse asperge/beenhamschotel

p.p. 6,95
een bakje rauwkost voor  1,00

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

Vlaai van de week

Vers fruitvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

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

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

Dagmenu’s 18 t/m 24 april
Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 
bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 18 april
Rijk gevulde vissoep / Hachee met aardappelpuree en rode 
kool.

Donderdag 19 april
½ haantje met frieten, appelmoes en rauwkostsalade / 
Verse fruitsalade met slagroom.

Vrijdag 20 april
Courgettesoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en warme 
groente.

Zaterdag 21 april (alleen afhalen/bezorgen)
Spareribs met zigeunersaus, gebakken aardappelen en 
rauwkost / IJs met slagroom.

Maandag 23 april
Runderbouillon met flensjes / Spies de Rotonde, kruiden-
boter, aardappelen en groente.

Dinsdag 24 april
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en warme 
groente / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

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

VERHUISD m.i.v. 18-4
mevr. G. Wullink Burg. 
Galleestr.57 NIEUW ADRES:
De Wehme,k.103 Nieuwstad
32 7251 AJ Vorden. tel. 0575
551796

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

Alleen op afspraak.



Contactjes
vervolg

“EL ENCUENTRO”

SPAANS

intensieve 
cursus

proefles

Nederlands

(beëdigde) vertalingen

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

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

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

Gepaneerde schnitzels

4 stuks 550

SPECIAL

Italiaanse
Biefstukrol

100 gram 135

VLEESWARENKOOPJE

Gebr. rosbief + gerookte 
kipsalade

2 x 100 gram 359

MAALTIJDIDEE

gebraden
Spare Ribs

500 gram 498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Priklappen

500 gram 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

0575-552959

van de Poll metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Ma. t/m za. van 09.00 tot 16.00 uur

We zijn heel erg blij met de geboorte van onze 
zoon

Stijn Stegeman
      
9 april 2012.

René Stegeman en Laura van Cittert

Kerkweide 7
7251 LN Vorden

 

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

Te Huur Caravanstalling 
Omgeving Doetinchem 
T. 0315.298485 M. 
06.12359514

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

Met diep respect gedenken wij ons erelid

Jaap van den Broek

Zijn niet aflatende belangstelling voor de wereld 
om zich heen blijft ons inspireren.

Werkgroep Leefbaarheid Vorden

Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging 
Oud Vorden heeft met leedwezen kennis genomen 
van het overlijden van haar erelid

Jaap van den Broek

Jaap is vele jaren actief bezig geweest met het 
verzamelen van gegevens over de geschiedenis 
van Vorden en heeft daarover veel gepubliceerd. 
Voor Oud Vorden was hij de vraagbaak waar nooit 
vergeefs een beroep op werd gedaan.
Enkele jaren geleden schonk hij Oud Vorden een 
belangrijk deel van zijn archief zodat de herinnering 
voor altijd aanwezig zal blijven.

Namens het bestuur van Oud Vorden,
Wim Ruiterkamp, voorzitter

Celebrate life, follow your dreams.....

Onbeschrijfelijk verdrietig geven we kennis van het 
overlijden van onze Suus

Susanne van der Schoot

Veel te kort heeft Susanne zelf haar leven kunnen 
vieren; aan haar avontuur Down Under is op 3 april 
2012 abrupt een einde gekomen door een noodlottig 
ongeval.

Haarlem, Esperance (Australië),
13 juli 1991 3 april 2012

 Bart en Alma van der Schoot-Amelink
 Sebastiaan

 Lot D

We komen samen om Suus te gedenken op 
donderdag 19 april om 13.30 uur in de Kapel van de 
Wildenborch, Kapelweg 1 te Vorden.

Aansluitend begeleiden wij Suus naar de 
begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Na de begrafenis komen we samen in De 
Wildenborcherhof, Wildenborchseweg 19 te Vorden.

Wildenborchseweg 22
7251 KG  Vorden

Suus is eindelijk bij ons thuis.

Liever nu geen bezoek.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen dan kunt 
u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Intens verdrietig, maar ook dankbaar voor wat 
zij voor ons heeft betekend, laten wij weten 
dat onverwacht is overleden onze moeder, 
schoonmoeder en oma van wie wij houden

Wilhelmina Maria
Bouwmeister - Kasteel

~Minie~
weduwe van Willie Bouwmeister

* 10 februari 1937 † 14 april 2012

 Nico en Ingrid

 Sandra en Boudewijn
 Shanice, Duncan, Kenneth

 Connie †

 Laurens en Yvonne
 Sanne

Correspondentieadres:
A.J.M. Hout-Bouwmeister
‘t Looweg 1
6971 KG  Brummen

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en de 
familie te condoleren in het uitvaartcentrum, 
Het Jebbink 4 te Vorden op donderdag 19 april van 
19.30 tot 20.00 uur.

De uitvaartdienst zal gehouden worden in de  
R.-K. Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vorden 
op vrijdag 20 april om 11.30 uur. Voorafgaand is er 
in de kerk van 11.00 tot 11.20 uur nog gelegenheid 
om afscheid te nemen.

De crematieplechtigheid zal aansluitend plaatsvinden 
om 13.30 uur in crematorium De Omarming, 
Voorsterallee 95 te Zutphen.
Na afloop ontmoeten we u graag in de ontvangkamer 
van het crematorium.

†

“Belangrijk is niet de weg die je gaat,
  maar ’t spoor dat je achterlaat”.

Een warm en bijzonder mens is heengegaan, mijn 
lieve man, onze broer, zwager en oom

Hendrik Lenselink
echtgenoot van Aaltje Willemina Matser

* Gorssel, † Zutphen,
12 mei 1932 14 april 2012

 Vorden:  A.W. Lenselink-Matser

 Almen:  G. Lenselink in herinnering

  A. Lenselink-Heijink in herinnering

 Vorden: H.M. Lenselink in herinnering

 Harriston (Can.): B.Lenselink
  D.H. Lenselink-Heijink

 Zutphen: G. Pelgrum-Lenselink
  H. Pelgrum

 Almen: H. Harmsen-Lenselink
  A. Harmsen

 Ede: G. Matser
  J.R. Matser-van der Vliert

 Heelsum: L. Matser
  M. Matser-Doornenburg

  Neven en nichten

Molenweg 19
7251 ED Vorden.

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitge-
nodigd, zal worden gehouden op vrijdag 20 april 
om 15.30 uur in crematorium ‘De Omarming’, 
Voorsterallee 95 te Zutphen. Voorafgaand aan de 
plechtigheid is er gelegenheid tot afscheid nemen 
van 15.10 tot 15.20 uur.

Na de plechtigheid kunt u de familie condoleren in 
de koffiekamer van het crematorium.

ENGELS
voor alle niveaus 

en richtingen, 
tegen kleine vergoeding

Informatie: Trees, tel. (0543) 451476
E-mail: treesrotsbeusink@gmail.com

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

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



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

Live muziek
zondag 22 april

Aanvang 16.00 uur

The Outbound Scally Wag Carnival

KOZIJNENACTIE:
Nu de BESTE kunststof
kozijnen *GRATIS met
* tot 30% verbeterd HR++ glas
* Gratis insectenhorren

Edisonstraat 1B  Telefoon: 0544-379415

7131 PB  Lichtenvoorde  info@gzgeveltechniek.nl

Kozijnen
Dakkapellen
Veranda’s
Aan- en verbouw

Voor 

betaalbaar 

vakmanschap

* Actie loopt t/m 1 mei

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

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK

Wij zijn op zoek naar een

spontane, vlotte medewerkster
die ons team wil versterken. Het betreft vooral 

café-werkzaamheden en het bedienen bij feestjes. 

De werktijden zijn ‘s avonds en in de weekeinden. 

Ervaring in de horeca is gewenst. Wij bieden een 

contract van 20-30 uur per week.

Ook zoeken wij nog vakantiekrachten en 

weekendhulpen.

Ben jij de persoon die wij zoeken?

Neem dan contact op met:

Eetcafé De Veldhoek

Varsselseweg 55, 7255 NR Hengelo Gld.

Tel. 0573 - 46 10 61.

                                  Nieuw in Hengelo Gld: 
 

                                                     Tekstbureau   
                         de "Swarte Lyster"  
 

                           Voor het schrijven, herschrijven, 
                 redigeren en corrigeren van  

           al uw teksten! 
             Telefoon   06 34 02 60 36 

           info@swartelyster.nl 

NEW 
YORK

Meer informatie?
Kom vrijblijvend 
bij ons binnen!

SINT MICHIELSSTRAAT 2B, 
7255 AP HENGELO GLD, T: 0575 465715 

EMAIL: INFO@MARTINEHAIRENBEAUTY.NL  
WWW.MARTINEHAIRENBEAUTY.NL

Wij zijn terug uit

3 bossen bloemen naar keuze voor

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

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

• Boeketten
• Bruidswerk
• Rouwbloemwerk

Aanbieding:

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



Zaterdag 7 april kregen onze vier prijswinnaars 
een mooi cadeau mee. De gedeelde eerste plaats 
was voor Lisa en Daan Rouwenhorst. Ook Ole 
Haafs had een mooi paasei gemaakt en won 
hiermee de twee prijs. De derde prijs was voor 

Linda Groot. Na deze prijsuitreiking was het tijd 
voor een wedstrijd. Kinderen tot en met 12 jaar 
konden in de winkel paaseieren zoeken. Bij het 
vinden van het gouden, zilveren of bronzen ei 
hadden zij een cadeau verdiend. Dit alles onder 

toeziend oog van de paashaas. Tijdens de eerste
ronde waren de eieren snel gevonden, de twee-
de ronde was het wat moeilijker voor onze kan-
didaten. Al met al was het een zeer geslaagde
dag, en zeker voor herhaling vatbaar.

Uitslag paaseieren wedstrijd Top1Toys Sueters

Vorden - In de afgelopen weken hebben 
veel kinderen een prachtig paasei versiert 
en bij Top1Toys Sueters in Vorden ingele-
verd.

Vorden - De collecte voor de ge-
handicapten sport die onlangs 
in Vorden werd gehouden heeft 
2345,47 euro opgebracht. 

De organisatoren Xaveria Buhmer en 
Anita Pierik bedanken hierbij de col-
lectanten en de gulle gevers.

Opbrengst Fonds 
gehandicaptensport

Urtica de Vijfsprong is een therapeutische leef-
werkgemeenschap met een biologisch dynamisch 
agrarisch bedrijf. De stichting geeft op ontwikkeling 
gerichte, 24-uurs, dag- en ambulante zorg en 
behandeling aan mensen met een psychiatrische 
problematiek en aan mensen met een verstandelijke 
beperking. De antroposofie is hierin onze grote 
inspiratiebron. De boerderij is een belangrijk middel.

Om de roosters in te vullen bij ziekte en vakantie zoeken we een assistent als 
oproepkracht. Als medewerker van de invalpool krijg je een 0-urencontract. Je wordt 
ingezet waar nodig. Incidenteel wellicht ook in de werkgebieden, maar de grote nadruk 
licht op het wonen. Natuurlijk maken we afspraken over wanneer je wel of niet ingezet wilt 
worden.

Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste

ASSISTENT WOON-/WERKBEGELEIDER 
oproepkracht (0-uren)

Heb je belangstelling voor een dergelijke boeiende, flexibele baan 
zie voor meer info onze website: www.urticadevijsfprong.nl

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
Gevelstenen Dakpannen Wand- en vloertegels

Dakramen en accessoires Sierbestrating 

Diverse andere bouwmaterialen

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

ZONNEPIT-
BROOD

NU VOOR

 2.15

ROZIJNEN 
EN

KRENTEN 
BOLLEN

p.s. 0.40

NU 6 VOOR     

2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 17 t/m zaterdag 21 april

KERSEN 
VLAAI

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

GRATIS!

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

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Bij aankoop van een 
8 persoonsvlaai

6 witte bollen gratis

Framboos
choco cake       3,95

Chocolade- of 
hazelnootkoeken  pak 2,95



Henk Wunderink van de Nevobo 
kwam persoonlijk de beker overhan-
digen aan de meiden. Uit handen van 
Monique Meijer van sponsor Roofing 
dakbedekking Nederland ontvingen 
zij een bos bloemen en wat lekkers. 
Namens Dash werd er een heerlijke 
taart en wat drinken aangeboden in 

de kantine van de sporthal. Andrea, 
Eva, Amke, Pien, Esther, Maaike en 
coach Ilse gefeliciteerd met deze ge-
weldige overwinning. Sponsor Roo-
fing Dakbedekking Nederland, harte-
lijk dank voor jullie bijdrage aan dit
kampioenschap.

Meisjes CMV Dash 3 kampioen

Vorden - Zaterdag 14 april zijn, in sporthal het Jebbink in Vorden,
de meisjes van CMV Dash 3 kampioen geworden. Vele ouders en be-
langstellenden volgden op het balkon deze belangrijke wedstrijd. Uit-
eindelijk hebben ze alle 4 sets met gemak van WSV6 uit Warnsveld
gewonnen.

Ze werd daarbij zeer muzikaal op gi-
taar begeleid door Sierk Andela. Na 
de pauze werd ‘Memories of Sinatra’ 
vertolkt door Ton Knevel. Met zijn 74 
jaar nog een zeer pittige zanger met 
een krachtige stem, die zich goed in-
leeft in zijn nummers van zijn idool 

Franky. Hij mocht van iemand uit het 
publiek niet van het podium alvorens 
hij ‘My Way’ had gezongen. Datzelf-
de publiek schreef in het gastenboek 
van TOM, (dat in de foyer van het the-
ater ligt), lovende kritieken over deze 
muzikale avond. 

Zie ook www.tom-vorden.nl . Hebt u 
een voorstelling gemist? Let op, in de 
zomercarrousel - 9 woensdagavonden 
in juli/augustus - komt men weer vele 
bekende namen tegen. 

Op de webstek vindt u bij ‘artiesten’ 
impressies van eerdere optredens in 
het theater. Op zaterdag 21 april geeft 
Ben Hartemink om 20.30 uur een li-
teraire voordracht met gitaarbegelei-
ding van Gertjan Adema. Reserveren 
kan via de bovengenoemde stek.

Jazz in TOM een succes

Vorden - Op Goede Vrijdag – was er in TOM (Theater Onder de Molen) 
voor de pauze een optreden van Astrid Volckerick en Sierk Andela.
Ton Knevel verzorgde het programma na de pauze. Ingetogen maar 
loepzuiver zong Astrid Volckerick bossanova’s, blues en jazz ballads 
uit The American Songbook.

Astrid en Ton

Zo kwamen de Nachtwacht van Rem-
brandt, het Melkmeisje van Vermeer 
en Lopende Man Van Giacometti 
voorbij. Alle kunstwerken waren ooit 
een inspiratiebron geweest voor dich-
ters om hen te bezingen. 

Ook bij de keuze van de dichters  was 
veel afwisseling. Gerrit Achterberg, 

Remco Campert, Rutger Kopland, Lu-
cebert en Willem Wilmink hebben 
gedichten gemaakt bij kunstwerken. 
Mathilde Roosen, die meegekomen 
was uit Zutphen, wist in haar voor-
dracht precies de goede toon te vin-
den om de soms ontroerende, dan 
weer serieuze en ook wel humorvolle 
gedichten voor te dragen.

BERT COLENBRANDER
Treffend was het dat er ook passende 
dichtregels gevonden waren bij het 
kunstwerk ”Boeken”van de Vordense 
beeldend kunstenaar Bert Colenbran-
der, dat nog steeds in de hal van de 
bibliotheek hangt.

Ter plekke wist niemand nog wat er 
met dit kunstwerk, dat in opdracht 
van de gemeente Vorden gemaakt 
is, gaat gebeuren als de bibliotheek 
straks onder de slopershamer komt. 
Over herplaatsing zijn gesprekken 
gaande met de gemeente Bronck-
horst.

Beeld en Poëzie in harmonie

Vorden - Het was een boeiende avond, 10 april in de Vordense biblio-
theek, waar Ton Luijten, neerlandicus, stadsdichter en columnist oog 
en oor van het publiek streelde. Op uitnodiging van Cultuurfonds 
Vorden liet Ton Luijten een selectie kunstwerken de revue passeren. 
Deze varieerden van een middeleeuws portret tot werken van Chagall, 
Mondriaan en Jan Cremer.

Een eenvoudig bedienbare en vei-
lige computer met full-HD aanraak-
scherm, zeer geschikt voor iedereen 
die geïnteresseerd is in de voordelen 
van een computer, maar opziet tegen 
installatie, onderhoud en het risico 
van virussen. De thuiszorgwinkels 
laten op 24 april zien dat dankzij de 
vooraf geïnstalleerde programma’s 
en een service abonnement het ge-

bruik van de SimTouch volledig zor-
genvrij is.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op dinsdag 24 april tus-
sen 10.00 en 16.00 uur binnen lopen
bij het Sensire Servicehuis aan de
Dorpsstraat 7 in Vorden om kennis
te maken met de SimTouch. Aanmel-
den is niet nodig. 
Geïnteresseerden kunnen de mo-
gelijkheden van deze gemakkelijke
computer bekijken of zelf achter de
SimTouch plaatsnemen om te erva-
ren hoe eenvoudig het is. Er zijn ex-
perts aanwezig die alle vragen kun-
nen beantwoorden.

Demonstratie gebruiks-
vriendelijke computer
Vorden - Op dinsdag 24 april 
2012 vindt er in het Servicehuis 
in Vorden een demonstratiedag 
van computers plaats. Het zijn 
niet zomaar computers, maar zo-
genoemde SimTouch computers.

Vorden B1 is dit seizoen in de com-
petitie nog ongeslagen en staat met 
12 punten voorsprong op de nr. 2 
Zelos B1 en maar liefst 18 punten op 
de nr. 3 en 4 resp. Gazelle Nieuwland/
Erica B1 en Concordia Wehl B1. Ook 
in de bekercompetitie gaat het cres-
cendo, want inmiddels heeft de ploeg 
van trainer Peter Jansen en Wilbert 
Grotenhuis en leider Sven Hendriks 
de finale bereikt door o.a. AZSV en 
SDOUC te verslaan. Tegenstander 
DVC B2 staat op de 8e plaats, maar 
zal haar huid duur verkopen en on-
danks dat iedereen vertrouwen heeft 
in een goed resultaat, zal het eerst 
wel op het veld moeten gebeuren. 
Het kampioenschap in de 2e klasse 
zal een prachtige prestatie zijn van 
deze groep met maar liefst 7 1e jaars 
B-spelers (15-16 jaar) , wie vorig sei-
zoen ook al in de C1 kampioen zijn 
geworden. 

Na deze kampioenswedstrijd zal om
15.00 uur de wedstrijd van Vorden
A1 beginnen. Het elftal van trainer 
René Nijenhuis en leiders Willem
Lichtenberg, Rudy Eijkelkamp en Re-
za van Houte draait een prima com-
petitie, want niemand had voor ogen
gehouden dat deze groep tot aan het
einde van seizoen mee zou doen om
het kampioenschap. Naast de prima
prestaties van het elftal, ontwikkelen
zich ook enkele spelers zich zodanig
dat jongens als Sam Abbink, Daan 
Horstman, Bas Boers en Raymond
Korenblek al hun debuut hebben ge-
maakt in het 1e elftal.
Vorden A1 heeft het hele seizoen op
de 4e plaats gestaan, maar is na de 
winterstop met een prima inhaalrace
begonnen. Toen een paar weken ge-
leden koploper UDI A1 uit Enschede
werd verslagen, stonden zij ineens
samen met Ruurlo A1 bovenaan. Za-
terdagmiddag om 15.00 uur spelen
de beide koplopers dus de spannende
wedstrijd en gezien het overige pro-
gramma van beide teams kan het
wel eens zo zijn, dat de winnaar van
zaterdag de uiteindelijke kampioen 
gaat worden!

Kom allemaal naar het sportpark aan
de Oude Zutphenseweg en geniet met
z’n allen van twee prachtige wedstrij-
den, veel voetbalplezier met schitte-
rende voetbalmomenten.

Met prachtige wedstrijden van Vorden B1 en A1
‘Super Saturday’ bij v.v. Vorden
Vorden - Op zaterdag 21 april 
speelt Vorden B1 haar kampi-
oenswedstrijd om 13.15 uur op 
ons Sportpark in Vorden tegen 
DVC’26 B2 uit Didam. Direct na 
deze wedstrijd speelt om 15.00 
uur Vorden A1 haar thuiswed-
strijd tegen medekoploper Ruur-
lo A1 en zal er deze middag wel-
licht een beslissing komen in de 
strijd om het kampioenschap in 
deze klasse.

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



Johnny werd een kwart eeuw trouw 
terzijde gestaan door assistent Boude-
wijn Kortboyer. De rollen zijn thans 
(op bescheiden wijze) omgedraaid, 
want Johnny Bos werkt nog één dag 
per week in het Dorpscentrum. Bou-
dewijn (lachend): ‘Voor mij zelf ge-
makkelijk, we beschikken hier over 
zeven oproepkrachten. Johnny hoef 
ik niets te zeggen, hij gaat gewoon 
zijn gang. Ik heb al die jaren heel 
goed met hem samen kunnen wer-
ken. Ook privé hebben we goede con-
tacten’, zo zegt Boudewijn. In Vorden 
weet bijna niemand dat Boudewijn 
van de achternaam Kortboyer heet. 
Een totaal ongebruikelijke naam in 
deze omgeving !
‘Dat klopt’, zo zegt Boudewijn. De 
naam Kortboyer komt alleen in de 
grensstreek met Duitsland voor (s’ 
Heerenberg, Babberich, Lobith, Tol-
kamer, dat soort plaatsen). Over de 
grens komt de naam ook voor. Deze 
familienaam is ooit tot 1600 terug 
gezocht. Ergens in Sauerland ont-
staan, de naam heeft trouwens ook 
een verbastering met het Frans. Eén 
ding is zeker al die ‘Kortboyer’ s zijn 
familie van elkaar’, zo zegt hij. Bou-
dewijn werd 45 jaar geleden in s’ 
Heerenberg geboren als zoon van een 
metaalarbeider. Na de MAVO en 4e 

jaar LTS wist hij overigens nog niet 
wat hij wilde worden. Boudewijn: ‘ Ik 
had vrienden die allemaal in het boe-
renbedrijf werkten. Daardoor besloot 
ik om in Doetinchem de middelbare 
landbouwschool te volgen.
Op gegeven moment liep ik stage bij 
Marinus Gotink in het buurtschap 
Delden bij Vorden. Na op de land-
bouwschool te zijn afgestudeerd, 
kon ik daar 20 uur per week aan het 
werk. Toen ze bij het Dorpscentrum 
een assistent zochten (1986) kon ik 
daar ook 20 uur per week aan de 
slag. Dus samen een volledige baan. 
Ik woonde toen nog altijd in s’ Hee-
renberg. Het heen en weer pendelen 
naar Vorden (familie Regelink en het 
Dorpscentrum) zag ik na een korte 
poos niet meer zitten en heb ik nog 
een jaar, dichtbij huis, in Breden-
broek als melkmachine- monteur ge-
werkt. Toch weer terug naar Vorden, 
want op 1 april 1990 kreeg ik, na een 
gesprek met mevrouw Nel Sikkens, 
(toenmalig voorzitter van het Dorps-
centrum) een volledige baan als assi-
stent beheerder.
En dan nu sinds kort, zelf beheerder. 
Een prachtige baan met veel afwis-
seling en vele sociale contacten. Be-
halve de verenigingen die hier ‘vast‘ 
komen, ook diverse andere zaken 

(verjaarsfeesten, concerten e.d.) en 
met name de laatste tijd ook diverse 
begrafenissen. Ik zie het als een uit-
daging om mijn werk net zo goed 
te doen als mijn voorganger Johnny 
Bos. Wij leven thans in een tijd van 
bezuinigingen. Om die reden is ook 
de functie van assistent beheerder 
opgedoekt. Ik zie dat heel nuchter, 
gewoon roeien met de riemen die je 
wel hebt’, zo zegt Boudewijn Kort-
boyer optimistisch .

Zijn aanstelling destijds, hield te-
vens in dat Boudewijn en zijn vrouw 
Wilma in 1990 naar Vorden (Brin-
kerhof) verhuisden waar ook hun 
twee dochters werden geboren. Bou-
dewijn: ‘We hebben het in Vorden 
uitstekend naar de zin, ik zou er niet 
meer weg willen. Toch hier een an-
dere bevolking dan in s’ Heerenberg. 
Het eerst ‘de kat uit de boom kijken‘, 
is hier sterker dan in s’ Heerenberg. 
Maar daar zijn we intussen wel aan 
gewend’, zo zegt Boudewijn met een 
brede grijns. De band met het be-
stuur van het Dorpscentrum ervaart 
hij als prettig. ‘Regelmatig contact, 
het bestuur wil uiteraard goed op de 
hoogte blijven met alles wat zich hier 
afspeelt’, zo zegt hij. Gezien de veel-
omvattende functie heeft Boudewijn 
weinig tijd voor hobby’s. Alleen voor 
het sleutelen aan oude auto’ s mogen 
ze hem s’ nachts wel wakker maken. 
Zelf rijdt hij in een 30 jaar oude Mer-
cedes en zoals dat hoort bij een echte 
liefhebber, de auto moet er ‘strak en 
glimmend‘ uit zien !

Nieuwe beheerder Dorpscentrum

Vorden - Het was voor het bestuur van het Dorpscentrum een logi-
sche keus om Boudewijn Kortboyer te benoemen tot beheerder van 
het Dorpscentrum, als opvolger van Johnny Bos, die vrijdag 2 maart 
jongstleden afscheid nam. Dat gebeurde (na 33 dienstjaren) samen 
met zijn echtgenote Hillie, met een receptie in het gebouw waar hij 
altijd heeft gewerkt.

Boudewijn voor zijn werkplek: Het Dorpscentrum

Bram werd daardoor de nieuwe vuur-
koning in de Kranenburg. (Het teer-
tonne gooien is een jaarlijks terugke-
rend evenement in het buurtschap). 

Ook was er deze avond voor de vuur-
koning 2011 (Jan Wasseveld) werk
aan de winkel. Zo tegen de klok van
20.00 uur werd Jan vergezeld door 
supporters en het dweilorkest De
Schaddenstekkers uit Ruurlo vanuit 
het centrum van de Kranenburg rich-
ting het paasvuurterrein vervoerd.
Dat gebeurt al jarenlang in een open
rijtuig. Dit keer kwam er een tractor
aan te pas aangezien het paard van
Wim Lenselink ziek was geworden. 
Vervolgens mocht Jan Wasseveld
het paasvuur ontsteken. Het duurde
maar eventjes of de berg hout stond
in lichterlaaie. Voor de Schadden-
stekkers reden genoeg om er nog een
paar deuntjes ‘tegen aan te gooien‘.
In totaal waren circa 550 belangstel-
lenden getuige van het paasvuur op
de Kranenburg. 

Een deel van het publiek toog naar
de feesttent waar ze konden genie-
ten van de band Bootstrap en de 
showband BIGNICK. De leden van De
Stichting CCK (Cultureel Collectief 
Kranenburg) moesten Tweede Paas-
dag al weer vroeg uit de veren om de
rommel op het terrein op te ruimen.

Bram Klein Haneveld 
vuurkoning 
Kranenburg

Vorden - Het gelukte Bram Klein Haneveld zondagavond (Eerste Paas-
dag) om met een goed gemikte worp een brandende bezem in de hoog-
geplaatste teertonne te gooien, waardoor de tonne in vlam werd ge-
zet.

Bram Klein Haneveld in actie

Jan Wasseveld ontsteekt het vuur

Prachtig gezicht

Vanwege slecht weer moest deze 
tocht in oktober worden uitgesteld. 

Er wordt gefietst over rustige wegen 
en paden langs die plekken waar in 
het verleden scholen of schooltjes 
stonden. Zo waren er vroeger on-
derwijsvoorzieningen in ’t Linde, ’t 
Medler, de Wildenborch en op ande-
re plekken in Kranenburg dan waar 

De Kraanvogel nu staat. Onderweg 
wordt informatie gegeven over die 
voormalige onderwijsvoorzienin-
gen. Ook zijn er rustpunten, waarbij 
voor een natje en een droogje wordt 
gezorgd.

De tocht heeft een lengte van 17 km 
en iedere belangstellende kan gratis 
meedoen. Start en finish zijn zon-
dag bij De Kraanvogel, Eikenlaan 
22. Men kan zich daar inschrijven 
tussen 12.00 en 13.30 uur. Mocht 
door slechte weersomstandigheden 
de tocht niet door kunnen gaan, 
dan kan men hierover informatie 
vinden op de website van de school: 
www.dekraanvogel-vorden.nl

Fietstocht langs Vordense 
Onderwijshistorie
Vorden -Bij gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van basisschool 
De Kraanvogel organiseert 
de lustrumcommissie van de 
school a.s. zondag 22 april een 
fietstocht in het oostelijk deel 
van Vorden.

De eerste twintig minuten waren wij 
beter dan Bon Boys, daarna zakten 
we wat af en kwamen de gasten beter 
in het spel. De tweede helft begonnen 
wij beter dan Bon Boys, het laatste 
kwartier was echter voor hen. ‘Het 

had dan ook niet veel langer moe-
ten gaan duren, het spel speelde zich
aan het einde voornamelijk op onze
speelhelft af. Wij waren wel ongeluk-
kig in het benutten van de kansen die
we kregen. De mogelijkheden om uit
te lopen naar 2 – 0 of 3 – 0 hebben we
zeker gehad, maar als je dat nalaat
om te doen zorg je er zelf voor dat het
tot het einde toe spannend blijft. 

Het hoofdveld van ons is dramatisch
slecht, maar daar hebben beide ploe-
gen last van. Wellicht was het zelfs
een beetje in ons voordeel, want Bon
Boys speelt thuis altijd op een kunst-
grasveld. Ik ben zeker heel tevreden
met deze drie punten, daarmee blij-
ven we meedoen in de strijd om de
periodetitel.

Vorden wint van Bon Boys
Vorden - Matchwinnaar voor 
Vorden was Frank Hiddink, hij 
scoorde vroeg in de wedstrijd 
de 1 – 0, deze stand bleef tot het 
eindsignaal op het scorebord 
staan. Hiddink was een tevreden 
man na afloop van het duel, ´Roy 
Bohmer kopte de bal door op 
Rik Schroer die hem vervolgens 
goed voor legde, de bal kreeg nog 
een stuitje mee waardoor ik hem 
over de keeper hen in het doel 
kon plaatsen.



DE IESELKAPEL 
De Ieselkapel, opgericht in 1975, is 
samengesteld uit muzikanten af-
komstig uit diverse plaatsen in de 
Achterhoek en de Liemers. De thuis-
haven van het orkest is Doetinchem 
en het orkest bestaat momenteel uit 
19 muzikanten. De zang wordt ver-
zorgd door Ria Leurs en Rinus Wage-
ner. Het repertoire bestaat voor een 
groot gedeelte uit Egerländermuziek, 
de muzieksoort die in Ernst Mosch 
een geweldige nestor heeft gekend. 
Deze muziek vindt bij de wat oudere 
mensen een gretig gehoor en wordt 
zeer gewaardeerd. Wij vertolken de-
ze Egerländermuziek met originele 

instrumenten zoals flügel- en tenor-
horn. Naast dit Egerländer-repertoire 
speelt De Ieselkapel ook nummers uit 
het Tsjechische genre en zijn wij be-
zig ons repertoire uit te breiden met 
wat luchtiger nummers, meezingmu-
ziek, oldie’s enz. Jaarlijks verzorgt de 
kapel diverse optredens in de regio. 
Deze optredens variëren van schut-
tersfeesten, braderieën, kermissen, 
jaarmarkten tot allerhande andere 
festiviteiten. Afgelopen jaar hebben 
we een tweetal succesvolle optredens 
tijdens de Oktoberfeesten bij de Rad-
stake in Varsseveld uitgevoerd. Ook 
in Duitsland worden onze optredens 
zeer gewaardeerd. 

WILLEM PETAS UUT SÖWENT
Achter deze artiestennaam gaat Wil-
lem Rouwhorst uit Zieuwent schuil. 
Ruim 10 jaar trekt hij de regio door 
met zijn grappen en grollen. 

Met zijn pretoogjes en bijzonder ge-
voel voor humor weet hij de hele zaal 
aan het lachen te krijgen. Herkenbare 
onderwerpen, uit het dagelijkse leven 
gegrepen, passeren de revue. 

VOORBEELD
Willem gaat winkelen in de stad met 
zijn vrouw en maakt daar in allerhan-
de winkels de gekste dingen mee. Bej 
den groten winkel van C&A stond een 
groot bord aan de weg met de tekst: 
Alle overhemden voor 15 euro. 

Dus ik gao naor binnen en druk den 
verkoper vieftien euro in de hande 
en zeg: ”Krieg ze allemaole maor bej 
mekare dan kom ik zo met de auto 
veurrien!”

Oranjeavond in dorpscentrum

Vorden - De “Oranjeavond”, de culturele happening voorafgaand aan 
de Koninginnedag viering, wordt dit jaar gehouden op zaterdagavond 
28 april. Ook dit jaar wordt er weer een boeiend programma geboden. 
Kaarten zijn vanaf 10 april te verkrijgen in het Dorpscentrum in Vor-
den. Het muzikale gedeelte van deze avond wordt verzorgd door “De 
Ieselkapel” uit Doetinchem. Dit wordt afgewisseld met de humor van 
Willem Petas uut Zöwent.

De regenjas kon meteen getest worden, want in de stro-
mende regen speelden de meisjes hun eerste wedstrijd van 
de voorjaarscompetitie. Lynn, Femke, Julia en Lobke zijn 
goed van start gegaan met winst op het team uit Aalten.

Sponsorkleding meisjesteam VTP vorden

Vorden - Het meisjesteam t/m 14 jaar van VTP Vor-
den toont trots de nieuwe outfit van hun sponsor 
Hartman, kunststof dakbedenkingen.

De avond is bij de Herberg en begint 
om 19.45. Vrouwen van Nu heeft ver-
schillende interessegroepen waaraan 
men deel kan nemen als men lid is, 
zoals volksdansen, bloemschikken, 
nordic walking, kegelen, kook en eet-
club, tuinclub, cultuurclub en kaar-
ten/bridge. Alle informatie hierover 
staat op de website: vrouwenvannu-
vorden.nl. Donderdag 19 april is de 
Provinciale Ontmoetingsdag, deze 
keer in Tiel. ’s Morgens komt Margot 
Ribberink, meteoroloog bekend van 
TV ons wat vertellen en na de lunch 
is er een optreden van een koor van 

viswijven genaamd Sootjevisch, en 
van Willem & Drees over vergeten
groente uit de buurt, kortom het 
belooft een leuke dag te worden.
Woensdag 25 april is er een excursie
naar de Graafschap Dierenartsen ge-
regeld door de regionale Agrarische
Commissie. Na de inleiding krijgen 
we een rondleiding door de praktijk
en omdat we op een avond gaan, kan
ook de operatiekamer bekeken wor-
den. 

Dinsdag 1 mei is de jaarlijkse PR reis
van de agrarische commissie. Dit jaar
georganiseerd door de afdeling Wilp.
Er wordt een bezoek gebracht aan
een hertenboerderij, een plantenkwe-
kerij, een fruitkwekerij en een asper-
gekwekerij. Woensdag 2 mei gaat 
de cultuurclub een uitstapje maken 
naar Den Haag. Hier wordt o.a. Het
Binnenhof en Panorama Mesdag be-
zocht. Woensdag 9 mei is er de jaar-
lijkse verrassingsfietstocht. Er wordt 
om 9.00 uur gestart vanaf het markt-
plein. Dus alweer een vol programma
met voor elk wat wils.

Bijeenkomst Vrouwen van Nu
Vorden - Woensdag 18 april aan-
staande is er weer de maandelijk-
se bijeenkomst van de Vrouwen 
van Nu afdeling Vorden. Deze 
keer wordt de avond verzorgd 
door het eendagsbestuur. Dit be-
stuur wordt één keer per jaar op 
ludieke wijze gekozen en mag de 
gehele avond verzorgen, dus is 
het voor iedereen, ook voor het 
gewone bestuur, een verrassing 
wat er komt.

De (mislukte) Slag om Arnhem en de
gebeurtenissen en de gevolgen daar-
van in onze directe omgeving, dus
van Vierakker/Wichmond. 

De boeiende middag begint om 14.30
uur in het Ludgerusgebouw.

Seniorensoos 
Vierakker/Wichmond
Wichmond - Dinsdag 24 april 
komt Dick Schlüter, voormalig 
directeur van het Airbornemu-
seum, ons in de tijd van herden-
king van de bevrijding vertellen 
en beelden laten zien over de 
“Eindfase van de Tweede Wereld-
oorlog.

De eerste helft ging redelijk gelijk 
op. Na een half uur kreeg een back 
van de gastheren een grote kans op 
de openingstreffer maar hij miste 
oog in oog met Ratti doelman Bert 
Jan Kolkman. Op slag van rust kon 
Niek Nijenhuis een uittrap van de 
doelman van Meddo onderschep-
pen. De doelman kon de inzet van 
de middenvelder echter onschade-
lijk maken, waardoor er gerust werd 
met een 0-0 stand. In de tweede helft 

begon Ratti prima met aanvallende 
intensies. Echter kende de scheids-
rechter na een uur spelen om ondui-
delijke redenen een penalty toe aan 
Meddo. Een Ratti verdediger werd in 
zijn gezicht geraakt door zijn directe 
tegenstander en de scheids gaf hier-
voor een penalty aan de gastheren. 
Ratti was na deze goal de draad volle-
dig kwijt en kwam niet meer in haar 
spel. Meddo maakte hier dankbaar 
gebruik van en creeërde tal van kan-

sen waar er 1 van werd verzilverd 
een kwartier voor tijd. Opnieuw een 
verdiende nederlaag voor Ratti, dat 
in 2012 toch wel opvallend slecht 
presteert. Enig positief punt aan Rat-
ti zijde was een verdienstelijk debuut 
van Willem Wisselink. 

RATTI DAMES
Ratti 1 – Warnsveldse Boys 1
Kranenburg - De return tegen Warns-
veld stond afgelopen zondag op het 
programma. Ratti zette veel druk 
vanaf de eerste minuut en dit resul-
teerde in veel aanvalskracht. Spora-
disch kwam Warnsveld eruit. Met 

een gevaarlijk snelle spits in de voor-
hoede moest Ratti zeer alert blijven 
bij het verdedigen. Na 20 minuten 
was daar de openingstreffer. Een aan-
val werd vanachter uit mooi opgezet. 
Esther Menkveld gaf een dieptepass 
op Esther Tuinman, haar schot op 
het doel belandde op de doellijn en 
Marieke Tuinman kwam mooi voor 
de keepster en gaf de bal met het 
hoofd net dat laatste zetje wat nog 
even nodig was. 1-0. In deze fase van 
de wedstrijd kon de wedstrijd nog al-
le kanten op. Met een aanval op snel-
heid was Warnsveld akelig dichtbij 
de gelijkmaker, maar het schot ging 

rakelings langs. Met de klok al op 45 
minuten wist Kim Heuvelink zich-
zelf vrij te spelen op het middenveld 
en met een subliem afstandsschot 
vergrootte Ratti de voorsprong. 2-0. 
Na de rust bleef Ratti druk zette en 
verslapte het team niet ondanks de 
voorsprong. Het geloof bij Warns-
veld was er niet echt meer. Ratti wist 
nog tweemaal tot scoren te komen. 
Kim Heuvelink schoot de 3-0 in de 
touwen en met nog tien minuten op 
de klok wist Rianne Meijerink voor 
de 4-0 te tekenen. De eindstand bleef 
4-0. Over twee weken de uitwedstrijd 
tegen Varsseveld 2.

Ratti onderuit tegen Meddo
Kranenburg - Ratti verloor voor de 6e maal op rij, ditmaal was Meddo 
een maatje te groot voor de Kranenburgers. Met een 2-0 nederlaag 
werd Ratti huiswaarts gestuurd.
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Ook Rudi Peters stond aan het ver-
trek in de Omloop van Aalten, in 
deze zware omloop door de kou en 
de vele wind werd Peters 18e , in deze 
wedstrijd reed al snel een groep van 
13 renners weg winnaar werd Arjen 
v Gaveren uit Nijverdal.
Ook stonden de Amateurs van de 
RTV aan het vertrek in deze omloop, 
ze reden voor het Kanjers voor Kan-
jers team, in deze wedstrijd ging de 
overwinning naar Ivo Stronks uit 

Aalten, lid van K v K team, de tweede
man was Thom v Dulmen uit Didam
voor Gijs Brouwer uit Maastricht ook
hij is lid van de Kanjers voor Kanjers
formatie.
De RTVers binnen het K v K team
werd 20e Martijn Versteege, 46e Felix
Wolbert en Simon Bargeman 51e , op
eigen bodem winnen is altijd moei-
lijk maar voor de K v K team was dit
tweede overwinning na vorig jaar 
2011 ook in 2012 de overwinning en
dit is dan wel een sterk staaltje team-
werk.

Komend weekend zullen diverse RT-
Vers zich in gaan zetten in Zelhem, 
bij LM sportschool daar wordt op zon-
dag 22 April van s ’morgens 10 uur
tot s ’middags 14.00 uur een spin-
ningmarathon verreden met als doel,
geld in te zamelen voor de stichting
Kanjers voor Kanjers.

RTV Vierakker/Wichmond 
presteert goed
Wichmond - Afgelopen weekend 
waren de uitslagen van de RTVers 
goed te noemen, in de Omloop 
van Aalten reed Peter Makkink 
naar een 13e plaats en Martin We-
ijers reed in deze wedstrijd naar 
een 41e plaats, winnaar werd Jos 
Wolfkamp uit Raalte, hij reed in 
de finale weg bij zijn medekoplo-
pers en kwam solo aan de finish.

Op Goede Vrijdag hebben de kinderen 
kunnen genieten van een heerlijke 

paaslunch. Tijdens de lunch aten de 
kinderen hun zelfgemaakte eieren en 

lekker warm zelfgemaakt brood. Op de 
bso hebben de kinderen ook een paas-
speurtocht gelopen. Op andere dagen 
werden er paaseieren verstopt, binnen 
en buiten! Verder hebben de bso kin-
deren geknutseld, gelezen en andere 
activiteiten uitgevoerd over Pasen.Het 
was een gezellige paastijd op de locatie, 
op naar het volgende thema!

Paasactiviteiten

Vorden - In de week voor Pasen zijn er weer verschillende paasacti-
viteiten aangeboden op het kinderdagverblijf en op de bso. Op het 
kinderdagverblijf mochten ook dit jaar ook de ouders en grootouders 
deelnemen aan een paas-speurtocht. We waren erg blij met de grote 
opkomst van alle opa’s en oma’s. Er  liep ook nog een echte paashaas 
rond. Dat was spannend!

Erwin Hengeveld van AB Oost asbestsanering en Edwin Visser 
van Bouwbedrijf Visser en Meijer waren beiden aanwezig om 
de inloopsweaters te overhandigen. Elftalleider Jeroen Tijssen 
bedankte de beide bedrijven voor deze sponsoring.

Vorden 3 ontvangt nieuwe inloop 
sweaters

Vorden - Het derde elftal van vv Vorden heeft 
inloopsweaters aangeboden gekregen door AB 
Oost asbestsanering en Bouwbedrijf Visser en 
Meijer.

Op het T-shirt dat de pop was om-
gehangen stond de passende tekst: 
Emmy is nou een old wief, ze is en 
blif sportief! De zaterdagpumpers”. 
Emmy Eggink-Bekman is al vele ja-
ren actief (en fanatiek bezig) op de 

sportschool. Ze doet aan bodypump,
spinnen en core stability. Zondag 15
april werd ze 50 jaar. 

De ‘zaterdagpumpers‘ wensen haar
nog een lang en sportief leven toe!

Emmy 50 jaar

Vorden -  Afgelopen zaterdag hebben de ‘zaterdagpumpers’ van Strada
Sport Vorden Emmy Eggink verrast met een Sarah.

Pegasus DS 1 Dash DS 1 3-1
Dash HS 3 Boemerang HS 2 4-0
Dash HS 1 AAA BOVO HS 3 3-2
Focus DS 2 Dash DS 2 0-4
Dash HS 2 sv Harfsen/Torn. HS 1 4-0
Dash DS 5 Pajodos DS 3 0-4
V.IJ.V. DS 3 Dash DS 6 4-0
Dash MI 1 Boemerang MI 2 2-8
Volga MC 1 Dash MC 2 3-2
Dash DS 3 Boemerang DS 3 0-4
S.C. GORSSEL MB 1 Dash MB 1 0-4
Dash MI 3 KAMPIOEN WSV MI 6 8-1 
Avanti MI 2 Dash MI 5 4-4
Dash MI 2 Boemerang MI 3 4-6
Dash MA 1 Pajodos MA 1 4-0
Dash MI 4 Boemerang MI 4 6-2
Voorwaarts HY 3 Dash HY 1 3-0
Side-Out DS 3 Dash DS 4 1-3

Uitslagen Dash week 15

Van 14.00 tot ong. 15.30 uur kun 
je optreden als Living Statue. Daar, 
waar de rode loper voor jullie is uit-
gelegd… Sta als een Living Statue op 
het podium en treedt op in je eigen 
act! Locatie: tussen Hotel Bakker en 
eetcafé de Slof. Het festival wordt af-
gesloten met een prijsuitreiking voor 
de meest opvallende act, om 16.00 
uur bij eetcafé de Slof.

LIVING STATUE? 
Ook wel levend standbeeld genoemd. 
Een levend standbeeld is één of meer-
dere mensen die een standbeeld van 
zichzelf maken en dus stil staan. 
Maar als het publiek ze een geld 
muntje geeft, dan komen ze even tot 
leven en verrassen het publiek met 
hun act! Men kan zich tot 20 april 
opgeven.

Kom verkleed als ‘living statue’ naar 
het Kids Living Statues Festival op 
30 april. De verzamelplaats is in eet-
café de Slof. Je bent maximaal 3x 10 
minuten per keer als levend stand-
beeld aan het optreden! En vergeet je 
centenblikje niet mee te nemen… je 
kunt veel geld verdienen, vraag het 
maar aan de ‘oud’ living statues van 
vorig jaar !

Geef je op voor het Kids Living Sta-
tues Festival door voor 20 april on-
derstaande gegevens in te vullen, 

uit te knippen en te posten op adres 
Mieke Polman, Dorpsstraat 22a, 7251 
BB in Vorden of mijn e-mail adres: 
mieke.polman@hotmail.com

Heb je vorig jaar meegedaan en wil 
je dit jaar ook weer meedoen.. geef 
je dan weer op!!
Na opgave ontvang je uitgebreide in-
formatie.
Naam en Achternaam: Leeftijd: Adres 
en Woonplaats: Telefoon nummer:
Welk living statue en act ga jij / jullie 
uitbeelden?

Doe mee aan het Kids Living Statues Festival
Vorden -  Oranjevereniging Vorden organiseert voor het derde jaar 
het “Kids Living Statues Festival” voor leerlingen van groep 4 t/m 8, 
maandag 30 april a.s

Luttenberg DY 3 Dash DY 1 1-2
sv SOCII DY 1 Dash DY 2 3-0
PROGRAMMA DASH WEEK 16
2012-04-17 21:00 Dash DS 4 GeKoMo
Rivo DS 2 ‘t Jebbink, Vorden
2012-04-20 19:30 Dash DY 2 VIOS
Eefde DY 4 ‘t Jebbink, Vorden
2012-04-20 21:00 Dash HY 1 A.B.S. HY
1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-04-20 21:00 GeKoMo Rivo HS 3
Dash HS 3 Dorpsaccommodatie Riet-
molen
2012-04-21 11:30 Dash MI 2 VIOS Eef-
de MI 2 ‘t Jebbink, Vorden
2012-04-21 11:30 Dash MC 2 WSV MC
3 ‘t Jebbink, Vorden
2012-04-21 13:30 Dash MC 1 V.C.V. 
MC 2 ‘t Jebbink, Vorden
2012-04-21 13:30 AAA BOVO MB 3 
Dash MB 2 Stationsplein, Aalten
2012-04-21 13:30 Dash MB 1 s.v. Harf-
sen MB 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-04-21 13:30 DES MA 1 Dash MA
1 B. Ruysschool, Angerlo
2012-04-21 14:00 Tornax MI 1 Dash
MI 1 Rikkenhage, Ruurlo
2012-04-21 15:30 Dash DS 6 Victoria
DS 2 ‘t Jebbink, Vorden
2012-04-21 15:30 Dash DS 2 GeKoMo
Rivo DS 1 ‘t Jebbink, Vorden
2012-04-21 16:00 Wevoc HS 2 Dash 
HS 1 de Pals, Westervoort
2012-04-21 16:00 Wilskracht DS 1
Dash DS 5 Koningin Beatrixzaal, 
Wehl
2012-04-21 17:00 Pajodos HS 1 Dash 
HS 2 Pauwengaard, Pannerden
2012-04-21 17:45 Dash DS 1 Rabobank/
DeVoKo DS 1 ‘t Jebbink, Vorden



Dit wordt een waterballonnen-festijn
plus een ‘wedden dat ik het kan’-con-
structie. Kun je dus heel goed een bal
hooghouden, kun je heel veel push-
ups doen, kun je heel veel waterbal-
lonnen vangen of heb je juist een heel
ander talent? Laat je sponsoren! Je
kunt de sponsoractiviteit aanmelden
via play4warchild@hotmail.com

Meedoen kan alleen of met een groep.
De beste deelname wordt uiteraard
beloond! In verband met de organi-
satie s.v.p. aanmelden voor 23 april.
Een mailtje kan ook. Wellicht hebt
u nog een idee! Laat het weten. Help
ons Warchild te steunen. 
Zie ook www.jong-gelre.nl

Jong Gelre presenteert: 
Play4 Warchild

Vorden - De aspirantentak van
Jong Gelre Vorden-Warnsveld 
organiseert op Koninginnedag 
in het centrum van Vorden een
sportieve, ludieke activiteit ten
behoeve van Warchild.

Het Zutphense bedrijfje Tinkerbel 
gaat weer van start wat een mooie 
gelegenheid is om de kledingkast van 
de kinderen aan te vullen. Tinkerbel 
verkoopt outlet kindermerkkleding 

in de maten 92 t/m 164. Door een goe-
de afspraak met de fabrikant heeft 
Tinkerbel een exclusief aanbod want 
de hele collectie van Blue Pepper is 
aanwezig! Dit houdt in dat alles exact 

met elkaar te combineren is en in ie-
dere maat aanwezig. Erg leuk want 
dit maakt het “plaatje” compleet. 
Dus kom voordelig merkkleding 
shoppen! Aanstaande zaterdag 21 
april van 10.30 tot 12.30 uur bent u 
van harte welkom! De lokatie is als 
voorheen het Dorpscentrum aan de 
Raadhuisstraat in Vorden. Voor meer 
info zie de advertentie elders in dit 
blad.

Tinkerbel outlet kindermerkkleding 
start weer

Vorden - Het voorjaar is weer volop begonnen. De krokussen steken 
hun kopjes al weer boven de grond en het zonnetje laat ook weer ge-
regeld zijn gezicht zien. Hoewel het deze week weer een stuk frisser 
is wordt het toch tijd om de kast van de kinderen door te lopen en te 
kijken wat wel en niet nog past.

MUZIKALITEIT EN GEZELLIGHEID 
Popkoor Venhorst heeft intussen een stabiel ledenaantal 
met 40 á 45 leden opgebouwd maar het koor wil graag 
nog doorgroeien naar 60 leden. ”Het is een enorm enthou-
siaste groep uit Vorden en omstreken, die muzikaliteit en 
gezelligheid goed weet te combineren”, zegt de zangcoach. 
De gemiddelde leeftijd ligt nu ergens tussen de 30 en 45 
maar ook zingen er enthousiaste jonge jongens mee en 
fanatieke 50-plussers. “Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. 
Ons uitgangspunt is ‘plezier maakt kwaliteit’ en dat blijkt 
te werken.” In het half jaar dat het koor bestaat, is er een 
repertoire van zes uiteenlopende stukken opgebouwd 
waaronder nummers als Umbrella, Boogie Wonderland, 

Hazy Shade of Winter en een Beatles-medley van ruim 
acht minuten. Het volgende nummer wordt een echt 
rocknummer. Al deze stukken bestaan uit vijf- of zelfs 
zesstemmig repertoire. 
 
MEIDENKOOR
Muziek op Venhorst heeft tegenwoordig twee kinderen-
koren. “Het splitsen van het kinderkoor vanaf januari is 
een goeie zet geweest. Er is nu sprake van Kinderpopkoor 
Venhorst (ruim 20 kinderen) en Tienerpopkoor Venhorst 
(15 tieners)”, aldus Maartje Epema. “Het zou heel goed 
kunnen dat ik na de zomervakantie start met een nog wat 
oudere Meiden Vocalgroup.” 
 Zondag 24 juni treden alle koren op tijdens het midzo-
merfeest in Vorden. Heb je interesse in een van de popko-
ren van Muziek op Venhorst dan mag je natuurlijk altijd 
vrijblijvend een keer komen kijken of meedoen! Het is 
goed te doen om in te springen omdat je de nummers op 
cd thuis kunt oefenen. Voor meer informatie kun je gaan 
naar: www.muziekopvenhorst.nl

Venhorst-popkoren op koers
Vorden - De popkoren van ‘Muziek op Venhorst’ 
bestaan nu een half jaar en het loopt naar volle te-
vredenheid van zangcoach Maartje Epema. Epema: 
“Het gaat erg goed met de inmiddels drie popkoren. 
Ik werk met heel veel plezier iedere maandagavond 
in De Lindesche Molen.”

Na de plechtigheid hebben de peu-
ters haar en haar man verrast met 
een erehaag met een boog van rood 
en witte ballonnen. ’s Middags waren 
de peuters uitgenodigd tijdens een 

kinderreceptie bij Hotel Bakker. Juf 
Wendy was verkleed als een mooi 
prinsesje. Sommigen vonden het wel
eng, want ze zag er toch wel anders
uit dan normaal.

Juf Wendy verkleed 
als prinses!

Vorden - Op goede vrijdag, 6 april, is juf Wendy in het huwelijksbootje
getreden met haar Robert.

De vakjury keurden de spareribs 
op uiterlijk, smaak en bite. Keur-
slager Vlogman behaalde een totaal 
score van 1000 punten dat hem 
een goudkeurcertificaat opleverde. 
De vakjury werd gevormd door on-
afhankelijke keurmeesters, onder 
leiding van vaktechnisch adviseur 
Paul van Trigt. De keuring werd ge-
organiseerd door de Vereniging van 
Keurslagers.

Keurslager Vlogman is zeer tevreden 
met het behaalde resultaat, zeker 

nu met het barbecueseizoen in het 
vooruitzicht, de verkoop van spare-
ribs flink toeneemt. “Het goudkeur-
certificaat is het bewijs dat onze 
spareribs een topproduct zijn.” De 
jaarlijkse keuring dient behalve als 
controlemoment ook als stimulans 
om de kwaliteit te handhaven en zo 
nodig te verbeteren.

Bij alle 560 Keurslagers in het land 
vinden jaarlijks diverse keuringen 
plaats. Naast de spareribskeuring en 
andere productkeuringen, worden 
Keurslagers gekeurd op het gebied 
van kwaliteit, versheid, presentatie, 
assortiment, hygiene en service. 

Door de consument worden deze 
punten goed gewaardeerd, dat blijkt 
uit de titel ‘Beste Foodspeciaalzaak’ 
die de Keurslagers in 2009, 2010 en 
2011 in ontvangst mochten nemen.

Spareribs Keurslager 
Vlogman goud waard
Vorden - Keurslager Vlogman 
te Vorden heeft voor zijn spare-
ribs een goudkeurcertificaat 
ontvangen. Een deskundige jury 
beoordeelde de spareribs van 
Keurslager Vlogman tijdens 
de landelijke Keurslager spare-
ribskeuring.

 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 

1 vlo legt per maand meer dan 1000 eitjes!  
 

Kriebelt het al?  
 
Van de vele verschillende soorten vlooien zorgt de kattenvlo (Ctenocephalides felis) in Nederland voor de 
meeste overlast. De kattenvlo leeft niet alleen op katten, wat de naam misschien doet vermoeden, ook bij 
andere zoogdieren komt deze parasiet voor. De ontwikkelingsduur van de vlo is sterk afhankelijk van 
omgevingsfactoren als temperatuur en luchtvochtigheid. Met de hogere temperaturen in aantocht kunnen 
vlooienplagen weer sneller de kop opsteken!   

Ongemerkt veel huisdieren!  
Vlooien worden wel tijdelijke parasieten ge-
noemd, omdat ze alleen bloed zuigen bij hun 
gastheer als ze honger hebben. De rest van 
de tijd leven ze in de omgeving van de gast-
heer. Ze zitten tussen kieren en spleten in 
huis, zoals plinten en drempels. Het tapijt in 
de slaapkamer biedt ook talloze schuilplaat-
sen. Niet alleen volwassen vlooien, maar ook  
vlooienlarven vinden dit een prettige omge-
ving. Omdat vlooien maar een korte tijd op 
de honden en katten zitten, is een vlooienbe-
smetting niet altijd even makkelijk vast te 
stellen. Vooral bij dichtbehaarde of langharige 
dieren zijn deze kleine vlugge parasieten 
moeilijk te vinden. Hoe kan een vlooienbe-
smetting wel worden vastgesteld? Door uit te 
kijken naar de aanwezigheid van vlooien-
poepjes: kleine zwartbruine korreltjes die zich 
tussen de haren bevinden.  
 

Allergisch voor vlooien!  
Om aan bloed te komen bijt de vlo een klein 
bloedvat aan en zuigt het bloed op. Om te 
voorkomen dat dit bloed gelijk stolt spuit de 
vlo een klein beetje speeksel in de huid. 
Sommige dieren vertonen een allergie voor 
dit vlooienspeeksel. Eén vlooienbeet zorgt er 
dan al voor dat het dier gedurende langere 
tijd zich geen raad weet van de jeuk. Honden 
bijten dan het achterste gedeelte van hun rug 
open, vaak tot bloedens toe. Bij de kat zijn op 
de hele rug tientallen kleine bultjes en korst-
jes te voelen. Het voortdurend likken en bij-
ten van de vacht leidt soms tot de vorming 
van haarballen in de maag en braken. Deze 
allergiesymptomen kunnen zowel bij de hond 
als bij de kat snel en effectief worden bestre-
den. Daarnaast moeten vlooien in de omge-
ving worden aangepakt.  
 
 

De vlo brengt meer met zich mee 
De kattenvlo is tussengastheer van de lint-
worm. Een dier kan alleen besmet raken als 
een besmette vlo wordt doorgeslikt. Omdat 
honden en katten zich wassen en/of bijten, 
komt er zo nu en dan een (vlo met lintworm-
larve) in de maag terecht. In de darm komen 
lintwormlarfjes vrij en groeien hier uit tot 
volwassen wormen. De lintworm zelf is ge-
makkelijk en 100% afdoende te bestrijden 
door uw dier met enige regelmaat te ontwor-
men. Het grootste probleem is echter het 
voorkomen dat uw huisdier zich opnieuw 
besmet door opname van vlooien. Lintworm-
bestrijding zonder afdoende vlooienbestrij-
ding is dan ook niet nuttig. De frequentie van 
ontwormen en ontvlooien en de keuze van 
het middel is afhankelijk van de situatie 
waarin uw huisdier verkeerd. Voor advies 
kunt u terecht op één van onze locaties of  
telefonisch contact opnemen 0575-587888.

               Voor meer informatie over parasieten en acties kijk  op  www.degraafschapdierenartsen.nl!



In een alledaags gesprek tussen de 
banketbakkers Stephan van Voskui-
len en Jan-Peter Pelen zijn de heren 
het er vlot over eens dat het wel eens 
tijd is voor een nieuw en verfrissend 
broodje. Er zijn al diverse varianten 
de revue gepasseerd wanneer hét idee 
voor een hartig broodje met beenham 
naar voren komt. Een combinatie van 
korstdeeg met beenham en honing-/
mosterdsaus gebakken in de oven. 
Toevallig of niet; op dat moment 
komt Paul Bulten binnengelopen, al 
jarenlang in dienst bij keurslagerij 
Vlogman. De bakkers leggen het idee 
voor aan Paul en ook hij ziet direct 
mogelijkheden. Gezamenlijk wordt 
besproken hoe een dergelijk broodje 
het beste samengesteld kan worden 
en direct voegen de drie musketiers 
de daad bij het woord.
In de slagerij van Vlogman stelt Paul, 
onder toeziend oog van de bakkers, 
op basis van snippers beenham een 
vulling voor het nieuwe broodje sa-
men. Niet veel later maken de bak-
kers van Van Asselt het broodje aan 
de andere kant van de muur af. 
Vol verwachting worden de eerste 
broodjes in de oven geschoven. Een 
halfuurtje later is het resultaat daar 
om te proeven. De slager en de bak-
kers staan vol trots aan de wieg van 
hun prachtige ‘kindje’. Hoewel het 
eerste baksel nog wel voor wat ver-

beteringen vatbaar is, realiseren zij 
zich direct dat zij een broodje hebben
gemaakt met grote potentie.

Net als bij een echte geboorte denken
ook deze ouders na over een passende
naam. Het is uiteindelijk geworden:
het VORDENS KUNSTWERKJE.

De bedenkers zijn trots op hun fabri-
caat. Bakker Stephan van Voskuilen 
spreekt er met grote tevredenheid 
over. “Het was voor ons al snel dui-
delijk hoe we het zouden aanpakken,
het moeilijkst was eigenlijk de vorm.
Zo’n broodje mag niet ‘openbakken’
en daarom hebben wij gekozen om
het rond te maken, bovendien komt
de smaak zo goed tot zijn recht.” De
opmerking van slager Paul Bulten 
sluit daar op aan. “De vulling van dit
broodje zit hem in een combinatie
van eenvoud en het ‘geheim van de
smid’. Verder is het zaak de samen-
stelling zo te maken dat de beenham
zich goed door het broodje kan ver-
spreiden.” In de afgelopen weken zijn
de slager en de bakkers bezig geweest
om het Vordens Kunstwerkje verder
te perfectioneren. Nu mag de rest van
Vorden er ook van meegenieten.
Het Vordens Kunstwerkje is vanaf he-
den verkrijgbaar bij zowel Keurslager
Vlogman als bij Echte Bakker Van 
Asselt.

Keurslager Vlogman en 
Echte Bakker Van Asselt 
presenteren ‘Vordens 
Kunstwerkje’

Vorden - Hartig broodje met beenham zag het levenslicht op de eerste
lentedag van 2012. Het is 21 maart, de eerste echte lentedag van 2012.
Op deze dag is er door medewerkers van Echte Bakker van Asselt in
samenspel met Keurslager Vlogman gewerkt aan een nieuw hartig 
broodje. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn, ‘Het Vordens Kunst-
werkje’, een hartig broodje met beenham en honing-/mosterdsaus.

Doordat hun directe concurrent TTV 
Vorden ook behoorlijke steken liet 
vallen bleef de schade uiteindelijk be-
perkt. Vorden verloor een wedstrijd 
meer waardoor Heure nu samen met 
Vorden de eerste plaats bezet voor 
Touwtje dat het dubbele aantal pun-
ten scoorde ten opzichte van het vo-

rige toernooi. In de 680 kg.A klasse
waren de verwachtingen minder
hoog gespannen. Toch bleek aan het
eind van de dag dat ze twee plaatsen
stegen en op een gedeelde vierde plek
staan met Koapman uit Tilligte. Hier
was de dagwinst voor Vorden direct
gevolgd door Vios Bison uit Beltrum.
Dit is dezelfde volgorde als de stand
na twee toernooien. Ook in de jeugd-
klasse B doen de Borculose touwtrek-
kers  mee. Een erg jong maar zeer
enthousiast team. Ze blijven op een
mooie vijfde plaats staan.Over twee
weken op zondag 29 april gaat de
competitie verder in Vorden.

Matige prestaties Heure 
2e competitiedag
Regio - De touwtrekkers van Heu-
re uit Borculo moesten alle zeilen 
bijzetten om hun tweede plek in 
de 720 kg.klasse te behouden. Ze 
wisten echter, ondanks een moei-
zaam begin, toch de nodige pun-
ten binnen te halen.

Dash wilde, in tegenstelling met de week ervoor, scherp 
beginnen aan de wedstrijd. Er werd meteen druk gezet 
met de service. Dankzij een goede serviceserie van Lian 
Leunk, kwamen de dames uit het achtkastelendorp al 
snel op een 9-4 voorsprong. Je zou toch denken dat Dash 
hierdoor ontspannen en vrijuit kon spelen. Helaas was 
dit niet het geval en werd dit goede spel niet voortgezet. 
Passes kwamen niet meer op de juiste plek, omdat er te 
weinig werd bewogen in het achterveld. Hierdoor konden 
de speelsters aan het net moeilijk worden aangespeeld. De 
set ging dan ook met 25-20 naar Pegasus.
De dames van Dash wisten dat zij de tweede set weder-
om scherp moesten beginnen. Er werd direct weer druk 
geleverd met de service. Ook in het achterveld werd er 
meer bewogen. Doordat de passes beter aankwamen, kon 
de spelverdeelster de aanvalsters goed bedienen. Maar 
ook Pegasus wist het eigen spel te spelen. Over en weer 
werden er mooie punten gescoord. Dash wist echter een 
kleine voorsprong op te bouwen. Deze voorsprong werd 

vastgehouden en de set werd gewonnen met 25-21.
De dames uit Vorden wilden het goede spel handhaven in 
de derde set. Helaas lukte het Dash niet om gefocust te be-
ginnen. Er werden enkele passfouten gemaakt, waardoor 
Pegasus al snel op een voorsprong kwam. In het midden 
van de set kwamen de Vordenaren toch nog terug door 
een goede servicedruk en een goed blok. De voorsprong, 
die de dames uit Nijmegen hadden opgebouwd, werd weg-
gepoetst. Hierdoor werden beide teams erg fanatiek en 
vastberaden om de derde set binnen te slepen. Uiteindelijk 
was het toch Pegasus die de set naar zich toe wist te trek-
ken met 24-26.
De vierde set moest door Dash gewonnen worden om een 
beslissende vijfde set te kunnen spelen. Vanaf het begin 
van de set ging het redelijk gelijk op tussen beide teams. 
Janine te Walvaart wist enkele mooie ballen te scoren en 
hiermee werd een gat geslagen, maar spijtig genoeg kwa-
men de Vordense dames weer in een dip aan het eind van 
de set. Pegasus wist hiervan te profiteren en won de set 
met 25-22. De wedstrijd ging hierdoor met 3-1 verloren en 
Dash kan weer plaatsnemen in het rechterrijtje. 

Na deze tegenvaller kan Dash nog eenmaal vooruitkijken 
naar een competitiewedstrijd. Zaterdag 21 april om 17.45 
spelen zij hun laatste wedstrijd van dit seizoen. Deze wed-
strijd wordt op eigen grond gespeeld tegen de dames van 
DeVoKo uit Denekamp. Er wordt gehoopt op veel support 
en een mooie overwinning als afsluiter van het seizoen!

Dash boekt geen 2e overwinning op Pegasus
Vorden - Zaterdag 14 april stond er een uitwedstrijd 
op het programma voor de dames van Dash. De te-
genstander was Pegasus uit Nijmegen. Er werd een 
week geleden ook al thuis tegen deze dames gespeeld. 
Toen met een 3-1 winst als eindresultaat. Dash was 
vastbesloten om ook in Nijmegen een overwinning 
te boeken. Na een heuvelachtige rit door Frankrijk 
arriveerden ze in de stad aan de Waal.

Bruinsma hierover: We wisten aan het begin van het sei-
zoen dat er veel van ons verlangd zou worden, de lat erg 
hoog zou liggen en alle ogen op ons gericht zouden zijn. 
We hopen dan ook ten stelligste naar een aantal debacles 
van afgelopen jaren nu toch eindelijk eens met een prijs 
naar huis te gaan. Dat de riante voorsprong die we hebben 
op onze tegenstander geen garantie geeft om als kampi-
oen het veld te verlaten is ons de afgelopen jaren pijnlijk 
duidelijk geworden. 
Dat de volleyballers zich hebben weten te plaatsen voor dit 
kampioenschap is al bewonderenswaardig, zeker gezien 
het feit dat halverwege het seizoen de twee sterspelers 
Sjaak de Jong en Henk Lindeschot uit de selectie stapten 

en hun sportieve loopbaan elders hebben voortgezet. 
Het enige wat voor deze jongens van de week telt is de 
wedstrijd van zaterdag aanstaande. Een goede voorberei-
ding is daarvoor uiterst van belang. Hiervoor hebben de 
jongens deze week advies gevraagd bij sportpsycholoog 
Bram Bakker. Volgens Bakker is het van uiterst belang om 
de zenuwen de baas te blijven. 
Niets staat het kampioenschap het team van Bruinsma 
nu nog in de weg. De bussen zijn geregeld, de champagne 
staat koud, alleen een plattewagen van Pannerden naar 
Vorden ontbreekt nog. 
Het team waarbij deze week alles in het teken zal staan 
van de wedstrijd oogt verrassend fit, fris en vitaal. Echter 
heeft de selectie te maken met de nodige blessures. Spel-
verdeler Reuvekamp hierover: Het zou zoiets moeten zijn 
als op houtjes de elfstedentocht winnen. 
Voor deze speciale gelegenheid is ietwat voorbarig een 
waar kampioensshirt ontworpen. Hiervoor dank aan de 
sponsor. Vorden zal in massale getalen deze zaterdag naar 
Pannerden afreizen om hun heren twee nog eenmaal 
kampioen te zien worden. Heren succes!

Dash heren twee zaterdag kampioen?
Vorden - Zaterdag 21 april speelt heren twee van 
Dash Vorden een nu al legendarische kampioens-
wedstrijd tegen Pajados, Pannerden. Beide teams 
kunnen kampioen worden, wat de druk extra ver-
hoogd. De vraag is of het het het team van Bruinsma 
nu dan toch eindelijk zal gaan lukken om de eerste 
plek te behalen.

Op zijn 80e jaar loopt hij nog steeds hard. Voor een ronde 
van 4 km binnen de 25 minuten draait Pieter zijn hand niet 
om. Daar kan menige jongeling niet aan tippen. De jarige 
job is, op deze gezegende leeftijd, ook nog eens uitermate 
kunstzinnig. Hij schildert, boetseert en ontwerpt bronzen 
beelden. Ook daar kan menige jongeling niet aan tippen. 
Om deze sportieve en creatieve “oudere oudere” te eren 
besloot de Trimclub Vorden een bospad van de passende 
naam “Pieter Pad” te voorzien. Dat gebeurde op kunstzin-
nige wijze getuige de vele creatieve “straatnaambordjes” 
die de tenaamstelling symboliseerden. De heugelijke hap-
pening werd afgesloten met een sportieve en intensieve 
zumba dansles. De zweetdruppels spatten er van af. Ook 
daar kan menige jongeling niet aan tippen. “Een gezonde 
geest in een gezond lichaam” zo luidt het spreekwoord. 

Daar is Pieter Pool met zijn 80 jaar het “vlees geworden” 
voorbeeld van. Het wordt tijd dat menige jongeling daar 
ook eens aan gaat tippen. Dat kan, want de Trimclub Vor-
den heeft nog plaats voor nieuwe leden.

Trimclub eert 80 jarige hardloper!

Vorden -  Afgelopen zaterdag werd Pieter Pool, actief 
lid van de Trimclub Vorden, geëerd vanwege diens 
80-jarige leeftijd. Dat eerbetoon bestond o.a. uit het 
vernoemen van een bospad tot “Pieter Pad”. Pieter 
Pool is al jaren actief lid van de Trimclub Vorden.

In het midden Pieter Pool

Het Pieter ( Pool ) Pad
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Wat is: A. Wagenschrien.
 B. Anpriezen.
 C. Scholdook.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

‘Benedita’ is een gewaagd verhaal 
over listen, lasten en lusten van ma-
cho’s en hun Maria’s op een klein 
Zuid-Amerikaans eiland. De natuur-
lijke radioactiviteit op het eiland 
begunstigt in hoge mate de wellust, 
waardoor de beste mannetjes en wijf-
jes van de aardbol kunnen worden 
gevormd. ‘Benedita, wat een vrouw, 
wat een echtgenote, wat een zegen! 
Wat een toonbeeld van deugdzaam-
heid, devotie, zelfontzegging en 
goedhartigheid!’ Alle mensen zijn er 
vroom, plukken de lust en zondigen. 
En (bijna) iedereen schenkt en krijgt 
vergiffenis. 

In een sobere en treffende stijl vertelt 
Ben dit lichtvoetige verhaal over Be-
nedita en haar echtgenoot. Hij is een 
onverbeterlijke macho die denkt de 
wereld naar zijn hand te kunnen zet-
ten. Zij lijdt daar onder, tot het mo-
ment waarop alles op een verrassende 
wijze wordt gecorrigeerd. De gitaar 
van Gertjan ondersteunt, versterkt 
en geeft commentaar op het verhaal. 
Met humor en fantasie gebruikt hij 
Spaanse en Latijns-Amerikaanse mu-
ziek. João Ubaldo Ribeiro (1941) geldt 
als een van de belangrijkste Brazili-
aanse schrijvers. Hij werd internati-
onaal bekend door het meeslepende 
epos over zijn geboorteland ‘Viva o 
povo brasileiro’, in Nederlandse ver-
taling ‘Brazilië Brazilië’. 
Reserveren via www.tom-vorden.nl 
of bel met 0575- 555783. Hebt u geen 
vervoer of wilt u liever niet alleen? 

Bel dan tot donderdag 17.00 uur 
met 06- 57079558. U wordt dan opge-
haald en thuisgebracht, uw rolstoel 
of rollator kan ook mee. 
Op 4 mei is er ’s avonds in TOM 
muziektheater: ‘ZE LEVEN VOORT’. 
Liederen en gedichten over rouw, 

herdenking en troost. Kijk op de bo-
vengenoemde webstek voor meer 
informatie; u kunt daarvoor ook al 
reserveren. 
En op 5 mei overdag treedt clown 
Frederico op in het eerste kinderpro-
gramma van TOM!

Spaanse gitaarmuziek en verhaal 
‘Benedita’
Vorden - Literair verteller Ben 
Hartemink en klassiek gitarist 
Gertjan Adema brengen op zater-
dag 21 april (aanvang 20.30 uur) 
het verhaal ‘Benedita’ van de Bra-
ziliaanse schrijver João Ubaldo Ri-
beiro in Theater Onder de Molen 
aan de Lindeseweg 29 te Vorden.

Gertjan Adema en Ben Hartemink

Speciale gast van deze avond is Ma-
rieke Dollenkamp. Zij werd afgelo-
pen jaar bekend bij het grote publiek 
door haar deelname aan The Voice Of 
Holland. 
Met haar prachtige stem wist ze het 
Nederlandse publiek én de jury te im-
poneren! 
Niemand minder dan Marco Borsato 
nam haar op in zijn team om haar te 
begeleiden tijdens de show. 

Het optreden van Marieke Dollen-
kamp wordt mogelijk gemaakt door 
Plus Kogelman Ruurlo en Lubron & 
Bouwkracht uit Hengelo. Voorzitter 
Martijn Klein Brinke van stichting 
‘Vrienden van Reurle’ laat weten: ‘Als 
organisatie zijn we erg blij met deze 
artiest, Marieke heeft een dijk van 
een stem en we zijn ervan overtuigd 
dat ze een fantastisch optreden zal 
gaan verzorgen! 

Ook zijn we de sponsoren heel erg 
dankbaar. Wij vinden het geweldig 
dat zij ervoor zorgen dat onze geno-
digden op de pre-party kunnen genie-
ten van zo’n geweldige artiest, het is 
een super gebaar dat zij de exclusieve 
gasten van de Reurpop pre-party deze 
artiest voorschotelen!’. De Reurpop 
pre-party is een besloten feest waar 
geen kaarten voor te koop zijn. 
De toegangskaarten zijn alleen exclu-
sief te verkrijgen!

Zorg dat je er bij bent! 
Voor verdere info mail naar: 
vrijdag@reurpop.nl en hou de web-
site www.reurpop.nl in de gaten!

Plus Kogelman en Lubron & Bouwkracht maken pre-party mogelijk

TVOH op Reurpop pre-party!

Ruurlo - Nog maar acht weken te gaan en dan barst het feest aan de 
Wiersseweg weer los. Dan is het namelijk tijd voor alweer de vijfde 
editie van het Reurpopfestival. Organiserende stichting ‘Vrienden van 
Reurle’ heeft onlangs bekend gemaakt dat dit jaar voor het eerst op 
vrijdagavond de Reurpop pre-party gehouden zal worden.

v.l.n.r. Martin Bouwmeester (Lubron & Bouwkracht) Marieke Dollenkamp (TVOH) en Thom Kogelman (Plus Kogelman)

Overleven hoe doe je dat ? Stel je voor: 
je bent verdwaald. Hoe vind je de weg 

terug? Tijdens de Wilde Buiten Dag
leer je jezelf redden in de natuur. Je
leert hoe je een schuilhut bouwt, hoe
je knopen legt en hoe je een vuurtje
maakt zonder lucifers of aansteker. 
Aan het eind van de dag bereid je een
heerlijke lekkernij boven een knette-
rend kampvuur. 
Je loopt deze Wilde Buitendag langs
alle activiteiten via een overlevings-
route. Dat parcours is door de bos-
wachter uitgezet. En hij raadt je dan
ook aan om oude kleren en laarzen
aan te trekken!
Ook elders in het land organiseert
Natuurmonumenten Wilde Buiten
Dagen met uiteenlopende activitei-
ten. Kijk voor een overzicht op www.
natuurmonumenten.nl/wildebuiten-
dagen. en voor meer activiteiten op
www.natuurmonumenten.nl

In Vorden

Wilde Buitendag 
‘Leer overleven’

Vorden - Op zondag 29 april is 
er bij het beheerkantoor van 
Natuurmonumenten in Vorden 
de Wilde Buiten Dag ‘Leer Over-
leven‘. Dit is een avontuurlijke 
dag voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar en hun (groot-)ouders. 
Tijdens de overlevingsroute op 
landgoed Hackfort leren de kin-
deren van alles over knopen, vuur 
maken, spoorzoeken e.d. 
Deelname kost € 4,50 per kind 
voor leden van Natuurmonumen-
ten en € 7,50 per kind voor niet-
leden. (Groot-)ouders gaan gratis 
mee. Ieder gezelschap kan op ei-
gen gelegenheid starten tussen 
11.00 en 15.00 uur.

Op maandag 23 april zal dhr. Jan 
Vreman uit Ruurlo een overdenking 
houden. Mr. Th. G. M. Heere uit 
Zelhem zal meewerken aan het pro-
gramma van maandag 30 april.
In de uitzending van maandag 7 mei 
zullen enkele gedichten te beluiste-
ren zijn die voorgedragen zullen wor-
den door Linda Leerink uit Halle.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-
gezonden via Radio Ideaal. 

Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
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 Ont-
moeting“ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Op zaterdag 26 mei trappen de D-pu-
pillen ’s morgens af en staan ’s mid-
dags de A-junioren op het program-
ma. Een weekend later op zaterdag 

2 juni strijden ’s morgens de E-pupil-
len en ‘s middags de C-junioren om de
bekers. Zondagochtend 3 juni spelen
de F-pupillen en sluiten de B-junioren
’s middags het toernooi af.
De organisatie hoopt op een wederom
geslaagd en sportief toernooi, waar de
jeugd van Steenderen en (soms verre)
omgeving veel plezier aan beleeft. Ze
hopen belangstellenden langs de lijn
te mogen verwelkomen als fanatieke
supporter of gewoon als voetballief-
hebber.

Herman Lebbink toernooi
Steenderen - Ook dit jaar organi-
seert SV Steenderen het Herman 
Lebbink jeugdvoetbaltoernooi. 
Het wordt gehouden op zater-
dag 26 mei, zaterdag 2 en zondag 
3 juni 2012. De aanvangstijden 
’s morgens 09.00 uur en ’s mid-
dags 13.30 uur.



Wie was Hundertwasser en wat was 
zijn filosofie? Door te werken in de 

trant van deze schilder/architect/filo-
soof ontdek je wat hij in deze wereld 

voor ons betekend heeft en ontdek 
bovendien de kunstenaar in jezelf. 
Na afloop gaat men met een prachtig, 
kleurrijk werkstuk naar huis. 

Zaterdag 28 april staat er in het atelier 
Amare een workshop creatieve be-

wustwording met tekenen/schilderen 
à la Kandinsky op het programma.
Wie was Kandinsky en hoe werkte 
hij? 

Uit welke muziek uit zijn tijd putte 
hij zijn inspiratie? De vermenging 

van muziek en beeld en de overgang

van figuratief naar abstract ga je
meebeleven tijdens deze workshop in
atelier Amare. Aanmelden voor beide
workshops via joseevanderstaak@
hetnet.nl of bellen met 0575- 555783.
Meer informatie over de manier van
werken op www.amare-atelier.nl

Workshops voor liefhebbers

Vorden - Vrijdag 27 april kunnen belangstellenden vanaf 10.00 tot 
17.00 uur in atelier Amare aan de Komvonderlaan 6 in Vorden, een 
hele dag kennis maken met de manier van werken (creatieve bewust-
wording met tekenen/schilderen à la Hundertwasser) .

Het verhaal speelt zich af naast de 
gelagkamer van café “De Zon”, in 
de huiskamer van eigenaar Albert 
Pringel. Sinds de komst van de disco-
theek van Willem Brassers is er met 
het café geen droog brood meer te 
verdienen. Albert is, ter voorkoming 
van het uitdrogen van zijn tap, zijn 
eigen grootste klant geworden. Zijn 
vrouw Mien voelt er veel voor de zaak 
te verkopen en weet al een leuk huis-
je en een andere baan voor Albert. 
Helaas, de vraagprijs van het huisje 
is meer dan wat hun verlopen boeltje 
oplevert. Dan ziet Albert een adver-
tentie waarin een bedrijf uit Rotter-
dam op zoek is naar een dorpscafé 

in de Achterhoek. Maar ja, de naam 
“De Bok en de Sik”, belooft niet veel 
goeds… Kapper Kees Kaaltjes en zijn 
bazige vrouw Tine verzetten zich sa-
men met Geertje Pruijm en Miens zus 
Greet dan ook hevig tegen de drei-
gende verloedering. Totdat de kap-
per en zijn vrouw beseffen dat meer 
volk ook meer “hoar” betekent. Dit 
verraad wordt ze niet in dank afge-
nomen door de andere leden van het 
actiecomité. De spanningen stapelen 
zich op, waarbij Kees Kaaltjes zich 
door Sandra en Frank, de losbandige 
vertegenwoordigers van de koper, 
ook nog eens in een zeer lastig parket 
laat brengen. Dit natuurlijk tot grote 

hilariteit van het publiek. Na veel
verwikkelingen is er een verrassende
ontknoping...

Gerard Smeenk wist ook deze keer
weer een vermakelijk stuk te vinden
waar de acteurs zich goed in konden
uitleven. Er is maar een ding jam-
mer aan de voorstelling... namelijk 
dat hij voorbij is en we nu weer een
jaar moeten wachten! Het bestuur
van “De Veldwijk” wil namens de
leden iedereen bedanken die deze
voorstelling mogelijk heeft gemaakt,
in het bijzonder de regisseur: Gerard
Smeenk, de acteurs: Dik Gr. Jebbink
(Albert Pringel), Jose Mokkink (Mien
Pringel), Appie Winkels (Kees Kaal-
tjes), Gerda Dekkers (Tine Kaaltjes), 
Annie Bosch (Greet), Ada Winkels
(Geertje Pruijm), Henk Arfman (Wil-
lem Brassers), Erna Gr. Jebbink (San-
dra), en Herwin Wilgenhof (Frank),
de souffleuse: Swennie Buunk, en de
grimeurs: Fam. Winkels.

Geslaagde Achterhoekse Komedie

De Bok en de Sik

Vorden - Zaterdag 14 april stroomde het Dorpscentrum vol voor al-
weer de 29e jaarlijkse toneelvoorstelling van “De Veldwijk”. Ook dit 
jaar werden de verwachtingsvolle Veldwijkers en andere belangstel-
lenden niet teleurgesteld. “De Bok en de Sik”, een stuk van Herman 
Thole, werd onder de regie van Gerard Smeenk een vlotte Achterhoek-
se komedie. Het acteerwerk was van hoog niveau en het publiek werd 
vakkundig van het ene naar het andere lachsalvo geleid.

De cliënten werden getrakteerd door 
de medewerkers van Sensire op zelf-
gebakken en klaargemaakte lekker-

nijen. De theevisite werd druk be-
zocht en vond plaats in een ontspan-
nen en vrolijke sfeer

Cliënten van Sensire 
op theevisite

Vorden - Op donderdag 12 april waren de cliënten van team Molenwijk 
te Vorden voor een High Tea uitgenodigd in het nieuwe Sensire kan-
toor aan de Raadhuisstraat 5 te Vorden.

Inmiddels heeft men van de gemeen-
te Bronckhorst toch toestemming 
gekregen om deze dagen alsnog op 

het Wiemelink te houden en wel op 
woensdag 15 en donderdag 16 augus-
tus. Er kunnen maximaal 125 kinde-
ren aan het bouwen van de hutten 
meedoen. Binnenkort worden op de 
plaatselijke basisscholen inschrijffor-
mulieren uitgedeeld. 
De kinderen kunnen zich dan tot 10 
juni inschrijven. Ook kunnen zich 
ouders c.q. andere vrijwilligers opge-
ven. De kosten voor deelname bedra-
gen 6 euro (één dag) en elf euro (voor 
beide dagen).

Hutten bouwen 
toch op het Wiemelink
Vorden-  Na een periode van twin-
tig jaar afwezigheid hebben een 
drietal dames in Vorden het plan 
opgepakt om de ‘ huttenbouw- 
dagen ‘ nieuw leven in te blazen. 
Aanvankelijk zag het er naar uit 
dat het evenement verplaatst zou 
worden naar een plek nabij de 
molen in het buurtschap Linde.

Als intermezzo is er een klavecimbel 
en fluit/harpconcert. De hoofdmoot 
van het Lenteconcert: Een compilatie 
van de opera ORFEO ED EURIDICE 
van C.W. Gluck. Solisten zijn de alt 
Veronique Lamers, Henk Woudstra 

(orgel/klavecimbel), Zoé Knoop (harp), 
Maartje Valk (fluit) en Ars Floriat 
(strijkerensemble). 

Het geheel staat onder leiding van 
Hans Lamers. Aanvang 15.30 uur.

Lenteconcert 
Toonkunst Plus
Vorden - Zondag 22 april geeft Toonkunst Plus in de Sint Janskerk te 
Zutphen een Lenteconcert. Het koor, met o.m. veel leden uit Vorden 
en omstreken is ontstaan uit het grote Toonkunstkoor. Het concert 
bevat kleine werkjes waarbij ook a capella wordt gezongen.



KENMERKEN
De vlinder heet eikenprocessierups-
vlinder. De larve is een bladvretende 
rups die zoals de naam al zegt vooral 
op eiken voorkomt. De eitjes van de 
rups komen uit in het voorjaar, zo-
dra de eerste jonge eikenbladeren 
tevoorschijn komen. In Nederland 
en Vlaanderen ontwikkelt de rups 
zich af en toe in zulke grote aantal-
len dat van een plaag gesproken kan 
worden. De processierups zit vooral 
aan de zonnige zuidkant van de ei-
kenstammen in eikenlanen. De nes-
ten bestaan uit een dicht spinsel van 
vervellingshuidjes, met (brand)haren 
en uitwerpselen.

VERSPREIDING EN 
VOORKOMEN
Volgens de catalogus van Lempke 
kwam de rups van 1820 tot 1900 
ook in Nederland voor tot grofweg 
de lijn Arnhem - Nijmegen - Vianen - 
Dordrecht, met als opmerking bij de 
opgaven onder andere "in vrij groo-
ten getale" en "talrijk". Waardoor de 

soort rond 1900 verdween en rond 
1990 weer verscheen is niet duidelijk. 
Anno 2010 omvat het verspreidings-
gebied vrijwel geheel Nederland.

De rups wordt vooral gesignaleerd in 
zomereiken langs lanen in steden en 
dorpen, erfbeplantingen op campings 
en landgoederen in bosrijke omge-
vingen. In bosgebieden zelf wordt de 
rups ook waargenomen, maar hier 
lijkt er een biologisch evenwicht te 
bestaan met zijn natuurlijke vijan-
den (de sluipwesp, sluipvlieg en de 
grote poppenrover). Hierdoor leidt de 
eikenprocessierups in bosgebieden 
nauwelijks tot problemen.

De rupsen verplaatsen zich 's nachts, 
op zoek naar voedsel, waarbij zij in 
lange stroken dicht bij elkaar voort-
kruipen, wat doet denken aan een 
processie van mensen. Overdag ke-
ren de rupsen terug naar hun nesten. 
De rupsen eten eikenbladeren, met 
als zichtbaar gevolg kaalgevreten ei-
kenbomen. Droge winters en droge, 
warme zomers stimuleren de ontwik-
keling van de rups.

LEVENSCYCLUS
De eitjes komen in april of mei uit, 
tegelijk met de eerste bladeren van 
de waardplant, de eik. De rupsen zijn 

dan oranjeachtig gekleurd. De kleur 
van de rupsen verandert in een grijs-
grauw met lichtgekleurde zijden. Na 
de derde vervelling krijgen de rupsen 
de donkere brandharen op de rug. De 
rupsen zijn tot 3,5 cm lang.
De rupsen vervellen zes of zeven keer 
voordat ze een onopvallende nacht-
vlinder worden. Begin september zet-
ten de vrouwtjesvlinders hun eitjes af 
in de toppen van eikenbomen.
Natuurlijke vijanden van de rups zijn 
de sluipwesp en de sluipvlieg. Ook 
een kever, de grote poppenrover, is 
een natuurlijke vijand. Deze kever 
is in Nederland in de jaren 50 van de 
twintigste eeuw uitgestorven.

Plaag en 
bestrijding
De herintroductie in Nederland be-
gon in 1991 met de ontdekking van 
enkele nesten in een wegbeplanting 
bij Hilvarenbeek. De soort verspreid-
de zich daarna snel over de zuidelijke 
provincies. De populaties bereikten in 
het zuiden een voorlopig hoogtepunt 
in 1996. Een jaar later werden er veel 
minder gezien en menigeen dacht dat 
het insect wel weer uit Nederland zou 
verdwijnen. Dit bleek echter niet het 
geval en ieder jaar waren er meldin-
gen uit noordelijker gelegen plaatsen. 
In 2010 zijn de meest noordelijke nes-
ten gevonden in de stad Groningen.
Door vroegtijdige bestrijding kan een 
plaag worden voorkomen. Dit ge-
beurt door een bestrijdingsmiddel te 
spuiten in de toppen van eikenbomen 
waar de nesten van de rups zijn aan-
getroffen. In 2004 wordt hiervoor in 
Nederland als proef Xentari WG ge-
bruikt. Dit middel bevat een bacterie, 
Bacillus thuringiensis var. aizawai. 
De bacterie produceert in het darm-
stelsel van de rups eiwitkristallen. Bij 
de afbraak van deze kristallen in het 

darmkanaal komt een toxine vrij, dat 
de darmwand van de rups aantast. 
Een uur na opname van de bacterie 
stopt de rups met eten, doordat de 
kaakspieren verlammen. Geïnfecteer-
de rupsen bewegen zich langzaam, ze 
verkleuren en tenslotte verschrompe-
len ze. 2 tot 5 dagen na de bestrijding 
zijn de rupsen dood. De dode rupsen 
blijven met hun voorpoten aan de ei-
kenbladeren hangen.
Een andere manier van bestrijding 
is het ter plaatse verbranden van de 
rupsen of het wegzuigen ervan, waar-

na ze begraven, verbrand of verdron-
ken worden. Deze op zich omslach-
tige manieren worden vooral toege-
past om geen andere vlindersoorten
te treffen, wat met name bij gebruik
van gif wel het geval is. Natuurlijke
predatoren als de sluipvlieg nemen 
een groot deel van de bestrijding voor
hun rekening. Ook de grote poppen-
rover zou als biologisch bestrijdings-
middel kunnen worden uitgezet. In
de Verenigde Staten gebeurt dit al.
Bestrijding is een taak voor professio-
nele firma's of diensten.

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is de rups 
van een nachtvlinder die in Nederland sinds 1990 steeds algeme-
ner voorkomt.
De soort is in het bezit van voor de mens gevaarlijke brandharen 
en vertoont herhaaldelijk getalsmatig pieken in aanwezigheid, 
waardoor ze als een plaaginsect wordt beschouwd.

Brandharen en gevolgen voor 
mens en dier
De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezond-
heid. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Elke rups heeft er honderddui-
zenden tot een miljoen van. Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging 
worden afgeschoten. De haren kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de 
luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorza-
ken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In de 
meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even 
gevoelig voor de brandharen.

In zeldzame gevallen kunnen andere 
verschijnselen ontstaan, namelijk bra-
ken, duizeligheid en koorts.
De rupsen hoeven niet te worden aan-
geraakt om in contact te komen met 
de brandharen. De haartjes verspreiden 
zich met de wind en kunnen zo in con-
tact komen met wandelaars of fietsers. 
De haren verschijnen vanaf ongeveer 
half mei tot eind juni op de rupsen. De 
haren blijven ook na het vertrek van de 
rupsen in de nesten, die aan de stam-
men en dikke takken hangen, aanwezig. 
Na jaren kunnen deze nesten bij aanra-
king nog overlast veroorzaken.
Ook dieren, met name honden, kunnen 
last hebben van de brandharen van de 
rups.

Bastaard satijn vlinder
De bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea) is een nachtvlinder uit de 
familie van de Erebidae, onderfamilie donsvlinders (Lymantriinae).
De spanwijdte bedraagt tussen de 36 en 42 millimeter. De vlinder is sneeuw-
wit met een bruin achterlichaam.

De vlinder komt voor in Europa, Noord-Afrika, Klein-Azië en als exoot in het 
oostelijk deel van Noord-Amerika. In Nederland en België komt de vlinder 
met name langs de kust voor.

De waardplanten van de rupsen komen 
uit de geslachten eik, beuk, iep, braam, 
duindoorn en meidoorn. De vlinder 
neemt geen voedsel meer tot zich.
De haren van de rupsen irriteren sterk 
en kunnen dus beter niet worden aan-
geraakt. De vliegtijd loopt van juni tot 
en met augustus. De rups is in het begin 
zeer klein (1 mm dik en 5 mm lang), pik-
zwart van kleur en lastig te zien.

Grote 
poppenrover
De grote poppenrover (Calosoma 
sycophanta) is een kever uit de fa-
milie loopkevers (Carabidae). De ke-
ver heeft een groene kleur en kan 
een lengte van bijna drie centimeter 
bereiken, het is een van de grotere 
Europese keversoorten.

Sluipvliegen
De sluipvliegen (Tachinidae) zijn 
een familie in de orde van de Dip-
tera (tweevleugeligen), onderorde 
Brachycera (vliegen). Met meer dan 
8000 beschreven soorten is deze 
familie een van de grotere vliegen-
families. In Nederland komen 337 
soorten voor.

Bacillus 
thuringiensis
Bacillus thuringiensis is een bacte-
rie die een gif afscheidt dat bij insec-
ten en hun larven, vooral rupsen, de 
darmwand aantast, waardoor het 
insect ophoudt met eten en na eni-
ge dagen te gronde gaat. Dit effect 
is al beschreven in 1911. De bacterie 
komt algemeen in de bodem voor, 
en is nauw verwant aan bacillus ce-
reus en de miltvuurbacterie bacillus 
anthracis. 

Het gif van B. thuringiensis, dat 
naar de initialen van de naam van 
de bacterie meestal Bt of Bt-toxine 
wordt genoemd, is voor mensen en 
voor de meeste andere insecten niet 
schadelijk.

BRONNEN: http://nl.wikipedia.org en http://www.waarneming.nl

Overzicht 
Gelderland 
2011

Waarnemingen in Nederland
 2009 2010 2011
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BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

SCHOOL VOOR 
INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Opleidingen

Informatiemiddag 10 juni,
hotel Ruimzicht, Zeddam

www.siomariamajoor.nl
Tel. 0314–381084 

’t HOEKJE
eetcafé

Weekmenu

Carpaccio van 
kalfsmuis

* * *

Runder Rib-eye van de 
grill met kruidenboter

* * *

Koffie of thee ‘t Hoekje

 23,50 p.p.

Spalstraat 1, 7255 AA Hengelo Gld. 

Tel. 0575-461478

www.zwaanhoekje.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl
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 Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14  Email: info@helminkwonen.nl

 J.W. Hagemanstraat 3  7151 AD Eibergen 
Tel. 0545 47 41 90  Email: helmink@colorsathome.nl

Helmink maakt het mooier bij u thuis

Easy Sit biedt zitcomfort
dat aansluit bij uw wensen

Met Easy Sit zit u zeker goed!

Kijk voor meer 
informatie op 
www.easysit.nl

De op maat gemaakte Easy Sit fauteuil kenmerkt zich door het 
fl exibel verstelbare zitcomfort. Easy Sit is de onbetwiste top als het 
gaat om zitcomfort en onderscheidt zich al meer dan 20 jaar door 
maatwerk, vakmanschap en degelijke Hollandse kwaliteit. Kom het 
nu ervaren bij Helmink Wonen. Wij denken met u mee naar een 
passende zitoplossing.

  Veel opties mogelijk, zoals: 
lendepomp, draaiplateau, 
accu of nekkussen.

  Veel stof- en lederkleuren 
mogelijk.

  Standaard uitgerust met 
Topswing, de verstelbare 
hoofdsteun van Easy Sit.

Altijd persoonlijk
zitcomfort!

Uniek!
Het grote succes:
Draaiplateau i.c.m. sta-op

h door het 
top als het 
0 jaar door 
t. Kom het 
e naar een 

Geheel voor u 
op maat gemaakt:

 Zithoogte

 Zitdiepte

 Zitbreedte

 Rughoogte

 Armleuning hoogte

 www.helminkwonen.nl

Scheffer Keukens pakt deze maand flink uit! 

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

Het voorjaar kriebelt, dus tijd 

voor actie. Daarom gaan we 

deze maand ver en bieden grote 

kortingen met optimale service.

Kijk, dat is nou echt Scheffer!

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

ZELHEM Gildenweg 1 
Tel. (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

Deze maand bij uw eerste keukenofferte 

CADEAUBON T.W.V. 20,- 

Te verzilveren bij Groenrijk Doetinchem

* Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden 

35%kortingop de totalekeuken*

Deze maand tot

*Mega* 
Matsweken

1 inbouw
apparaat 

GRATIS!
  5 halen 

4 betalen*

Deze maand bij aankoop van een keuken*

GRANIETEN WERKBLAD VOOR 

DE PRIJS VAN KUNSTSTOF*

KAST NAAR KEUZECADEAU!
Bij aankoop van tien SieMatic keukenkasten*

*
*

 
 

KKOONNIINNGGIINNNNEEAAVVOONNDDCCOONNCCEERRTT  
2299  AAPPRRIILL  2200..3300  UUUURR  

  
HHEENNKK  TTWWIILLLLEERRTT--SSAAXXOOFFOOOONN  

  TTJJAAKKOO  VVAANN  SSCCHHIIEE--PPIIAANNOO  
  

KAARTEN RESERVEREN 0575-550756  
 

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

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

  

  
AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 
 

 
 
 
 
 
  



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 16, 17 april 2012

-

paspoorten. Kinderen moeten vanaf 
dan een eigen paspoort of een Neder-
landse identiteitskaart hebben om 
naar het buitenland en weer terug 

-
le ouders en voogden die kinderen 

van de minister van Binnenlandse Za-

goed. In de brief staat of uw (nu nog) 

2012 een eigen document nodig vóór 1 mei 2012, een paspoort of 
-

ven kind aanvragen. 

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

-
-

informatie.nl. Hebt u kinderen in uw 

geen brief ontvangen, dan kunt u de 
-

tie.nl of op www.bronckhorst.nl → 
Actueel → Actuele informatie.

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

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

-

Bronckhorst maken al gebruik een 

niemand hebben. Bent u minimaal 

twee dagdelen per week beschik-
baar en vindt u het leuk om schoon 

als alfahulp dan iets voor u! Een op-
leiding is niet nodig. Het is vooral 

Nederlands spreekt. Een alfahulp 
verdient 12,64 euro per uur. 

Rol gemeente

slag gaat als alfahulp, werkt u in 

Meer informatie
Heeft u interesse in een baan als al-
fahulp? Laat het de gemeente direct 
weten en wie weet kunt u binnen-

-
matie kunt u contact met ons opne-
men via tel. (0575) 75 02 50 of e-
mail: info@bronckhorst.nl.

Vindt u schoonmaken leuk en 

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

-

en verkeer, groen en werk, inkomen 
-

houder over iets wat speelt in de ge-
-

gemeente met sportaccommodaties 
en het openbaar groen omgaat, met 
veiligheid op wegen en met mensen 

-

door een afspraak met hem te maken, 
maar het kan ook op een modernere 
manier: via het twitterspreekuur! Ie-
dere dinsdag (tussen de middag) hou-
den, om de beurt, de burgemeester en 
de wethouders een twitterspreekuur 
om vragen te beantwoorden die over 

gem_bronckhorst), www.bronckhorst.
-

te volgen via twitter! Het eerstvolgen-
-

sing op dinsdag 24 april a.s. tussen 

vraag stellen door de hashtag #vraag-

dan graag met u in twittergesprek!

Twitter met ons tijdens het
twitterspreekuur iedere dinsdag 

tussen 12.30 en 13.00 uur via 
#vraagbronckhorst!

Twitterspreekuur met b en w 
Stel b en w vragen via twitter iedere 

dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!

met 28 mei kan iedereen voordelig 
kennismaken met het openbaar ver-

-

-

personen met de bus en regionale 

werkt heel eenvoudig. Eén persoon 

tweede persoon kan met de speciale 
voucher van www.ervaarhetov.nl 

perfecte moment om er lekker op uit 

leuke dingen te doen. Naar de dieren-
tuin, het pretpark, de bioscoop, een 
festival of gewoon lekker shoppen, 

voordeel van het openbaar vervoer is 
dat u verkeerschaos en parkeerpro-

-

www.ervaarhetov.nl is een speciale 
voucher beschikbaar voor iedereen 

uitprinten is heel eenvoudig en daar-

-
-
-

gen en evenementen in Gelderland, 
-

een reisadvies van deur-tot-deur.

samenwerkingsverband van de pro-
-
-

Tweede persoon gratis met de bus en regionale trein

Hulp en informatie om 
huiselijk geweld te stoppen.

Huiselijk geweld



Moet u als inwoner langer dan 3 jaar van een laag 
inkomen rondkomen? Dan kunt u een beroep doen 
op de langdurigheidstoeslag van de gemeente. Om 
voor de toeslag in aanmerking te komen gelden een 
leeftijds-, inkomens- en vermogenseis. Voor een ge-
zin geldt, dat alle gezinsleden aan de eisen moeten 
voldoen. Onder een gezin verstaan we: de gehuw-
den/samenwonenden/alleenstaande ouders/al-
leenstaanden met inwonende kinderen en ouders/schoonouders die op hetzelfde adres wonen. Als 
gezinslid tellen niet mee: een zorgbehoevend gezinslid, een thuisinwonend kind van 18 jaar of ouder 
met een Wajong-uitkering, een thuisinwonend kind van 18 jaar of ouder dat onderwijs volgt en studie-
financiering of een tegemoetkoming scholieren ontvangt en een inkomen heeft van in totaal minder 
dan € 1.059,49 per maand en een thuisinwonend voormalig pleegkind van 18 jaar of ouder.

Leeftijdseis
Inwoners van 21 tot 65 jaar die de afgelopen 3 jaar een inkomen tot 110% van de geldende bijstands-
norm en een laag vermogen hadden (voor de bedragen zie onder Inkomenseis en Vermogenseis)
kunnen in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag. De langdurigheidstoeslag bedraagt 
voor een:

 ............................................................................................................................................................................................................................................€ 535,-
 ................................................................................................................................................................................................€ 481,-

 ...................................................................................................................................................................................................................€ 374,-

Inkomenseis
Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie of een heffingskorting. De volgende inkomens-
grenzen (netto exclusief vakantietoeslag) per maand zijn van toepassing voor de langdurigheidstoe-
slag:
Alleenstaanden
21 tot 65 jaar ............................................................................................................................................................................................................................€ 992,-
in zorginstelling wonend ...........................................................................................................................................................................................€ 361,-
Alleenstaande ouders
21 tot 65 jaar ............................................................................................................................................................................................................................€ 1.272,-
in zorginstelling wonend ...........................................................................................................................................................................................€ 361,-
Gezinnen
21 tot 65 jaar ............................................................................................................................................................................................................................€ 1.397,-
in zorginstelling wonend ...........................................................................................................................................................................................€ 579,-
Let op! Bij medebewoning met anderen dan gezinsleden gelden andere inkomensgrenzen. Voor meer 
informatie hierover kunt u contact met ons opnemen

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen min schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: bank- en spaargelden, koop-
woning, auto, boot, caravan, aandelen en lijfrente. Het vermogen mag niet meer bedragen dan:

 ......................................................................................................................................................................€ 11.370,- 
 ...................................................................................................................................................................................................................€ 5.685,-

Aanvragen en informatie
U kunt de langdurigheidstoeslag met uw DigiD digitaal aanvragen via www.bronckhorst.nl. Het is ook 
mogelijk een aanvraagformulier op te vragen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Voor vragen 
kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Laag inkomen?
Kijk of u recht heeft op de langdurigheidtoeslag!

Raadsvergadering 26 april 
a.s. 
Op 26 april 2012 vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwer-
pen:

fietspad dr. A. Ariënsstraat, 
Steenderen

 B en w vragen de raad een verkla-
ring van geen bedenkingen af te 
geven voor de aanleg van een fiets-
pad aan de dr. A. Ariënsstraat in 
Steenderen, als onderdeel van het 
plan voor de aanleg van een par-
keerplaats voor vrachtwagens (van 
en naar Aviko) incl. landschappelij-
ke inpassing 

-
pelijke ondersteuning

 De raad wordt gevraagd de nieuwe 
verordening voorzieningen maat-
schappelijke ondersteuning vast te 
stellen. Hierin is opgenomen dat 
we bij het verstrekken van voorzie-
ningen, zoals huishoudelijke hulp, 
de wettelijk toegestane eigen bij-
drage mogen vragen aan cliënten 

en verder geen inkomenstoetsen 
mogen doen 

-

 B en w vragen de raad de Regiona-
le structuurvisie Achterhoek gewij-
zigd vast te stellen. De visie geeft 
richting aan het ruimtelijk beleid 
om belangrijke ontwikkelingen als 
groene energie, klimaatverande-
ring, bevolkingsverandering, ver-
andering in de landbouw en de po-
sitionering van de Achterhoek in 
(inter)nationaal perspectief te faci-
literen. Samenwerking en afstem-
ming tussen de Achterhoekse ge-
meenten is hiervoor van belang om 
uiteindelijk de toekomst van de 

Achterhoek als economisch vitale 
en leefbare regio te waarborgen. 
Nieuw is dat de visie geen blauw-
druk is voor hoe het allemaal zou 
moeten. Respect voor het Achter-
hoekse landschap staat voorop, 
maar het ruimtelijk beleid mag in-
novatieve en duurzame ontwikke-
lingen niet in de weg staan. Het ‘ja, 
mits-principe’ wordt leidend 

-
gemeente

 Bronckhorst is een millenniumge-
meente en op initiatief van de CDA-
fractie wordt de raad gevraagd in 
te stemmen met het beschikbaar 
stellen van 10.000 euro voor de pe-
riode 2012-2015 om activiteiten 
van organisaties in de gemeente te 
ondersteu-
nen die bij-
dragen aan 
de millienni-
umdoelstel-
lingen, met 
duurzaam-
heid als uit-
gangspunt 

Inspreken
Tijdens een proef (t/m zomer 2012) 
kan tijdens de raadsvergaderingen 
niet worden ingesproken. 

Over onderwerpen die op de agenda 
staan, kunt u inspreken tijdens de 
Rondetafelgesprekken of commissie-
vergadering, iedere tweede woens-
dag en donderdag van de maand. 
Voor onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens de commissie-
vergadering (iedere tweede donder-
dag van de maand)

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals onder meer 
48 uur voor de vergadering aanmel-
den en spreektijd maximaal 5 minu-
ten per persoon. Voor meer informa-

tie of aanmelden voor het spreek-
recht kunt u contact opnemen met de 
griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of grif-
fie@bronckhorst.nl.

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan,
kijk op www.
bronckhorst.nl 
→ Bestuur en 
organisatie → 
Openbare ver-
gaderingen → 
Gemeente-
raad, of scan 
de QR-code.

Om mee te kunnen doen in de samenleving kunnen 
Bronckhorster inwoners met een laag inkomen in 
aanmerking komen voor een participatiebijdrage in 
de kosten van bijvoorbeeld lidmaatschap van een 
sportclub, zwemles of concertbezoek. Om voor de 
participatiebijdrage in aanmerking te komen geldt 
een leeftijds-, inkomens- en vermogenseis. Voor een 
gezin geldt, dat alle gezinsleden aan de eisen moeten 
voldoen. Onder gezin wordt verstaan: de gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders/alleen-
staanden met inwonende kinderen en ouders/schoonouders die op hetzelfde adres wonen. Als gezins-
lid tellen niet mee: een zorgbehoevend gezinslid, een thuisinwonend kind van 18 jaar of ouder met een 
Wajong-uitkering, een thuisinwonend kind van 18 jaar of ouder dat onderwijs volgt en studiefinancie-
ring of een tegemoetkoming scholieren ontvangt en een inkomen heeft van in totaal minder dan
€ 1.059,49 per maand en een thuisinwonend voormalig pleegkind van 18 jaar of ouder.

Leeftijdseis
Inwoners van Bronckhorst van 18 en ouder met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm
en een laag vermogen (voor de bedragen zie onder Inkomenseis en Vermogenseis) kunnen in aan-
merking komen voor: 

 .................................................€ 120,- per gezinslid
 ...................................................................................................................................... € 55,- per kind

 .................................................................................................€ 545,- per kind

aanvullende zorgverzekering bestaat er zonder premieverhoging recht op extra vergoedingen van 
Menzis)

Inkomenseis
Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, alimentatie of een heffingskorting. De volgende inkomens-
grenzen (netto exclusief vakantietoeslag) per maand zijn van toepassing:

Alleenstaanden
18 tot 21 jaar ............................................................................................................................................................................................................................€ 241,-
21 tot 65 jaar ............................................................................................................................................................................................................................€ 992,-
65 jaar ..............................................................................................................................................................................................................................................€ 1.073,-
in zorginstelling wonend ...........................................................................................................................................................................................€ 361,-
Alleenstaande ouders
18 tot 21 jaar ............................................................................................................................................................................................................................€ 521,-
21 tot 65 jaar ............................................................................................................................................................................................................................€ 1.272,-
65 jaar ..............................................................................................................................................................................................................................................€ 1.350,-
in zorginstelling wonend ...........................................................................................................................................................................................€ 361,-
Gezinnen
18 tot 21 jaar zonder kinderen ...........................................................................................................................................................................€ 483,-
18 tot 21 jaar met kinderen ....................................................................................................................................................................................€ 762,-
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen ...........................................................................................€ 940,-
één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen ....................................................................................................€ 1.219,-
3 meerderjarigen waarvan twee 18 tot 21 jaar en één 21 tot 65 jaar zonder kinderen ...............€ 1.181,-
21 tot 65 jaar ............................................................................................................................................................................................................................€ 1.397,-
65 jaar waarvan één of meer 65 jaar of ouder ...............................................................................................................................€ 1.476,-
in zorginstelling wonend ...........................................................................................................................................................................................€ 579,-
Let op! Bij medebewoning met anderen dan gezinsleden gelden andere inkomensgrenzen. Voor meer 
informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen min schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn: bank- en spaargelden, koop-
woning, auto, boot, caravan, aandelen en lijfrente. Het vermogen mag niet meer bedragen dan:

 ......................................................................................................................................................................€ 11.370,- 
 ...................................................................................................................................................................................................................€ 5.685,-

Aanvragen en informatie
Ook de participatiebijdrage vraagt u digitaal aan met uw DigiD via www.bronckhorst.nl. U kunt het 
aanvraagformulier ook opvragen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Inwoners die van de ge-
meente een bijstandsuitkering ontvangen, hoeven geen aanvraag in te dienen. Zij krijgen de participa-
tiebijdrage automatisch op hun bankrekening overgemaakt. Voor vragen kunt u contact met ons opne-
men via e-mail: info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Laag inkomen?
Kijk of u recht heeft op de participatiebijdrage!

Uit de raad



De gemeente is begonnen met het 
(groot)wegenonderhoud 2012. De 
ergste schades worden gerepareerd. 
Helaas kunnen we door beperkte fi-
nanciële middelen niet alle schades 
oplossen. Het streven is om het asfalt-
onderhoud voor de zomervakantie af 
te ronden. Welke wegen we wel en 
niet gaan onderhouden, is besloten 
na inspectie van de wegen afgelopen 
winter. Niet urgente schades schui-
ven we door naar een volgend jaar. 
Klein onderhoud gebeurt gedurende 
het gehele jaar, bijvoorbeeld loslig-
gende stoeptegels, een gat in de weg 
of een verzakking in het straatwerk. 
U kunt dit soort meldingen aan ons 
doorgeven via tel. (0575) 75 02 50 of 
www.bronckhorst.nl (melding woon-
en leefomgeving).

Onderhoud Toldijkseweg-
Kruisbrinkseweg Steenderen
Sinds begin april is de weg tussen 
Toldijk en Steenderen afgesloten we-
gens wegwerkzaamheden. Het weg-
dek was aan vervanging toe. In over-
leg met de bedrijven is besloten om 
het werk in een aantal fasen uit te 
voeren. We zijn gestart met het ver-
wijderen van de oude toplaag en het 
pleksgewijs repareren van diepere 
scheuren en gaten. In de eerste fase 
is de eerste laag asfalt aangebracht 
en deze week volgt de betonstook in 
de berm. Hierna brengen we de to-
plaag en de belijning aan (dit gebeurt 
‘s avonds en ‘s nacht om de overlast 
te beperken), bestraten we inritten 
opnieuw en en zaaien we de bermen 
weer in. De verwachting is dat de 

werkzaamheden medio mei a.s. klaar 
zijn. 

Proefvak Banninkstraat
Op de Banninkstraat net buiten Hen-

gelo, ter hoogte van Wullink aardap-
pelen, is op een aantal plekken het 
asfalt op verschillende manieren ge-
repareerd. Er zijn in totaal vijf proef-
vakken aangebracht. Vier nabij de

inrit van Wullink en één in de bocht 
richting Hengelo. Deze manier van 
repareren van het asfalt is nieuw 
voor de gemeente. Via de proefvak-
ken bekijken we of het een goed al-
ternatief is om plekgewijs onderhoud 
uit te voeren aan de asfaltwegen. Via 
hogedruk wordt koude bitumen (op 
basis van plantaardige olie) en split 
op de schadeplek gespoten. Het ver-
keer kan na 15 minuten al weer over 
de gerepareerde plek rijden. Het mid-
del is dus snel aan te brengen en 
duurzaam. We onderzoeken of we
op deze manier met een beperkter 
budget de wegen in Bronckhorst in 
goede staat kunnen houden. De
komende tijd controleren we
regelmatig hoe het wegdek zich 
houdt.

Onderhoud asfaltwegen

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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 F.B. Hogemans

de Drank- en Horecawet, 17 en 18 augustus van 20.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, tijde-
lijke gebruiksvergunning voor het plaatsen van een tent, 17 en 18 augustus, afsluiten Winkels-

12.00 uur, Hengelsfeest

21.00 uur, 9 juni van 10.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend en 10 juni van 15.00 tot 19.30 uur, 
ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 8 juni van 17.00 tot 20.30 uur, 9 juni van 15.00 tot 00.30 
uur de dag daarop volgend en 10 juni van 15.00 tot 19.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning voor 

Drank- en Horecawet, 2 juni van 10.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend en 3 juni van 10.00 tot 
-

-

-

van de Kerkstraat, van 17.00 tot 22.00 uur, chr. muziekvereniging Sursum Corda

-
fing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. de motocross-wedstrijden, TCD Hummelo

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 

 
Rectificatie bouwvergunningen fase 2, tov het gepubliceerde over dit onderwerp op
10 april 2012:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden 
verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager 

dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 De Slof
-

dag, 30 april 2012 van 10.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, café De Herberg
-

liemiddag met animaties, vertier en live-muziek, 23 juni van 20.00 tot 01.30 uur de dag daarop 

 Evenementen Vorden

-

uur, Oranjevereniging Vorden

-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

 
Tijdelijke verkeersmaatregelen

-
agbouw, op 22 april 2012 van 08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer

30 april 2012 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

de Sarinkkamp 7 afgesloten voor alle verkeer
-

-
keer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

-

van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Omgevingsvergunningen voor het kappen 
van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de wer-
king van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure fase 1

(graan- en brandstoffenhandel) naar wonen te wijzigen en de bouw van 4 woningen 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. De stukken liggen van 19 

melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 ontwerpvergunning

 ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

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

Rectificatie tov het gepubliceerde over onderstaand onderwerp op 10 april 2012:
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure en verkla-
ring van geen bedenkingen

-
derland 

in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 ontwerpvergunning

 ingebracht tegen de ontwerpvergunning

 besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo/Vorden 2010; 
Wolsinkweg 6 Keijenborg’

-
pelijk geworden. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van agrarisch naar wonen. Na 
sloop van agrarische bebouwing worden twee vrijstaande woningen, drie aaneengebouwde wonin-
gen en een splitsing van de bestaande woning in twee woningen mogelijk gemaakt.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

→ → Ruimtelijke plannen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Vierakkersestraatweg 
22 Vierakker’

-
herroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming 

-
lige agrarische bebouwing, restauratie van een karakteristieke schuur en landschappelijke inpas-
sing wordt de bouw van één vrijstaande woning mogelijk gemaakt.

bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de 
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 

→ → Ruimtelijke plannen.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een 
reactie.

Bestemmingsplannen

Verkeersbesluit Bergstraat in Zelhem
B en w hebben op 10 april jl. besloten om op de Bergstraat in Zelhem éénrichtingsverkeer in te stel-

door het toepassen van borden. Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 17 april 

Mogelijkheden voor bezwaar

naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden 
waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten. Het 
besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift. Een besluit geldt namelijk 

om de werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat 

van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een ver-
zoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Verkeer en vervoer

Zelhem

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE BADKAMER

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

€ 8400,-

 

Nu een complete badkamer
 incl- montage en tegelwerk

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

 
 
 
 
 
                
                      Voor de nieuwste ontwikkelingen 
              nu en in de toekomst. 
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TWEE WONINGEN, ÉÉN BOODSCHAPPENTAS? DENK AAN UW AOW-PENSIOEN.
Ontvangt u een AOW-pensioen voor alleenstaanden? De hoogte van uw AOW-pensioen kan veranderen als u met iemand een gezamenlijke  
huishouding heeft. Dat is het geval als u de meeste tijd samen doorbrengt op één adres, ook al staat u op verschillende adressen ingeschreven. 
Bovendien deelt u samen de kosten van het huishouden of zorgt u voor elkaar. Hoe zit dat precies? 

Maarten (67) en Hanneke (70) hebben elkaar vorig jaar 

leren kennen bij de wandelvereniging in hun dorp.  

Na een aarzelend begin blijft Hanneke steeds vaker  

bij Maarten logeren. Toch heeft ze geen plannen om 

haar huis te verkopen en bij Maarten in te trekken.  

‘We zijn gehecht aan ons eigen plekje.’ 

AOW-pensioen voor een alleenstaande
Maarten en Hanneke ontvangen allebei AOW-pensioen 

van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als  

alleenstaande krijgen ze ieder een AOW-pensioen  

van € 1.079,93 bruto per maand. Wie getrouwd is of 

volgens de wet samen woont, krijgt € 752,12 bruto  

per maand. Dat is niet voor niets: wie samen woont, 

kan veel kosten delen. Geldt dat ook voor Maarten  

en Hanneke? 

‘We houden ieder onze eigen woning’
‘We staan op verschillende adressen ingeschreven bij 

de gemeente’, reageren ze. ‘We houden onze eigen 

woning.’ Maar dat doet er niet toe voor de AOW. 

Maarten en Hanneke verblijven het grootste deel  

van hun tijd samen op hetzelfde adres, doen samen 

boodschappen, ze gebruiken dezelfde auto en helpen 

elkaar bij het huishouden. Dat zijn allemaal aanwijzingen 

dat ze een gezamenlijke huishouding voeren en dus 

voor de wet samen wonen. 

Een situatie kan veranderen
Maarten en Hanneke staan er niet bij stil dat ze 

ondertussen heel veel samen doen en delen. Dat  

is geleidelijk zo gegroeid. Een situatie kan nu eenmaal 

veranderen. Twijfelt u over uw eigen situatie?  

Neem het zekere voor het onzekere en kijk op  

www.weethoehetzit.nl, dé wegwijzer in regels  

bij AOW-pensioen.

Juist nu is het belangrijk na te gaan of u zich aan de 
regels houdt omdat de overheid van plan is om de boetes 
op overtredingen te verhogen. Dat mag u toch niet 
overkomen?

Wanneer woont u voor de wet samen?
U woont volgens de wet met iemand samen als er sprake is van een ‘gezamenlijke huishouding’.  

Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als u:

 met een andere persoon uw hoofdverblijf in één woning heeft én
  de kosten van het huishouden deelt      (bv. de boodschappen) of
 voor elkaar zorgt (bv. samen koken of schoonmaken).

Let op: het voeren van een gezamenlijke huishouding betekent dus niet per se dat u ook continu samen in een woning verblijft.

Samen wonen kan met iedereen
Om volgens de wet met iemand samen te wonen (en een gezamenlijke huishouding te voeren), hoeft er geen verliefdheid in  

het spel te zijn. U kunt bijvoorbeeld ook samen wonen met een goede vriend, een broer of zus, een verzorger, of een kleinkind dat 

‘op kamers’ woont. Alleen als u samen woont met uw kinderen of ouders, is er geen sprake van een gezamenlijke huishouding.

Geef wijzigingen door
Als u de SVB niet (tijdig) heeft doorgegeven dat u een gezamenlijke huishouding bent gaan voeren met een ander, en daardoor ten 

onrechte AOW-pensioen voor alleenstaanden ontvangt, kunt u een boete krijgen. Daarom is het belangrijk dat u zo’n wijziging snel 

doorgeeft aan de Sociale Verzekeringsbank. Kijk voor meer informatie op www.weethoehetzit.nl.

Dit is een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank.

Campagnebeeld

Advertorial
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Maandaanbieding APRIL*
AKTIE

GRATIS 
RUBBER 

ONDERTAPIJT
OP=OP

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
*Vraag naar de voorwaarden

Zaterdag 21 april
Zondag 22 april

www.facebook.com/lochemsegolfclub

@GCCDeGraafschap

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Kennisavond over
Bloedvaten ... de snelwegen 

van ons lichaam
 

Eef Jansen, orthomoleculair therapeut MBOG
te Zelhem organiseert 25 april wederom een 

kennisavond in “Het Wi e Paard” 
Ruurloseweg te Zelhem.

Onderwerp zal zijn: Bloedvaten… de snelwegen van ons 
lichaam,  zie redac onele bijlage elders in dit blad.

Aanmelden tot en met 24 april  a.s. via 
info@ee ansen.nl of per telefoon: 0314-622630

Kosten bedragen € 10,-- 
incl. koffie/ thee,cake,  hapje en drankje.

Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang van de avond om 
19.30 uur, einde 23.00 uur.

Tijdens deze avond worden enkele kor ngsbonnen 
 uitgegeven welke ’s avonds in de zaal of  tot en met 30 

april verzilverd kunnen worden in mijn prak jk.

Te Koop
Bosperceel gelegen

aan de Hazenhutweg
te Hengelo Gld.

Groot: 1.57.10 ha.

Voor meer info:
Tel.: 0315 - 39 54 20

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, sterk in al uw maaiwerk
we zijn o.a. 
dealer van:

Ezelstal de Edelingen 

Kattekolkweg 1 
7021 LK  Zelhem  
0314 - 620680 

 Zondag 22 april 2012 

Opendag  
Ezelstal de Edelingen 

22 april a.s. van
12.00 tot 16.00 uur

 
 

Gratis entree en activiteiten

• Gratis ezelritje
• Er is een mogelijkheid om 

met een ezel een stukje te 
wandelen

• Een rondleiding door het 
bedrijf

• Een kleurplatenwedstrijd
• Een speurtocht om het bedrijf 

en de Langeberg
• Schminken
• Spelletjes
• Luchtkussen
• Skelters
• Trampoline
• Jonge konijnen
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Op de pagina kunt u doorklikken 
naar de Contact-regio van uw keuze. 
De kopjes Groenlo en Lichtenvoorde 
verwijzen naar de pagina met nieuws 
uit het gebied waar respectievelijk 
de Groenlose Gids en de Elna ver-
schijnen. Deze pagina’s zijn direct te 
bereiken via www.contact.nl/elna en 
www.contact.nl/groenlosegids.

Beeld
De krant en website vullen elkaar 
aan. Op papier zijn de verslagen en 
nieuwsberichten vaak vergezeld van 
één of een paar foto’s. Op de website 
vindt u uitgebreide fotoreportages 
die tijdens evenementen en gebeur-
tenissen in de regio zijn gemaakt. 
Daarnaast worden er geregeld video-

items gemaakt. Soms staat er bij een 
artikel in de krant een zogeheten QR-
code. Dat betekent dat er op Contact.
nl extra beeldmateriaal te vinden is. 
Scan de QR-code met uw smartphone 
of tablet en u bent direct op de juiste 
plek. 

Social media
De social media bieden de mogelijk-
heid om direct op de hoogte van het 
laatste nieuws te blijven. Elke editie 
heeft een eigen twitter-account dat 
te vinden is op www.contact.nl/soci-
almedia. Daar zijn ook de links naar 
het YouTube- en Facebook-account 
te vinden. Een leuk artikel gezien op 
Contact.nl dat u meteen wil delen via 
de social media? Bij elk bericht wordt 

de mogelijkheid geboden om het 
nieuws op uw Twitter-, Facebook of 
LinkedIn-account te plaatsen.

Mede mogelijk gemaakt door u
De nieuwsmedia van Weevers Gra-
fimedia worden mede mogelijk ge-
maakt door u. Krant en site moeten 
een weergave zijn van wat zich in 
een groot deel van de Achterhoek 
afspeelt. Daar hebben we uw nieuw-
stips voor nodig. 
Op de website staat een prominente 
banner die verwijst naar het nieuw-
stipformulier. 
Daarnaast wordt ook de mogelijkheid 
geboden om via de sites advertenties 
aan te bieden. 
De nieuwssite en uiteraard ook de 
weekbladen zijn voor ondernemers 
dé plek om hun winkel of producten 
onder de aandacht te brengen.

Ga gauw een kijkje 
nemen op 
www.contact.nl of 
scan de QR-code!

Contact.nl in een nieuw jasje

Achterhoek – De website Contact.nl heeft een behoorlijke metamor-
fose ondergaan. Al decennialang bent u gewend het laatste nieuws 
wekelijks in Elna, Groenlose Gids of Contact te lezen. Sinds een aantal 
jaren zijn deze berichten ook op internet te vinden. Weevers Grafi-
media is de uitgever van deze kranten en de nieuwssite en beseft dat 
de moderne nieuwsconsument dagelijks het nieuws in tekst en beeld 
gepresenteerd wil krijgen. Om goed voor de dag te komen is Contact.
nl daarom in een nieuw en fris jasje gestoken.

Deze zomer moet er een nieuw album 
verschijnen van de Doetinchemmer. 
Het eerste voor zijn nieuwe platen-
maatschappij CNR (oa Jannes, Wolter 
Kroes en Jan Keizer & Anny Schilder). 
Barth krijgt daarbij versterking van 
het producenten/componistenduo 
Emile Hartkamp en Norus Padidar 
(die onder andere werkten voor Jan-
nes, Frans Bauer en Peter Beense). “Ik 
ga verder op mijn koers”, stelt Wil-
lem. “Dat betekent een mix van le-
vensliedjes en uptempo werk met een 
Zuid-Amerikaans tintje. Er moeten 
op dit moment nog enkele nummers 
opgenomen worden, ik hoop dat we 
in mei, juni klaar zijn zodat we het 
album snel daarna op de markt kun-
nen brengen.”
Barth (36) zingt inmiddels zo’n twaalf 
jaar. De liefde voor muziek kreeg hij 
met de paplepel ingegeven. “Mijn 
moeder had vroeger altijd piratenzen-
ders opstaan. Als kind vond ik de mu-
ziek al geweldig.” Toch zou het nog 
een tijdje duren voordat hij zich op 
de muziek richtte. Op zijn 16e startte 
hij namelijk met een Duitse tak van 
zijn vaders metaalbedrijf. Zingen was 

een hobby. Pas rond zijn 24-ste werd 
hij ontdekt door John Spencer. Daar-
na begon Willem eigen werk op te 
nemen. Inmiddels zijn er vier albums 
verschenen. 

Gouden plaat
Hij is nog niet doorgebroken naar het 
grote publiek, maar de nadruk ligt 
daarbij op het woordje nog. Hij heeft 
immers meerdere Nederlandstalige 
hits gescoord, is regelmatig te zien 
op Sterren.nl en treedt door het hele 
land op. “Ik kan inderdaad niet zeg-
gen dat ik het geluk heb gehad dat ik 
met één liedje helemaal in de boven-
ste regionen terecht ben gekomen, 
maar ik merk een duidelijk stijgende 
lijn. Elk jaar zet ik een paar nieuwe 
stappen omhoog. 
Het gaat stapje voor stapje En zo raak 
ik alle treden van de trap. Maar mis-
schien is dat ook beter, zo houd je 
het ook langer vol. In de afgelopen 
periode heb ik weer de overstap ge-
maakt naar een nieuwe platenmaat-
schappij. Zo krijg steeds betere men-
sen om me heen. Het is fantastisch 
om met Emile en Norus te werken. 
Het is mijn doel om een langdurige 
zangcarrière te hebben. Ik vind het 
veel te leuk om te doen. Mijn droom? 
Een gouden plaat. Dat hoeft van mij 
niet meteen de komende plaat te zijn, 
het mag ook over een paar jaar, maar 
ik wil echt graag ooit eens zo’n plaat 
aan de muur kunnen hangen. En dat 
is in deze tijd moeilijk genoeg!”

Bewijzen
Hoewel hij van zijn zangcarrière zou 
kunnen leven, is hij ook nog steeds 
ondernemer. “De overeenkomst tus-
sen ondernemen en zingen? Poeh… 
Ik wil de dingen die ik doe goed doen. 
Bij ondernemen en zingen moet je op 
je gevoel af gaan. Gewoon doen! Maar 

als ik een liedje krijg 
aangeboden, waar 
ik geen goed gevoel 
bij heb, dan neem ik 
het ook niet op.” 
Natuurlijk heeft hij 
zin in het Mega Pi-
raten Festijn. “Dat 
heeft wel iets, zo 
lekker dicht bij huis. 
Soms zie ik ook wel 
bekenden in het pu-
bliek, maar ik kan je 
vertellen dat het nog 
wel aardig lastig is 
om in zo’n groot pu-
bliek alle bekenden 
terug te vinden. Ik 
merk wel dat ik bui-
ten mijn eigen regio 
iets populairder ben. 
In Brabant scoor ik 
bijvoorbeeld beter, 
maar datzelfde ver-
haal hoor ik van heel 
veel andere artiesten. 
Dicht bij huis heb 
je misschien wat meer te bewijzen. 
Maar hoe dan ook is het weer een eer 
dat ik er mag staan. Midden tussen 
allemaal artiesten die allemaal al een 
stapje verder zijn.”

VVK
Kaarten voor het MPF in Zelhem zijn 
verkrijgbaar bij de Bruna in Ruurlo, 
de Bruna in Vorden, De Roos Leder-
waren in Doetinchem, Radio Ideaal 
in Zelhem, Café De Tol in Zelhem, 
Café de Snor in ’s Heerenberg, Café 
’t Hemeltje in Ulft, Dri-Com in Var-
sseveld, Dri-Com in Didam, Totaal 
Gemak Leuven in Zevenaar, Restaria 
Bos in Gaanderen, Fox Partycentrum 
in Vragender en Eetcafé De Groes in 
Zelhem. Tevens kun je kaarten kopen 
op de site www.megapiratenfestijn.

Doetinchemmer zanger staat op 21 april op MPF in Zelhem

Willem Barth: Stapje voor stapje omhoog
Zelhem - Jaren geleden mocht 
hij Mega Piraten Festijnen nog 
openen, een liedje om een uur of 
acht en weg was hij weer, maar 
op 21 april, tijdens het MPF in 
Zelhem, zal Willem Barth rond 
half twaalf het podium betreden 
en mag hij twee of drie liedjes 
zingen. Er zit een duidelijk stij-
gende lijn in zijn carrière. “Of het 
nou in Zelhem is of in Katwijk, 
dat maakt me eigenlijk niks uit”, 
stelt de zanger. “Het is altijd leuk 
om voor duizenden mensen op te 
treden en het is nog leuker als die 
duizenden mensen ook je liedjes 
meezingen!”

Gelderland kent meer dan 3600 
verenigingen. De mensen achter 
deze verenigingen zetten zich we-
kelijks, zo niet dagelijks, in voor 
het sport- en beweegklimaat in 
Gelderland. 
De GSF waardeert dit enorm en geeft 
daarom alle Gelderse verenigingen  
de kans op een extraatje tijdens de 
Nationale Sport Week. 
De hoofdprijs is een verenigings-
scan van de GSF ter waarde van 
1800 euro.  Deze scan geeft vereni-
gingen inzicht in de ontwikkelin-
gen van de verenigingsorganisatie, 
de opbouw van het ledenbestand 
en de financiële zelfredzaamheid, 
nu en in de toekomst. 
Daarnaast geeft de GSF nog drie 
tegoedbonnen  van 250, 150 en 
100 euro weg. Deze zijn te beste-
den bij KWD Sport te Doetinchem. 
Ook ontvangen alle deelnemende 
verenigingen én al hun leden een 
kortingsbon van 10% te besteden 
aan kleding bij KWD Sport te Doe-
tinchem. 
Verenigingen kunnen meedoen 
via de website www.geldersesport-
week.nl/vereniging. Door het be-
antwoorden van de vraag: ‘Wat 
maakt uw vereniging zo bijzon-
der?’ maken de verenigingen kans 
op een van de prijzen.

GSF beloont 
Gelderse 
sportverenigingen
Regio - De Gelderse Sport Fede-
ratie (GSF) verloot prijzen voor 
Gelderse sportverenigingen tij-
dens de Nationale Sport Week. 
Clubs maken kan op een gratis 
verenigingsscan ter waarde van 
1800 euro of een van de KWD 
Sport waardebonnen (250, 150 
of 100 euro).

nl, bij alle vestigingen van Primera 
en bij Paylogic (www.paylogic.nl, tel. 
0900-72956442). 

Programma
Jan Smit, Jannes, 3JS, Marianne We-
ber, Monique Smit, Lee Towers, Frans 
Duijts, Gebroeders Ko, Toni Wille, Elz 
Bakker, Jacques Herb, Jan Keizer & 
Anny Schilder, Koos Alberts, Sieneke, 
Thomas Berge, Willem Barth, Win-
nie, De Deurzakkers, Erna Temming, 
Helemaal Hollands, Peter Beense, 
Vinzzent, René Karst, Tim Douwsma, 
Aukje Fijn en De Zware Jongens. 

Tijden
Het terrein gaat open om 18.30 uur, 
het programma begint om 20.00 uur. 
Voor meer informatie 
zie www.megapiratenfestijn.nl.

Al meer dan 40 jaar gaan er vele kin-
deren mee met de kampen. Gene-
raties zijn opgegroeid met de alom 
bekende blauw/witte tenten die op-
gesteld staan in een weiland met een 
bosrijke omgeving. 
En dat is ook niet vreemd want het 
programma zit vol activiteiten waar-
door de kinderen zich het hele kamp 
prima vermaken. 
Er zijn speurtochten uitgezet, er 
wordt gezongen bij het kampvuur, er 
worden diverse spelletjes in het bos 
en op het kampterrein gespeeld. En 
‘s avond helpen de kinderen mee met 
het koken van het avondeten. 
Speciaal voor de jeugd van 12 tot en 
met 15 jaar is er een uitdagend pro-
gramma opgezet met diverse out-
door-activiteiten zoals bijvoorbeeld 
wandklimmen, abseilen en kanoën. 
En om het kamp extra spannend te 
maken zijn er speciale plekken in 
Nederland uitgezocht waar het kamp 
opgeslagen wordt en waar de nacht 
wordt doorgebracht.

De kampen van het CJV zijn voor alle 
jeugd! 
Alle kinderen in de leeftijd van 6 
tot en met 15 jaar uit de gemeente 
Bronckhorst en omgeving kunnen 
zich opgeven voor de kampen. 

Door de ondersteuning van de grote 
groep vrijwilligers, de donateurs en 
de verhuur van ons kampmaterieel 
zijn de prijzen voor het kamp laag te 
houden. 
In overleg is het zelfs mogelijk om de 

kosten aan te passen aan het budget
van de ouders. 

De kampen zijn verdeeld in verschil-
lende categorieën:

14 juli (8 t/m 10 jaar). 

juli (10 t/m 12 jaar). 

juli (6 t/m 8 jaar). 

21 juli (12 t/m 15 jaar). 

Met trots kan de Stichting CJV Zomer-
kampen Bronckhorst en omstreken
dit jaar melden dat ze ook dit jaar 
weer garant staan voor leuke en ac-
tieve kampen in de zomervakantie. 

In de kernen Zelhem, Halle, Hengelo,
Keijenborg en Velswijk wordt bij deze
editie van het contact de flyer van het
CJV toegevoegd. 
Heb je geen flyer ontvangen, maar
ben je wel geïnteresseerd? 
Binnenkort wordt de flyer ook uit-
gedeeld op de basisscholen, of vraag
hem aan bij één van onze bestuurs-
leden. 

Ben je geïnteresseerd in één van deze
kampen of wil je graag wat meer in-
formatie?

Kijk dan op www.cjvzomerkampen.
nl of neem contact op met Mark Ee-
nink (penningmeester), via tel. 0575-
461336 of info@cjvzomerkampen.nl.

Opgave nu mogelijk

Sport, spel en vriendschappen
Hengelo - De inschrijvingen van 
de CJV Zomerkampen 2012 zijn 
weer geopend! 
In de zomervakantie zullen 
de jongeren in de leeftijds-
categorie van 6 tot en met  
¿¿¿15 jaar weer op pad gaan on-
der leiding van een professio-
neel team vrijwilligers. Doel: Een 
plezierige en actieve week in de 
buitenlucht, sporten, spelen en 
(nieuwe) vriendschappen sluiten!

Eén activiteit bij de CJV Zomerkampen.
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De televisiemakers van Omroep MAX 
zochten voor hem de antwoorden.  
Gerrit zelf kreeg ze op zaterdag 7 
april al. Het grote publiek hoort en 
ziet het verhaal over ‘Verraad in 
de Achterhoek’ op vrijdagavond 20 
april. Dan wordt om 22.25 uur de 
derde aflevering van de vierdelige se-
rie ‘Oorlogsgeheimen’ op Nederland 
1 uitgezonden. 
Veel mag Gerrit er nog niet over zeg-
gen, maar dat de antwoorden die hij 
kreeg diepe indruk maakten, staat als 
een paal boven water. “Het is maar 
goed dat zijn ouders niet hebben 
geweten wat Gerhard heeft meege-
maakt.” 

Hel op aarde
Wöbbelin was de hel op aarde. “De 
mensen moesten het kamp zelf uit-
breiden. Velen verbleven bij winterse 
temperaturen in barakken die nog 
niet af waren.” Voorzieningen waren 

er nagenoeg niet. “Er stond maar één 
waterpomp”, weet Gerrit. Het water 
dat eruit kwam, veroorzaakte ook 
nog eens allerlei ziektes omdat ieder-
een zijn behoefte in de buitenlucht 
moest doen. De ontlasting kwam 
daardoor in het grondwater terecht. 
“En in de wasruimtes lagen de lijken 
op elkaar gestapeld.” 
Het concentratiekamp werd op 2 mei 
bevrijd. Een dag later overleed Ger-
hard. “Het had hem niet geholpen als 
de bevrijders een paar dagen eerder 
waren gekomen. Zo verzwakt was hij 
vermoedelijk.”

Eerbetoon aan Gerhard Wolsink
De ouders van Gerhard (opa en oma 
van Gerrit) en zijn enige broer (Ger-
rits vader) spraken vrijwel nooit over 
hem. “Dat zal te pijnlijk zijn geweest. 
Ik kan mij voorstellen dat erg moei-
lijk is om je zoon of enige broer te 
verliezen.” Gerrit wist alleen dat zijn 

oom een radioverbinding had in de 
boerderij van zijn ouders in het bui-
tengebied ten oosten van het dorp. 
De Duitsers kregen daar lucht van 
en vielen in de avond van 30 decem-
ber 1944 de woning binnen. Hoewel 
ze niets vonden, werd Gerhard toch 
gearresteerd en later afgevoerd naar 
concentratiekamp Wöbbelin. Daar 
kwam hij op 3 mei 1945 om. “Ook 
wist ik dat hij scharrelde met een 
meisje uit Arnhem. Daar hebben mijn 
grootouders later nooit meer wat van 
gehoord. Zou ze hem verraden heb-
ben of zelf ook opgepakt zijn?”
In een poging om een antwoord op 
deze en alle andere vragen die in zijn 
hoofd spookten te vinden, benaderde 
Gerrit Omroep MAX. “Dat was nadat 
ik vorig jaar het eerste deel van Oor-
logsgeheimen zag. In eerste instantie 
met de gedachte dat zij mij misschien 
wel door konden verwijzen naar de 
juiste bronnen.”

De televisiemakers vonden het ver-
haal echter zo bijzonder dat ze uit-
voerig op onderzoek uitgingen en dat 
leidde tot een voor Gerrit Wolsink 
indrukwekkende reconstructie. “Het 
was altijd maar een verhaal, nu is het 
net alsof ik het heb meegemaakt. De-
ze aflevering zie ik als een eerbetoon 
aan hem.”

Gerrit Wolsink: ‘Het was maar 
een verhaal, nu een belevenis’

Hengelo – Het gevoel dat je hebt na een begrafenis. Dat had Hengeloër 
Gerrit Wolsink toen hij het voormalige concentratiekamp Wöbbelin 
in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren verliet. Gerrit 
Wolsink had daar op die plek, waar zijn oom Gerhard op 3 mei 1945 
de dood vond, de indringende reconstructie gezien van zijn arrestatie 
en de periode daar op volgde gezien. Gerrit liep tot dat moment rond 
met veel vragen over het hoe en waarom de broer van zijn vader was 
gepakt door de Duitsers. “Ik heb geen vragen meer over hem. Het is 
voor mij nu afgesloten. Ik kan trots zijn op mijn oom.”

Gerrit Wolsink kijkt naar de boerderij waar op 30 december 1944 zijn oom Gerhard werd gearresteerd door de Duitsers.

“Ik ben heel blij met het resultaat”, 
zegt de oud-Achterhoekse. “Dit is de 
aflevering waar ikzelf het meest mee 
heb.”  Voor de serie die vorig jaar voor 
het eerst werd uitgezonden, meldden 
zich dit seizoen zeventig personen 
aan. “We selecteren de spannendste 
verhalen en daarna kijken we in hoe-
verre we een antwoord op de vragen 
kunnen krijgen. Ook is het belangrijk 
dat er meerdere lagen in het verhaal 
zitten.”
Al vrij snel kwam Hoekstra op het 
spoor dat tot een antwoord op de vra-
gen van Gerrit Wolsink zou kunnen 
leiden. Met hulp van onder meer het 
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holo-
caust- en Genocidestudies, het Nati-
onaal Archief, het Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers, Achterhoeks 
Museum 1940-1945 en gedenkstätte 
Wöbbelin verzamelde ze in een paar 
maanden tijd een schat aan informa-

tie.  “Het was wel moeilijk om het 
verhaal rond te krijgen, maar mede
dankzij twee dagboekfragmenten viel
alles op zijn plaats.” 
Hoekstra had uiteindelijk voldoende
stof om een reconstructie van de ge-
beurtenissen te maken. De opnames
werden met oude voertuigen en to-
neelspelers van Ons Genoegen uit 
Borculo gemaakt. “De acteurs spre-
ken dus de taal van de streek. Dat
maakt alles nog geloofwaardiger.” 

Behalve de reconstructie is Gerrit
Wolsink in de aflevering van Oor-
logsgeheimen over zijn oom te zien.
Ze had wel een documentaire van 45
minuten kunnen maken, zo span-
nend is volgens haar het verhaal.
“Het moest echter in 25 minuten.”
De uitzending is vrijdag 20 april om
22.25 uur te zien bij Omroep MAX op
Nederland 1.

Reconstructie 
‘Oorlogsgeheimen’ in de 
Achterhoek opgenomen

Hengelo/Zelhem - De uitzending van Oorlogsgeheimen over Gerhard
Wolsink uit Hengelo is een spannend hoofdstuk uit de geschiedenis
van de Achterhoek in de Tweede Wereldoorlog. De reconstructie van
de gebeurtenissen die rondom de arrestatie van Gerhard Wolsink op
30 december 1944 plaatshadden, zijn opgenomen bij museumboerde-
rij Smedekinck in Zelhem. Dat is ook het dorp waar Rian Hoekstra
(eindredacteur, camera en regisseur) oorspronkelijk vandaan komt.

Een beeld uit de aflevering van Oorlogsgeheimen over Gerhard Wolsink uit Hengelo. De
beelden werden bij boerderijmuseum Smedekinck in Zelhem opgenomen en er deden
toneelspelers van Ons Genoegen uit Borculo aan mee.

Er werd gereden in de categorie 50cc, 
65cc, 85cc kleine en grote wielen en 
de 125cc. Deze klasse had helaas wat 
weinig deelnemers en daarom werd 
besloten deze samen met de 85cc 
grote wielen te verrijden. 
Alle wedstrijden werden over twee 
manches verreden. In de 50cc werd 
het podium geheel door dames be-
zet. Jeanet Evers werd glorieus win-
naar voor Laura en Amber Davids die 
tweede en derde werden over twee 
verreden manches. 
In de klasse 65cc ging de overwinning 
naar Bjorn Berendsen. 
Op plaats twee eindigde Janno Beek-
man en de derde plek was weggelegd 
voor Romy Davids. 

Sam de Lange en Maniny Tuininga 
werden resp. vierde en vijfde.
Robin van Oldeniel was een maatje 
te groot voor Mike Bokslag en Bjorn 
Wisman in de klasse 85cc kleine 
wielen. Sylven Theunissen en Tigo  
Peters werden gezamenlijk vierde 
met evenveel punten. 
Thijs Bulten reed zich verdienstelijk 
naar een verdiende overwinning in 
klasse 85cc grote wielen. Wouter Bos-
veld en Ties Hellegers werden resp. 
tweede en derde. 

Stan Kromkamp vierde, Koen van 
Dort vijfde, Damon Teerink zesde. 
Grote pechvogel van de dag was  
Giorgio Addis die zeer goed reed maar 

in de tweede manche met machine 
problemen moest uitvallen. 
In de 125cc trok Youri Pardijs de 

overwinning naar zich toe voor Jan 
Willem Arendsen. 

Namens de organisatie bedankte 
Johannes van Kempen de rijders na 
afloop voor hun sportieve strijd.

Eerste clubcross 
jubilerend VAMC
Vorden - Afgelopen zaterdag werd op het crosscircuit Delden de eer-
ste clubcross van dit jaar verreden. Een bijzondere cross, want exact 
50 jaar geleden vond er op dit circuit de eerste cross van de VAMC 
De Graafschaprijders plaats. Ondanks de concurrentie van andere 
clubwedstrijden in de regio, kwamen er zaterdagmiddag veel jeugdige  
rijders aan de start. Bij de VAMC de Graafschaprijders is veel aandacht 
voor de jeugd. Vier keer per jaar wordt er een club wedstrijd voor de 
jeugd georganiseerd.

Start clubcross.           Foto: Henk Teerink
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Leerlingen van het eerste en tweede 
jaar moeten in het kader van maat-
schappelijke stage iets ondernemen. 
Zo kwam de school op het idee kin-
derboerderij Feltsigt te benaderen en 
in overleg met hen te bekijken wat 

er gedaan kon worden. Een mooier 
moment kon haast niet. Een teke-
ning werd gemaakt en de leerlingen 
van het eerste en tweede jaar van 
praktijkonderwijs Zutphen gingen 
aan de slag met een enorm mooi 

eindresultaat. Het is een heel ruim 
onderkomen geworden met verschil-
lende ingangen, waardoor de cavia’s 
een soort labyrint hebben. Er zit een 
dicht gedeelte aan en een half open 
gedeelte. Kortom de cavia’s en kin-
derboerderij Feltsigt zijn enorm blij 
met dit mooie gebaar en bedanken de 
leerlingen voor het goede werk. 

Hoe de cavia’s het vinden is ook te 
zien op Hyves. 
Kijk dan op http://feltsigt.hyves.nl

Een nieuw onderkomen bij kinderboerderij Feltsigt

Schuilhok voor de cavia’s

Bekveld - De cavia’s van kinderboerderij Feltsigt hebben in maart 
een nieuwe plek gekregen. Waar ze voorheen nog verdeeld over ver-
schillende hokjes zaten hebben ze nu een mooie grote wei gekregen 
waar ze lekker in rond kunnen lopen en luieren in de zon. Een hele  
fijne plek alleen een goed schuilhok ontbrak nog. Praktijkonderwijs 
Zutphen bracht uitkomst.

De leerkrachten van Praktijkonderwijs Zutphen bij het nieuwe cavia schuilhok bij Feltsigt.

Het Melpomene Ensemble bestaat 
uit Marieke Steenhoek sopraan, Jan 
Kleinbussink klavecimbel en Marike 
Tuin barokcello. Een combinatie die 
in de prima akoestiek van de heringe-
richte Dorpskerk uitstekend tot zijn 
recht zal komen. Het programma is 
als volgt: De cantate ‘Fonti del pianto’ 
van Vivaldi, de Melpomene Suite van 
Fischer voor klavecimbel, ‘Lucrezia’ 
een cantate van Händel, de sonate 
no.11 in F van Vivaldi voor cello, van 

Händel de Chaconne in G voor klave-
cimbel en tot slot nog een cantate van 
Vivaldi ‘Usignoletto bello’. 

Marieke Steenbrink is een veelzijdig 
zangeres. Afgestudeerd in 2004 aan 
het conservatorium in Amsterdam 
waarna haar succesvolle loopbaan be-
gon. Zij haalde in 2006 een 1e. prijs 
als finaliste van het 9e Deutekom-
concours en in 2008 maakte ze haar 
debuut bij het Concertgebouworkest. 

Hierna werkte zij samen met Ton 
Koopman, Nederlandse Bachvereni-
ging en De Nederlandse Opera. Jan 
Kleinbussink is cantor-organist van de 
Grote- of Lebuïneskerk te Deventer. 
Het is een veelzijdig en veelgevraagd 
musicus die o.a. werkte met Marius 
van Altena, Max van Egmond en Ma-
rie Leonhardt. Marike Tuin studeerde 
aan het conservatorium van Amster-
dam en den Haag. Speelt o.a. in het 
Combattimento Consort Amsterdam 
en het Frankfurter Barockorchester. 
Zij bespeelt een cello die in 1777 ge-
bouwd werd door Benjamin Banks. 
Het concert begint om 15.30 uur. Jon-
geren tot 16 jaar gratis toegang . Zie 
ook www.muziekdorpskerkvorden.nl

MuziekDorpskerk en het 
Melpomene Ensemble

Vorden - Zondagmiddag 22 april aanstaande ontvangt MuziekDorps-
kerkVorden het Melpomene Ensemble in de Vordense Dorpskerk. Het 
ensemble brengt een luchtig voorjaarsprogramma in deze, wat mu-
ziek betreft, luwe tijd na alle Passieconcerten. Muziek van Antonio 
Vivaldi, Johann Casper Ferdinand Fischer en Georg Friedrich Händel.

Melpomene Ensemble

Naast de grote groep sporters zon-
der (fysieke) klachten is het AeroFitt 
gelukt om de juiste voorwaarden te 
creëren, en het personeel zo op te 
leiden bij erkende instituten, dat zij 
specifieke gezondheidslessen kunnen 
begeleiden.
In de week van 23 april bestaat er de 
mogelijkheid om geheel vrijblijvend 
een lezing over een van de gezond-
heidslessen bij te wonen. Tijdens deze 
lezingen maakt u kennis met de in-
houd van deze lessen.

Hebben ze uw nieuwsgierigheid ge-
wekt maar vindt u de drempel toch
nog best hoog?

Kom gerust eens een lezing volgen. Na
het bijwonen van een lezing bieden
zij de mogelijkheid om één maand 
gratis en vrijblijvend een programma
uit te proberen.
(Zie ook de advertentie elders in Con-
tact).

Voor meer informatie en reserveren 
kunt u contact opnemen met Ge-
zondheidscentrum AeroFitt Hengelo
0575-465001 of Gezondheidscentrum
AeroFitt Zutphen 0575-820222 of
mailen naar info@aerofitt.nl

Gezondheidscentrum 
AeroFitt geeft gratis lezingen
Hengelo - Sportcentrum AeroFitt 
heeft het voor elkaar gekregen 
om zich echt te mogen specialise-
ren als gezondheidscentrum!

Het is als een hobby begonnen. “Op 
mijn zeventiende heb ik mijn eerste 
auto gekocht. Die Deux Chevaux heb 
ik zelf opgeknapt en gerestaureerd,” 
vertelt Geert van Asselt enthousiast. 
Ook maakte hij van een aantal oude 
eendjes een weer één nieuwe. “Met 
een blinddoek om kan ik ze uit el-
kaar halen.” Door de jaren heen res-
taureerde hij naast zijn schoolactivi-
teiten ook auto’s, met name eenden, 
maar eenmaal aan het werk lukte het 
minder om tijd daarvoor te vinden.
Geert werkte de eerste jaren fulltime 
bij Autobedrijf Herwers in Doetin-
chem als Service Manager. Toen be-
gin dit jaar het plan ontstond om 
voor zichzelf te beginnen en zijn een-
den te gaan verhuren, veranderde hij 
binnen Herwers van werkplek. Nu 
heeft hij een Receptie en Magazijn-
functie bij de verschillende Herwers 
vestigingen in de Achterhoek. “Waar 
onderbezetting is, ga ik naartoe,” legt 
hij uit. “Dit is parttime goed te doen.” 
Hij rijdt dan toch altijd in een van 
zijn eenden. “In het dagelijks verkeer 
kun je best meekomen,” lacht Geert. 
“Het is daarnaast belangrijk voor de 
bekendheid van mijn bedrijfje, al is 
het ook zonde om er een andere auto 
naast te hebben. Ik probeer het een 
beetje af te wisselen en alle eenden 
om de beurt in de running te houden. 
Dat is wel belangrijk.”
De eerste eend, maar ook de kever 
en de mini, werden voor het eerst 
gebouwd in de jaren ’40 en ‘50. “Het 
concept van de eend is qua model 
niet veranderd. Vanaf die tijd tot 
1990 zijn ze bijna 50 jaar hetzelfde 
gebouwd. Ze konden niet meer mee 
met de hedendaagse modellen en 
gekozen werd om ze niet meer te 
maken. Ze hebben zich op de andere 
Citroën typen gericht.”
De eendenverhuur van Geert van As-
selt heeft de naam Duckstoer meege-
kregen: toeren met eenden is natuur-
lijk stoer. “Het kwam door het shirtje 
van onze zoon, waarop een eendje 
stond afgebeeld met de tekst ‘stoer’ 
eronder,” lacht Dieuwke.

“De basis is een eend huren en gezel-
lig een dagje uitwaaien,” vertelt Geert.
“Maar we hebben er eventueel ook 
een goed gevulde picknickmand bij
of bijvoorbeeld een arrangement met
Logeer&Sfeer in Steenderen, waar ik
voor een dag een auto kan brengen.
Dan kun je vanaf het vakantiehuisje
een route rijden.”
Ze hebben een routeboek gemaakt
voor een Kastelen- of een IJsselroute.
“De kastelenroute is 100 kilometer en
gaat helemaal door de Achterhoek. 
De IJsselroute gaat van Doesburg
tot Deventer langs beide kanten van
de IJssel met een oversteek met de
pont.” De eendenliefhebbers rijden
dan langs weggetjes waarvan veel
mensen het bestaan niet eens weten.
“Je komt op plekken die mooi zijn,
maar waar je alleen in de buurt ben
geweest.” Geert en Dieuwke genoten
er al van om met de eend deze routes
uit te stippelen.
“De beleving van het rijden in zo’n
auto is heel anders. Je moet gaan
toeren, genieten. Iedereen heeft wel
herinneringen aan een eend, of heb-
ben als eerste auto een eend gehad,”
vult Dieuwke aan. Zij bedenkt samen
met Geert de arrangementen, bijvoor-
beeld met een barbecue bij Vleesboer-
derij Garritsen in Toldijk of een be-
zoek aan de Wijngaard Duetinghem
838 in Doetinchem. “Maar mochten
er andere wensen zijn, proberen we
deze wel in te passen,” vult Geert aan.
De witte eend is bijvoorbeeld ook erg
geschikt als trouwauto. 
“Het eerstvolgende is de aanschaf van
een caravan,” lacht Geert. “Daar ben
ik naar aan het kijken. Zo klein mo-
gelijk, passend achter de eend. Echt
voor de liefhebbers die bijvoorbeeld 
een weekend weg willen of een week
willen rondtrekken.” 
Duck-s-Toer, Geert van Asselt, Hoog-
straat 23, 7227 ND Toldijk, telefoon
(06) 23085045. Geert is vooral op vrij-
dag, zaterdag en zondag bereikbaar, 
de rest van de week ’s avonds tussen
18.00-21.00 uur. Meer informatie staat
op de website www.duckstoer.nl.

Eendenverhuur in de Achterhoek

Duck-s-toer

Toldijk - De Achterhoek heeft er een bijzonder bedrijf bij: eendenver-
huur. Geert van Asselt, al vanaf zijn jeugd verknocht aan de Citroën
2CV, beter bekend als de Lelijke Eend, heeft daarmee zijn verzameling
bijzondere oldtimers een extra functie gegeven. Liefhebbers kunnen
de Achterhoek op een bijzondere manier beleven door een lelijke eend
te huren voor een dag, weekend of week.

Dieuwe en Geert bij de eenden van Duck-s-toer.
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Niet gehinderd door enige valse be-
scheidenheid wordt met gepaste 
trots gepresenteerd: de fonkelnieuwe 
Rockband met Billy-randje: STRIKE! 
Na 18 jaar de Nederlandse podia reeds 
onveilig te hebben gemaakt met de 
meest beestachtige feesttentenmu-
ziek, was het voor Robert Wagen-
voort (gitaar) en René Groot Wassink 
(drums) tijd geworden om het roer 
om te gooien en terug te gaan naar 
de roots van het muziek maken, in de 
vorm van pure Rock & Roll. 
Samen met de zeer ervaren muziek-
kanten Bert Radstake op contrabas en 
de fantastisch energieke frontvrouw 
Renske Zenhorst als leadzangeres. 
De jarenlange ervaring bij diver-
se bands, zoals Kas Bendjen, The 
Avalanche, Black Cat Society; de ge-
meenschappelijke voorliefde voor 
Rock ’n Roll en inspiratie uit heden 
en verleden van onder andere The Ba-
se Balls, Brian Setzer, Blondie, Elvis, 
Volbeat, Trigger Finger, Lee Rocker, 
Johnny Cash, etc. met een vleugje van 
STRIKE! heeft geleid tot verfrissend 
nieuwe ‘Rock met een Billy- randje’. 
Vol enthousiasme, muzikale passie 
en gedrevenheid is STRIKE! een must 
voor oog en oor! STRIKE! bestaat uit: 
Renske Zenhorst Lead zang, Bert Rad-

stake Contrabas en Zang, Robert Wa-
genvoort Gitaar en Zang, René Groot
Wassink Drums en Zang. Boekingen
en info, telefoon (06) 22924658, mail 
wissel.gw@hotmail.com of kijk op
www.strikerock.nl.

Pooh Now is een bijzondere gele-
genheidsformatie en bestaat uit een 
vleugje Woodstar en Bankdirecteu-
ren. Ze combineren vervlogen ‘hits 
van toen’ met stoere nummers uit
het heden. 
Denk daarbij aan Mumford and Sons,
Tim Knol en Ryan Adams, in combi-
natie met CCR en The Stones! 
Bijzonder aan Pooh Now is dat alle 
leden vocaal goed onderlegd zijn en
dat is te horen! 
Van akoestische gitaar tot snoeiharde
elektrisch gespeelde riffs en van ac-
cordeon tot vierstemmige zang: Pooh
Now heeft het in huis en staat garant
voor een spetterend optreden. 

Tjonge jonge, ja ja: POOH NOW! 
Pooh Now bestaat uit: Arjan Klein 
Geltink Zang en Gitaar, Erik Reindsen
Gitaar en Zang, Arjan Knoef Basgitaar
en Zang, Sander Heuvelink Drums en
Zang, Wilfried Lichtenberg Accor-
deon.

Breaking news!

Antieke dansvloer De 
Bierkaai gaat weer trillen

Steenderen - Zeer verheugd zijn ze bij de Bierkaai met de komst van
Strike en PoohNow. Artiesten-muzikanten van eigen regionale bodem
met een enorme staat van dienst. Met een record aan optredens in
De Bierkaai achter hun namen, staan ze nu in twee formaties op het
podium, maar in een ander, nieuw en strak jasje! Beleef de primeur in
Bronckhorst van de unieke optredens van deze twee geweldige bands.
Mis het niet, aanvang 21.00 uur.

In de Bierkaai op 21 april: PoohNow! en Strike!

Ook worden exemplaren van me-
vrouw van de Kamp uit Epse en van 
de fraters Leo Ruitenberg en Wilfried 
van der Poll uit de Bilt getoond. Alle-
maal o.m. samengebracht in vitrines 
en in een speciaal door Bert Krabben-
borg vervaardigde engelenboom. Het 
is een prachtige overzichtelijke ten-
toonstelling geworden. Engeltjes uit 
het Ertsgebergte, knielende engelen, 
engelen met baby‘s en tal van be-
schermengelen. Deken Harrie Smeets 
kreeg landelijke bekendheid door 
het verzorgen van televisiemissen 
vanuit de grote kerk in Venray. Zelf 
heeft Smeets ook ‘iets‘ met engelen, 
zo bleek maandagmiddag. Daarover 
zei hij: ‘Ik ben vijftien jaar geleden 
bij toeval met het verzamelen begon-
nen. Ik was bij iemand op bezoek en 
daar zag ik een prachtig beeld staan. 
‘Wat een mooie engel’, zo riep ik 
spontaan. 
Een paar dagen later kreeg ik een tele-
foontje van die bewuste persoon met 
de opmerking, ‘als je het beeld wilt 
hebben , dan kun je het ophalen, wij 
zijn er inmiddels wel op uitgekeken’. 
En zo is het allemaal begonnen, eerst 
verzamelen in de woonkamer, vervol-

gens ook in de slaapkamer en in kort-
ste tijd stond het hele huis vol met 
engelen. Nu staan er zo’n 700 van mij 
in de kerk uitgestald. Allerlei soorten 
engelen: ‘gewone‘ engelen, engelen 
die voetballen, amoureuze engeltjes. 
Je kun het zo gek niet bedenken of 
het staat er. Ik krijg er ook veel aan-
geboden, de ‘dubbele’ engeltjes gaan 
met de kerst in een grote engelenbak. 
Ieder kind dat op Eerste Kerstdag bij 
ons in de kerk komt, mag een engel-
tje meenemen en aan het eind van de 
dag is de bak helemaal leeg’, aldus 
een lachende Harrie Smeets
Ook vertelde hij over het ‘engeltje 
op zijn schouder’. ‘Die had ik tijdens 
een vakantie met mijn ouders in een 
boemeltreintje in Oostenrijk. Toen 
stak ik als kind op een snikhete dag 
mijn hoofd uit het raam. Plotseling 
werd mijn hoofd naar binnen terug 
gedrukt, de trein flitste langs een 
obstakel, er bleek inderdaad een en-
geltje op mijn schouder te zitten’, al-
dus Harrie Smeets, die als dank voor 
zijn komst naar Vorden, uit handen 
van Ton Rutting twee boeken kreeg 
aangeboden. Tijdens deze eerste ope-
ningsdag, kwamen een paar honderd 

mensen een kijkje nemen in het Hei-
ligenbeeldenmuseum. Niet alleen uit 
de regio, maar uit alle delen van ons 
land. Ton Rutting: ‘Deze belangstel-
ling is niet zo verwonderlijk, of je 
nu wel of niet gelovig bent, heel veel 
mensen hebben wel iets met een en-
gel.
Wij hebben vanuit onze groep vrijwil-
ligers, een zestal dames die zich bezig 
hebben gehouden met het inrichten 
van deze engelententoonstelling, wat 
past bij wat, een heel karwei. Wij 
hebben in totaal circa 70 vrijwilligers, 
stopt er eentje dan kunnen wij geluk-
kig tot dusver snel weer een vervan-
ger vinden. Zonder vrijwilligers heeft 
ons museum geen bestaansrecht’, 
aldus Ton Rutting. Aan zijn oproep 
(een applaus voor deze mensen) werd 
spontaan gevolg gegeven!

De tentoonstelling van de ruim 300 
heiligenbeelden loopt vanaf heden tot 
en met dinsdag 30 oktober. Daarna 
gaan de vele vrijwilligers die het mu-
seum rijk is, zich opmaken voor de 
tentoonstelling in de maand decem-
ber, die zoals gewoonlijk in het teken 
zal staan van de kerstvieringen.
Het museum is op dinsdag, donder-
dag en zondag van 11.00 tot 17.00 
uur geopend. Voor reserveringen en 
groepen kan men terecht bij het VVV 
kantoor in Vorden: 0575-553222. 
Zondag 15 april werkt het Heiligen-
beeldenmuseum ook mee aan de  
museumdag.

Ieder mens heeft soms een engeltje op de schouder

Deken Harrie Smeets opende 
engelententoonstelling

Vorden - Deken Harrie Smeets uit Venray kwam Tweede Paasdag van-
uit het ‘Limburgse‘ naar Vorden, om in het Heiligenbeeldenmuseum, 
dat is gevestigd in de Antonius van Paduakerk in de Kranenburg, de 
engelententoonstelling te openen. Beelden uit de eigen collectie van 
het museum en diverse beelden uit particuliere collecties. Zo waren er 
o.m. engelenbeelden uit de collectie van Henk Ensink en het Museum 
voor religieuze kunst te Uden.

Engelenboom.

Met de bevolkingsverandering veran-
derd ook de beoordeling van leefbaar-
heid. Voor de aanwezige dorpsbelan-
genorganisaties waren de genoemde 
veranderingen heel herkenbaar. Na 
de presentatie, waarin alle facetten 
betreffende de veranderingen in dor-
pen grondig werden doorgenomen, 
was er nog gelegenheid voor het stel-
len van vragen.
Waar kom je vandaan en waar wil 
je naar toe, is de grote vraag die de 
inwoners van dorpen met elkaar kun-
nen stellen. 
Een vraag was wat kan de politiek 
doen? Antwoord hierop was, achter-
over leunen,de mensen zelf laten uit-
vinden wat voor hen leefbaarheid is. 
De zwakkeren in de samenleving wel 

ondersteunen, daar waar nodig is. 
Voor ieder een bijzondere avond met 
een verheldering op het begrip leef-
baarheid.
Dorpsraden die niet in de gelegen-

heid waren om de presentatie bij te 
wonen en wel interesse hebben in de 
sheets van deze presentatie kunnen 
zich melden bij de fractiesecretaris 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

‘Hoe blijven dorpen leefbaar en 
sociaal vitaal’
Bronckhorst - Op uitnodiging van 
de CDA fractie Bronckhorst, gaf 
Frans Thissenop 4 april een pre-
sentatie over leefbaarheid. Hier-
bij waren alle dorpsraden en de 
politieke partijen uitgenodigd.

De presentatie over leefbaarheid door Frans Thissen.

Het account heeft al meer dan 28000 
volgers nog voordat er één operatio-
nele Tweet is getwitterd. 
Vanaf 1e Paasdag 10.00 uur steeg 
het gemiddeld aantal volgers met 
meer dan 1000 per uur.
De politie surveilleert niet alleen op 
de weg, maar ook op het water, het 

spoor en in de lucht. In de lucht ge-
beurt dit met helikopters en vlieg-
tuigen. 
Met de inzet van de helikopter on-
dersteunt de Luchtvaartpolitie de 
Nederlandse politie 24 uur per dag, 
dus ook ‘s nachts.
Naast de surveillance vliegt de politie 
met de helikopter zowel overdag, ’s 
avonds als ’s nachts voor politieon-
dersteuning op de grond. Hiervoor 
heeft de unit Luchtvaartpolitie acht 
helikopters beschikbaar. 
Met behulp van de politieheli treden 
eenheden op de grond slagvaardiger 
en sneller op bij incidenten, zoals 
roofovervallen en vermissingen.

Kijk voor nadere informatie op 
www.politie.nl/KLPD en 
www.twitter.com/depolitieheli

KLPD de lucht in met @
depolitieheli
Regio - Het Korps landelijke 
politiediensten (KLPD) twittert 
de inzet van de politiehelikop-
ters via @depolitieheli. Op die 
manier wil de unit Luchtvaart-
politie van het KLPD meer in-
zicht geven in het werk met de 
politieheli. Onder het motto ‘zo 
open als het kan en zo gesloten 
als het moet’ zal de informatie 
vooraf, direct of later op dit twit-
teraccount beschikbaar zijn.
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De meeste activiteiten zijn overdekt 
(wat voor veel gezelligheid zorgt) 
door middel van vele tenten, die op-
gezet zijn zodat het weer geen vat 
heeft op de sfeer. Nieuw dit jaar is 
dat het scheren gebeurt in een heuse 
scheerarena met tribunes en al zodat 
alle kinderen en volwassenen goed 
zicht hebben op dit mooie tafereel. 
Het schapen scheren wordt afgewis-
seld met muziek en dans zodat er 
continu wat te beleven valt in de are-
na. De presentatie tijdens het sche-
ren zal worden verzorgd door Gerrit 
Borgman ook wel bekend als presen-
tator van vele andere evenementen. 
Rondom het scheren is er van alles 
te zien op het gebied van schapen en 
schaapproducten van schaapbeeldjes 
gemaakt van klei, wollen jassen, sok-
ken en andere gebruiksvoorwerpen 
tot de handvaardigheden zoals spin-
nen (in klederdracht), vilten, haken 
en weven. Voor de kinderen zijn er 
vele activiteiten: van ‘gewoon’ spelen 
in de speelweide, draaimolen, zelf 
met een kraan graven, springkussen, 
skelterbaan tot het bezoeken van een 
van de vele workshop op allerhande 
gebied. 
Wegens het succes van de vorige edi-
tie is de scootmobielenrace ook dit 
jaar weer van de partij, dus de jeugd 
kan weer gaan met die banaan. Op 
een evenement als deze kunnen de 
streekproducten waar de Achterhoek 
zo trots op is natuurlijk niet ontbre-
ken. Breng een bezoekje aan een van 
de stands met bijvoorbeeld honing of 
fruit of zelf gemaakte appelsap, eie-
ren of Achterhoekse wijn, met daar-
naast nog de ambachtelijke softijsjes 
in vele smaken, om maar te zwijgen 
over de Aviko frietjes en de zelf ge-
maakte hamburgers. Ook nieuw op 
het schaapscheerderfeest is een volle-
dig verzorgende puppy hondenshow 
op beide dagen verzorgd door hon-
denschool Consequent uit Toldijk. 
Tijdens deze show zal men versteld 
staan wat de aller jongste hondjes van 

verschillende rassen al op commando 
kunnen. Het lopen van een parcourtje 
of het uitvoeren van opdrachten, het 
is allemaal te zien. Daarnaast is er op 
het evenement de mogelijkheid om 
zelf met een hond een rondje over ter-
rein te lopen, een hondje te borstelen 
of om gewoon lekker te knuffelen en 
te aaien. De schapen in het algemeen 
hebben zeker in de winterdag onder-
dak nodig. Wie benieuwd is hoe het 
beste en het mooiste onderkomen 
voor schapen gebouwd kan worden, 
brengt een bezoek aan het schaap-
scheerderfeest in Bekveld. Neem de 
kinderen dan ook mee want zij kun-
nen helpen met het tot stand komen 
van dit onderkomen.
In de hoofdtent wordt deze dagen een 
schaapskooi gebouwd door verschil-
lende bedrijven in samenwerking met 
de bezoekende jeugd. De leermeester 
timmerwerk zal op een leuke manier 

het spijkeren begeleiden of laten zien 
hoe een dakbalk wordt afgezaagd. 
Dan rijst de vraag bij menig bezoe-
ker of de wanden van de schaapskooi 
van hout moet worden gemaakt of 
misschien van leem of toch van riet. 
Maak tijdens het bekijken met of zon-
der advies van de vakman een keuze. 
Wordt het riet dan kan dit wellicht 
na het evenement door uw kinderen 
worden aangebracht, want ze hebben 
de mogelijkheid in het ondergaan 
van een spoedcursus rietdekken op 
de wand of op het dak. Er is weer van 
alles mogelijk. Het schaapscheerder-
feest wordt gehouden op het terrein 
van Kinderboerderij Feltsigt, Bekveld-
seweg 5 in Bekveld. Er wordt entree 
gevraagd, maar parkeren is gratis. 
Voor meer info kijk op www.feltsigt.
nl, kijk op Hyves of Twitter of bel 
(0575) 462828. Tot ziens op 28 en 29 
april van 10.00-18.00 uur.

Schapen scheren in Bekveld 28 + 
29 april
Bekveld - Het is alweer bijna eind 
april dus staat het schaapscheer-
derfeest op de agenda van kin-
derboerderij Feltsigt. Een feest 
wordt het zeker op dit veelzijdige 
evenement met vermaak, educa-
tie, gemoedelijkheid, ruimte en 
sfeer. Het landelijk gelegen ter-
rein van Feltsigt wordt omzoomd 
door groen en is op een speelse 
wijze ingericht. Binnen dit geheel 
is het deze dagen omgetoverd in 
een verrassend evenement met 
vele stands en activiteiten voor 
oud maar zeker ook voor jong.

Schapen scheren op kinderboerderij Feltsigt.

De inleiding van deze expositie werd 
gehouden door Prof. Dr. Ton Lathou-
wers. Hij legde uit dat kunst nutteloos 
is en waarom, naar aanleiding van 
een schrijver die liggend in het gras 
een zeilschip zag in de wolken. Alles 
in het leven en de cultuur, wordt ge-
meten aan het nut, het belang ervan 
en wat het oplevert. Kunst is voor 
de versiering van het leven, of de es-
thetische kwaliteit, maar ook uniek 
voor degene die het maakt en die er 
naar kijkt. Het is een persoonlijke 
beleving. Ton Lathouwers citeert vol 
overgave de schrijver: “Is in het leven 
niet wat juist geen nut heeft, het al-
lerbelangrijkste, het wezenlijke? Iets 
nieuws is alleen maar nieuw omdat 
het niet ingepast kan worden in wat 
al bestond.”
Deze middag verzorgde Ernic Ka-
merich middeleeuwse muziek. Hij 
speelde op een speciaal voor hem 
gebouwde draailier, naar een model 
van rond 1100. De ingetogen klanken 
van het instrument zorgde voor een 
geschikte, muzikale invulling van de 
stille zaterdag. Hij legde uit hoe het 
instrument is gebouwd en hoe het 
werkt, maar vooral speelde hij prach-
tige muziek.
De exposanten zijn leerlingen van 
Louise Kleinherenbrink.Ria Amber-
gen, Zenobia van Beek, Liesbeth Drij-
ber, Ellen Harmsma, Mette Hermsen, 

Jacobi de Jonge, Dicky Kets, Hanita 
Kooistra, Berthe Minnigh, Magda
Nell, Marianne Platenburg, Elly Tim-
mers en José Zoomers kozen elk drie
werken uit om in de Kapel te hangen.
Ze overlegden daarbij wel met Louise,
die al eerder exposeerde met leerlin-
gen. Deze expositie gaf een beeld van
twee jaar werk in haar atelier in Zut-
phen, waar leerlingen in groepjes van
drie, maximaal vier per dagdeel met
elkaar schilderen. 
“Ik kijk naar de sterke kant van de
mensen. De een is goed met portret-
schilderen, de ander in compositie.
Dan ga ik kijken hoe ze die techniek
kunnen verbeteren,” vertelt Louise
enthousiast. “Het is niet zo dat we
allemaal een vaas schilderen of een 
landschap. Wat zou jij het liefste wil-
len, fantaseer er op los. En als iemand
wil schilderen als Leonardo da Vinci,
dan gaan we dat doen. Dan kom je
vanzelf bij jezelf uit.” Naast schil-
derles krijgen de leerlingen eens per
veertien dagen een uitleg over een
kunstenaar uit de vorige eeuw. Ze
vertelt dan over de gebruikte tech-
nieken. Met een drankje en een hapje
gingen de genodigden en belangstel-
lenden rond om de expositie te bekij-
ken: veelzijdige, kleurrijke werken
in verschillende stijlen, realistisch 
en abstract, waarvan de makers veel
complimenten mochten ontvangen.

Veelzijdige expositie in de Bronkhorster Kapel

Grote belangstelling voor 
grootse opening

Bronkhorst - In de Kapel van Bronkhorst hielden leerlingen van schil-
derdocente Louise Kleinherenbrink uit Zutphen een veelzijdige ex-
positie, die mocht rekenen op veel belangstelling. De opening vond 
plaats in de middag van 7 april waar Prof. Dr. Ton Lathouwers een
inleiding hield over het onnut van kunst. De muzikale begeleiding 
verzorgde Ernic Kamerich op draailier.

Draailier speler Ernic Kamerich zorgde voor de muzikale invulling van de opening van een
veelzijdige expositie.

De activiteitencommissie van de 
S.G.V. heeft een prachtig, sportief en 
gezellig programma samengesteld om 
de 75ste verjaardag van de vereniging 
te vieren.
De feestweek begon al op maandag 
16 april. Dan vierden de leden van de 
Ouder&Kindgym onder leiding van 
Hetty Teunis een geweldige ochtend 
bij Kinderspeelparadijs Ballorig in Zut-
phen. In dit overdekte speelparadijs 
konden de kinderen klimmen, klau-
teren, glijden, springen, spelen in de 
ballenbak en nog veel en veel meer.
Zaterdag 21 april staat in het teken 
van de (jeugd)leden. Zij gaan vanaf 
10.00 uur aan de slag bij Circus S.G.V. 
Ouders en andere belangstellenden 
kunnen vanaf 14.15 uur komen kij-
ken naar de voorstelling.
Om 15.00 uur wordt de sportieve dag 
afgesloten met een demonstratie van 
de Jolly Jumpers uit Kampen. Deze 
springgroep is bekend geworden door 
hun deelname aan het televisiepro-
gramma Holland’s Got Talent. Dat 
wordt genieten van een sportief spek-
takel! Direct daarna wordt de receptie 

voor alle leden, oud-leden en andere 
belangstellenden gehouden in Sport-
café Het Hooge Wessel van 15.15 – 
17.00 uur. Tijdens de receptie hoopt 
het feestcomité dat vele leden en oud-
leden zullen komen om bij te praten 
en te genieten van de vele foto’s, knip-
sels en andere leuke snuisterijen van 
de afgelopen 75 jaar. Voor deze recep-
tie zijn uitnodigingen verstuurd. Toch 
plaats het comité bij deze een oproep, 
want zij vermoed dat door verhuizing 
niet alle adressen beschikbaar zijn. 
Daarom willen zij dat diegenen die 
geen persoonlijke uitnodiging heeft 
ontvangen, toch naar Steenderen zul-
len komen om het feest mee te vieren. 
Zij zijn van harte welkom!

PROGRAMMA:
10.00 uur: start Circus S.G.V. 
voor (jeugd)leden.
14.15 uur: Circusvoorstelling voor ou-
ders en andere belangstellenden.
15.00 uur: Springdemonstratie Jolly 
Jumpers uit Kampen.
15.15-17.00 uur: Receptie in Sportcafé 
Het Hooge Wessel.

Circusvoorstelling, Jolly Jumpers en Receptie
Op zaterdag 21 april viert SGV haar 75 jarig bestaan met iedereen  
die de sportvereniging een warm hart toedraagt. Velen hebben in die 
jaren geturnd of gegymd met deze Steenderense Gymvereniging. Op 
dit moment telt de vereniging rond de 120 leden.

De Ouder&Kindgymgroep opende de feestweek voor het 75 jarig bestaan van S.G.V.
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,,Naast het trimmen van honden in 
mijn eigen hondensalon, iets wat ik 
overigens gewoon graag blijf doen, 
vond ik het een nieuwe uitdaging 
om andere moeders te helpen om 
hun kinderen te leren dragen. Sinds 
begin dit jaar ben ik begonnen met 
indedoek.nl en sinds vorige maand 
heb ik ook een webshop in draagdoe-
ken en dragers. Baby’s hebben niet al-
leen honger naar eten/melk maar ook 
de behoefte om dicht bij degene die 
het meest van ze houden te zijn”, zo 
verklaart Christel. Ze somt een aan-
tal voordelen op van het dragen van 
een kind: ,,kindjes huilen minder, 
slapen beter (ze horen je hartslag en 
voelen je warmte, dit geeft een ver-
trouwd gevoel), leren de wereld veilig 
ontdekken vanaf een vertrouwde po-
sitie, dragen geeft een goede ouder/
kind binding (daarom is dragen ook 
zeker geschikt voor adoptiekindjes), 
ergonomisch dragen draagt bij aan 
een goede lichamelijke ontwikkeling 
van je kindje, dragen is erg praktisch 
(je hebt je handen vrij voor o.a. huis-
houdelijke taken en eventueel andere 
kinderen), dragen is ruimte besparend 
(een doek stop je makkelijk in je tas, 
doe dat maar eens met een kinderwa-
gen), maar bovenal is dragen erg knus 
en gezellig.” Dragen kan vanaf dag 
een tot ver in de peuterleeftijd van 
een kind. Dit kan met een draagdoek, 
maar ook met bijvoorbeeld een voor-
gevormde drager. Christel: ,,Al deze 
verschillende draagsystemen hebben 
een ding gemeen. Het is ergonomisch 
voor moeder en kind. Voor de moe-
der word het gewicht van het kindje 
zo over het lichaam verdeeld dat het 
geen zware belasting is, zeker omdat 

men het kindje heel dicht tegen haar 
aan draagt en het middelpunt dicht 
bij de moeder ligt. Herstellen na een 
bevalling gaat meestal sneller door 
het langzaam toenemen van spier-
kracht, dit doordat je spieren met je 
kindje mee groeien. Word je kindje 
ouder, zwaarder en langer, dan is het 
advies om over te gaan naar rug dra-
gen, dit is met de meeste draagsyste-
men mogelijk.” 

PRETTIG
Voor het kindje is dragen ergono-
misch doordat het in de juiste spreid 
-hurk houding zit, de zogenaamde 
kikkerhouding. Het kindje word ge-
dragen met een bol ruggetje en de 
billen lager dan de knietjes. Dit zorgt 
ervoor dat de heupkop op de juiste 
manier aansluit in de heupkom en 
het is een natuurlijke houding voor 
een jong kind. ,,Dit gebeurd met de 
reguliere dragers in babywinkels niet, 
daarmee hangen de beentjes recht 
naar beneden en sluit de heupkop 
niet mooi in de kom en blijft het rug-
getje te recht. Vanaf dag een kan een 
kindje op deze manier gedragen wor-
den en dit mag onbeperkt, er zit geen 
tijdslimiet aan. dus zo lang moeder 
en kind het prettig vinden kan men 
dragen”, zo verklaart Christel. 

SYSTEMEN
Christel leert als consulente mensen 
kun kindje op de juiste manier te dra-
gen. Dit doet ze door middel van een 
consult. ,,Meestal bij het kindje thuis, 
dit geeft de meeste rust. In eerste in-
stantie kan men een keuze maken 
tussen de verschillende draagsyste-
men, wil men bijvoorbeeld met een 
draagdoek gaan dragen, dan gaan we 
eerst oefenen deze doek te knopen 
met een draagpop. Deze pop heeft de 
lengte en het gewicht van een echte 
baby. Heeft men de knoop goed on-
der de knie, gaan we over naar de 
echt baby. Als men prima alleen met 
zijn of haar baby de doek durft te 
knopen, ga ik met een gerust gevoel 
weg”, zo zegt Christel. Ze vind het erg 
jammer dat het dragen als alternatief 

word gezien. ,,Ik vind het dan ook 
een goed doel voor mezelf om dit in 
een ander daglicht te stellen en men-
sen er van kan laten inzien dat dra-
gen ten eerste erg fijn is voor drager 
en kind. Met regelmaat organiseer 
ik inloopdagen. Mensen kunnen dan 
informatie krijgen over de verschil-
lende soorten draagsystemen en veel 
vragen stellen.” 

DRAAGDOEKFEESTJES
Tevens organiseert Christel Bouw-
meester-Geerligs in samenwerking 
met PUUR-Mama in Winterswijk en 
paar draagdoekfeestjes en wel op 23 
april en 7 mei. Christel is aangesloten 
bij de vereniging van draagdoekcon-
sulenten. Deze organiseren met re-
gelmaat scholingsdagen. Zo ging de 
laatste scholingsdag over dubbeldra-
gen, dus voor ouders met een twee-
ling of met kindjes die qua leeftijd 
dicht bij elkaar liggen. Kijk voor meer 
informatie voor locaties en datums 
of een afspraak voor een consult op 
de website www.indedoek.nl of mail 
naar info@indedoek.nl

‘Nieuwe uitdaging om andere moeders te helpen’

Christel Bouwmeester 
als draagdoekconsulente actie
Ruurlo - Christel Bouwmeester-
Geerligs uit Ruurlo is sinds begin 
dit jaar in de Achterhoek actief 
als draagdoekconsulente. Vorig 
jaar volgde ze daarvoor een spe-
ciale opleiding via Trageschule 
Benelux. Dit nadat ze haar eigen 
drie kinderen veel gedragen had 
en de jongste van bijna 1,5 jaar 
oud nog steeds vaak draagt.

De aanwezige gasten vergaapten zich 
aan de modellen die van onder de 
kleden tevoorschijn kwamen. Deze 
nieuwe loot aan de stam van de Nis-
san Sport-auto’s heeft een vermogen 
van maar liefst 550 pk en het auto-
merk gaat met deze serie de concur-
rentie aan met onder meer Porsche. 
Herwers is speciaal door Nissan ge-
selecteerd om de sportwagens te ver-
kopen en te onderhouden. 

Dat het een krachtige bolide is, blijkt
maar het feit dat er meer pk’s onder
de motorkap dan onder die van Coro-
nels racewagen. De coureur had zijn
auto ook meegenomen en vertelde de
geïnteresseerden alles wat ze maar
wilden weten.
Vrijdag 13 en zaterdag 14 april kon
iedereen een kijkje komen nemen bij
Herwers in Hengelo tijdens de intro-
ductiedagen.

Primeur bij Herwers 
Hengelo: Nissan GT-R 2012

Hengelo - De genodigden waren donderdagavond 12 april getuige van een
primeur in de showroom van het Nissan High Performance Center van
Herwers in Hengelo. Daar was de voorintroductie van de nieuwe Nissan
GT-R 2012. Jos Herwers mocht onder meer autocoureurs Tim Coronel en
Thomas Arends, Aad van Dijk (directeur Nissan Nederland) en Bart van
Thienen (communicatiedirecteur Nissan) verwelkomen in zijn zaak.

De gasten keken hun ogen uit bij de voorintroductie van de Nissan GT-R 2012 in de show-
room van Herwers in Hengelo.

Bij de lunch staat een springkussen 
voor de kinderen en verschillende 
kraampjes met streekproducten. 
Tijdens de lunchpauze is er koffie, 
thee, frisdrank, soep, hamburgers 

enz. enz. te koop. Tevens is er een  
autoroute beschikbaar. 
Startpunt: Vleesboerderij Garritsen, 
Wolfstraat 5, 7227 DP Steenderen. 
Starten kan tussen 8.00 uur en 10.30 

uur. Kosten voor deelname is 5 euro 
per persoon, het ontbijt is gratis. 
Kinderen tot 12 jaar gratis. 
De routebeschrijving krijgt iedereen 
bij het startpunt, aanmelden is niet 
nodig. Er is parkeergelegenheid aan-
wezig. 

Meer informatie bij Olga Oosterink, te-
lefoon (0314) 381440 of (06) 10646993 
en Anneke Groot-Roessink, telefoon 
(0575) 470245 of (06) 18375569.

Hemelvaartsdag

Fiets de boer op

Steenderen/Hummelo - FIETS DE BOER OP organiseert op Hemel-
vaartsdag 17 mei weer een fietstocht voor het hele gezin met ontbijt 
vooraf. Langs een mooie route van ca. 25 km zijn verschillende bedrij-
ven opengesteld. De tocht voert onder andere langs een melkveehou-
der, een pluimveebedrijf, een paardenfokker en andere interessante 
bedrijven.

“De IJssel, een grensrivier in de tijd 
van Bonifatius (672-754) en Ludger 
(742-809), markeerde de scheiding 
van geesten”, zo vertelt pastor Heinz-
Georg Surmund over zijn voorbeeld 
en inspirator Sint Ludger. De geboren 
Duitse pastor is werkzaam in Arn-
hem en verzorgde woensdagavond 
een lezing over Sint Ludger die het 
schopte tot bisschop in Munster. Lud-
ger heeft zich vaak verscheurd moe-
ten voelen in een roerige tijd waar 
verketteringen en kerstenen elkaar 
afwisselden en tussen de verschil-
lende bevolkingsgroepen van Frie-
zen, Franken en Saksen. Surmund 
vergeleek het zwervende bestaan van 
Ludger met die van een vluchteling, 
zoekende naar wegen om het chris-
tendom op een vreedzame manier 
over te brengen. Zijn openheid gaven 
mensen ruimte: de mensen mochten 
weer ergens voor staan. Zijn methode 
was veel effectiever dan de agressieve 
tactiek van keizer Karel de Grote. In 
de verharde, rationele wereld van 
nu, zou de methodes van Ludger 

nog steeds effectief zijn. Om in de
bewoordingen van de katholieken te
blijven: ‘gescheiden geesten bij elkaar
brengen voor de voltooiing van de 
wereld’, aldus Surmund. 
De reliek is een klein stukje gebeente
van Ludger, die in het Duitse Werden
in een crypte is bijgezet. Relikwieën 
zijn dikwijls niet veel groter dan en-
kele centimeters (past in een ringen-
doosje). Op 4 september 2011 werd in
Werden het relikwie overgedragen
aan het bisdom Utrecht. Daarna is
een estafette uitgezet door de Ach-
terhoek. Zondag 22 april ontvangt
Aalten in de St. Helenakerk de reliek.
Vanaf 12.30 uur wandelen of fietsen
gelovigen naar Lichtenvoorde waar de
reliek wordt ontvangen in een korte
viering om 15.00 uur. Via Zieuwent 
en Mariënvelde voert de estafette
naar Zelhem, Keijenborg en Hengelo
op 13 mei. Op 20 mei wordt de reliek
in een plechtige installatievesper in de
Willibrorduskerk in Vierakker ont-
vangen waar het een definitieve rust-
plek krijgt.

Reliek maakt Sint Ludger’s 
katholieke leer tastbaar
Lichtenvoorde/Vierakker - De moord op Bonifatius bij Dokkum zit 
diepgeworteld in het Nederlandse geheugen. En Bonifatius mag van-
wege zijn martelaarschap dan wel de meest bekende bisschop van
Nederland en in onze geschiedenis zijn geweest maar Sint Ludger
heeft een halve eeuw later zeker zoveel aan de Nederlandse identi-
teit bijgedragen. Deze week arriveert een Ludger-reliek in de parochie
St. Ludger waarna het relikwie een definitieve plek krijgt in de Wil-
librorduskerk in Vierakker. Pastores en bestuurders in de parochie
zien dit als het moment om nader kennis te maken met de stichter
van de eerste kerken in het land van rond de IJssel.

Toldijk - Uitslag van de vierde avond 
van de zesde competitieronde van 
Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld op 
12 april 2012 in Toldijk.Tussenkop>A-
lijn: 1. Inge Pellenberg & Reint Pellen-
berg 66,25 %; 2. Hennie van Druten 
& Gonnie Hulleman 60,00 %; 3. Guy 
Mendes de Leon & Miguel Mendes de 
Leon 57,50 %.
B-lijn: 1. Hans Jansen & Herman Sta-
pelbroek 64,46 %; 2. Hermien Veen-
huis & Theo Schut 60,56 %; 3. Emmy 
Stegeman & Joop ten Holder 56,93 %.
C-lijn: 1 Jos Jehee & Theo Geurts 
73,44 %; 2 Margaret Heijting & Geer-
te Menkveld 57,29 %; 3 Annie Berent-
sen & Wil van de Berg 52,08 %. 
Donderdag 19 april 2012 is de vijfde 
avond van de zesde ronde.

Terugblikkend was het een gezellige
Paascompetitie. Ging de ene partner
met 14 eieren winst, boven de door 
de club aangeboden 10 eieren naar 
huis, de ander deelde de 24 eieren uit.
Zo kon het gebeuren dat ook dit jaar
het merendeel der bridgers met een
gevulde doos huiswaarts ging.
De échte competitie: de meestal rusti-
ge, edoch goedlachse heren Jos Jehee
en Theo Geurts deden deze avond wel
heel overweldigend van zich spreken.
Met een score van 73.44 %, waren zij
ronduit imponerend! Gefeliciteerd
heren. 

De vijfde avond is al weer de laatste
avond om uw kans tot promoveren,
dan wel in uw lijn te blijven spelen, te
beïnvloeden. Houdt het hoofd koel, 
maar neem een goed humeur mee.

B r i d g e
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Schildersgroep Aaltense Kwasters, ‘de 
Akwa’s’, bestaand uit Annie Jansen, 
Tiny de Zoeten, Lies Heusinkveld en 
Wil te Boekhorst komen al jaren bij 
elkaar. Samen schilderen is een pas-
sie. In de kapel tonen zij hun werk: 
stillevens, landschappen, bloemen, 
dieren etc. in aquarel en gemengde 
technieken. De schildersclub bestaat 
al van af 1993 en heeft inmiddels 
verschillende keren met succes werk 
tentoongesteld. In de wintermaanden 
hebben zij les van Beb Kruese.
Ina Kets-Heusinkveld maakt al vele 
jaren prachtige sieraden in diverse 
technieken van uiteenlopende ma-
terialen, zoals gevlochten bronzen 
broches, colliers van titaanbuisjes, 
zilveren ringen en fraaie stenen in 
zilveren hangers.

In haar atelier heeft ze een enorme
sortering aan materialen en instru-
menten, waarmee ze haar werk uit-
voert. Ze ontwerpt en smeedt speelse
sieraden in zilver, messing en koper,
maar ook van prachtig titanium. In
de sieraden worden kralen van na-
tuursteen en koraal, maar ook ande-
re materialen verwerkt. De sieraden
zijn uniek en hebben een eigen uit-
straling.
Tijdens deze expositieweek kunnen
er allerlei leuke Moederdagcadeau-
tjes gekocht worden.

De expositie van de sieraden van Ina
Kets-Heusinkveld en ‘de Akwa’s’ in 
de Kapel van Bronkhorst is van 21 t/m
27 april 2012. De Kapel is dagelijks
geopend 10.00-17.00 uur.

Sieraden Ina Kets en schil-
dersgroep ‘de Akwa’s’

Bronkhorst - In de Kapel van Bronkhorst wordt van 21 t/m 27 april
2012 een gevarieerde expositie gehouden. Er zullen sieraden van Ina
Kets-Heusinkveld uit Toldijk te zien zijn, evenals schilderijen van
schildersgroep ‘de Akwa’s’ uit Aalten.

Een halssieraad van Ina Kets-Heusinkveld is te zien naast de schilderijen van de Akwa’s.

Provinciale Staten stellen naar ver-
wachting eind april het programma 
Energietransitie “Werk met eigen 
energie” vast. Gedeputeerde Anne-
mieke Traag gaat daarna graag met 
u in gesprek hoe door samenwerking 
met partners in de Achterhoek en 
Liemers de energietransitie een extra 
stimulans kan krijgen. Op donderdag 

10 mei zal er een ontbijtbijeenkomst
zijn. Deze vindt plaats in het 
STREEKHUUS AAN DE DR. 
GRASHUISSTRAAT 8 IN ZELHEM
VAN 8.30 UUR TOT CIRCA 10.00 
UUR. 
Wij stellen het op prijs als u vooraf 
uw komst meldt via info@streek-
huus.nl.
Stichting Plattelandshuis Achterhoek
en de provincie Gelderland organise-
ren enkele malen per jaar ontbijtbij-
eenkomsten in het Streekhuus. On-
der het genot van een eenvoudig ont-
bijt informeren wij u over een actueel
onderwerp. Daarnaast is ook ruimte
om met anderen te netwerken. De
ontbijtbijeenkomst is interessant
voor iedereen die betrokken is bij de
ontwikkelingen op het platteland.

Zit er voldoende energie in?

De Achterhoek en Liemers
Regio - In de Achterhoek en Lie-
mers staan veel potjes op het 
vuur voor nieuwe energieprojec-
ten. Ook de provincie Gelderland 
zet zich in voor een omslag van 
fossiele energie naar hernieuw-
bare energie. Gedeputeerde An-
nemieke Traag vertelt op een ont-
bijtbijeenkomst op 10 mei hoe de 
provincie dit wil realiseren.

Een adviseur van Landschapsbeheer 
Gelderland doet voor u een kosteloos 
bureauonderzoek naar de geschikt-
heid van uw locatie voor de aanleg 
van een poel. Heeft u al een poel? 
Dan ontvangt u tips voor onder-
houd. Iedereen die met de poelen-
actie meedoet, ontvangt bovendien 
een informatiepakket over poelen. 
SLG wil in 2012 de poel als land-
schapselement lekker in het zon-
netje zetten. Een mooie poel in het 
landschap is namelijk niet alleen 
een lust voor het oog maar ook een 
kraamplaats voor kikkers, padden, 
salamanders en libellen. 
Vogels en zoogdieren drinken er 
en allerlei planten gedijen langs de 
rand en in de poel. Hoe meer poelen, 
hoe beter dus! Meldt u nu aan op 
www.landschapsbeheergelderland.
nl/poelen.

GRATIS ADVIES EN INFORMA-
TIE OVER POELEN
Wanneer u er aan denkt om een 
poel aan te leggen dan voorziet 
Landschapsbeheer Gelderland u 
graag van advies. 
Ga naar www.landschapsbeheer 
gelderland.nl/poelen en vul het ant-
woordformulier in en stuur ons een 
foto of schets van de locatie waar de 
poel moet komen. 
Een adviseur onderzoekt op basis 
van uw opgestuurde gegevens of uw 
locatie kansen biedt voor de aanleg 
van een poel en of daarvoor subsidie 
mogelijk zou kunnen zijn. Niet elke 
plek is geschikt voor een poel. Voor-
al de grondwaterstand is van belang 
en verder moet een poel voldoende 
ruimte en licht hebben. Bovendien 
sturen we u een pakketje met inte-
ressante informatie over poelen en 

de dieren die er in voorkomen.
Ook wanneer u al een poel heeft 
en behoefte heeft aan advies over 
het onderhoud of meer wilt weten 
over de flora en fauna kunt u met 
uw vragen bij de adviseur terecht. 
Foto’s van mooie of juist hulpbehoe-
vende poelen, vreemde kikkers en 
onbekende planten zijn van harte 
welkom. Stuur uw foto’s naar info@
landschapsbeheergelderland.nl of 
naar Landschapsbeheer Gelderland, 
Rosendael 2a, 6891 DA in Rozendaal. 
U krijgt dan van ons een beknopt 
advies over aanleg of onderhoud en 
antwoord op overige vragen. 

Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land houdt zich als ideële organisa-
tie al 25 jaar bezig met het beheer en 
behoud van het cultuurlandschap. 
Dit jaar besteedt zij met de poelen-
actie extra aandacht aan poelen. De 
Stichting Ravon is een vrijwilligers-
organisatie voor onderzoek naar rep-
tielen, amfibieën en vissen. Kijk op 
www.landschapsbeheergelderland.
nl en www.ravon.nl.

Doe mee aan de grote poelenactie
Regio - Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) start met mede-
werking van Stichting Ravon een unieke poelenactie in Gelderland. 
Met deze actie wil zij zoveel mogelijk poelen aanleggen en ook de 
kwaliteit van bestaande poelen verbeteren. Iedereen die een poel wil, 
kan meedoen.

Deze middag waren ‘de kids’ van 
Handikids in 2 groepen verdeeld van 
elk ongeveer 15 personen. Onder 
begeleiding van ouders/begeleiders 
hebben ze op hun eigen persoonlijke 
manier cakejes mogen versieren met 
allerlei kleuren fondant. Onder het 
genot van een glas fris en voor de 
volwassenen thee of koffie werd er 

met veel creativiteit gewerkt tot een
prachtig eindresultaat. Het was een
vrolijk gezicht toen ieder zijn cakejes
klaar had. De cakes mochten in een
mooi doosje meegenomen worden
naar huis. Een lekkere traktatie voor
bij de koffie of thee!
Mirjam had de middag goed voorbe-
reid en het was een geslaagde activi-
teit.

De volgende activiteit is op 19 mei:
Koe knuffelen bij zorgboerderij Den 
Branderhorst, Steenderenseweg 17 a
te Keijenborg 
Voor info of opgave kunt u bellen
met Karin van Aken: 06-42416664
Of kijk op onze website en stuur een
mail: www.handikids.nl.

Handikids cupcakes maken
bij “Thee of ’t ander”
Laag Keppel - Op zaterdag 31 
maart hadden de jongelui uit ons 
adressenbestand een hele gezelli-
ge middag bij “Thee of ’t ander”, 
Dorpsstraat 15a te Laag-Keppel. 
Mirjam Toepoel geeft hier work-
shops voor jong en oud op het 
gebied van English afternoon tea 
maken, cupcakes versieren enz.

Vele clowns, acrobaten, leeuwen, 
tijgers, olifanten, apen enzovoorts 
waren aanwezig tijdens de voorstel-
ling. Ze begonnen gezamenlijk in het 
donker met hooggeëerd publiek, zeer 
indrukwekkend. Gevolgd door alle-
maal, vrolijk zingende en dansende 
circusartiesten op het nummer: Acro-
baten. 
De dwarsfluitleerlingen mochten al-
lemaal een solostuk en een duet flui-
ten zoals: De dans van de Clown, in 
de Trapeze, Invasie in het circus, de 
tamme tijger boogie, olifanten, leeu-
wen tijgers, de Popcornsong. Dromen 
in het circus met een mooie jambee 
en fluit solo van Kaj de Wilt, afscheid 
van het circus enzovoorts met tussen-
door veel zang en dans. 
Bij het nummer Olifanten, Leeuwen, 
Tijgers, mocht het publiek ook even 
vocaal van zich laten horen en Marie-
ke en Geraldine bleven super in hun 

fluitrol. Heel grappig. 
Na de pauze kwamen de Blokfluit-
groepen met z’n allen marcherend 
op, op circusmuziek; clowns met 
instrumenten, verschillende circus-
artiesten met bogen etcetera. Zij 
speelden samen enkele nummers. 
Het eerste optreden, het applaus met 
een hele mooie solo van Lars Smit 
en de blokfluitblues met tussendoor 
een mooie improvisatie van een saxo-
fonist, de man van Mirjam, waarna 
de vier groepen nog verdeeld over de 
avond, apart van zich lieten horen. 
Heel gaaf en vooral swingend was het 
grappige nummer: The Baby Elep-
hant Walk. Deze werd gespeeld door 
Lisa, Silke en Mirjam samen met de 
saxofonist. 
Er waren ook nog andere gastspelers 
aanwezig deze avond. Twee dames, 
waaronder Mirjam’s dochter Susan 
op de akoestische gitaar met schit-

terende zang erbij, en twee stoere 
kerels, waaronder zoon Bart van Mir-
jam, op drum en elektrische gitaar. 
Ze speelden schitterende nummers: 
Don’t speak, Everything, Forget me 
en the Lazy Song gespeeld en gezon-
gen door alle vier de gastspelers, of 
nee….apen.
De avond werd afgesloten op het 
nummer Monthy Python Flying Cir-
cus, een knallende finale. Alle cir-
cusartiesten, paradeerde al zwaaiend 
door de zaal en de piste, kortom één 
groot feest. Hierna zongen ze nog 
met z’n allen het Nummer Hey Ho 
in het Circus is het zo Yeh! Mirjam, 
het publiek en de twee zangeressen, 
bedankte de leerlingen voor hun in-
zet, met het nummer: Dank je voor 
de liedjes. 
Aan het eind kregen de artiesten al-
lemaal nog een zak popcorn mee als 
dank voor hun geweldige inzet. De 
hulpmoeders werden ook nog even 
in het zonnetje gezet, zo ook Mirjam 
door een paar lieve leerlingen. Het 
was een zeer geslaagde avond, zeer 
zeker een verrijking voor Veldhoek.

Geweldig circusoptreden fluit-
leerlingen

Veldhoek - Vrijdag 13 april gaven alle blok- en dwarsfluitleerlingen 
van Mirjam v.d. Burg hun jaarlijkse concert in de overvolle feestzaal 
van de Veldhoek. Dit jaar met als Thema: ‘Het Veldhoekscircus’. De 
hele zaal was omgetoverd in een echt circus.

De fluitleerlingen poseren nog even voordat de voorstelling gaat beginnen.
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De heerlijke geuren afkomstig van 
de culinaire hoogstandjes van Villa 
Ruimzicht-kok René Klein kwamen 
de bezoekers al op de lange oprit te-
gemoet. Vlak voor de ingang van het 
‘restaurant’ is hij druk in de weer 
met de voorgerechten. “Dit wordt 
fantastisch”, glundert hij. 
Nadat Jan Bijvank - één van de initia-
tiefnemers van Gaon - de gasten heeft 
toegesproken, loopt de stoet langs de 
‘keuken’ van Klein de kas in om plaats 
te nemen aan de in lange rijen opge-
stelde tafels. Ga vooral naast iemand 
zitten die je niet kent, zo luidde het 
advies van de organisatie. 
Als iedereen zit gaat het bedienend 
personeel met flessen Achterhoekse 
wijn langs om de glazen te vullen. 
Klein vertelt ondertussen dat bijna al-
les wat de gasten straks op hun bord 
krijgen van Achterhoekse bodem is. 
Dat er verrassend veel in deze streek 
te vinden is, blijkt maar weer eens uit 
de lange lijst met ingrediënten die hij 
opdreunt.
Onder meer burgmeester Henk Aal-
derink van de gemeente Bronckhorst, 
maar ook Sjoerd Kruijff en zijn vrouw 
Judith uit Amsterdam hebben een 
plaatsje aan tafel gevonden. 

De Amsterdammers zijn pas ge-
trouwd. “Op deze plek had ik mijn 
huwelijk ook wel willen vieren”, ver-
telt Judith enthousiast. 
Ze houdt van koken en kwam via 
internet op de website van Gaon te-
recht. “We hebben al eens de wijn-
route in de Achterhoek gedaan en ik 
dacht: hier wil ik ook heen.” Ze vindt 

het eten dat ze voorgeschoteld krijgt 
heerlijk. 
De Amsterdamse komt graag in de 
Achterhoek omdat de streek veel te 
bieden heeft. Dat is wat de organisa-
tie van Gaon etten in de Achterhoek 
ook duidelijk wil maken. 
Het kan haast niet anders dat bij veel 
gasten voor wie het in Hummelo nog 
Gaon was, de volgende keer ‘weer-
kommen’ is. 
Op 11 mei wordt het pop-up restau-
rant op een mooie locatie in Ruurlo 
geïnstalleerd. Met een andere kok, 
andere gerechten en andere culturele 
uitingen. 
Kijk op www.gaon.nl voor meer in-
formatie.

Ga voor meer beeldmateriaal 
naar www.contact.nl

Na eerste editie Gaon zit er maar 
één ding op: Weerkommen!

Hummelo - ‘Gewoon Gaon!’ Zo luidde het credo voorafgaand aan de 
eerste editie van Gaon etten in de Achterhoek. De formule van dit 
culinaire en culturele evenement heeft een impulsief karakter: Ieder-
een die zich wil laten verrassen met Achterhoekse streekproducten 
en kunstuitingen kan reserveren voor een driegangen-menu in het 
pop-up restaurant. Twee dagen voor aanvang krijgt de gast te horen 
wat de locatie is. Vrijdag 13 april werd er voor de eerste keer genoten 
van Achterhoeks eten en cultuur in de prachtige privétuin van Anja 
en Piet Oudolf in Hummelo. Maar liefst 150 gasten uit de Achterhoek, 
maar ook van ver daarbuiten schoven aan voor dit initiatief van Him 
events, Weevers Grafimedia en Uitgeverij KunstMag.

Voor de gasten van Gaon etten in de Achterhoek was het vrijdag 13 april een grote verrassing wat zij op hun bord zouden krijgen.  
Eén ding was zeker: het gerecht is van Achterhoekse ingrediënten gemaakt.

PV DE KOERIER ZELHEM 
De eerste wedvlucht van het seizoen 
van postduivenvereniging De Koerier 
uit Zelhem startte zaterdag 7 april in 
MAASEIK. 
De 256 duiven van 18 deelnemers 
werden om 12.15 uur gelost. 
Uitslag: Nick Chevalking (2/8) 1 32,  
A. Kamperman (14/20) 2 3 7 8 9 10 
26 27 28 39 40 41 42 44, H. Wassink 
(7/25) 4 23 31 46 54 61 62, J. Wassink 
(2/15) 5 59, Comb. Menkhorst (8/14)  
6 12 13 15 22 33 48 63, W. Meijerman 
(6/12) 11 21 29 34 36 49, H. Eenink 
(5/23) 14 16 35 53 64, Fr. Meijerman 
(6/16) 17 20 47 55 56 57, R. van Aken 
(6/12) 18 24 25 30 52 58, H. Niesink 

(2/22) 19 38, E. Weenk (3/6) 37 51 60, 
J. Th. Reindsen (3/14) 43 45 50.

Op zaterdag 14 april werd de vlucht 
vervlogen vanuit HASSELT. Om 12.30 
uur werden 273 duiven van 19 deel-
nemers gelost. 
Uitslag: A. Kamperman (11/19) 1 10 12 
13 22 38 49 50 51 55 56, H. Wassink 
(12/26) 2 4 8 9 15 16 24 33 37 43 61 
67, W. Meijerman (6/12) 3 11 25 28 29 
46, Comb. Menkhorst (5/14) 5 17 19 
30 34, J. Wassink (5/15) 6 7 35 54 62, 
J.Th. Reindsen (2/15) 14 66, H. Niesink 
(4/23) 18 21 31 40, Nick Chevalking 
(2/9) 20 68, G. Dijcker (1/17) 23, R. 
van Aken (3/10) 26 58 60, E. Weenk 

Duivenberichten 7 en 14 april
Bronckhorst - De competitie van twee van de vier duivenvereniging 
in de gemeente Bronckhorst, PV de IJsselbode uit Steenderen en PV 
De Koerier uit Zelhem is weer gestart. Zaterdag 7 april werd gevlogen 
vanuit Maaseik, op 14 april vanuit Hasselt en Geel.

(2/6) 27 39, M. Burghout (1/9) 32, H. 
Eenink (3/23) 36 41 57, Fr. Meijerman 
(3/16) 42 44 45, M. Velthorst (7/25) 47 
48 53 63 64 65 69, S. Gemmink (1/8) 
52, E. te Pas (1/17) 59

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN
Het seizoen voor PV De IJsselbode is 
zaterdag 14 april weer van start ge-
gaan. De duiven werden gelost in Geel 
(130km) om 10.25 uur bij een NNO 
wind. De snelste duif was voor Ria Lu-
esink, deze maakte een snelheid van 
1133 mpm en werd geklokt om 12.19 
uur. Uitslag: Ria Luesink (4/17) 1 9 15 
19, Stoel G. (4/6) 2 3 13 17, Kelderman 
G.H.H. (2/13) 4 20, Dieks H. (6/20) 5 8 
12 16 21 24, Hulshof H. (6/14) 6 7 10 
11 22 23, Hendriks P.R.J. (3/12) 14 25 
26, Tankink TH.H.M. (1/10) 18, Wig-
gerink H. (2/20) 27 28.

De musici vormen al 25 jaar een duo 
en ter gelegenheid van deze langduri-
ge samenwerking is een CD box uitge-
komen ‘A Bag of Music’ met muziek 
uit alle landen die ze ooit bezochten, 
waarop muziek uit diverse stijlen te 
horen is: klassiek, wereldmuziek, fa-
do, jazzy muziek, eigen composities, 
Caribische muziek en nog veel meer! 

Voor het ‘koninginneavondconcert’ 
wordt een keuze gemaakt uit dit re-
pertoire. De avond krijgt daardoor 
een bont en feestelijk karakter dat 
zich prima leent voor een ‘happy’ 
avond uit bij Het Klavier, voordat de 
vlag uit kan op Koninginnedag. Bo-
vendien gaan beide heren speciaal 
voor deze gelegenheid Rita Boshart 
(zang) begeleiden bij een aantal num-

mers waarbij de saxofoon een promi-
nente rol speelt. Henk van Twillert is
hoofd docent saxofoon aan de Supe-
rior School of Music, Porto, Portugal
na 25 jaar docentschap aan het Am-
sterdams Conservatorium.
Hij combineert zijn liefde voor mu-
ziek en lesgeven door het geven van
concerten workshops en masterclas-
ses over de hele wereld. Tjako van
Schie speelde als solist in Europa,
China en Canada. Daarnaast is hij
componist, arrangeur en docent aan
het conservatorium te Amsterdam en
gastdocent aan de Superior School of
Music, Porto, Portugal. Twee fantasti-
sche musici die al jarenlang (samen)
op hoog niveau muziek maken. Om-
dat dit jubileum natuurlijk gevierd
moet worden en het ook nog eens
‘koninginneavond’ is, is de entree
eenmalig slechts € 10,- voor volwas-
senen en voor jeugd tot 16 jaar € 7,50.
Kaarten kunnen telefonisch gereser-
veerd worden: 0575-550756. Meer
info op www.het-klavier.nl Zie ook de
advertentie elders in de krant.

Koninginneavondconcert bij 
Het Klavier

Vorden - Zondagavond 29 april 
(aanvang 20.30 uur) spelen saxo-
fonist Henk van Twillert en pia-
nist Tjako van Schie bij pianozaak 
Het Klavier aan de Ambachtsweg 
2b in Vorden.

In Nederland krijgt één op de drie 
vrouwen en één op de acht mannen 
boven de 55 jaar te maken met bot-
ontkalking! Osteoporose laat zich pas 
zien als het te laat is: de rug zakt in 
of men breekt een pols of heup. Bij 
vroegtijdige diagnose van de botge-
steldheid, kan men nog tijdig maat-
regelen nemen om de botdichtheid 
zoveel mogelijk te behouden. 
Het is belangrijk om eens uw bot-
dichtheid te laten meten, zeker als u 
behoort tot een groep met verhoogd 
risico op botontkalking: Vrouwen 
in en na de overgang, zeker bij ver-
vroegde overgang. Als botontkalking 
in de familie voorkomt. Bij medicijn-
gebruik zoals prednison of laxeermid-
delen. Bij weinig lichaamsbeweging. 

Bij aandoeningen zoals schildklier,
astma, reuma, bepaalde darm- en
huidziekten. Als men veel koffie of al-
cohol gebruikt en weinig calcium via
de voeding binnenkrijgt.
Botmetingen vinden plaats op maan-
dag 24 april in Baak aan de Tover-
straat 7. De meting wordt uitgevoerd,
door middel van een veilig ultrasoon
apparaat, u krijgt direct de uitslag en
natuurgeneeskundig advies. De duur
van het consult neemt 30 minuten in
beslag en wordt door vele zorgverze-
keraars vergoed. Wegens grote belang-
stelling is reserveren noodzakelijk. 
Voor informatie of het maken van 
een afspraak kunt u contact opnemen
met José la Croix, tel. 0575-560381 of
e-mail: www.joselacroix.nl

Botmeting in praktijk Overgangsconsulente

Voorkom botontkalking
Toldijk - Botontkalking, ofwel osteoporose, is een botaandoening
waarbij de sterkte van het botweefsel zodanig is verminderd dat al bij
een geringe belasting een heup- of polsfractuur of inzakking van de
rugwervels kan ontstaan.

Het Midzomerfeest werd voor het 
eerst gehouden in juni 2003. Toen 
werd het al georganiseerd door de 
STichting Evenementen VOrden die 
bestond uit een groep enthousiaste 
mensen. Dankzij de STEVO “bruist 
Vorden” door de twee feesten dat het 
elk jaar organiseert. Naast het Mid-
zomerfeest organiseert het ook het 
in de wijde omgeving bekende Oud 
& Nieuw Feest in de Sporthal in Vor-
den. Het Midzomerfeest, dat dit jaar 
tien jaar bestaat, trapt af op zaterdag-
avond 23 juni met in de grote tent de 

coverband ‘Trigger’. De kleine tent zal
dan worden gevuld met bandjes van 
Vordense bodem. Het kenmerk van
het Midzomerfeest, muziek voor jong
en oud.
Op zondag 24 juni zal er vermaak zijn
voor de kinderen uit de omgeving.
Met onder andere een springkussen
en live muziek zullen de kinderen
zich geen moment vervelen. Voor de
ouderen zal er muziek zijn met onder
andere de Vordense Soppers en dweil-
orkest Toontje Ongeregeld. Hierbij 
komt nog een optreden van Popkoor
Venhorst. Een echte familiedag. Het
bestuur en de vrijwilligers zetten zich
volledig in om dit jubileum te laten 
knallen, om ervoor te zorgen dat het
Midzomerfeest nog jaren gevierd gaat
worden. Hou deze krant in de gaten
voor meer details over alle acts. Check
voor meer info onze binnenkort ge-
heel vernieuwde site www.stevo.nu

Midzomerfeest knalt tijdens 
10 jarig jubileum
Vorden - Vorden. Op 23 en 24 
juni wordt voor de tiende keer 
het Midzomerfeest in Vorden ge-
houden. Het jubileum zal groots 
gevierd worden voor jong en oud 
tijdens een tweedaags evenement 
op het schitterende terrein nabij 
Kasteel Vorden.
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De Hamove had het niet getroffen 
met het weer op 2e Paasdag. Het re-
gende onophoudelijk, in het begin 
wat minder maar soms heel hevig. 
Door het slechte weer liet het grote 
publiek het afweten, dat had de club 
uit Hengelo Gld niet verdiend. De ra-
ces kenden vele schuivers en valpar-
tijen waardoor vaak verrassende uit-
slagen ontstonden. De ONK Paasraces 
betekende het debuut voor het ONK 
Moto3 kampioenschap. Deze nieuwe 
klasse is dit jaar geïntroduceerd als 
opvolger voor de 125cc klasse. Zoals 
we van deze lichte klasse kennen zijn 
de races altijd een spektakel. De cou-
reurs van de Moto3 kwamen samen 
in de baan met de GP3 Junior Cup 
klasse. Dit is een klasse voor zeer jon-
ge rijders. De rijders vertrokken op 
een nat circuit, maar eindigden met 
kurkdroog asfalt. Dit betekende een 
enorme aanslag op de regenbanden 
en dat zorgde voor een spannende 
strijd aan kop. Na 12 ronden felle 
strijd moest Thomas van Leeuwen 
zijn meerdere erkennen in de Deen 
Damien Raemy en de Duitse num-
mer twee Henning Flathaug. In de 
GP3 Junior Cup was Bo Bendsneijder 
de snelste man. Hamove lid Jerry v.d. 
Bunt werd keurig vierde, Scott De-
roue finishte als zesde. Tasia Rodink 
viel helaas uit door machine proble-
men. Volop hectiek vlak voor de race 
in de ONK sidecars. Op een opdrogen-
de baan probeerden enkele spannen 
met slicks rond te gaan. Dit bleek niet 
de beste keuze, waardoor vlak voor 
de wedstrijd nog flink werd gediscus-
sieerd over de juiste banden. Ondanks 
de stress gingen de coureurs van start 
zonder al te grote problemen. Meest 
opvallend was de prestatie van de 
Franse combinatie Remy Guignard en 
Frederique Poux. Door de grotendeels 

natte baan hadden ze met hun korte 
span voordeel ten opzichte van de 
normale lange spannen. Guignard en 
Poux reden onbedreigd naar de over-
winning, voor het Duitse duo Dieter 
Eilers en Michael Prudlik. De Neder-
landers Kees Kentrop en Gerard Daal-
huizen completeerden het podium. 
De gebroeders Ritzer uit Doetinchem 
vielen uit. In de categorie Supersport 
reed Kervin Bos onbedreigd naar de 
overwinning. Zelfs een tijdstraf van 
20 seconden deerde hem niet. Ker-
vin Bos was heer en meester op het 
natte TT Circuit. De Belg Gauthier 
Duwelz werd tweede en Twan van 
Poppel pakte de laatste podium plek. 
Nederlands kampioen en Hamove rij-
der Stuart Voskamp werd slachtoffer 
van een valpartij in de eerste ronde 
en viel uit. Club rijder Cliff Kloots 
eindigde achter in het veld nadat ook 
hij slachtoffer was geworden van een 
valpartij. De door Motoport Zelhem 
gesteunde rijder Tony Coveña werd 
keurig tiende. Het klapstuk van de 
Paasraces was zonder twijfel de race 
in de Dutch Superbikes. Het Austra-
lische talent Troy Herfoss trainde op 
zaterdag al naar een geweldige tijd en 
ook tijdens de race was hij de sterk-
ste. Lange tijd was het Danny de Boer 
die aan de leiding ging, Herfoss speel-
de vanaf de tweede positie met zijn 
rivaal. Enkele ronden voor het einde 
plaatste hij een inhaalactie die hem 
de overwinning opleverde. 
Meest in het oog springend gevecht 
was tussen routinier Sebastian Le 

Grelle en Superbike debutant Kevin 
Valk. Valk wist in de laatste ronde 
met een alles of niets poging de Belg 
voorbij te steken en een derde plaats 
te pakken. Jarco Grotenhuis behaal-
de een mooie tiende plaats en Win 
Theunissen werd veertiende. Dave 
Hendriksen hield het halverwege de 
race voor gezien. Hij verloor zijn ach-
terkant een paar keer en vond het 
toen wel goed. 
Een overwinning was er voor Hamo-
ve rijder Mick Jansen. Jansen komt 
uit in de talent Cup een klasse voor 
jonge rijders. Ex Grand Prix rijder 
Hugo v.d. Berg die uitkomt in de 
Supermono klasse kon zijn rentree 
niet opluisteren met een overwin-
ning door technische problemen. 
De overwinning ging naar de Duitse 
rijder Stefan Meiners. Jarno Onstenk 
uitkomend in de Classics en tevens 
Hamove lid werd vierde. De overwin-
ning ging hier naar Jarno Jonker op 
zijn mooie BMW. Hoewel de Hamove 
erg tevreden is over het eerste evene-
ment dat ze in Assen hebben georga-
niseerd, waren de wijze mannen er 
wel over uit. 

Tijdens de ONK races in Hengelo op 
18, 19 en 20 mei zal het ongetwijfeld 
beter zijn. Ze hebben 25 graden, zon, 
gezelligheid en minstens zo spannen-
de races besteld. Aankomend week-
end is de volgende ONK Superbike 
race. Deze zal gehouden worden tij-
dens het WK Superbike weekend op 
het TT Circuit in Assen.

Hamove ONK Paasraces TT 
Circuit Assen
Assen - De door de Hamove geor-
ganiseerde ONK wegrace op het 
TT Circuit had een zonnige en 
droge trainingsdag op zaterdag. 
De snelste tijd in de Moto3 kwam 
op naam te staan van Bryan 
Schouten. In de categorie Supers-
port was Kervin Bos de snelste en 
de verrassing van de dag kwam 
van het Australische talent Troy 
Herfoss. Herfoss had nog nooit 
op het TT Circuit gereden maar 
pakte wel de snelste tijd in de 
klasse Superbike. In de zijspan 
klasse ging de snelste tijd naar 
het duo Colin Nicholson en Jarno 
van Lith.

Motoport Zelhem rijder Tony Coveña. foto: Henk Teerink.

Vijf rasmuzikanten, samengepakt 
om slechts één microfoon, die hun 
instrumentgeluid en stem onderling 
afstemmen en de luisteraar verras-
sen met hun bluegrass muziek, met 
teksten ‘uit het leven gegrepen’ over 

liefde, liefdesverdriet, plezier en pijn.
Met een basis van gitaar en contrabas 
tokkelen de banjo en de mandoline 
hun riffjes om de vaak meerstemmi-
ge zang te omlijsten. Het voelt alsof je 
een Amerikaanse ranch binnenstapt.

De ‘Scallywag’ bestaat uit zangeres 
Wendy, die daarnaast ook gitaar 
speelt, Sandy-gitaar, percussie & zang, 
Marty-mandoline & zang, Hank- ban-
jo & contrabas en Dixie-contrabas.

Het optreden van de band begint  
zondag 22 april. omstreeks 16.00 uur 
en zal tegen 19.30 uur afgelopen zijn. 
De toegang is, zoals altijd, gratis.

Bluegrass in café ‘de Tol’

Wittebrink - Vorig jaar was The Outbound Scallywag Carnival al eens 
te gast op het podium van café ‘de Tol’ in de Wittebrink bij Zelhem en 
toen viel de band op door een authentiek geluid.

Gelegenheid wordt geboden om de 
mooie buurtschap Eldrik te verken-
nen tijdens deze fietstocht. Onder-
weg zullen er enkele verrassingen 
zijn en ongeveer halverwege de route 
is er bij Camping Siebieverden gele-
genheid iets te drinken. Ook is er een 
bijzondere skelterbaan voor de jeugd 
en wat Oudhollandse spelletjes voor 
wie dat wil. 

De start van deze fietstocht is om 
13.30 uur bij Café Spirit (bij de sport-
hal) in Hoog-Keppel. Daar is ook het
eindpunt. Uw auto met fietsdrager
kan dus op de parkeerplaats van de 
Hessenhal geparkeerd worden. De
tocht is ook geschikt voor kinderen.
De organisatie hoopt op een grote
opkomst en natuurlijk op mooi fiets-
weer! De deelname is gratis!

Stichting KeppelCultuur

Ontdek Eldrik

Hoog Keppel - Op zondag 22 april houdt de Stichting KeppelCultuur
een fietstocht voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst en
omgeving.

TOP bij de Oude IJssel

Eva Schuurman (o.a. tekstschrijfster 
met Herman van Veen) zal tijdens 
de opening (zondag 22 april 14.00 – 
16.00 uur) een moment kiezen om 
haar gedichten voor te dragen die zij 
speciaal schreef voor deze expositie. 
Bij zes geëxposeerde kunstwerken 
maakte zij - in nauw contact met de 
kunstenaars –prachtige gedichten, 
die ook te koop worden aangeboden 
op kunstkaarten. 

Gert van der Woude maakt figura-
tieve plastieken in steen, brons en 
rvs. Zijn inspiratie is het leven, de 
mens, het dier. Het leven in al zijn 
hoedanigheden, zoals de vreugde 
van moeder en kind en de kracht 
van Bull Fight. Het is werk waarin de 
emotie voelbaar is. Vereenvoudiging 
of weglating geeft zijn werk extra 
kracht. Rens Hoekstra schildert met 
acryl met expressiefkleurgebruik en 
een forse penseelstreek die het beeld 
ondersteunt en de monumentaliteit 

benadrukt. Ze kiest aansprekende 
onderwerpen, plaatst deze in verras-
send perspectief en licht ze fraai uit
(licht en clair-obscur). 
De figuren zijn herkenbaar in hun
emotie en spreken daarom tot de ver-
beelding. De natuur in de landschap-
pen ontstijgt de realiteit; wat over
blijft is de beleving.

De fantasierijke gezichten en (gordel)
dieren van Joke Dekker contrasteren
zich in (mozaïek) vorm en (fel) kleur-
gebruik. Dodo’s hebben al lang haar
belangstelling, nu met een meer ko-
mische noot. Ze heeft een heel net-
werk van liefhebbers opgebouwd. 
Joke gebruikt verschillende kerami-
sche technieken, zoals raku en veld-
oven stoken. De expositie duurt t/m
3 juni. Reguliere openingstijden: vrij-
dag, zaterdag en zondag van 13.00
– 17.00. Tijdens de Kunst10daagse
Bronckhorst (11 t/m 20 mei vanaf 
11.00 uur). 
Zie ook www.deburgerij-vorden.nl

Galerie De Burgerij opent 
beeldentuin
Vorden - Galerie De Burgerij aan 
de Zutphenseweg 11 te Vorden, 
start 22 april met de expositie 
‘Kunst die vast houdt’ met wer-
ken van de kunstenaars Rens 
Hoekstra (schilderes), Joke Dekker 
(keramist) en Gert van der Woude 
(beeldhouwer). Een deel van zijn 
beelden komen in de beeldentuin 
te staan. Dat is gelijk de opening 
van de beeldentuin van Galerie 
De Burgerij, dit seizoen.
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Lisette Meissner is geboren en geto-
gen in Den Haag. Ze werkte lange tijd 
bij Elsevier. Omdat haar man bij de 
Aviko aan het werk ging, verhuisden 
zij naar Steenderen. “Hij gaat af en 
toe op de fiets naar zijn werk,” lacht 
Lisette. Het huisje aan de J.F. Oltmans-
straat werd opgeknapt. Het heeft een 
fraaie tuin met een bakhuisje en ook 
onder de carport is het goed toeven.
Eenmaal in Steenderen opende Li-
sette een winkel met cadeauartikelen 
in het stadje Bronkhorst. Later veran-
derde zij haar waren in meer lande-
lijk georiënteerde kledingartikelen 
en noemde de winkel Bronkhorst 
Downtown. Het bedrijf werd begin 
december 2011 overgenomen, zodat 
Lisette meer tijd kreeg voor andere 
leuke dingen. “Ik heb nu alle tijd om 
te schilderen,” vertelt ze enthousiast.
Lisette begon vijf jaar geleden met 
een groep dames bij haar thuis te 
schilderen. Dat schilderen beviel haar 
zo goed dat ze zich aanmeldde voor 
een cursus in de Gruitpoort. Vanaf 
die tijd gaat ze een keer in de week 
naar Doetinchem en schildert onder 
leiding van Jos Klaver. “Naar ik schil-
der ook wel hier, thuis aan de keu-
kentafel.”
In het begin werkte Lisette met olie-
verf of acryl en gebruikte daarbij de 
kwast. In de loop der jaren bekwaam-
de zij zich op abstract werk, waarbij 
ze nauwelijks of geen kwast meer 
hanteert. “Ik gebruik veel palletmes 
of zit met de vingers in de verf,” 
lacht ze. Zij ontwikkelde een stijl met 
vooral kleurrijke werken en heeft een 
voorkeur voor niet te grote doeken. 
“Dat vind ik prettig werken.”
Riet Massink komt oorspronkelijk uit 
Baak. Ze woont nu in Steenderen en 
heeft samen met haar man een vee-
houderij bedrijf in de Emmer. Daar-
naast werkt ze nog twee morgens bij 
Verhey in Toldijk.
Riet schildert al zo’n 11 jaar bij de 
Gruitpoort. “Ik startte in 2001 met 
een Instapcursus. In deze cursus 
werden allerlei technieken gedaan, 
steeds een paar lessen achterelkaar. 
Tekenen, werken met Oost Indische 
inkt, met olieverf, acryl, alle technie-
ken konden we toen uitproberen.” 
Haar keuze viel destijds op olieverf 

en daarmee heeft ze jarenlang fraaie 
schilderijen gemaakt. “Eerst mensen, 
later ook koeien en kippen,” vertelt 
Riet. 
In het begin schilderde ze bestaande 
schilderijen na. “Dan staat alles al vast, 
zoals de kleur en de voorstelling. Nu 
gebruik ik een foto of bedenk ik het 
zelf, dat is leuker. Af en toe schilder 
ik abstract, maar dat is lastiger dan ik 
dacht. Je moet alles loslaten en niet 
in vormen denken.” Riet werkt juist 
graag op grotere doeken en is over-
gestapt op acrylverf. “Ik werk daar al 
jaren mee. Dat droogt sneller en dan 
kun je sneller verder.” Ze maakt ook 
schilderijen op verzoek. “Dan hebben 
ze een foto mee, die gebruik ik voor 
het schilderij,” legt Riet uit.
Lisette Meissner en Riet Massink 
ontmoetten elkaar tijdens de vrien-

dinnen avond bij weer een andere 
vriendin. Riet zat toen al op les in de 
Gruitpoort en sindsdien gaan zij we-
kelijks samen naar Doetinchem om 
te schilderen. Ze vinden het fijn om 
van elkaar en de medecursisten te le-
ren tijdens deze bijeenkomsten. Do-
cent Jos Klaver kijkt tijdens de lessen 
over de schouders mee en geeft tips. 
Daarnaast is het ook erg gezellig.
De Kunst10daagse is de eerste keer 
dat zowel Lisette Meissner als Riet 
Massink hun werk gaan exposeren. 
“We zijn vooral benieuwd naar wat 
mensen ervan vinden,” legt Lisette 
uit. 
Het bakhuisje achter de woning van 
Lisette aan de J.F. Oltmansstraat 
4, maar ook de carport en bij goed 
weer de tuin, worden voor de Kunst-
10daagse ingericht.

Lisette Meissner en Riet Massink
Steenderen - De zesde editie van 
de Kunst10daagse wordt gehou-
den van 11 mei t/m 20 mei 2012. 
Dan zijn de deuren van 50 ate-
liers, galeries, musea en tentoon-
stellingsruimten in de gemeente 
Bronckhorst geopend. Lisette 
Meissner en Riet Massink expose-
ren hun schilderijen samen in en 
rond het bakhuisje in de tuin van 
Lisette in Steenderen.

Lisette Meissner (l.) en Riet Massink bij het bakhuisje.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Wagenschrien. 
 Klein kistje op een melkwagen of boerenwagen.
 “De botter en ’t melkgeld ligt in ’t wagenschrien”. 

 B. Anpriezen. Reclame maken voor bijv. kunstmest. 
 “Gun uw goed, goed, want goed goed moet 
 goed groeien”. 

 C. Scholdook. Schort. 
 “Lank mi’j ’s ne schonen scholdook, 
 dizzen is neet hallef rellek meer”.

Wanneer we ouder worden kunnen 
bloedvaten verstopt raken, zwak wor-
den en hun flexibiliteit kwijt raken. 
Als we goed voor onze bloedvaten 
zorgen, zorgen we eigenlijk voor ons 
hele lichaam en de kwaliteit van ons 
leven. Veel mensen ervaren proble-
men met een goede doorstroming 
van hun bloed. Op woensdag 25 april 

organiseert orthomoleculair thera-
peut Eef Jansen voor de vierde keer
een avond met Mike Donkers als 
spreker. Mike zal ingaan op de oorza-
ken van een gebrekkige doorbloeding
en wat je er aan kunt doen. Hij zal
ingaan op het belang van antioxidan-
ten uit zowel plantaardige als dier-
lijke bron om de activiteit van vrije
radicalen tegen te gaan, hoe je je stof-
wisseling kunt versnellen waardoor 
alles beter doorstroomt en hoe je je
bloed op natuurlijke wijze kunt ver-
dunnen. 
De avond vindt opnieuw plaats in Het
Witte Paard aan de Ruurloseweg in
Zelhem. Geïnteresseerden kunnen 
zich opgeven bij Eef Jansen, info@
eefjansen.nl, 0314-622630. De zaal
zal opengaan om 19.00 u en de avond
begint om 19.30.

Bloedvaten…De snelwegen 
van ons lichaam
Zelhem - Alle organen en andere 
weefsels in ons lichaam worden 
gevoed door ons bloed. Via de 
aderen en bloedvaten worden de 
belangrijkste voedingsstoffen en 
zuurstof afgeleverd daar waar ze 
nodig zijn. Daardoor kunnen de 
belangrijkste organen – zoals het 
hart, de ogen, de huis, en zelfs on-
ze hersenen – vitaal blijven. Zelfs 
op hogere leeftijd.

Tussen 22 april en 20 mei vindt er 
een estafette plaats tussen Aalten en 
Vierakker. Daarbij gaat een relikwie 
van de vroegere missionaris Ludger 
van kerkgebouw naar kerkgebouw 
in de Achterhoek. Uiteraard wordt 
ook Zelhem bezocht, immers dankzij 
Ludger is de naam Zelhem (Salehem) 
in het jaar 801 voor het eerst opge-
schreven. 
In Wichmond houdt het ‘Ludgerus’ 
gebouw de naam van deze latere 1e 
bisschop van Munster in ere. Maar 
ook vele andere straat- en veldnamen 
in de Achterheok herinneren nog 
steeds aan Ludger. 

Op zaterdag 12 mei brengen wande-
laars en fietsers uit Mariënvelde de 
relikwie naar Zelhem. 
De ontvangst vindt daar om 17.00 
uur plaats in een korte gebedsdienst 
in de Lambertikerk. 
De volgende ochtend, zondag 12 mei 
dus, wil men met een groepje wan-
delaars de reliek verder brengen naar 
Keijenborg. 

De ontvangst in de H. Johannes de 
Doperkerk is om 11.00 uur met een 
eucharistieviering. Op 23 mei wordt 
het kleinood naar Vierakker gebracht, 
waar het blijft. Wie op zondagoch-
tend 12 mei mee wil wandelen van 
Zelhem naar Keijenborg, kan zich 
aanmelden bij Eddy Ivens in Doetin-
chem (0314) 333470, e-mail: e.ivens@
hccnet.nl.

Ludger terug in de Achterhoek
Bronckhorst - De Willibrordus-
kerk in Vierakker krijgt een re-
liek van Sint Ludger, de streek-
heilige van de Achterhoek en 
stichter van de eerste kerken 
in deze regio. Het gaat om een 
klein stukje van het gebeente 
van de heilige, die nu nog is bij-
gezet in een crypte in het Duitse 
Werden. De relikwie wordt eerst 
naar Aalten gebracht, waar het 
22 april aankomt. Daarna wordt 
een rondgang langs verschillende 
Achterhoekse kerken gemaakt 
met het kleinood. Aan deze rond-
gang kunt u deelnemen.

De bibliobussen in Gelderland zijn als 
gevolg van provinciale bezuinigings-
maatregelen inmiddels uitgerust met 
moderne zelfservicesystemen waar-
door een twee-mansbezetting niet 
langer noodzakelijk is om de uitle-
ning van media te kunnen verzorgen. 
Daarmee is het kostenaspect welis-
waar opgevangen, maar de maatregel 
betekent helaas ook verlies van werk-
gelegenheid. Jaap Bongers verzorgt 
de administraties vanaf de 24ste al-

leen, met behulp van zelfservice.
Hanny is een bekend gezicht in 
de kleine kernen van de gemeente
Bronckhorst en werkte jarenlang 
voor de scholen, de kinderen en voor-
al ook minder mobiele senioren.

Wilt u op de laatste route van Hanny
haar nog even de hand schudden dan
kan dat. Voor de openingstijden van
de bibliobus kunt u terecht op de site
www.bibliobussengelderland.nl.

Hanny Braakhekke neemt 
afscheid van de bibliobus

Regio - Op dinsdag 24 april rijdt Hanny Braakhekke voor het laatst
mee op de bibliobus in de gemeente Bronckhorst.
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 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

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

Wij betalen de
hoogste dagprijs!

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

Vorden - Zutphenseweg 1A

 Doetinchem Zutphen
 Waterstraat 30-32 Korte Hofstraat 14

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

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

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.

We zijn voor u weer gewoon
bereikbaar via Toldijk!!!

Volop heerlijke verse voorjaarsgroenten
Rabarber, raapstelen, spinazie, etc.

Deze week Sla+komkommer samen 0.99
Sappige perssinaasappelen 20 voor 1.99

Ze zijn er weer de eerste
Hollandse aardbeien en asperges

Volop diverse pootaardappelen,
sla-, kool- en perkplanten

Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

Op maandag, dinsdag en woensdagavond is de 
praktijk geopend en telefonisch bereikbaar!
Elke maandagavond van 18.00 – 19.00 uur: 
Gratis inloopspreekuur. 

 www.jansenvdberg.nl

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

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Christel Bouwmeester-Geerligs
Draagdoekconsulente

Beukenoot 36 - 7261 HH Ruurlo 
06-20250752 - www.indedoek.nl - info@indedoek.nl 

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



Contact met de Politiek

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

gbbfractie@bronckhorst.nl

Om te komen tot een kleine, krachtige en 
dienstverlenende overheid worden de ko-
mende periode verschillende overheidstaken 
gedecentraliseerd. Dit betekent dat de Rijks-
overheid meer taken geeft aan bijvoorbeeld 
gemeenten en provincies. Hierdoor krijgen 
gemeenten meer invloed over zaken die 
dichtbij hun inwoners staan.

Zo wordt onze gemeente verantwoordelijk 
voor de regie van de uitvoering van een aan-
tal taken op het terrein van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten. Dit geldt ook voor 
Jeugdzorg en passend onderwijs. Daarnaast 
wordt de Wet Werken Naar Vermogen met 
ingang van 2013 ingevoerd. Door deze taken 
bij de gemeente te leggen, wordt degene die 
hulp nodig heeft centraal gesteld. 

Deze ontwikkeling past prima binnen de vi-
sie van de VVD en de richtingen die binnen 
Toekomst Bestendig Bronckhorst zijn vastge-
legd.

Welzijn en zorg hebben als doel het verster-
ken van de eigen kracht en verantwoordelijk-
heid, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

eigen leefomgeving. Dus 
welzijn en zorg zo dicht 
mogelijk bij en rondom u 
georganiseerd. Eigen regie 
en zelfredzaamheid zijn 
daarbij belangrijk. De on-
dersteuning van de eigen 
kracht moet beter, eenvoudiger en toeganke-
lijker georganiseerd worden. De nadruk moet 
liggen op maatwerk. Door minder bureaucra-
tie, verschillende organisaties en wetgeving 
kan dit nu gerealiseerd worden. In plaats van 
lange procedures, wordt straks na een goed 
keukentafelgesprek meteen actie onderno-
men.

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over 
deze decentralisaties. Wat kan er naar uw 
mening verbeterd worden, zodat u beter en 
directer geholpen wordt. En nog belangrijker 
wat zijn uw ervaringen tot nu toe? 

Neem gerust contact met ons op en bezoek 
onze website of stuur ons een e-mail.

Decentralisatie stelt u centraal

Kortgeleden protesteerde een groot aantal 
inwoners tegen de kap van bomen in het cen-
trum van Vorden. Bij de laatste raadsvergade-
ring maakten ruim 100 inwoners van Hengelo 
duidelijk dat het zwembad in Hengelo moet 
blijven. Maar daarnaast is GroenLinks met 
nog veel meer inwoners in contact: bijvoor-
beeld over de komst van een voedselbank in 
Zelhem, over het plaatsen van UMTS-masten, 
over de samenvoeging van scholen en over de 
toekomst van de sportaccommodaties.
Iedereen heeft met de gemeente te maken. 
Het is de enige overheid die voor de burger 
herkenbaar is, die een eigen gezicht heeft. Dit 
gezicht verdwijnt bij één Achterhoek.
Minister Spies miste tijdens de presentatie 
van de Achterhoekse plannen de B van Bur-
ger. Zij legde de vinger op de zere plek: waar 
blijft u? En waar blijft een gemeenteraad die 
echt weet wat er speelt en leeft onder de bur-
gers?
Wat zal een fusie tot één gemeente Achter-
hoek opleveren? Niet veel. Uitvoerende amb-
tenaren blijven dezelfde en raadsleden en 
wethouders zullen niet ineens meer kennis en 
vaardigheden hebben. Moeten we dan maar 
niet samenwerken? Dat is te kort door de 

bocht. Samenwerking in de uitvoering is pri-
ma. Maar wát er dan precies gebeurt moet 
wel vooraf per gemeente zijn besloten. Een 
voorbeeld: iedere gemeente stelt de hoogte 
van zijn eigen OZB vast. Wie die belasting 
gaat innen is niet van belang, zolang het geld 
maar binnen komt. Maar over natuur en mi-
lieu, over sociale onderwerpen of over zorg 
en onderwijs wordt niet in iedere gemeente 
hetzelfde gedacht. Gezamenlijk beleid zal tot 
een eenheidsworst leiden. U wordt daarbij 
niet gehoord en niet vertegenwoordigd. 
Eén beleid in de Achterhoek is de overwin-
ning van de kille zakelijkheid en de dood-
steek voor de democratie. GroenLinks zal 
zich hiertegen blijven verzetten.

Eén Achterhoek?

Communicatie: kan het beter?
Raadsleden proberen doorgaans met hun be-
sluiten de belangen van de inwoners zo goed 
mogelijk te behartigen. Toch weten zij niet 
altijd wat burgers willen. 
 
In kleine gemeenten kennen raadsleden de 
wensen van bewoners meestal wel. In gro-
tere gemeenten met verschillende kernen, 
zoals Bronckhorst, wordt het ingewikkelder. 
Vaak spreken burgers in als de raad verga-
dert. Zoals voor het zwembad in Hengelo, de 
rondweg om Hummelo en het Landbouwont-
wikkelingsgebied in Halle. Of ze bezoeken de 
fracties. Dat werkt: zo weten raadsleden hoe 
de vlag er bij hangt. 
 
Bij grote projecten zoals centrumplannen of 
politiek gevoelige kwesties wordt het lastiger 
om alle wensen te kennen. Er zijn voor- en 
tegenstanders. De tekentafel van planont-
wikkelaars staat vaak op afstand en papier 
is geduldig. Plannen kunnen een lange door-
looptijd hebben met verschillende varianten. 
Bewoners volgen om begrijpelijke redenen 
alle varianten niet meer en wachten de ont-
wikkelingen af. De raad vertrouwt erop dat 
belangenorganisaties die door B&W zijn ge-
hoord representatief zijn. 

In dit soort situaties 
de stemming goed 
inschatten is voor 
raadsleden lastig. Hoe 
besluit je zo’n geval? Politici kiezen dan op 
grond van ambtelijk aangeleverde informa-
tie, vanuit hun politieke achtergrond of vol-
gen de waan van de dag. Dus toch vaker een 
referendum vóór een plan wordt ontwikkeld 
of beleid gemaakt? D66 is voorstander van 
interactie met burgers. Het referendum leed 
politiek schipbreuk. Jammer, want wat bewo-
ners willen is doorslaggevend. Zij zijn immers 
de gebruikers van het dorp en de voorzienin-
gen. Er zit veel kennis onder bewoners. Bur-
gers worden steeds mondiger. Waarom daar 
niet meer gebruik van maken?
 
D66 wil nadenken over nieuwe mogelijkhe-
den om de mening van bewoners te vragen. 
Digitale peilingen, een burgerpanel (de WMO 
kent al een participatieraad), telefonisch 
marktonderzoek. Denkt u mee? Via email 
(onderaan deze pagina) of persoonlijk kunt u 
ons altijd bereiken.
 
Johanna Prick.

Vrijwilligers gezocht! Dat horen we de laat-
ste tijd vaker. Voor de zorg voor ouderen, het 
groen in de straat, het beheer van sportac-
commodaties, voor het openhouden van een 
zwembad. Kortom, voor activiteiten die men-
sen in Bronckhorst samenbrengen. Vrijwil-
ligers worden (terecht) gekoesterd, het zijn 
de helden van deze tijd. Alle verenigingen in 
Bronckhorst zijn nu aan het uitrekenen hoe 
zij de voorzieningen open kunnen houden, 
zonder subsidie en met teruglopende leden-
aantallen. Het verhogen van contributies is 
onvermijdelijk, met mogelijk effect dat er 
straks nog minder leden zijn. Het beheer van 
kantines en sportvelden is voor de korte ter-
mijn nog wel te regelen. Je voelt je immers 
verantwoordelijk en zet je in. Maar is het over 
5 jaar nog financieel op te brengen en zijn 
er dan voldoende mensen die zich willen in-
zetten? Waar je vroeger sprak over een sim-
pele kantine en een bal, heb je nu te maken 
met financieel risicovolle vrijwilligersonder-
nemingen. PvdA Bronkhorst is zeer kritisch 
over dit beleid van het college. De visie op 
het privatiseren van voorzieningen is dun: 
burgers moeten meer zelf doen en er worden 
kosten bespaard. Als een activiteit niet meer 

rendabel is, dan 
stopt het. Maar is 
er wel goed geke-
ken naar andere 
posten om op te bezuinigen? Overzien we 
de gevolgen op de lange termijn? We willen 
toch met collectieve voorzieningen onszelf en 
onze kinderen actief en betrokken houden? 
Zou de gemeente niet de grootste held moe-
ten zijn, omdat zij, tegen de wind in, kiest 
voor gemeenschapszin, omdat zij kiest voor 
ondersteuning van kwetsbare activiteiten als 
gymnastiek voor kinderen? Verenigingen en 
clubs: let daarom goed op wat er allemaal 
gebeurt. De raad van Bronckhorst zal in juni 
het TBB behandelen. Veranderingen zijn al-
leen mogelijk wanneer er geen getekende 
overeenkomsten liggen tussen college en 
verenigingen. De gemeente willen we vragen 
een open discussie te voeren zodat er ook 
echte afwegingen gemaakt kunnen worden. 
Wilt u uw stem te laten horen? Dan vragen 
we u mee te doen met het ‘Bronckhorst rea-
geert’ panel!  Stuur een kort e-mail bericht ‘Ik 
doe mee met het Bronckhorst reageert panel’ 
naar info@bronckhorstreageert.nl. 
Een initiatief van PvdA Bronckhorst!

Privatisering, of sanering?

Het vaststellen van het bestemmingsplan 
LOG Halle Heide opschorten tot na het advies 
van de gezondheidsraad.
De gemeente Bronckhorst heeft op basis van 
het reconstructieplan de verplichting een be-
stemmingsplan vast te stellen voor het Land-
bouwontwikkelingsgebied Halle Heide.
Het ontwerpbestemmingsplan en MER voor 
dit gebied hebben ter inzage gelegen en er 
zijn nogal wat zienswijzen ingediend. In de 
zienswijzen overheerst de angst voor moge-
lijke gevolgen op de volksgezondheid door de 
(her)vestiging van intensieve veehouderijbe-
drijven in het LOG Halle Heide.
Op grond van recente jurisprudentie en de 
vele zienswijzen heeft het college geconclu-
deerd dat het gezondheidsaspect moet wor-
den gewogen in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening. Tevens is er advies 
gevraagd aan de GGD. Het advies biedt in 
principe wel ruimte het bestemmingsplan 
ter vaststelling voor te leggen, maar inmid-
dels is er ook op rijksniveau beweging in de 
benadering van de gezondheidsaspecten en 
intensieve veehouderij.
Dit najaar komt de gezaghebbende Gezond-
heidsraad met een advies over de risico’s van 

de veehouderij 
voor de volks-
gezondheid. 
Dit advies heeft een wetenschappelijke on-
derbouwing die er tot dusver niet gegeven 
kon worden. 
De CDA fractie was dan ook tevreden met de 
brief van 6 maart waarin de provincie heeft 
aangegeven in te stemmen met het voorstel 
van Burgemeester en Wethouders om het be-
stemmingsplan voor het LOG Halle Heide op 
een later tijdsstip vast te stellen. De provincie 
verzoekt wel nadrukkelijk om de verplaatsing 
van het tot nu toe enige bedrijf die een aan-
vraag heeft ingediend. Dit bedrijf had elders 
geen mogelijkheden voor uitbreiding.
De CDA fractie heeft vertrouwen in de ma-
nier waarop in de huidige tijd, de agrarische 
ondernemers maatregelen nemen om de 
gezondheid voor mens en dier zo optimaal 
mogelijk te maken in hun bedrijfsvoering. 
Denk daarbij aan ventilatiesystemen en meer 
ruimte per dier.
De CDA-fractie stelt zich op het standpunt, 
dat indien het advies van de Gezondheidsraad 
daartoe aanleiding geeft, de plannen voor de 
LOG’s moeten worden bijgesteld.

LOG gebied

1. Hessenbad en Hessenhal in Hoog-Keppel is 
sinds vrijdag de 13e geprivatiseerd aan de 
stichting Zonnewater. Proficiat een project 
met zorg en oog voor de lokale bevolking 
zal zeker slagen.

2. “In de Dennen” in Vorden is een zwembad 
dat al een stichting is, wat een subsidie van 
de gemeente ontvangt om de exploitatie 
rond te krijgen. Hier zal dus nog wat moe-
ten gebeuren. Maar het stichtingsbestuur 
zal dit zeker rond krijgen met de lokale 
samenleving.

3. Burg. Kruijffbad in Steenderen. Dit zwem-
bad zal waarschijnlijk overleven door de in-
zet van Dorpsbelang Steenderen en Aviko. 
Voordelen: mogelijke restwarmte van de 
Aviko niet alleen voor het zwembad maar 
ook voor de sporthal het Hooge Wessel en 
de mogelijke nieuwbouw van één nieuwe 
school.

4. Zwembad Het Elderink in Hengelo (Gld.) 
blijft misschien open door toedoen van het 
actiecomité o.l.v. Annette Kok in samen-
werking met DBO Hengelo. De wethouder 
is in overleg om misschien een voorstel 
aan de raad hierover te kunnen voorleg-

gen. Idee van het 
actiecomité is 
twee jaar open 
houden, zodat DBO en comité de overna-
me en daarmee het voortbestaan kunnen 
oppakken.

5. Zwembad “De Brink” in Zelhem in combi-
natie met het Sociaal Cultureel Centrum. 
Ja, dat is pas echt een probleem. De hui-
dige exploitant kan de exploitatie van de-
ze combinatie op geen enkele wijze rond 
krijgen. Geen actiecomité. Geen DBO (die 
heeft zich opgeheven wegens gebrek aan 
animo). Dus zwembad en Sociaal Cultureel 
Centrum dicht per 1 januari 2013. Want 
de Zelhemmers denken dat het zo’n vaart 
niet zal lopen. Maar toch de grootste kern 
van Bronckhorst zit straks wel zonder 
zwembad en “Kulturhuus”.

Dan heeft het College zijn doel bereikt. 
De visie = privatisering is voor 80% geslaagd.
Een goede score toch? 
Dat vindt de Zelhemmer straks ook wel …. 
Of niet? Is het 12 uur geweest?

Visie zwembaden Bronckhorst = 
Hap snap beleid?
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Sinds 1958 is Polyketting in Zelhem een begrip op het gebied 
van transportkettingen en transportsystemen. Binnen Polyketting 
BV houden wij ons bezig met de volgende productactiviteiten:
 Ontwikkelen en bouwen van complete transportsystemen;
 Het ontwikkelen en bouwen van buffertafels;
 Handel in transportkettingen en toebehoren; 
 Vervaardigen en monteren van transportrollen;
 Laseren en kanten van onderdelen ook voor derden.

Met een team van 35 medewerkers verzorgen wij de marketing, 
verkoop,  engineering, fabricage, assemblage en installatie van 
transportsystemen. Of het nu gaat om eenvoudige aangedreven 
rollenbanen of om complete geavanceerde en computerge-
stuurde transportsystemen. Onze organisatie kenmerkt zich 
door weinig verloop. Er heerst een grote mate van collegialiteit 
en een prettig Achterhoekse informele werksfeer. Onze mensen 
hebben hart voor hun vak en een positieve instelling. Na een 
turbulente periode groeien wij  weer en bieden wij kansen voor 
wie zich verder wil ontwikkelen. 

Vind jij uitdaging in het optimaal laten functioneren van mede-
werkers? Dan bieden wij jou de kans de uitdaging op te pakken. 
Per direct zijn wij op zoek naar een:

Productieleider
Functie omschrijving:
 Het organiseren, aansturen en controleren van de voorberei-

ding en uitvoering van de orders
 Aansturen van de volgende afdelingen: productie, montage, 

engineering, magazijn, plaatbewerking, besturing; 
 Verantwoordelijk voor de personele bezetting;
 Bewaakt de projectresultaten;
 Analyseert en lost voorkomende problemen van technische, 

logistieke, organisatorische en personele aard op;
 Stemt werkzaamheden af met andere afdelingen als Sales, 

Engineering, Assemblage en logistiek;
 Neemt deel aan gereguleerd overleg;
 Onderhoudt contacten met leveranciers en klanten;
 Bewaakt en stuurt op het financieel resultaat en kwaliteit;
 Is verantwoordelijk voor een juiste implementatie van het 

nieuwe ERP systeem.

Functie eisen:
 Afgeronde HTS opleiding WTB of gelijkwaardig;
 Kennis van metaalindustrie en productieprocessen in de 

machinebouw;
 Ruime ervaring als leidinggevende in soortgelijke omgeving;
 Ervaring met ERP systemen bij voorkeur Ridder.

Belangrijke persoonskenmerken
 Zelfstandig
 Daadkrachtig 
 Oplossingsgericht
 Praktisch ingesteld
 Communicatief 
 Teamplayer
 Kent de Achterhoekse mentaliteit 

Software Engineer
Functie omschrijving:
 Ontwerpen en bouwen van applicaties 
 Programmeren en testen van programmatuur 
 Analyseren van problemen en zoeken naar technische oplos-

singen 
 Implementeren van software in bestaande en nieuwe machi-

nes
 In bedrijfstellen van transportsystemen op locatie 
 Schrijven van functionele en technische specificaties van 

installaties
 Het verzorgen van service, support en oplossen van storingen 

bij klanten
 Opstellen van gebruikshandleiding

Functie eisen:
 Afgeronde MBO+ opleiding bij voorkeur elektrotechniek
 Kennis van besturingsprogramma’s, Siemens S7, Scada, Allen 

Bradley 
 Goede beheersing van Duits en Engels 
 Kennis en ervaring met de MS-Office pakketten Word, Excel 

en Outlook
 Bereid tot overnachten 

Belangrijke persoonskenmerken
 Innovatief
 Analytisch
 Oplossingsgericht
 Flexibel 
 Proactief
 Teamplayer

Hardware Engineer 
Functie omschrijving:
 Vormgeven elektrotechnische projecten
 Besturingssystemen ontwerpen met bijhorende elektrotech-

nische schema’s aan de hand van de technische specificaties 
en in overleg met de software engineer.  

 Opstellen besturings lay-out 

Functie eisen:
 Afgeronde MBO opleiding bij voorkeur Elektrotechniek of 

Mechatronica 
 Ruime ervaring in panelen / kastenbouw
 Kennis van E-plan 
 Kennis van besturingstechniek in de machinebouw 
 Kennis en ervaring met de MS-Office pakketten Word, Excel 

en Outlook
 Definiëren van standaard hardware oplossingen als kast lay-

out, klemmenstroken en bekabeling

Belangrijke persoonskenmerken
 Resultaatgericht
 Accuraat 
 Teamplayer 

Ons aanbod voor deze functies:
Platte informele organisatie met korte communicatielijnen
Uitdagende en zelfstandige functie
Salaris passend bij niveau en ervaring
Mogelijkheid tot vast dienstverband
Mogelijkheid om door middel van opleiding en trainingen je 
verder te ontwikkelen

Reacties:
Stuur of mail uw brief met Curriculum Vitae voor 30 april 2012 
naar: Polyketting BV
 t.a.v. Thea van de Zand
 Postbus 35
 7020 AA Zelhem
 t.vandezand@polyketting.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thea van de 
Zand, HR manager 0314 622141 of kijk op www.polyketting.nl www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

OPERATOR INPAKLIJNEN M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO919936

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de buurt van Doetinchem zijn wij op 
zoek naar een ervaren operator. Je bent verantwoordelijk voor de 
bediening en de output van diverse inpaklijnen, zowel kwalitatief 
als kwantitatief. Andere taken zijn het correct verwerken van de 
inpakmaterialen en het analyseren, verhelpen en voorkomen van 
storingen. Het betreft werk in 5 ploegendienst

Functie eisen
-  Minimaal een LTS/ VMBO opleiding, bij voorkeur aangevuld met 

VAPRO;
-  Je bent bekend met kwaliteitszorgsystemen;
-  Flexibel, enthousiast, oplossingsgericht;
-  Je wilt je graag verder ontwikkelen.

JUNIOR OPERATOR M/V  
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VVN919952

Werkzaamheden
Het betreft een leuke afwisselende functie. Je werkzaamheden 
zullen bestaan uit het bedienen van excenterpersen inclusief het 
instellen ervan en het bedienen van de spuitgietmachine. Ook het in 
en uitbouwen van matrijzen, de aanvoer van grondstoffen en afvoer 
van gereed product en het verpakken hiervan behoren tot je werk-
zaamheden. Evenals het boren, zagen en stansen van producten. 
Daarnaast verricht je licht administratief werk zoals het noteren van 
het verbruik van grondstoffen en gewichten en logistieke handelin-
gen zoals het inpakken van goederen en stapelen op pallets.

Functie eisen
-  LTS Metaal;
-  Ervaring als Operator is een pré;
-  Je hebt interesse in techniek en metaal;
-  Het betreft werk in dagdienst;
-  Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat of bereid deze te 

behalen.

CNC FREZER M/V
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenr. VMK919146

Werkzaamheden 
In deze functie worden zelfstandig de CNC programma’s gemaakt 
m.b.v. het CAD/CAM systeem in EdgeCam en wordt eveneens 
prototype of klein-serie freeswerk uitgevoerd in de werkplaats. Het 
machinepark is volledig CNC gestuurd en varieert van 3-assige tot 
en met 5-assige bewerkingsmachines. Je bent werkzaam in een 2 
ploegendienst.

Functie eisen
-  MBO niveau;
-  Bekend met CAD/CAM systemen;
-  Ervaring met CNC frezen op 3-, 4-, of 5-assige bewerkings-

machines.

ZINK-/DRAADVONKER M/V
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenr. VMK919139
 
Werkzaamheden 
In deze functie worden zelfstandig de CNC programma’s gemaakt 
d.m.v. PEPS en worden machines omgebouwd. Men is verant-
woordelijk voor fabricage van de producten. Er zijn opleidings en 
doorgroeimogelijkheden. Je bent fulltime werkzaam in een twee 
ploegendienst. 
  
Functie eisen
-  MBO niveau;
-  Affiniteit met fijnmechanica.

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR M/V  
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenr. VCP919126
 
Werkzaamheden
Als tekenaar/constructeur construeer je kunststof spuitgietmatrijzen 
en stempels middels 3D CAD systemen. De constructeur zal ingezet 
worden voor het leiden van technische projecten. 

Functie eisen
-  Ervaring in het tekenen en construeren van kunststof spuitgiet-

matrijzen en stempels;
-  Kennis van 3D CAD systemen.

Hanselman Constructie ontwerpt, fabriceert en monteert klein constructiewerk, 
zoals voerautomaten, verwarmingselementen, weeg- en sorteerapparatuur.
Wij werken in een klein team en zijn gevestigd in Lichtenvoorde.

Per direct zijn wij op zoek naar een ervaren

Constructiebankwerker/Lasser

Wij zoeken:

Een enthousiaste medewerker voor het verwerken van diverse rvs en 

aluminium producten.

Heb je een opleiding gehad in de metaal en ben je in het bezit van een 

of meerdere lasdiploma’s (mig-mag) dan ben jij waarschijnlijk onze 

juiste medewerker.

Interesse?

Mail je CV naar info@hanselmanconstructie.nl.

Je kunt natuurlijk ook schrijven: Hanselman Constructie, 

Marconistraat 7, 7131 PL Lichtenvoorde t.a.v. Udo Hanselman.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Vorden zoeken wij een:

MANAGER ENGINEERING M/V
Fulltime – vacaturenr. VIO919978

Voor deze uitdagende en verantwoordelijke positie als Manager 
Engineering zijn wij op zoek naar een ambitieuze en onder-
nemende persoonlijkheid die een volgende stap wil maken in 
zijn carrière.

Als Manager Engineering ben je verantwoordelijk voor de 
engineering binnen de gestelde termijnen, het leidinggeven aan 
de afdeling engineering, het toezien op het efficiënt plannen van 
productie en personeel, het analyseren van productiegegevens 
en productiecijfers en het rapporteren aan de technisch 
directeur. Je hebt aandacht voor kwaliteit, efficiëntie, milieu 
en effectiviteit.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een afgeronde tech-
nische HBO of WO opleiding. Je bent communicatief vaardig, 
betrokken en flexibel en ervaren in het managen van productie-
processen en techniek. We zoeken een daadkrachtige manager 
die zich thuis voelt in een no nonsens bedrijfscultuur en die zich 
doortastend en inhoudelijk op verschillende niveaus beweegt.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnr.: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 16 van 17 t/m
21 april 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

OPENINGSTIJDEN


