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Met groot enthousiasme werden de
oefeningen onder leiding van tenni-
strainer Reinier Molendijk uitgevoerd. 

De jeugd pikte spelenderwijs de basis-
vaardigheden van het tennisspel op,
maar ook werd het opbouwen van een
stukje conditie niet vergeten. 

Aan het geschater  was in ieder geval
duidelijk te merken dat een spelletje
op een echte tennisbaan een erg leuke

afwisseling was ten opzichte van een
normale gymnastiekles op school. 

Daarnaast biedt VTP aan gelnteres-
seerden de mogelijkheid een vervolg
te geven aan deze aktiviteit. 

Voor jeugd t/m 8 jaar kan dat zelfs he-
lemaal gratis. Maar ook boven de acht
jaar is het aantrekkelijk gemaakt door
een voordelig lidmaatschap. De afgelo-
pen woensdagen hebben in ieder ge-

val duidelijk gemaakt dat het aan het
enthousiasme van de jeugd niet zal
liggen. Inlichtingen zijn te verkrijgen
bij: Marieke van Loo, tel. 55 15 47.

Schooljeugd maakt kennis met tennissport VTP

Vorden - Tennisclub  VTP heeft ook dit jaar weer de schooljeugd kennis la-
ten maken met de tennissport. De school Het Hoge had deze mogelijk-
heid al in september vorig jaar opgepakt in het kader van het Regenboog-
project. Ditmaal was de jeugd van de Dorpsschool en de Vordering de
afgelopen twee woensdagen te gast op het VTP-tennispark.

FC Twente dat in 1965 werd opgericht
(na een fusie tussen Sportclub Ensche-
de en Enschedese Boys) behaalde zon-
dag een 0-2 zege in en op NAC Breda.
Het betekende voor de Tukkers, die
het afgelopen seizoen liefst 20 wed-
strijddagen bovenaan hebben gestaan,
voor het eerst sinds haar bestaan het
kampioenschap van Nederland. 

Blaise N’Kufo, aanvoerder en topscorer
aller tijden van F.C. Twente, ontving
zondagmiddag in Breda niet alleen de
felicitaties maar uit handen van de
directeur van de KNVB Henk Kessler
ook de kampioensschaal.

F.C. Twente 
Kampioen van Nederland

Vorden - Een paar weken geleden
werd het voetbalteam van De
Graafschap kampioen van de Jupi-
ler League en bereikte daarmee
promotie naar de Ere-divisie. Afge-
lopen zondag werd ‘buurman’ F.C.
Twente zelfs kampioen van Neder-
land. Dus komen de twee (voetbal)
‘wijzen ‘ uit het Oosten elkaar het
volgend seizoen op het allerhoog-
ste niveau, na een onderbreking
van een jaar, weer in competitie
verband tegen.

'Contact' feliciteert Blaise met de behaalde titel!

Nationale molen en gemalendag, op
de tweede zaterdag in mei, begint een
echte nationale  traditie te worden
waaraan bijna alle molens in Neder-
land meedoen.  En voor molens hoeft
men echt niet naar de Zaansche
Schans of naar Kinderdijk.  In Vorden
zijn notabene vier schitterende mo-
lens. Drie daarvan liggen vlak bij el-
kaar. Op zaterdag 8 mei organiseren de
eigenaren van deze drie molens een
fietstocht die begint bij molen De
Hoop om 13.30 uur, met een lezing
door molenbouwer Jos Greverink. Hij
is in "Molenland" een autoriteit die in
heel Nederland maar ook ver over de
grenzen molens restaureert. Ook de
molen van Eric en Loulsa van Ark is
door zijn bedrijf gerestaureerd en hij
zal vele en interessante details vertel-
len over deze prachtige rietgedekte
molen. In haar elegantie is deze mo-
len, onder de Vordens molens, eigen-
lijk het mooiste meisje van het dorp.
Daarna zal Erik van Ark, wiens familie
meer dan anderhalve eeuw op deze
molen gedraaid heeft, de rondleiding
verzorgen. Daarna fiets men naar de
Hackfortsche watermolen waar een be-
zichtiging zal plaatsvinden. Waar, bij
"De Hoop", de bouwstijl heel elegant is,
kan bij de Hackfortsche watermolen
"romantisch" het trefwoord zijn. Het
eenvoudige gebouwtje met daarnaast
het  enorme rad dat wentelt in het
langsstromende water en een brugge-
tje dat de groene oevers verbindt vor-
men een ideaal decor voor menige
trouwfoto. En, waar beide andere mo-
lens op wind draaien draait deze mo-
len op water.  Bij de Hackfortsche wa-
termolen ligt de historie voor het op-
scheppen. O.a.over de excentrieke laat-
ste baron van Hackfort die onlosmake-
lijk is verbonden met ons dorp en de
molens in Vorden. Als we deze molen
hebben bekeken dan eindigt de tocht
op de Hackfortsche windmolen aan
het Hoge. Waar de één elegant is en de
ander romantisch, dan is deze vooral
een stóere molen. Met muren van 70
c.m. dik. Ook hier kan men rondkijken
en genieten van een hapje en een
drankje  met een muziekje erbij.

8 mei nationale molen
en gemalendag
Vorden - Molenfietsroute langs
drie molens in Vorden.

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Aspergemenu
Aspergesoep

***
Asperge Hollandse wijze of 

Asperge met zalm

***
Koffie met likeur

€ 27,50

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Orchidee
van 14,99 

voor €9.99

Elke maandag brooddag

3 broden slechts € 2.89

Grolsch
2e artikel halve prijs!

Varkenshaas500 gram € 4.95

Filetrollade 500 gram € 3.75

Bananen kilo € 0.84

Plus beleef het verschil!
Alleen bij Plus Hans Eland

Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Dinsdag 4 mei 19.00 uur dodenherdenking in de Dorpskerk
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. J.Kool

Kapel de Wildenborch
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Dinsdag 4 mei 19.00 uur dodenherdenking in de Dorpskerk
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. N. Slok uit Veenendaal

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 mei 10.00 uur ds. Schoneveld, Gaanderen

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 mei 10.00 uur Eucharistieviering, mmv Vokate

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 mei 17.00 uur Woord- en communieviering da-
meskoor 
Zondag 9 mei 10.00 uur Woord- en communieviering he-
renkoor

Tandarts
8 en 9 mei W.A. Houtman, Vorden, tel 0575 – 55 22 53.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78. 
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in
het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

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.

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien
in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum 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 uur
tot 12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

Dierenbescherming 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.

Terminale thuiszorg 
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66.

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg 
Stedendriehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen. U
kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres:
Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. 
E-mail: info@portaalwegwijzer.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 Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Studiekeuze lastig?
Bel: 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

Alleen op afspraak.

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

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

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

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

in VORDEN zoek ik een
lieve pittige VERZORGPO-
NY. Ik heb 4 jaar rijervaring.
Robin Wijs. 553597

�

Heeft u plannen met de
tuin, en vind u een officieel
bedrijf te duur? 2 zeer erva-

ren student tuinmannen
knappen de klus voor u op.

Van aanleg tot onder-
houd, straatwerk of hove-
nierswerk alles is mogelijk.

Bel 0646192969 of mail:
tuinmanvorden@gmail.com 

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai van de week

Sinaasappelbavaroisevlaai € 6,55

6-8 pers

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Deze week

• Kwarkrondje met vers fruit € 1,00

• Flats € 3,95
bolus-achtige flats om lekkere punten van te snijden

Aanbiedingen geldig t/m za. 8 mei

"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of
privé.

- start intensieve cursus: 
half mei  

ook: 
- Nederlands voor

Spaanstaligen
- (beëdigde) vertalingen: 

Spaans-Nederlands en 
Nederlands-Spaans

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl

emilia@el-encuentro.nl  
0575-571946

TC Veloce Zieuwent or-
ganiseert diverse Oost Ach-
terhoektochten. Gezin 30 en
50 km. Inschr. van 11 - 14
uur. Race 80, 100 en 120 km.
ATB tocht 40 en 60 km.
Inschr. van 8. - 10.uur. In-
schrijving in Sourcy Center
Zieuwent. Meer info:
www.tcveloce.nl

�

Te koop: Mooie Labrador
pups, chocolade bruin of
blond, ingeënt en ontwormd.
Tel: 06-51937524

�

Te huur per direct tijd.
woonruimte: compl. ingericht
chalet op rustige lokatie te
Ruurlo. Huurprijs €395,- excl.
p.m. 0573-451441

�

Dagmenu’s
5 t/m 11 mei

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 5 mei
Aspergesoep / Zigeunerspies, varkenshaas, ui en paprika, zigeu-
nersaus, aardappelen en groente.

Donderdag 6 mei 
Saté van kipfilet met pindasaus, kroepoek, nasi en rauwkostsala-
de / Yoghurtfriss.. met slagroom.

Vrijdag 7 mei
Champignonsoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en
groente.

Zaterdag 8 mei (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus met aardappelen en rauwkostsala-
de / IJs met slagroom.

Maandag 10 mei
Minestronesoep / Duitse biefstuk, gebakken aardappelen en
groente.

Dinsdag 11 mei
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met slag-
room.

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 opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

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

Open dagen Tuinen de
Wiersse do. 13 mei (Hemel-
vaart) zo. 23 en ma. 24 mei
(Pinksteren) van 10 - 17 uur:
€ 6,50 p p, kinderen tot 9 jaar
gratis. Honden niet toege-
staan. Op de open dagen zijn
planten te koop en worden
lichte maaltijden geserveerd.
Rondleiding iedere donder-
dag en iedere 1e zaterdag
van de maand, 10.30 uur (t/m
sept.): € 7,50 p.p. Groepen
kunnen ook op andere tijden
afspreken. Inl. 0573 451409;
www.dewiersse.nl

�

Afslanken met eiwit
onder professionele

begeleiding:
bel 0575 - 46 32 05

Vermist Damesfiets ga-
zelle blauw met versnelling
omgeving skateboardbaan
Jet Golstein tel 553481

�



Vervolg familieberichten zie elders.

Contact
BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BRONCKHORST

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

GEMEENTE ZUTPHEN

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna
LICHTENVOORDE

ONLINE

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
 Tel: 0575-546788
 www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

Maandag 26 april is overleden ons gewaardeerd lid

Johan te Velthuis
(dansmeester van onze groep)

We wensen Hermien en de kinderen veel sterkte in
deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden
De Knupduukskes

Ons bereikte het bericht van het overlijden van de
heer

Henk Gosselink

De heer Gosselink werkte ruim 35 jaar, tot de her-
indeling, met veel inzet bij de afdeling financiën van
de voormalige gemeente Vorden. Voor veel colle-
ga’s was hij een belangrijke steunpilaar en leer-
meester in de gemeentelijke financiën. Ook toonde
hij bijzondere sociale betrokkenheid bij verschillen-
de Vordenaren.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en overige familie
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur en medewerkers 
van de gemeente Bronckhorst 

Wij zijn getroffen door het overlijden van

Johan te Velthuis

Oud lid van de vrijwillige brandweer Vorden.

Wij herinneren Johan als een rustige collega die
zich vooral heeft ingezet voor het onderhoud van
het materieel. Wij wisten sinds kort dat Johan
ernstig ziek was, maar zijn overlijden kwam toch
nog onverwacht. 

Wij wensen Hermien, kinderen, kleinkinderen en
familie veel sterkte met dit verlies.

Leden en oud leden van brandweer Vorden

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van 

Johan te Velthuis

Vrijwilliger bij de brandweer van de gemeente Vor-
den in de periode 1973 tot 2002.
We houden Johan als een enthousiast teamlid in
onze herinnering. Hij overleed op de leeftijd van
slechts 63 jaar.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Bestuur en directie van de gemeente Bronckhorst

Dankbaar, intens gelukkig en met grote trots
geven wij u kennis van de geboorte van onze
prachtige dochter

Marie-Lise
Mariet Jante

geboren op 25 april 2010
3630 gram - 51 cm

Ronald Ruesink en 
Marieneke Weulen Kranenbarg

Ruurloseweg 17
7251 LA  Vorden

Met respect en dankbaarheid staan we stil bij het
overlijden van

Henk Gosselink

Wij zijn bedroefd om het verlies, maar dankbaar
voor wat hij voor onze vereniging heeft betekend.
We hebben Henk leren kennen als iemand  die zeer
betrokken was bij onze vereniging.
De herinnering aan de prettige samenwerking zal in
onze gedachten blijven.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

Bestuur en leden van S.V. Ratti

“Als leven lijden wordt
Is sterven een verlossing.”

Bedroefd om de leegte die hij achterlaat, maar
dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn
lieve man, onze pa en trotse opa

Gerrit Peters
Antonius Geertruides

echtgenoot van Albertha Christina Kemperman

* 3-10-1926 † 30-4-2010

Zutphen: Bertha Peters-Kemperman
Großsander (D): Ans en Gart Arendse

Jolien, Meike
Harfsen: Tiny en Michiel Haarman

Joska, Gerjan
Vorden: Jos en Elke Peters

Robin

Hackforterweg 15a, 7234 SG Wichmond.

Gerrit is thuis opgebaard.

Er zal een avondwake worden gehouden op
woensdag 5 mei om 19.00 uur in de H. Willibror-
duskerk, Vierakkersestraatweg 31 te Vierakker,
waar u na afloop de familie kunt condoleren. Hier-
na kunt u thuis afscheid nemen van Gerrit.

De gezongen uitvaart, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, is op donderdag 6 mei om 11.00 uur in voor-
noemde kerk. Voorafgaand kunt u afscheid nemen
tot 10.50 uur.
Aansluitend is de begrafenis op het Parochiekerk-
hof.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in het Ludgerusgebouw te Vierakker.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
Sensire en van het Slingerbosch voor alle

liefdevolle zorg en aandacht.

Correspondentieadres:
Spiekerweg 6a, 7251 RA Vorden.

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Rosa
Elsbeth Gerrie

30 april 2010

Susan Regelink en Frank Woltering
Holtmaet 13
7251 VV Vorden

Na een kortstondige ziekte is uit onze familiekring
weggenomen, onze altijd meelevende zwager en
oom

Johan te Velthuis

in de leeftijd van 63 jaar.

Hendrik in herinnering en Christien Beeftink
Gerda Smallegoor in herinnering
Antoon en Gerrie Beeftink in herinnering
Annie en Gradus Nagtegaal
Liny en Wim Bulten
Wim in herinnering en Nettie Beeftink
Ab en Joke Beeftink
Dik en Toos Beeftink
Johan en Wilhelmien Beeftink
Neven en nichten

Vorden, 26 april 2010

Maandag 26 april 2010 is na een kort ziekbed op
63-jarige leeftijd overleden mijn zoon, onze broer,
zwager en oom

Johan Geert te Velthuis

Ernst te Velthuis (in herinnering)
Gerda te Velthuis-ten Have

Gerrit en Joke te Velthuis-Weekhout
Ernst en Diny te Velthuis-Bannink
André en Marianne te Velthuis-v.d. Voort
Harry en Derkjen te Velthuis-Nieuwenhuis

neven en nichten

Vorden, 26 april 2010

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede,
dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze pa en trotse opa

Johan te Velthuis
Johan Geert

* 28 december 1946 † 26 april 2010

Hermien te Velthuis-Beeftink
René te Velthuis
Roy en Stef
Wia Meijer
Erica Wesseldijk-te Velthuis
Johan Wesseldijk
Gerwin, Dirk-Jan, Teun

Stationsweg 4
7251 EM Vorden

De crematie heeft zaterdag 1 mei 2010 plaatsge-
vonden.

Bedroefd, maar met een blijde herinnering aan de
goede jaren die wij met elkaar gehad hebben,
geven wij u kennis van het toch nog onverwachte
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en
levenspartner

Apolonia Hendrika Lidwina
van der Vlugt-Koeleman

Ploon

Sinds 1985 weduwe van Wouter van der Vlugt

* 6 november 1933 † 28 april 2010

Ruurlo: Dirk Lammers

Vorden: Henk-Bram en Corry
Akkemay, Lonneke & Zjors

Zwolle: Eddy
Tim, Miriam & Julia
Corina

Hyachinthenstraat 33
2161 XN Lisse

Correspondentieadres:
Irenelaan 1 a, 7261 BT Ruurlo

De crematie heeft dinsdag 4 mei in besloten fami-
liekring plaatsgevonden.



Vorden - Piet Hover uit Eindhoven
heeft zondag in de A-klasse de
voorjaarsrit (oriëntatierit) in Vor-
den gewonnen. 

Deze rit die meetelt voor het kampi-
oenschap van Nederland was namens
de VAMC De Graafschaprijders uit-
gezet door Jan Luiten en Erik Klein-
reesink en was pittig van opzet. 

De lengte bedroeg 70 kilometer. 
Start en finish waren bij de Herberg.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT: 
A-klasse: 
1 P. Hover Eindhoven 138 strafpunten
2 A. de Boer Assen 143 strafpunten
3 R. Plat Scheemda 158 strafpunten 
B-klasse: 
1 P. Loeffen Uden 278 strafpunten
2 A.Aarden Zwijndrecht 349 
3 J. Scheepers Budel 356 strafpunten 
C-klasse: 
1 J. Slagman Vorden 300 strafpunten
2 E. Tieman Zwolle 330 strafpunten
3 M.A. Veldhuis Wijhwe 360
De volgende rit is zondag 5 september.

Eindhovenaar Piet Hover
wint Voorjaarsrit Vorden

De locatie is dan het terrein van Erf-
goedmuseum Smedekinck aan de
Pluimersdijk in Zelhem. Medewerking
aan dat concert wordt verleend door
Bubbles & Boas, een collectief van er-
varen zangeressen die - zoals ze zeg-
gen - altijd met boa's en een gulle lach
op het podium staan. Hun repertoire
varieert van The Pointer Sisters en
Duke Ellington tot dat van de Andrew
Sisters.

Het programma van het concert staat
helemaal in het teken van 65 jaar be-
vrijding. Voor de pauze treedt Union
op in de traditionele orkestopstelling.

Zij voert dan o.a. het werk D-day van de
jonge Nederlandse componist Alex
Poelman uit. Dit imponerende werk
verklankt de geallieerde landing in
Normandië op 6 juni 1944. Union wist
enkele jaren geleden met de uitvoe-
ring van deze compositie al menig toe-
schouwer tot tranen toe te roeren. Van
Edward Elgar mag Pomp & Circums-
tance no. 1, met daarin het overbeken-
de Land of Hope and Glory natuurlijk
niet ontbreken. Dat geldt ook voor de
muziek uit de film Soldaat van Oranje.

Na de pauze treedt Union op in een
big band-opstelling met Bubbles & Bo-
as. In een non-stopprogramma speelt
Union dan o.a. American Patrol, Colo-
nel Bogey on Parade en de door het or-
kest van Glenn Miller wereldberoemd
geworden Moonlight Serenade. Het
concert wordt gehouden bij Erfgoed-
museum Smedekinck aan de Plui-
mersdijk 5 in Zelhem. Kaarten kun-
nen per e-mail worden gereserveerd
via info@unionzelhem.nl maar zijn
ook te verkrijgen voorafgaand aan het
concert aan de kassa.

Union geeft
Bevrijdingsconcert
Zelhem - Dit jaar is het 65 jaar gele-
den dat Nederland werd bevrijd.
Muziekvereniging Union uit Zel-
hem heeft haar jubileumactivitei-
ten voor een deel in het teken daar-
van gezet. Op dinsdag 4 mei neemt
Union deel aan het Herdenkings-
concert in de Lambertikerk in Zel-
hem en op zaterdagavond 8 mei or-
ganiseert zij zelf een groots Bevrij-
dingsconcert.

Toen de verkiezing in zicht kwam, be-
gon het behoorlijk te kriebelen. Wij
hadden er als Partij van de Arbeid op
gerekend dat wij in ieder geval zes ze-
tels zouden behalen en vervolgens in
het nieuwe college weer twee wethou-
ders zouden leveren. Terug gaan van
zeven zetels naar zes, zou betekenen
dat ik in de raad kon blijven. Echter we
behaalden maar vier zetels en kwa-
men uiteindelijk niet in het college,
dus viel ik buiten de boot. Ik zag het
echt niet aankomen en was erg teleur-
gesteld. Het is niet anders, de kiezer
heeft gesproken’, zo kijkt Peter terug.
Intussen heeft hij er vrede mee hoe
het is gelopen. Twee dagen na zijn Ko-
ninklijke Onderscheiding kijkt hij op
een regenachtige zaterdagmiddag al
weer monter richting toekomst en
zegt: ’Ik ben weliswaar geen raadslid
meer, toch blijf ik op de achtergrond
politiek actief.

Ik maak deel uit van de steunfractie
van de PvdA en daardoor ben ik een
paar keer per maand bij het fractie-
overleg aanwezig. Zo blijf ik er toch bij
betrokken. De afgelopen jaren als
raadslid van de gemeente Bronckhorst

heeft mij veel voldoening geschonken.
Onze partij heeft het met twee wet-
houders in het college naar mijn over-
tuiging zeer goed gedaan. Jammer dat
wij daaraan geen gevolg kunnen ge-
ven’, zo zegt Peter (Tussen twee haak-
jes, in het nieuwe college van Bronck-
horst zitten twee VVD en twee CDA
wethouders). 

In de periode dat Peter samen met
echtgenote Ans en kinderen in Lo-
chem woonde, was hij daar in een ho-
tel chef kok. Als bestuurder van de Ho-
reca vakbond Oost Gelderland en als
secretaris FNV Lochem had hij regel-
matig contact met de politiek (wet-
houder en ambtenaren van de ge-
meente Lochem). 

‘De RWW en WWV aanvragen werden
namelijk door de vakbond getoetst,
vandaar het overleg met de gemeente’,
zo legt Peter uit. Toen hij in 1985 be-
noemd werd tot chef kok bij Groot
Graffel (het huidige GG Net) verhuisde
het gezin Hoogland naar de huidige
woonplek in Vierakker. Peter: ‘Na de
herindeling Vorden/Warnsveld werd
ik namens de PvdA in de raad van Vor-

den gekozen, samen met partijgeno-
ten Wim Voortman, Obe Wempe en
mevrouw Horsting. Wij zaten toen in
de oppositie. Wat wel aardig is om te
vermelden, in die raadsperiode was
Vierakker-Wichmond met liefst vier
man (CDA,VVD, P.v.d. A) in de raad ver-
tegenwoordigd’! In een volgende raads-
periode werd Wim Voortman wethou-
der en werd Peter Hoogland fractie-
voorzitter. Daarover zegt hij: ‘Ik werd
toen o.m. ook betrokken bij Ruimtelij-
ke Ordening, hetgeen mij altijd zeer
heeft geboeid. Ik woon zelf in het bui-
tengebied, vandaar ook de interesse.
Opmerkelijk in die Vorden- tijd, er wa-
ren vrijwel nooit initiatiefvoorstellen.
Ik heb er zelf één ingediend. De toen-
malige wethouder was er namelijk op
tegen dat er 2300 gulden subsidie ver-
leend zou worden aan asielzoekers
voor het volgen van een cursus Neder-
lands. Mijn voorstel om het geld toch
te verstrekken, werd aangenomen en
dat voelde goed. Thans zijn er in de ge-
meenteraad van Bronckhorst dikwijls
wel initiatiefvoorstellen. Er werken
veel meer ambtenaren en daardoor is
er veel meer kennis in huis dan des-
tijds in de gemeente Vorden . Een goe-
de zaak;’, zo vindt Peter Hoogland.

Inmiddels is hij gepensioneerd en dus
ook geen raadslid meer. Dat wil geens-
zins zeggen dat Peter Hoogland nu
thuis achter de geraniums zit. Inte-
gendeel zelfs. Als lid van een duikclub
en daarnaast thuis heerlijk klussen
(bijvoorbeeld voor de kleinkinderen
een zwembadje maken), of samen met
echtgenote Ans een weekend weg of
op vakantie met zijn eigen boot varen
over de Friese meren, voldoende activi-
teiten Bovendien staat er binnenkort
een reis met de familie naar Indonesië
(naar de ouders van zijn schoonzoon)
op het programma.

Ook voor Peter Hoogland afscheid met lintje

'Ik was nog graag als raadslid 
doorgegaan'!

Vierakker - Het afscheid als raadslid van de gemeente Bronckhorst ging
voor Peter Hoogland ook gepaard met een Koninklijke Onderscheiding:
Lid in de orde van Oranje Nassau. Toch had deze onderscheiding voor
hem nog wel vier jaar uitgesteld mogen worden. Peter: ‘Een poos geleden
dacht ik eigenlijk, in totaal 21 jaar raadslid, waarvan 16 jaar in Vorden en
vijf jaar in de gemeente Bronckhorst is ‘mooi geweest’, maar toch! Ik heb
tegen het bestuur gezegd, zet mij bij de gemeenteraadsverkiezing maar
op de 8e plaats.

Van boven naar onder en van links
naar rechts:
Boven: Mark Sueters, Herbert Rutgers,

Roy Waarle, Reinier Hendriksen, Ray-
mond Lichtenberg.
Midden: Marcel Dekkers, Jos Schröer,

Bert Berenpas, Wouter Mokkink, Bert
Lichtenberg (scheidsrechter), Patrick
van Londen, Dinand Hartman.
Onder: Jeroen Bluemink, Gerrit Be-
rendsen, Gerard Wissink, Nick Hen-
driks, Erik Brummelman, Frans Leb-
bink, Ronny de Beus. Michael van Dij-
ke ontbreek op de foto.

Nieuw tenue Ratti 3

Kranenburg - Ratti 3 is onlangs door zijn sponsor,  Hoveniers- en Bestra-
tingbedrijf Jeroen Bleumink in het nieuw gestoken. Dat de heren hiermee
erg in hun nopjes waren moge duidelijk zijn, Ratti 3 speelt in de 7e klas-
se KNVB en doet lekker mee in het linker rijtje.

Maria Hees viert dit jaar haar 30-jarig
jubileum als vormgever, met een nieu-
we tassencollectie en een boek.

Sinds 1979 is Maria Hees zelfstandig
producerend ontwerpster van ge-
bruiksvoorwerpen en objecten, zoals
tassen en sieraden. Maria Hees vindt
het uiterlijk van de tas zeker zo
belangrijk als de binnenkant.  

"De tas is als een jas voor de spullen
die je bij je draagt. Van binnen moet
hij vooral functioneel zijn, maar van
buiten vooral mooi." Maria Hees, een

ontwerpster die haar vak verstaat, zich
steeds weet te vernieuwen en met
haar ontwerpen blijft verrassen. 

Op zaterdagmiddag 15 mei is Maria
Hees zelf in de galerie aanwezig. Zij
presenteert haar boek met dvd: geti-
teld: 'Maria Hees, 30 jaar vormgeven'
en geeft toelichting  bij haar tassen.  

Galerie Agnes Raben is gevestigd aan
Nieuwstad 20 in Vorden, Gemeente
Bronckhorst (Gld), tel. (0575) 55 16 47
www.galerie.nl/agnesraben en is open
van donderdag t/m maandag en van 7
t/m 16 mei is de galerie elke dag open
vanwege deelname aan de jaarlijkse
Kunst10daagse in de Gemeente
Bronckhorst.

Maria Hees nieuwe tassen
Vorden - Maria Hees tassen is te
zien van 7 mei t/m 13 juni a.s. in
Galerie Agnes Raben.

Vorden - Op de site webpaper.nl staan foto's van de feestelijkheden van
Koninginnedag in Vorden onder evenementen, deze zijn gemaakt door
Rob Schmitz.

Fotoreportage
Koninginnedag Vorden



Vervolg familieberichten.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

www.bouwmarkt-heijink.nl

Vol smaak:

Het smakelijkste trostomaatje:
Tasty Tom 500 gram 1,69
Er zijn weer nieuwe oogst aardappelen:
Alpha’s uit Malta 2,5 kilo 2,99
Satsuma mandarijnen 15 stuks 2,99

Weekaanbiedingen:
IJsbergsla per stuk 0,99
Op alle gesneden groenten

2e zak halve prijs

Op alle rauwkosten       2e bak halve prijs

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 10 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

ZONNEPITTEN
BROOD

DEZE WEEK 

€ 1.95

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 4 t/m zaterdag 8 mei 2010.

ZONNEPITTEN
BROODJES

PER STUK

€ 0.35

PER ZAKJE

€ 2.10
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

ORANJE
VLAAI

KLEIN

€ 7.95

GROOT

€ 11.95

’t Beeckland
Vorden

De eindexamenkandidaten van ’t Beeckland willen de
volgende bedrijven bedanken voor hun medewerking

bij het Galafeest bij Hotel Bakker op 22 april jl.:

RihoTechniek-Vorden
LMB-Vorden
Medo-Ruurlo

Gejo Interpack-Gaanderen
Ambiance Evenementen-Zelhem

Arienne Haarmode-Zutphen
Kapsalon Wuestenenk-Hengelo (Gld.)

Heersink Haarmode-Vorden
Gemeente Bronckhorst
Hotel Bakker-Vorden

Toon Hendriks Fotografie –Doetinchem
Fotograaf Erna Bulten-Gendringen

De (ouders van de) commissie Galafeest Beeckland

Na een langdurige ziekte is, omringd door allen die
haar lief waren, rustig ingeslapen mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Vera Winters-Köhler

* Hengelo Gld., † Varsseveld,
25 juni 1946 1 mei 2010

Antoon Winters

Sander en Carin Winters
Daan, Tom

Edwin en Simone Winters
Anne, Sophie

Spalstraat 8
7255 AC Hengelo Gld.

Wij willen de medewerkers en vrijwilligers van ‘Den
Es’ hartelijk dankzeggen voor de goede en liefde-
volle verzorging.

Er is gelegenheid om afscheid van Vera te nemen
en de familie te condoleren op donderdag 6 mei
van 19.00 tot 20.00 uur in ‘Ons Huis’, Beukenlaan
30 te Hengelo Gld.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag
7 mei om 17.30 uur in crematorium ‘Slangenburg’,
Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na de dienst komen we samen in de koffiekamer
van het crematorium.

Indien u geen rouwbrief mocht hebben ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Bewonderingswaardig was haar levenskracht.
Nu is in rust van ons heengegaan onze lieve
schoondochter, schoonzus en tante

Betsie Denneboom

J.A. Wesselink-Wolsink

H.E.J. van Asselt-Langwerden
P.G. van Asselt

Sander en Richelle
Marcel

Vorden, 3 mei 2010

WEEKBLAD

Nu 
ook op 
internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl



1

3. Woning voor Festog-mensen.
V.l.n.r: voorzitter Bleumink (Festog), W. Lichtenberg (woningbouwvereniging), 
Henry Barmentloo, Egbert Kool.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding

van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. 

De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 46 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Muziekvereniging Jubal. 
Afscheid dirigent Kraxner (1985).

1. Jeu de Boulebaan Pantoffeltje 
V.l.n.r.: 3. Toon Bijenhof, 4. Henk Bloemendaal, 5. Hr. Wassink, 
6. Han Pelgrum, 7. Hr. Meulenbroek.

3

2



Wanneer men aankopen doet op de
markt krijgt men enveloppen waarbij
men kans maakt op mooie prijzen. 

Bij de speciale kraam van de markt-
vereniging mag men zelf de prijs uit-
zoeken. Net zoals andere keren zijn er
weer leuke en lekkere prijzen te krijgen. 

Kom dus ook op vrijdagmorgen naar
de markt.

Aktie markt
Vorden - Op vrijdagmorgen 7 mei
a.s. houdt de marktvereniging Vor-
den weer een aktiemarkt.

De lezing wordt gegeven door foto-
graaf Henk Hilferink auteur/fotograaf
van het boek "Bronckhorst gedeeld
verleden, gezamenlijke toekomst" en
vindt plaats op dinsdagavond 11 mei
in Bibliotheek. Om u te verzekeren
van een plaats kunt u zich vooraf aan-
melden bij de bibliotheek.

WAT MAAKT FOTOGRAFIE TOT
KUNST?
Met de uitvinding van de fotografie in
de negentiende eeuw kwam wat voor-
behouden was aan de schilders bin-
nen het bereik van een groot publiek:
het maken van realistische afbeeldin-
gen.

Tot de twintiger jaren van de vorige
eeuw heeft de fotografie geworsteld
met het imago van tweederangs
kunst. De schilders keken neer op dit
voor hen zielloze medium waarmee
men niet in staat zou zijn om diepere
emoties tot uiting te brengen. Ener-
zijds had dit te maken met de zgn.
kunstfotografen uit de jaren negentig
die probeerden schilderachtige effec-
ten in de foto's te leggen om zo te laten

zien dat ook zij meetelden in de we-
reld van de Kunst met de grote K en
dat ook zij een plaats verdienden in de
gerenommeerde kunstsalons en an-
derzijds met de gebrekkige technische
kwaliteiten van de toenmalige foto's,
die nog niet in kleur waren en nauwe-
lijks houdbaar bij normaal daglicht.In
de jaren twintig kreeg de fotografie
een meer eigen status, los van de schil-
derkunst. Toen pas werd het een zelf-
standig medium en de daarop volgen-
de jaren  brachten grote namen voort
zoals: Cartier Bresson, Robert Capa, Al-
fred Eisenstadt, Richard Avedon en ve-
le anderen. Tegelijkertijd nam de po-
pulariteit van het medium net zo snel
toe als die van de auto of telefoon. 

Met name na de Tweede Wereldoorlog
was er in elk huis een eenvoudig foto-
toestel te vinden waarmee de welvaart
werd vastgelegd. Nu, na de eeuwwisse-
ling lijkt alles in het kwadraat te zijn
toegenomen. De digitale fotografie
brengt professionele kwaliteit binnen
het bereik van iedereen. De vraag ech-
ter blijft ons bezig houden: Waarom
wil de mens alles vastleggen? Wat
doet hij met zoveel beelden die hij
nauwelijks kan verwerken, niet in zijn
computer, laat staan in zijn hoofd.
Komt er een moment van ommekeer?
Welke beelden overleven de grote brij
aan oppervlakkigheid? Welke beelden
raken ons in onze ziel? Wat maakt fo-
tografie tot kunst?

"Beelden die je raken"

Lezing fotografie
Vorden - In het kader van de
Kunst10daagse Bronckhorst orga-
niseert Will(emijn) Colenbrander-
GalerieBibliotheekVorden bij de
fototentoonstelling "REFLECTIE"
van fotografen Lyde de Graaf en
Truus Nienhuis een lezing.

De eerste ronde was ze vrijgesteld en
in de tweede ronde won ze makkelijk
met 15-7 van de Arnhemse Hofman. In
de halve finale verloor ze nipt 15-13
van Sera Palings de latere nummer 1.
Zeer opvallend was de comeback van

Jan-Thijs van Wijnkoop die na een pe-
riode van 8 jaar studie terug kwam en
meteen een bronzen plak veroverde.

DAMES
1. Sera Palings Breda
2. Kayli Hensen Tilburg
3. Jamie van Dongeren Vorden

HEREN
1. Robbert Goossens Apeldoorn
2. Nico Speelman Delft
3. Jan-Thijs van wijnkoop Vorden

Twee maal brons
voor schermers
Vorden - De 19 jarige Jamie van
Dongeren wist op de NK senioren
te Delft een derde plaats te verove-
ren. Jamie die al driekwart jaar ge-
veld was door blessures komt weer
langzaam in vorm.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

MEI
5 ANBO klootschieten, Olde Lettink
5 Handwerkmiddag/Kraamverkoop

Welfare Rode Kruis in de Wehme
6 Klootschietgroep de Vordense Pan
6 Bejaardenkring Vorden
12 ANBO klootschieten, Olde Lettink
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO klootschieten, Olde Lettink
19 Contactmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
20 Bejaardenkring Vorden
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 ANBO klootschieten, Olde Lettink
27 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNSTAGENDA VORDEN
8 MEI MOLEN DE HOOP,
POWERPOINT DEMONSTRATIE
t/m 16/5 Fotografie, galerie Biblio-

theek Vorden
11 mei Lezing over fotografie Henk

Hilferink in Bibliotheek

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

'5x Beter, Werken is gezond' is een pro-
ject gericht op verbetering van de ar-
beidsomstandigheden in de Metaalbe-
werking en Metalektro. Dit project is
een gezamenlijk initiatief van werkge-
versorganisaties en vakbonden en
loopt sinds 2006. Deze werkgroep
houdt regelmatig nuttige en vooral
praktische informatiebijeenkomsten
over thema's als arbeidsomstandig-
heden en laatst nog over de uitwerkin-
gen van de nieuwe lasrooknorm. En
heeft nu dus alles gebundeld in de
"week van de veiligheid".

Rimetaal in Vorden maakt onder an-
dere omkastingen voor noodstroom-
aggregaten en ondergrondse afvalcon-

tainers. De productie vindt nog hele-
maal in Nederland plaats, hetgeen he-
laas niet altijd in het voordeel van Ri-
metaal is. "Alhoewel we de grootst mo-
gelijke zorg besteden aan de geldende
regels en maatschappelijk verant-
woord ondernemen door onder ande-
re jonge mensen een kans te geven
middels stages en opleidingstrajecten,
zien we dat de overheid nog te vaak
kiest voor goedkope producten uit het
buitenland. Willen we in de toekomst
hier blijven produceren moet het pro-
ces geoptimaliseerd worden maar wel
op een veilige en verantwoorde ma-
nier. En de overheid moet de positieve
effecten die hieruit voortvloeien waar-
deren." legt Fortuin uit.

Marti Beeftink legde in zijn presenta-
tie uit waarom veilig werken zo be-
langrijk is. "Het gaat om je eigen ge-
zondheid maar ook over die van je col-
lega's" aldus Beeftink. Het blijkt vaak
dat de beschermingsmiddelen er wel
zijn, maar dat het "stoer is om ze niet
te gebruiken." En dat beeld moet ver-
anderen. De schalen met gezonde
broodjes en vers fruit moest de men-
sen ook hiervan bewust maken. Tij-
dens de presentatie werd Beeftink
plots onderbroken door twee "hartelij-
ke" dames. Het bleek echter dat deze
bij de actie hoorden! 

Op een leuke en ontspannen wijze
leidde deze dames de verzamelde
werknemers van Rimetaal door een
heuse veiligheidsquiz. Serieuze the-
ma's werden op een ludieke manier
met zijn allen besproken. "Ondanks
het feit dat er veel gelachen wordt,
blijft er van de thema's heel wat han-
gen" weet Beeftink uit ervaring. Mar-
cel Fortuin ziet de bijeenkomst dan
ook als bijzonder geslaagd en hoopt
dat de veiligheid bij Rimetaal weer
een stukje meer aandacht krijgt.

"Veiligheidslunch" bij Rimetaal
Vorden - De week van 26 tot 30 april was door "5x beter" gedoopt tot "Week
van de veiligheid". In dit kader werden er overal in Nederland veiligheids-
lunches aangeboden. Afgelopen donderdag, 29 april was de verbetercoach
Marti Beeftink met zijn presentatie op bezoek bij Rimetaal in Vorden. Bij
Rimetaal staat veilig werken hoog op de agenda. Directeur Marcel For-
tuin: "Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van de medewerkers en die
vinden we erg belangrijk. Er wordt veel aan veiligheid op de werkplek ge-
daan, maar het bewustzijn van de medewerker is hierbij ook erg belang-
rijk." Vandaar dat hij zich direct aanmeldde bij de Metaalunie toen hij las
over deze actieweek.

DINXPERLO - VORDEN 1-1
Dinxperlo was er op gebrand de drie
punten in huis te houden, omdat het
theoretisch gezien nog kans had om
voor het kampioenschap te spelen. Vor-
den wist Dinxperlo bij te benen en de
wedstrijd eindigde in een gelijkspel.

Met de uitslag mocht Vorden tevreden
zijn, want Dinxperlo verprutste een
paar riante kansen, hoewel ook Vorden
twee keer oog in oog kwam te staan
met de doelman van Dinxperlo en in
de slotminuten nog de lat trof. Na tien
minuten voetballen werd de spits van

Dinxperlo aangetikt
binnen de beruchte
lijnen en de toegeken-
de strafschop werd on-
houdbaar binnenge-
schoten. 1-0 Een op-
doffer voor Vorden,
dat weliswaar minder
fel dan vorige week
van start was gegaan,
maar toch de nodige
agressie aan de dag
legde. Het had in de
beginfase erg veel
moeite met de balcon-
trole, waardoor er veel

balverlies werd geleden.  Vorden mocht
blij zijn dat het bij Dinxperlo in de af-
werking aan zuiverheid ontbrak, want
zij kregen twee goede scoringsmoge-
lijkheden Ook Vorden kreeg een uitste-
kende mogelijkheid om de stand gelijk
te trekken, maar er werd gerust met
een 1-0 achterstand. In de tweede helft
zette Vorden Dinxperlo onder druk en
iedereen voelde aan, dat een treffer
niet lang op zich zou laten wachten. In
de 60e minuut kopte Dennis Wentink
een uitstekende vrije trap van Niels Sie-
merink de gelijkmaker binnen. 1-1
Dinxperlo ging voor de winst en pro-
beerde een doelpunt te forceren, maar
het kwam niet verder dan twee pun-
ters van de rechtervleugelspits, die ove-
rigens rakelings voor langs het doel
gingen.  Niels Siemerink kwam nog
twee keer vrij voor de doelman, maar
hij werd door zijn belagers ingehaald
en van scoren afgehouden. 

V V  Vo r d e n

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Monuta in Zutphen is er 
altijd als u ons nodig heeft.

bel 0575 - 51 29 31
Monuta Zutphen
Piet Heinstraat 31, Zutphen

www.monuta.nl

mijn vader 
is vandaag 
overleden
wat nu?

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week 
voor iedereen beschikbaar.

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST  
Voor een van onze opdrachtgevers in de omgeving van Neede zijn
wij op zoek naar een fulltime medewerker commerciële binnen-
dienst. In deze functie ben je verantwoordelijk voor o.a. klantcon-
tact, het maken van prijsopgaven, verkoopafspraken, orderverwer-
king en klachtenafhandeling. Voor deze functie is ambitie en de
capaciteit om leiding te geven op termijn een pre. Daarnaast is
ervaring in de kunststofbranche een must. De kandidaat die wij
zoeken heeft een afgeronde technische MBO opleiding en daar-
naast goede kennis van het MS Office pakket, is communicatief
vaardig, heeft een servicegerichte en commerciële instelling. 

LOGISTIEK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
Voor een opdrachtgever in de regio Deventer zijn wij op zoek naar
een logistiek administratief medewerker. Je werkzaamheden
bestaan onder andere uit emballage verwerken, retourvrachten,
contact met klanten en financiële ondersteuning. Ben jij op zoek
naar een veelzijdige functie en sta je stevig in je schoenen? Heb je
daarnaast ervaring in een soortgelijke functie? Het betreft een part-
time functie voor ongeveer 24 uur per week. Je CV wordt automa-
tisch in behandeling genomen. Als je binnen een week geen bericht
hebt ontvangen dan kom je helaas niet in aanmerking voor de
functie.

Oosterbleek 59 Lochem 0573-250185
info@match4u.nl     www.match4u.nl



Alle teams waren extra gemotiveerd
sportief te spelen: er werden heel wat
handen geschud en het woord "sorry"
viel op de velden vaak te horen. Door
het mooie weer was het erg warm
voor de kinderen en moest er veel wor-
den gedronken. De organisatie had be-
sloten de wedstrijden iets in te korten,
zodat er voldoende tijd was om het
vochtgehalte weer op peil te brengen.

Op de diverse voetbalvelden werd fa-
natiek, maar sportief, gespeeld en al
snel ging De Dorpsschool op kop,
want hun drie teams wonnen de eer-
ste wedstrijden allemaal. Nog nooit
won De Dorpsschool dit toernooi en
voorzichtig zag je sommige kinderen
en supporters al denken aan de eind-
overwinning. Het werd op het eind
nog spannend, want Het Hoge kwam

nog erg dichtbij. Uiteindelijk was De
Dorpsschool de terechte winnaar van
het toernooi en het gejuich was dan
ook in de wijde omgeving te horen.
Het Hoge (winnaar van vorig jaar)
werd tweede en De Vordering nam de
derde plaats voor hun rekening. 

De beker werd onder luid applaus in
ontvangst genomen en de volgende
dag werd deze aan alle leerlingen van
de Dorpsschool getoond. Om het feest-
je helemaal compleet te maken werd
de hele school uitgenodigd door fami-
lie Ter Huerne om een heerlijk ijsje te
komen eten bij ijssalon Kerkepad.

Dorpsschool Vorden wint
Schoolvoetbaltoernooi

Woensdag 28 april vond het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Kranen-
burg plaats. De Vordense basisscholen Het Hoge, De Vordering, De Kraan-
vogel, De Garve en De Dorpsschool strijden ieder jaar om de beker. Wim
Gudde van De Kraanvogel opende het toernooi en maakte bekend dat er
bonuspunten konden worden verdiend met sportief gedrag.

Vorige week zaterdag speelden ODI en
WSV al tegen elkaar. ODI won met 3-2.
Afgelopen dinsdag mochten de Vor-
dense dames in 't Jebbink hun eerste
wedstrijd spelen tegen de dames van
Odi. Deze werd gewonnen met 3-0. Me-
de door het enthousiaste publiek!

Afgelopen zaterdag werd er gespeeld
tegen de dames uit Warnsveld. Met de
wetenschap dat de dames uit Vorden
genoeg hadden aan twee set werd er
goed en met veel lef begonnen aan de
eerste set. Door een paar harde aanval-
len van Mara Franken en Debbie van
de Vlekkert, werd de eerste set ruim
gewonnen met 15-25. 
In de tweede set werd er meer tegen-
stand geboden door WSV. Tot 13-13
ging het gelijk op maar wist WSV uit
te lopen door een goede serviceserie.
De Vordense dames keken al snel te-
gen een achterstand aan van 24-19.
Anouk Nijbroek kwam aan service. Al-
leen een risicovolle service kon Dash
nog naar de setwinst brengen. Dit
werd ook afgeleverd en Dash kwam
zelfs op setpunt. WSV wist nog wat te-
rug te doen maar door vechtlust en
het aanmoedigingen van het meege-
reisde publiek, wist Dash toch de set

naar zich toe te trekken met 25-27.
Hiermee stelde Dash een plekje in de
tweede divisie veilig. De wedstrijd
moest natuurlijk wel afgemaakt wor-
den, want WSV kon nog een plekje in
de vervolgrondes van de pd verdienen. 
In de derde set moest het gebeuren
voor WSV. Ze lieten zien dat ze niet
voor niks tweede zijn geworden in de
competitie. De opgelopen achterstand
in de derde set wist Dash niet meer
goed te maken. Met 25-17 stond het 1-
2 in sets.
In de vierde set ging WSV erg goed van
start en kon Dash het niveau van de
eerste 2 sets niet oppakken. De vierde
set ging ook naar WSV met 25-21.
Er moest dus nog een beslissing ko-
men in de vijfde set. Dash stond al snel
achter en er werd van speelhelft gewis-
seld met een achterstand van 8-4. Car-
lo Schutten en Ellen Leunk namen
een time-out om de Dash dames, ge-
sponsord door Visser Mode, nog maar
eens aan te sporen om dit seizoen win-
nend af te sluiten. Bij  een achterstand
van 13-11 lieten de dames van Dash
zien dat ze nog wat in het vat hadden
zitten. Het publiek ging er wederom
achter staan en het werd weer gelijk.
Dash kreeg zelfs 2 matchpoints tegen
maar door onwaarschijnlijke red-
dingsballen kwam Dash elke keer
weer terug. Nu kreeg Dash een match-
point maar die werd niet verzilverd.
Weer kreeg Dash een matchpoint en
nu werd het laatste punt wel afge-
maakt door een prachtige blokbal. In
een heksenketel wisten de dames uit
Vorden de thriller te winnen met 17-
19. 

Volgend seizoen speelt Dash voor het
derde seizoen op rij in de tweede divi-
sie.

Dash blijft in de tweede divisie
Vorden - Afgelopen week speelden
de dames van Dash 1 voor klassebe-
houd. Doordat de dames in de com-
petitie op de tiende plek waren
geëindigd, waren de meiden van
Dash veroordeeld tot de promo-
tie/degradatie wedstrijden. Om in
de tweede divisie te kunnen blijven
moesten er 2 wedstrijden gespeeld
worden. Om direct klassebehoud
af te dwingen, moest Dash aantre-
den tegen de nummers twee uit de
derde divisie.

Er zal onder andere filmmuziek wor-
den gespeeld uit “De Soldaat van
Oranje” en een schitterende bewer-
king van de bekende Hymne Abide
With me (Blijf bij mij Heer……;) een
lied waar tijdens de bezetting kracht
uit werd geput. Ook staat er een tenor-
saxsolo op het programma, met een
bijzondere en passende solist voor de-
ze avond; Rebecca Kundrik. Zij heeft

de Canadese nationaliteit en Neder-
landse voorouders. Ook de slagwerk-
groep van Concordia zal deze avond
het podium betreden. Zij zullen het
publiek trakteren op swingende beats
en verrassen met onbekende facetten
van de slagwerkgroep. Tijdens het
tweede deel van het concert treedt
Concordia als bigband voor het voet-
licht, om zo 65 jaar bevrijding te vie-

ren. Het belooft een swingend geheel
te worden in de muziekstijl die we
kennen van onder andere Glenn Mil-
ler en de Andrews Sisters. Zij musi-
ceerden rond de Tweede Wereldoor-
log om de geallieerden en burgers een
steun in de rug te geven. Om deze stijl
zo goed mogelijk te kunnen benade-
ren hebben de muzikanten hard gere-
peteerd, waarbij zij tijdens één van
hun repetities de puntjes op de I heb-
ben gezet onder leiding van Bart Bijle-
veld, een kenner van deze muziekstijl.
Om het helemaal compleet te maken
zal de grote zaal van Het Dorpscen-
trum met medewerking van het mu-
seum ’40-’45 uit Hengelo Gld. geheel
in stijl worden aangekleed.

Bevrijdingsconcert Concordia Vorden

Vorden. Muziek vereniging Concordia Vorden geeft op zaterdag 15 mei
om 20.00 uur in het dorpscentrum een bevrijdingsconcert. Het gehele
concert zal in het teken staan van de bevrijding, dit jaar 65 jaar geleden.
Vanaf het begin van dit jaar zijn muzikanten en dirigent hard aan het re-
peteren geslagen om deze avond tot een succes te maken. In het eerste
deel van het concert zal er stil worden gestaan bij de Duitse onderdruk-
king.

Wie wil moeder niet verwennen op
die dag . Met een  kleurig kado uit de
wereldwinkel  maakt u niet alleen uw
eigen moeder blij , maar ook de moe-
ders in de 3e wereld. Velen van hen

maken producten die hier verkocht
worden en met de opbrengst van die
producten kunnen zij hun gezinnen
onderhouden. U vindt bij ons fleurige
sjaals, mooie sieraden, gekleurd aar-

dewerk, lekkere chocolade voor kleine
en grote prijzen dus voor elk wat wils. 
Komt u op 8 mei dus naar onze winkel
aan de Kerkstraat 1. Er staat bovendien
een lekker kopje koffie of thee klaar.
Bent u benieuwd wat er nog meer te
koop is, loop dan eens langs onze kleu-
rige etalage om alvast in een vrolijke
stemming te komen.

Moederdag in de Wereldwinkel
Vorden - Wereldwinkeldag op zaterdag  8 mei a.s. staat in de Wereld-
winkel Vorden in het teken van moederdag. Kleuren maken blij en vrolijk
en moederdag is een blije en vrolijke dag.

Marion is in Vorden geen onbekende.
Ze heeft in haar werk voor een plaat-
selijke bank in ons dorp veel mensen
leren kennen. Daarna heeft ze, na
een intensieve opleiding met veel
praktijkervaring in de verschillende
onderdelen van het vak, het twee
jaar geleden aangedurfd een eigen
uitvaartbedrijf te beginnen. Dat was
best een grote stap in deze branche
met veel gevestigde namen. Maar ze
heeft in die twee jaar bewezen dat de
vakkundige en persoonlijke manier
waarop ze uitvaarten verzorgt door
steeds meer families wordt gewaar-
deerd. Ook voor bijzondere wensen
vindt ze vaak een oplossing. Door
haar rustige uitstraling zorgt ze voor
een ontspannen sfeer tijdens deze
voor de familie vaak moeilijke da-
gen. Niet voor niets werd ze, na een
aanbeveling van één van haar cliën-
ten, onlangs door het gelijknamige
Gelderse tijdschrift eervol gekozen
tot 'Vrouw in de Regio'.

UITVAARTDRAAIBOEK ALS
LEIDRAAD
De lezing die ze op 18 mei gaat ver-
zorgen, zal vooral gaan over het keu-
rig verzorgde 'Uitvaartdraaiboek' dat
ze voor haar cliënten heeft samenge-
steld. Een uitvaart bestaat namelijk

uit een groot aantal onderdelen die
vaak verschillend kunnen worden
ingevuld. Een belangrijk argument
om zo'n draaiboek in te vullen is
vooral dat men daarmee rustig en
van te voren over deze varianten na
kan denken. En dat niet hoeft te
doen op een moment dat men vaak
door emoties is overmand of in tijd-
nood misschien een beslissing
neemt waar men later niet gelukkig
mee is. Waarbij ook het kostenaspect
een belangrijke rol kan spelen. In
haar lezing gaat ze uitvoeriger in op
de mogelijkheden, ook om een uit-
vaart een meer persoonlijk accent te
geven.

RUSTIG NADENKEN
Bezoekers van de lezing kunnen des-
gewenst een exemplaar van het (gra-
tis) Uitvaartdagboek meenemen om
thuis nog eens rustig na te denken
over de mogelijkheden. Marion is
graag bereid een afspraak te maken
om daarna voor een persoonlijk ge-
sprek langs te komen om, eventueel
samen met een (of enkele) familiele-
den, de wensen te bespreken en in
het draaiboek vast te leggen. Dat be-
tekent dat er al een antwoord is gege-
ven op vele vragen. Zodat, op het mo-
ment dat het nodig is, het laatste af-
scheid in alle rust en in overeenstem-
ming met de wens van de overlede-
ne, kan worden verzorgd en bege-
leid.

DE MOEITE WAARD
Een bezoek aan deze gratis lezing is
zeker de moeite waard. Bovendien
zal Harry van Rijn, schrijver van het
boek 'Als ik er op een dag niet meer
ben' op verzoek van Marion een twee-
tal toepasselijke columns voorlezen
die in zijn boek zijn opgenomen.
Ook dit boek gaat, zoals de titel al
aangeeft, over de vele zaken die te
maken hebben met afscheid nemen
van het leven. De lezing begint om 8
uur. Leden en ook niet-leden van de
Openbare Bibliotheek zijn van harte
welkom!

Lezing in de Openbare Bibliotheek:

Marion Polman over 
'het Uitvaartdraaiboek'
Vorden - Er zijn de laatste jaren
veel taboes verdwenen. Zelfs het
praten over 'afscheid nemen van
het leven' wordt voor steeds meer
mensen een bespreekbaar onder-
werp. Toch is er nog vaak een aan-
leiding nodig om bewust na te
denken over alles wat met dat
laatste afscheid te maken heeft.
Daarom is het goed dat uitvaart-
begeleidster Marion Polman in
een lezing stil wil staan bij dit on-
derwerp. Ze zal dit doen op dins-
dag 18 mei in de Openbare Biblio-
theek in Vorden en nodigt ieder-
een uit die na wil denken over de
manier waarop men de eigen uit-
vaart of die van een familielid,
geregeld zou willen zien.



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Te-Meute.

B. Geiselen.

C. Stoete.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Daar kunt u voor kleine prijsjes leuke
handgemaakte kado's vinden. 

Voor elk wat wils.... Voor een moeder
die houdt van sieraden, van wande-
len, voor een moeder die een natuur-
liefhebber is, voor een ''tassen gekke''

moeder. Kom gerust eens kijken of het
juiste kado voor je moeder erbij zit.
De kans van slagen is groot bij Puur
Natuur. Vooral als men bedenkt dat
deze handgemaakte kado's een extra
dosis liefde bevatten en daar zijn
moeders gevoelig voor! Puur Natuur is
op werkdagen geopend. Ook kan men
ze telefonisch benaderen 460278. 

Per email kunt u ook uw boodschap
kenbaar maken: 
puurnatuurhengelo@gmail.com

Mama, je bent de liefste van de hele wereld

Komt wel goed schatje!
Hengelo - Bent u/jij ook op zoek
naar een origineel en hartverwar-
mend kado voor de allerliefste
moeder, kom dan eens kijken bij
Puur Natuur.

Bij de wedstrijd proberen de trekkers
een sleepwagen zover mogelijk voort
te slepen over een 100 meter lange
baan. Wie in twee beurten in totaal de
grootste afstand heeft getrokken, mag
zich winnaar noemen in zijn of haar
klasse. De wedstrijd is ingedeeld in
verschillende klassen, variërend van
een klasse voor tractoren tot 2.000 kg
tot een klasse vanaf 7.500 kg. Daar-
naast zijn er twee Sportklassen met
tractoren die, in tegenstelling tot de
overige deelnemers, speciaal voor dit
soort wedstrijden zijn geprepareerd.
Toeschouwers krijgen hier gegaran-
deerd spectaculaire beelden voorge-
schoteld. 

Wegens de grote deelname aan de
trekkertrek heeft de organisatie beslo-
ten de opgave termijn te verlengen, zo-
dat iedereen met een tractor die de
uitdaging aan wil gaan mee kan doen
in Toldijk! Geef zo snel mogelijk op via
www.humstee.nl

Wie nog een oude leger truck, een
vrachtauto of een ander voertuig in de
schuur heeft staan en deze graag eens
voor de sleepwagen wil zetten om te
kijken wat hij allemaal kan: schroom
niet en bel met de organisatie.

Spanning en sensatie, niet alleen op
de baan, maar ook elders op het ter-

rein. Voor de kinderen is er een speci-
aal kinderdorp met onder andere een
luchtkussen. Daarnaast komt er dit
jaar iets spectaculair`s op het kinder-
dorp, nooit eerder vertoont in Toldijk!
Amusement voor jong en oud dus. 
De Trekkertrek in Toldijk is een twee-
jaarlijks evenement. De organisatie is
in handen van een enthousiast team
van Stichting Humstee, een samen-
werking van de Plattelandsjongeren
afdeling Steenderen en Jong Gelre
Hummelo & Keppel. Met ondersteu-
ning van verschillende bedrijven orga-
niseren zij de wedstrijd reeds voor de
zesde keer. 

Het evenement start om 9.30 uur en
vindt plaats bij Vleesboerderij Garrit-
sen aan de Wolfsstraat in Toldijk. 
Voor meer info en vragen bel Janwil-
lem Huetink, telefoon (06) 22570792.

Inschrijving wegens succes verlengd!

Trekkertrek spektakel

Toldijk - Op zondag 30 mei 2010 vindt in Toldijk weer een spectaculair
Trekkertrek-evenement plaats. Chauffeurs uit de wijde omtrek binden op
de baan bij Vleesboerderij Garritsen aan de Wolfsstraat in Toldijk de strijd
met elkaar aan.

Trekkertrek in Toldijk is een goed bezocht groots spektakel.

Langs de route worden verschillende
bedrijven bezocht, waaronder een
melkveehouder, een museum en een
ezelstal. 

Bij de lunch staan onder andere een
springkussen voor de kinderen en ver-
schillende kraampjes met streekpro-

ducten. Tijdens de lunchpauze is er
koffie, thee, frisdrank, soep, hambur-
gers enz. enz. te koop. Deelname is 5
euro p.p. en het ontbijt is gratis. Kinde-
ren tot 12 jaar gratis. De routebeschrij-
ving krijgen deelnemers bij het start-
punt: Akkerbouwbedrijf Wullink, Ban-
ninkstraat 54, 7255 KE Hengelo Gld.

Fietsers kunnen starten tussen 8.00 en
10.30 uur. Tevens is er een autoroute
beschikbaar, hiervoor is vanaf 9.00 uur
de start. Aanmelden is niet nodig. Er is
parkeergelegenheid aanwezig. 

Voor informatie kunt u terecht bij: Ol-
ga Oosterink, telefoon (0314) 381440 of
(06) 10646993, Anneke Gr.Roessink,
tel. (0575) 470245 of (06) 18375569 en
Ria Hissink, e-mail 
mts.hissink-kapper@hetnet.nl

Fiets de boer op!

Hengelo - Op 13 mei aanstaande organiseert ‘Fiets de boer op’ weer een
fietstocht voor het hele gezin met ontbijt vooraf. De route is ca. 25 kilome-
ter en start bij Akkerbouwbedrijf Wullink in Hengelo Gld.

Anne Brouwer is een beeldend kunste-
naar die er steeds weer in slaagt om op
expressieve wijze, mens en emotie te
vertalen in steen en brons. Krachtige,
sterke beelden (en schilderijen) vol be-
weging zijn het resultaat. In 2003 zet-
te Anne in Baak een eigen beeldhou-
watelier op. Beeldhouwatelier Baak
verzorgt sindsdien met veel succes
workshops Beeldhouwen in steen en
bijzondere exposities. Op deze sfeer-
volle en inspirerende plek bevinden
zich ook de galerie en de fraai gesitu-
eerde beeldentuin. Op zondag 9 mei
om 13.00 uur vindt de opening van de
expositie Femmage plaats, hierbij is ie-
dereen van harte welkom. In de gale-
rie en de prachtige beeldentuin, aan
de voet van de prachtige Baakse kerk,
zijn de tentoongestelde werken te be-
wonderen. Ook de bundel ‘Tekst en
Beeld’ van Anne is dan beschikbaar.
De expositie Femmage loopt t/m 12 ju-
ni aanstaande. Vrij entree. 

INFORMATIE: 
Anne Brouwer, Beelden in Baak /
Beeldhouwatelier Baak, 
Wichmondseweg 17a, 7223 LH Baak,
tel. (0575) 442601, www.beeldhouwa-
telierbaak.nl, www.beeldeninbaak.nl, 
info@beeldhouwatelierbaak.nl

Bij Beelden in Baak / Beeldhouwatelier Baak

Expositie Femmage
Baak - Vanaf zondag 9 mei aan-
staande verzorgt Beelden in Baak /
Beeldhouwatelier Baak de exposi-
tie Femmage. Deze expositie omvat
fraaie stenen en bronzen torso´s,
torsofragmenten en kunstdruk-
ken van Anne Brouwer.

Van serpentine maakte Anne Brouwer deze
torso.

Op maandag 10 mei zal Mw. Derkje
Gotink uit Vorden meewerken aan
het programma. Maandag 17 mei
komt dhr. Nico Visser, diaconaal-
werker van de Protestantse gemeente
Zelhem, over zijn werkzaamheden
vertellen. Ds. J Kool uit Vorden houdt
een overdenking in de uitzending
van maandag 24 mei (2e pinksterdag).

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 muzi-
kale verzoekjes aangevraagd worden
voor de daarop volgende week, via
het tel.nr. 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

Kerk en radio
In het interkerkelijke program-
ma "De Muzikale Ontmoeting "
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer studio-
gasten uitgenodigd.
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Mevrouw Janny Bouman-Schuurman uit Laag-
Keppel maakt zich op diverse manieren verdien-
stelijk voor de plaatselijke samenleving. Zo was
zij van:  · 1989-heden vrijwilliger voor verpleeg-
huis Den Ooiman in Doetinchem (schenken   kof-
fie, begeleiden activiteiten en jaarlijkse bewo-
nersvakantie)  · 1994-1997 vrijwilliger voor vakan-
ties van De Zonnebloem (5 maal meegeweest, na
haar 65e verjaardag was zij verplicht hiermee te
stoppen)  · 1998-heden lid en activiteiten voor chr.
gemengde zangvereniging Sonate uit   Silvolde
(o.a. uitzoeken van muziekstukken, werven van
nieuwe leden,   en inzamelen van gelden)  · 1999-
heden vrijwilliger voor vakanties van het Rode
Kruis (o.a. verzorging   deelnemers tijdens boot-
vakanties Henri Dunant)

Lintjes voor inwoners Bronckhorst
Hengelo - Uit handen van burgemeester Henk
Aalderink van de gemeente Bronckhorst ont-
vingen mevrouw J. Bouman-Schuurman
(Laag-Keppel) en de heren J. Dinkelman (Hen-
gelo), K. ter Haar (Hoog-Keppel), G.W.B. Essing
(Hengelo) en P.C. Kramer (Vorden) op 29 april
een Koninklijke onderscheiding (allen Lid in
de Orde van Oranje-Nassau). Dit gebeurde tij-
dens een feestelijke bijeenkomst in de raad-
zaal van het gemeentehuis.

Janny Bouman - Schuurman.

Zo was hij o.a. van: · 1980-1986 voorzitter ouder-
raad Gemeentelijke Scholen Gemeenschap Doe-
tinchem · 1980-1995 medeorganisator gemeente-
lijke sporttoernooien · 1982-2002 penningmees-
ter en voorzitter plaatselijke Rode Kruis · 1997-
2005 lid kerkenraad en vrijwillig koster kerk in
Hoog-Keppel · 1997-2007 eindredacteur lokale
krant Hessenkoerier · 2000-2008 lid werkgroep
Kern met Pit (Arcadis) · 1994-2004 bestuurslid en
voorzitter Stichting Peuterspeelzalen Hummelo
en Keppel.

Koob ter Haar.

Zo was hij van: · 1977-heden invuller, coördina-
tor, aanspreekpunt en budgethouder van FNV
Belastinggroep Bronckhorst, deze vrijwilligers
verzorgen voor FNV leden de belastingaangiften
en de aanvragen en wijzigingen voor diverse toe-
slagen · 1988-1991 maaltijdbezorger tafeltje-dek-
je · 2001-heden vrijwilliger RK-kerk (o.a. koffie
schenken, verzorgen parochienieuws, actief op
kerkhof)

Hengelo - De heer Gerrit Essing uit Hengelo
maakte en maakt zich op diverse manieren
verdienstelijk voor de plaatselijke samenle-
ving.

Gerrit Essing.

Zo was hij van: · 1973-1997 organisator en grote
inspirator van landelijke JOTA van Scouting Ne-
derland (internationale jamboree, waarbij scou-
tingleden uit 100 landen elkaar virtueel ontmoe-
ten via de amateurradio) · 1975-1998 voorzitter
landelijke werkgroep Radio Scouting · 1993-1995
teamleider amateurradio tijdens Europese en
Wereld Jamboree · 1997-heden teamleider en
groepsleider Scouting Vorden · 2002-heden voor-
zitter oudergroep/bouwcommissie, beheerder
van het troephuis van Scouting Vorden. Onder
zijn leiding kwam het compleet nieuwe troep-
huis tot stand (papierwerk, vergunningen, fond-
senwerving etc.) en nu regelt hij schoonmaak en
verhuur van het gebouw · 2005-heden secretaris
stichtingbestuur en voorzitter groepsbestuur
Scouting Vorden.

Pieter Kramer.

Zo was hij van: · 1974-heden bestuurslid en 20
jaar penningmeester van marktvereniging Hen-
gelo, een vereniging van vrijwilligers die met
hun paardenkeuringen en -markten landelijke
bekendheid genieten · 1976-2003 penningmees-
ter motorvereniging HAMOVE · 2006-heden le-
denadministrateur Hengelose gymnastiekvereni-
ging Achilles.

Hengelo - De heer Jan Dinkelman uit Henge-
lo maakte en maakt zich op diverse manie-
ren verdienstelijk voor de plaatselijke sa-
menleving.

Jan Dinkelman.

Hengelo - De heer Koob ter Haar uit Hoog-
Keppel maakte zich op diverse manieren ver-
dienstelijk voor de plaatselijke samenleving.

Uit handen van burgemeester Aalderink ontvin-
gen de Bronckhorster raadsleden mevrouw
M.E.T. Baakman - Striekwold (uit Hengelo) en de
heren P. Noordijk (uit Hengelo), A.J.A. Huirne (uit
Toldijk), P.J.M. Hoogland uit Vierakker en wet-
houder A.H. Boers uit Vorden op 29 april een Ko-
ninklijke onderscheiding. Allen namen afscheid
en werden lid in de Orde van Oranje Nassau. De
feestelijke uitreiking vond plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis in Hengelo.

• Ria Baakman-Striekwold was sinds 1994 raads-
lid.

• Peter Hoogland was sinds 1989 raadslid.
• Anton Huirne was sinds 1998 raadslid.
• Piet Noordijk was sinds 1993 raadslid.

Ab Boers was van januari 2005 t/m april 2010
wethouder in de gemeente Bronckhorst. Hij be-
kleedde daarbij verschillende nevenfuncties zo-
als lid, programmacommissie regiomarketing
Regio Achterhoek, lid portefeuillehoudersover-
leg welzijn, jeugd en onderwijs Regio Achter-
hoek, voorzitter bestuurlijk overleg primair on-
derwijs Bronckhorst en voorzitter toezichthou-

dend overleg IJsselgraaf. Daarnaast was hij van
1989 t/m 2005 raadslid in Vorden, in de jaren ’90
enkele jaren lid van het algemeen bestuur van
het Gewest Midden IJssel en lid van het schoolbe-
stuur van LEAO Zutphen en van 2000 t/m 2004
lid van de stuurgroep VHS om de gemeentelijke
herindeling voor te bereiden.

Koninklijke onderscheidingen
Hengelo - Burgemeester Aalderink reikte Ko-
ninklijke onderscheidingen uit aan afscheid-
nemende raadsleden en wethouder Boers.

Ria Baakman - Striekwold.

Peter Hoogland.

Anton Huirne.

Piet Noordijk.

Ab Boers.

Hengelo - De heer Pieter Kramer uit Vorden
is al 40 jaar uitermate actief binnen de Scou-
ting op plaatselijk, landelijk en Europees ni-
veau, tot op de dag van vandaag is hij niet te
stoppen en daarmee één van de pijlers bin-
nen de club.

Veel mensen kwamen naar het gemeente-
huis om hen de hand te drukken. Tijdens de
feestelijke bijeenkomst roemde burgemees-
ter Henk Aalderink de vele verdiensten en de
prettige samenwerking met de drie wethou-
ders. Hij bedankte het drietal voor de inzet
voor de gemeente Bronckhorst en overhan-
digde de scheidende wethouders een cadeau.

Afscheid van drie wethouders
Hengelo - Op 29 april hebben de wethou-
ders Anne van Kuil, Ab Boers en Peter
Glasbergen van de gemeente Bronck-
horst afscheid genomen.

Afscheid wethouder Anne van Kuil.

Afscheid wethouder Peter Glasbergen.

Afscheid wethouder Ab Boers (links).
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• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

15%
korting

op uitlaten
en gratis montage

APK € 19,=
voor benzine- en dieselauto’s

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 15.00 uur.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

Nieuws uit Baak
Van Hal schilderwerken maakt met zijn Vakmensen
nog altijd Vakwerk! Voor al uw schilderwerk, houtrot-
sanering, beglazingswerkzaamheden, wandafwer-
king,  bouwkundig onderhoud, restauratiewerkzaam-
heden, betonreparaties, kleuradvisering, kunt u terecht
bij Van hal Schilderwerken, want sommige klussen
laat je alleen over aan Vakmensen.
Van Hal schilderwerken staat voor betrouwbaarheid
en kwaliteit.

Bel voor een vrijblijvende offerte met Paul Janssen  of
stuur een e-mail naar: info@vanhalschilderwerken.nl 

v.d. Heijdenstraat 11
7223 LC  Baak tel. (0575) 44 24 34

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

• Gas, Water, Elektra en Sanitair
• Badkamer en keuken verbouwingen
• Plaatsing en onderhoud van complete CV

ACTIE!
De ATAG A244EC. De beste cv-ketel vol-
gens de Consumentenbond. Zuiniger wor-
den ze niet gemaakt. Inclusief montage*
voor de actieprijs van € 1600,--.
* Geldig tot 31 maart 2010, mits alle leidingen en afvoeren binnen
1 meter van de ketel aanwezig zijn. Vraag naar de voorwaarden.

Paulus Potterstraat 14
7204 CV Zutphen
06-10947866
www.cornelisseninstallatie.nl
info@cornelisseninstallatie.nl

Hét adres voor al uw
hout en plaatwerk.

Oók op maat gemaakt en per stuk verkrijgbaar
voor één hele scherpe prijs!

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79 • www.bouwmarktdetolbrug.com

Ter kennismaking
20% KORTING

op de 1e gelaatsbehandeling

Trouw- en relatieringenshow
Vrijdag 7 mei van 17:00 uur tot 21:00 uur

Zaterdag 8 mei van 10:00 uur tot 17:00 uur

PRESENTATIE:
• Dora 'low budget' gouden trouwringen, paartje vanaf € 298
• Exclusieve hand gemaakte trouwsieraden

Ook zal er weer een wijnproeverij zijn.
Maak gebruik van één van de 3 geweldige acties.
Kijk voor de 3 akties op www.juwelierdetijd.nl

Juwelier de Tijd

Uw veelzijdige juwelier

Doctor Hubernoodtstraat 34
Doetinchem
Tel.: 0314-392066
Mob.: 06-12595844
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Ze was er al voordat Jan Groot Jebbink
in het bedrijf van zijn vader kwam.
'Jan was toen nog zo'n broekie…' lacht
ze. Autobedrijf Groot Jebbink was 25
jaar geleden al een echte dorpsgarage
waar iedereen elkaar kende. 

Nu is het bedrijf gegroeid met een
vestiging in Zutphen. Hier nam het

bedrijf drie jaar geleden de Opelgarage
over en nu beschikt Groot Jebbink
daar over het dealerschap van zowel
Opel als Chevrolet. 

Met de groei veranderde ook het werk
van Riet. 'Vroeger was het allemaal zo
anders', herinnert ze zich nog goed.
'Toen zat ik hier met drie jongens. Nu

zijn er veel meer mensen om me heen.
Het werk is gezellig en afwisselend.'
En ook dat werk is in die 25 jaar heel
erg veranderd. 'Vroeger had ik nog
zo'n groot kasboek met vier kolom-
men. Nu gaat alles met de computer',
geeft ze als voorbeeld.

Jan Groot Jebbink overhandigde de ju-
bilaris samen met zijn ouders Gerda
en Driekus Groot Jebbink, die Riet des-
tijds aangenomen hebben, een grote
bos bloemen.

Riet van Autobedrijf Groot Jebbink

Zilveren jubileum

Vorden - Al 25 jaar doet Riet de boekhouding, de administratie en 'van
alles' bij Autobedrijf Groot Jebbink in Vorden. Reden voor directeur
Jan Groot Jebbink om haar te verrassen met een grote bos bloemen.

Jan Groot Jebbink overhandigde de jubilaris samen met zijn ouders Gerda en Driekus Groot Jebbink een grote bos bloemen.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
De wedvlucht vanuit STROMBEEK
werd door PV de IJsselbode uit Steen-
deren vervlogen op 1 mei. Er werden
113 duiven gelost om 07.45 uur. De
snelheid van de eerste duif was
1765.868 mpm. Uitslag 1., 6. en 8. H.
Hulshof, 2., 3. en 5. Ria Luesink, 4. en
9. G. Kelderman, 7. en 10. H. Wigge-
rink. Extra prijzen voor Moederdag: 1.
H. Hulshof, 2. Ria Luesink, 3. H. Wigge-
rink. 

PV VORDEN 
Op 1 mei werd door PV Vorden gevlo-
gen vanaf POMMEROEUL. Bij west-
zuidwesten wind kracht 3 werden om
07.45 uur, 193 duiven gelost. 
Uitslag: Rick Wuestenenk: 1 3 14 19 37
43 46, C. Bruinsma: 2 8 18 20 31 32 34
35 36 39 45 47, T.J. Berentsen: 4 15 16
38 40 44 48, H.J Stokkink: 5, Marc Tie-
messen: 6 12 13 41, D.J. Gotink: 7 9 23
25 30, H.B.M. Hoksbergen: 10 11 22 24
27 33 49, Comb. A.&A. Winkels: 17,
W.J.S. Verbeek: 21, R. de Beus: 26 28 29,
E. Bruinsma: 42. 
Jeugdlid Rick is weer nummer 1. Vori-
ge week van gehele afdeling totaal
33000 duiven! 

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD. 

De weersvoorspellingen waren deze
keer niet erg gunstig. Er was veel re-
gen voorspeld, waardoor de kans aan-
wezig was dat de 235 duiven van PV
Steeds Sneller niet gelost konden wor-
den. Achteraf viel het gelukkig best
mee. Om 7.45 uur werd in POMME-
ROEUL het startschot gegeven en ko-
zen de duiven van 15 liefhebbers het
luchtruim. Gert Kempers beet deze
keer het spits af. Hij klokte zijn NL09-
1939632 om 10.07 uur, snelheid 1756
meter per minuut, dit is ruim 105
km/uur. 
Uitslag: G. Kempers: 1 2 9 10 14 22 23
27 28 32 41 42 44 52 57, B. te Stroet: 3
5 16 18 31 35, G. Duitshof: 4 6 8 15 19
24 26 47 49, Robert Borneman: 7 13 20
21 25 30 36 38 40 45, J. Teunissen: 11 33
43, R. Koers: 12 29 46 48 50 53 54 56,
V.C.J. van Melis: 17 34 39, C. Te Stroet:
37 59, W. Jansen: 51, W. Willemsen: 55,
H. Hekkelman: 58. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De wedvlucht van PV De Koerier werd
op 1 mei vervlogen vanaf POMME-
ROEUL. 
Uitslag: Comb. Menkhorst: 1 20 22 43
44, H.A. Kamperman: 2 5 10 13 16 17 19
49, H. Eenink: 3 18 62 66 68 74, R. van
Aken: 4 7 11 12 24 41 42 65, H. Was-
sink: 6 9 15 31 36 38 39 40 47, J.G. Poel-
man: 8 21 23 29 45 46 53 58, E.G. te Pas:
14, Comb. Burghout & zn: 25, W. Meij-
erman: 26 27 30 71, G.J. Wassink: 28 37
48 51 72, J.Th. Reindsen: 32 33 34 61
70, P. van Londen: 35, A. Velthorst: 52
54 60, G.J. Velthorst: 55 56 57, G.J.W.
Massen: 63, E. Weenk: 64, J. Berendsen:
67.

Duivenberichten 1 mei 2010
Bronckhorst - De vier duivenvereni-
ging in de gemeente Bronckhorst,
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo
Gld. en PV De Koerier uit Zelhem
vlogen dit weekend vanuit Strom-
beek en Pommeroeul.

Als u zorgt voor uw partner, (schoon-)
ouder, broer/zus, kind of iemand uit
de directe omgeving met een chro-
nisch ziekte, een beperking, of anders-
zins hulpbehoevend is dan bent u
mantelzorger. Mantelzorger worden
daar kies je niet voor, het komt ineens
op je pad. Het geven van intensieve
zorg kan naast gevoelens van voldoe-
ning ook het gevoel van overbelasting
met zich mee brengen. Het is dan vaak
lastig om tijd voor jezelf vrij te maken
en te ontspannen om zo de zorgtaak
goed vol te kunnen houden. Deze mid-
dag wordt ingegaan op de volgende
vragen. Waar loop je als mantelzorger
tegen aan? Welke ondersteuningsmo-
gelijkheden zijn er? Wat is bijvoor-
beeld respijt en hoe kom ik hiervoor in
aanmerking? Mantelzorgconsulent

Ekie Voorburg geeft informatie over
de verschillende ondersteuningsmo-
gelijkheden. Tevens wordt de film
‘TIJD’ van de Stichting Vrijwillige Zorg-
verlening Oost-Achterhoek vertoond.
Zij zetten vrijwilligers in die de zorg af
en toe overnemen van mantelzorgers.
Iedereen die belangstelling heeft is
van harte welkom.De toegang is gratis
en voor de bezoekers staat de koffie en
thee klaar! De mantelzorgsalon is een
ontmoetingplek voor mantelzorgers
van alle leeftijden. Mensen die voor ie-
mand uit hun omgeving zorgen die
chronisch ziek, gehandicapt of hulp-
behoevend is. 

Voor meer informatie bel de VIT Oost-
Gelderland 0573-43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl.

Hulp voor mantelzorgers
Hengelo - Op dinsdagmiddag 11 mei wordt in de Mantelzorgsalon Bronck-
horst, gevestigd in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 in Hengelo
is een initiatief van de VIT Oost-Gelderland, een bijeenkomst gehouden
over de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.

Wandelaars kunnen vier aaneengeslo-
ten dagen kiezen uit de afstanden van
vijf of tien kilometer. Als beloning
voor de inzet krijgt men een medaille.

Er bestaat ook de mogelijkheid om
één of meerdere dagen te lopen. Men
ontvangt dan een dagspeld. Nordic
walking is toegestaan en honden mo-
gen, mits aangelijnd, ook mee. De in-
tocht wordt muzikaal ondersteund
door Crescendo, Concordia en EMM.
De organisatie hoopt dat veel mensen
zullen meedoen aan de vierdaagse. 
Voor vragen of inlichtingen kunt u
bellen met: 
Henriët Hiddink 06-13746503, 
Jolanda Bannink 0575-464510 of 
Joke Groot Roessink 0575-463289.

1 tot en  met 4 juni

Wandelvierdaagse Hengelo
Hengelo - In Hengelo wordt van 1
tot en met 4 juni de wandelvier-
daagse gehouden. Het evenement
wordt op 1 juni om 18.00 uur ge-
opend door burgemeester Aalde-
rink van de gemeente Bronckhorst
bij de kantine van voetbalvereni-
ging Pax, waar vier dagen de start
en finish is.

De muziek van Einojuhani Rautavaa-
ra (Finland, 1928) is sedert enkele de-
cennia minstens zo geliefd als die van

zijn iets jongere generatiegenoot Arvo
Pärt. Beide componisten delen hun
liefde voor eenvoudige klanken, een

heldere dictie en een directe muzikale
communicatie. Rautavaara zoekt zijn
muzikale universum vooral in de
kracht van de natuur (ook de goddelij-
ke natuur). 

Zijn nachtwake voor Johannes de Do-
per is niettemin zeer direct gelnspi-
reerd op een jeugdig bezoek aan het
orthodoxe klooster van Valamo. De or-
thodoxe kerk van Finland en het Festi-
val van Helsinki gaven hem de op-
dracht om de Vigilia tijdens het festi-
val in 1971 en 1972 in de Uspenski Ka-
thedraal in Helsinki uit te voeren. Zo
vatte Rautavaara de vespers (avondge-
zangen) en de metten (ochtendgezan-
gen) voor het Feest van de Onthoof-
ding van Johannes de Doper te samen
in een indrukwekkend koorwerk van
een vol uur. Hoe Russisch kan een Fin
zijn? En toch is het pure Rautavaara,
de bekendste Finse componist na Sibe-
lius. 

Einojuhani Rautavaara begon als seri-
ële componist in de lijn van Pierre
Boulez, maar liet het serialisme vanaf
de jaren zestig links liggen. In de loop
van zijn carrière is hij steeds mystieker
gaan componeren, en schreef hij wer-
ken die passen in de traditie van de
Finse Orthodoxe Kerk.
De Finse bas Jyrki Korhonen studeerde
in Helsinki en sloot zijn zangstudie af
aan de operastudio van de Zürich Ope-
ra. Sinds 1994 is hij regelmatig te gast
bij de Finse Nationale Opera, zingt hij
bij het Hessisches Staatstheater Wies-
baden en Staatstheater Darmstadt. Hij
maakte eerder een cd opname van
Rautavaara's Vigilia. Dirigent Tõnu
Kaljuste uit Estland maakte naam met
zijn opnamen van het werk van land-
genoot Arvo Pärt, met de complete
Vespers van Mozart en met kerkmu-
ziek van Vivaldi.

Toegang €15,00 /

Rautavaara's mystieke nachtwake

Vorden - Donderdag 6 mei vindt er om 21.00 uur in de Sint Walburguskerk
in Zutphen een concert plaats dat wordt georganiseerd door de Stichting
Henrick Badeorgel. Die avond zingt het Nederlands Kamerkoor de Mystie-
ke Nachtwake van Rautavaara.



De schutter Jasper Zweverink stak tri-
omfantelijk de handen in de lucht,
het teken van de overwinnaar. Nadat
zijn naam voor ‘eeuwig‘ in de boeken
was bijgeschreven blikte hij kort terug
op het ‘gouden schot’ en zei: ‘Toen de
vogel naar beneden kwam dacht ik ge-
lijk ‘toch niet weer‘. Vanwaar die de
gedachte? Jasper: ‘24 jaar geleden ben
ik ook al eens schutterskoning ge-
weest en dan verwacht je niet dat het
nog een keer gaat gebeuren. Wij doen
al jaren met een groepje familieleden
mee en dan toch leuk wanneer je de
vogel er af schiet. Jazeker, volgend jaar
ben ik weer van de partij’, aldus de
kersverse schutterskoning.
De festiviteiten in Vorden begonnen
vrijdagmorgen al vroeg met de auba-
de op het Burgemeester van Arkel
plantsoen. Ab Velhorst junior, voorzit-
ter van de Oranjevereniging, heette in
zijn openingswoord met name burge-
meester Henk Aalderink en zijn echt-
genote welkom. De burgervader was
in de annalen gedoken en wist te ver-
tellen dat er dit jaar voor de 112e keer
in Vorden het Oranjefeest wordt ge-
vierd. ‘Gisteren de herdenking en van-
daag feest. Ik complimenteer het be-

stuur van de Oranjevereniging met
het uitgebreide feestprogramma. Ik
hoop dat iedereen vandaag meedoet
en dat ze dit feest in Vorden nog vele
jaren zullen organiseren’, zo sprak
Henk Aalderink.
Vervolgens hees de scouting David G.
Alfordgroep de vlaggen, waarna Sur-
sum Corda het Vordens volkslied en
het Wilhelmus speelde. Met de mu-
ziek voorop ging het daarna in op-
tocht terug naar het dorp. Voor de
kleintjes (1- 8 jaar) was er in het dorps-
centrum een speciaal kinderprogram-
ma dat verzorgd werd door de Theater-
groep ‘Warboel’. De jeugd vermaakte
zich prima, zo bleek uit de enthousias-
te reacties. Intussen beklom de ‘oude-
re’ jeugd en de volwassenen het stalen
ros voor het maken van een oriënte-
ringsrit. Prachtig om te zien hoe in de
Dorpsstraat door de deelnemers met
paard en wagen het traditionele ring-
steken werd beoefend.
Verder waren er deze dag demonstra-
ties door Strada Sports, demonstraties
met politiehonden en mini- bike’s . De
Kids Living Statue op de rode loper tus-
sen hotel Bakker en de Slof trok veel
bekijks, kortom vermaak voldoende.

Uiteraard volop kermis en muzikaal
vertier bij de plaatselijke horeca. Het
Oranjefeest in Vorden werd besloten
met het afsteken van vuurwerk dat
werd aangeboden door Weulen Kra-
nenbarg (tuinen en brandstoffen), Ré-

woud werving en selectie en Smederij
Oldenhave.

De uitslagen van de diverse spelen
waren als volgt: 
Vogelschieten: 1 en schutterskoning
Jasper Zweverink, 2 Huub Abbink
(kop), 3 Wim Bosman (r. vleugel), 4 Er-
win Wilgenhof (l. vleugel), 5 Wouter
Siemes (staart). Ringsteken: 1 Alie
Sloëtjes, 2 Frank Bloemendaal, 3 An-
nemiek van Ark. Oranjerit (oriënte-
ringsrit) 10-14 jaar: 1 Groep Wentink,
Besselink, Tolkamp; 2 Groep Drenten;
3 Groep Meijer, Besselink. 15 jaar en

ouder: 1 Groep van Til, 2 Groep Nie-
sink, 3 Groep ‘de Cd-tjes’. Tijdens de
prijsuitreiking zorgde Concordia voor
vrolijke muziek.

Uitslagen Kids Living Statues Festi-
val:
Vorden - Solisten: 1 Maureen Vliem, 2
Pia Sloot, 3 Laureen Horstman 
Duo’ s: 1 Floor Hoevers en Gerdy Dim-
mendaal, 2 Kayla Tjoonk en Fien Smit,
3 Rachelle en Darq Jan Rondeel.
Trio ‘s : 1 Mirthe Joyce en Merel Eskes,
2 Kiki Waanders, Danique Waarle en
Rosalie Siemens, 3 Niki, Rona en Pien.

Jasper Zweverink schutterskoning Vorden

Vorden - Zo’n 190 personen (veelal mannen) schaarden zich op Koningin-
nedag tegen de klok van tien uur, onder het lover van de bloeiende kas-
tanjebomen, rondom het grasveld bij de kerk. Allemaal in afwachting van
de dingen die zouden komen en vast besloten om de vogel er af te schie-
ten. Aan burgemeester Aalderink de eer om het openingsschot te lossen.
Toen de klok op de toren van de N.H. kerk 11.33 uur aanwees, verstomde
het geroezemoes. Met een doffe knal viel de houten vogel in het gras.
Eigenlijk geheel onverwacht!

Aubade.

Jasper Zweverink.

Echte zonnestraaltjes.

RATTI VERGEET TE WINNEN
Kranenburg - Op het kunstgras van Meddo speelde Ratti de-
ze middag de laatste uitwedstrijd van het seizoen. Vanaf de
eerste minuut was Ratti heer en meester. Met verzorgd spel
werd de tegenstander in een hoog tempo weggespeeld. De
gasten uit Kranenburg lieten zicht van hun beste kant zien
en profiteerden optimaal van de goede omstandigheden op
het schitterende complex van de klassegenoot.  Na een mi-
nuut of 20 kwam Ratti op voorsprong. De uitblinkende
Niek Nijenhuis werd neergelegd op randje 16. De toegeken-
de vrije trap werd door Ruud Mullink op de lat geschoten.
De rebound leek voor Michiel Gudde maar hij kreeg de val
niet onder controle. De opneiuwe afvallende bal was voor
Koen Klein Heerenbrink die beheerst scoorde. Ratti bleef
goed in het spel en bleef kansen creëren. De gastheren kwa-
men er niet aan. Op slag van rust scoorde Meddo uit een
scherpe counter de gelijkmaker. Dit doelpunt kwam volle-
dig uit de lucht vallen na balverlies binnen de 16 van de
gastheren. Niek Nijenhuis wist alleen voor de keeper de
ruststand niet meer te wijzigen. Na rust bleef Ratti sterk
spelen. Michiel Gudde kreeg een grote kans alleen voor de
keeper, schoten van Ruud Mullink en Niek Nijenhuis mis-
ten het doel maar net. Meddo bleef loeren op de counter
maar wist lang geen kansen te creëren. Zoals vaker dit sei-
zoen trok Ratti aan het kortste eind. De laatste 10 minuten
kreeg de thuisploeg, voor het eerst, wat meer vat op de wed-
strijd. Twee minuten voor tijd werd een lange bal door de
snelle rechterspits in de kluts voorgetrokken. De spits wist

zich voor even los te maken van zijn sterke bewaker Jorik
Wolsink en scoorde direct. Een enorme domper. Ratti kon
zich niet meer herstellen en liep tegen een even onterechte
als zure nederlaag aan.De ploeg kan echter terug kijken op
een zeer goede wedstrijd!

REKKEN 1 - RATTI 1 (DAMES)
Afgelopen zondag speelde Ratti de uitwedstrijd tegen Rek-
ken. Ratti domineerde de wedstrijd en was de betere op het
veld. Rekken kwam er sporadisch uit. Tot 40 minuten spe-
len was er geen vuiltje aan de lucht. Ratti had kansen ge-
noeg gecreëerd, maar ballen vlogen rakelings langs de paal
of tegen de lat. Rekken leerde Ratti een lesje in effectiviteit.
In de 38e minuut werd een schot op het doel van Rekken
door een achterhoede speelster van richting veranderd, de
keepster van Ratti was kansloos. 1-0. Een paar minuten la-
ter vloog een schot van grote afstand ook het net in. 2-0. Rat-
ti liep duidelijk achter de feiten aan. Voor de rust werd de
schade zelfs nog groter. Een speelster van Rekken speelde
zichzelf vrij en ronde beheerst af. 3-0. Na de rust was het we-
derom Ratti dat de wedstrijd domineerde, maar het geluk
was niet aan Ratti zijde. Rekken speelde de wedstrijd rustig
uit. Kansen om weer in de wedstrijd te komen waren er ge-
noeg, maar de bal ging er niet. De 3-1 kwam dan eindelijk
op het scorebord. Kim Heuvelink legde de bal breed op Ma-
rielle Klein Brinke. Zij legde de bal terug op opkomende
speelster Rowena Boss en zij wist de keepster te passeren.
Jammer dat Ratti het veldoverwicht niet kon uitdrukken in
doelpunten. Aanstaande zondag de topper uit tegen de
nummer 1 Wolfersveen.

R a t t i

In totaal 11 vissers uit Hengelo en 6
vissers uit Vorden. Er werd veel kleine
vis gevangen op deze mooie zondag-
morgen. Uitslag is Hengelo 1610gr en
Vorden 2880gr. 

Einduitslag is: 1 R. Golstein 1180gr. 2
Ava Mierlo 820gr. 3 W. Vreeman 560gr.
4 J. Groot Jebbink 540gr. 5 J. Eggink
400gr. 

Volgende wedstrijd is op 2 juni voor de
senioren. Op 18 mei begint de Jeugd
met hun eerste wedstrijd vertrek van-
af het marktplein.

HSV de Snoekbaars
Vorden - Op zondag 2 mei werd de
leden Vorden - Hengelo wedstrijd
voor senioren gevist. Er werd gevist
in de Berkel te Lochem.

Karla Blom (3.44.09), Eric Groenwold
(3.37.54), Wilbert Menkveld (3.53.44)
en Ton ten Have (3.58.29) waren in
Rotterdam van de partij. Marcel

Turnhout (3.47.51) liep de marathon
in Enschede. Ton ten Have die in
Rotterdam zijn 50e marathon liep
was in een tijd van (3.51.29) ook in
Enschede van de partij. 

De Vordenaar heeft alle marathons
die hij tot dusver heeft afgelopen, af
gelegd in een tijd beneden de 4 uur!

Runners Vorden
Vorden - Dit voorjaar namen di-
verse lopers van ‘Runners Vorden’
deel aan marathons in Rotterdam
en Enschede.



Koninginnedag

De koning en zijn gemalin

Ringsteken

Stil blijven staan

Blijven lachen

Ab Boers: ‘Echt, ik was blij en verrast.
Mijn vrouw en kinderen waren ook in
de raadzaal en toen dacht ik bij mij-
zelf ‘toch leuk dat ze bij mijn afscheid
aanwezig zijn’, zo sprak hij. Ab Boers
dankt zijn Koninklijke Onderschei-
ding onder meer aan tal van neven-
functies die hij de afgelopen jaren
naast zijn werk in zowel Zutphen, Vor-
den en Bronckhorst heeft vervuld. Een
greep: Lid portefeuillehouders overleg
Welzijn, Jeugd en Onderwijs Regio
Achterhoek. Lid programmacommis-
sie regiomarketing Regio Achterhoek;
voorzitter bestuurlijk overleg primair
onderwijs Bronckhorst; voorzitter toe-
zicht houdend overleg Ysselgraaf.
Daarnaast van 1989 t/m 2004 raadslid
in Vorden. In de jaren negentig enkele
jaren lid van het algemeen bestuur
van het Gewest Midden Yssel; Lid
schoolbestuur LEAO Zutphen. Van
2000 t/m 2004 lid van de stuurgroep
VHS om de gemeentelijke herindeling
voor te bereiden. Vanaf januari 2005
t/m april 2010 was hij wethouder van
de gemeente Bronckhorst.

Ab Boers: ‘ ik heb mijn werk al die ja-
ren met heel veel plezier gedaan. Het
raadslidmaatschap heeft mij altijd
zeer geboeid’, zo zegt hij. (Tussen twee
haakjes: Ab Boers werd al op 31 jarige
leeftijd in Zutphen raadslid van de
CCP , het latere CDA. Hij was het jong-
ste raadslid en kreeg ‘Welzijn ‘en

‘Emancipatie’ in zijn portefeuille. Het
opzetten van een emancipatiebeleid
voor vrouwen ervoer hij eveneens als
‘zeer boeiend’). In de periode 1989 t/m
2004 werd hij raadslid in Vorden,
waarvan een aantal jaren als fractie-
voorzitter van het CDA.
In het begin van de negentiger jaren
was er in Nederland sprake van een
toekomstige gemeentelijke herinde-
ling. Nederland moest toe naar ‘grote-
re’ gemeentes. Een bedreiging voor
kleinere gemeentes. De gemeenteraad
van Vorden wilde geen afwachtende
houding aannemen en absoluut niet
voor een voldongen feit geplaatst wor-
den. Mede initiatiefnemer Ab Boers en
de opgerichte stuurgroep opteerden
een VHS gemeente. (Vorden- Hengelo-
Steenderen). Uiteindelijk kwamen Zel-
hem en Hummelo & Keppel er ook bij
en werd de nieuwe gemeente Bronck-
horst geboren !

Ab Boers kreeg de kans om in de nieu-
we gemeente wethouder te worden.
Zegt hij: ‘Ik vond het wethouderschap
een prachtige periode. Samen probe-
ren om van vijf ‘oude’ gemeentes een
nieuwe gemeente Bronckhorst te ma-
ken. Het geeft een goed gevoel dat ik
daaraan heb mogen meewerken’, zo
zegt hij. Het lid zijn van de program-
macommissie regio marketing Regio
Achterhoek schonk hem eveneens
veel voldoening. Ab Boers: ‘Daartoe
zijn we in 2007 aan de slag gegaan met
als insteek om de Achterhoek op de
kaart te zetten. We hebben toen ook
het logo ‘Echt Achterhoek’ ontwik-
keld. Toen het voetbalteam van De
Graafschap onlangs kampioen werd,
zijn de spelers in het gemeentehuis
van Bronckhorst ontvangen. Daarbij
waren acht burgemeesters aanwezig.
Ook ‘Echt Achterhoek ‘. 

Prachtig toch’, zo zegt hij. Inmiddels is
Ab Boers 63 jaar en met pensioen.
‘Voorlopig ga ik een poos uitrusten en
samen met mijn vrouw vooral genie-
ten. Plannen genoeg. Wethouder zijn
is een mooie, maar wel zware baan. Ik
ga mijn leven nu op een andere
manier vorm geven’, aldus Ab Boers.

Ab Boers verrast met
Koninklijke Onderscheiding

Vorden - ‘Weet je waar ik mij ont-
zettend op verheug? Ik ga straks
met mijn kleinkinderen Mara en
Noor naar de aubade en de kermis.
Niet in het ‘strakke pak ‘, maar ‘ge-
woon’ gekleed. In de jaren als wet-
houder waren Koninginnedagen
e.d. immers altijd dagen met veel ‘
officieel ‘ werk’, zo sprak Ab Boers
op de vroege ochtend van 30 april.
De dag ervoor was hij als wethou-
der van de gemeente Bronckhorst
uitgeluid. Niet zomaar een af-
scheid, maar eentje met een gou-
den randje. Donderdagavond
kreeg Ab Boers namelijk een Ko-
ninklijke Onderscheiding : ‘Lid in
de Orde van Oranje Nassau ‘.

Muller vertoont enkele van haarvi-
deo-films en vertelt over haar werk

en drijfveren.  Haar recente schilde-
rijen zijn in de galerie ook te zien in
de solotentoonstelling getiteld:
"Space-cowboy Jessica Muller, een
brutaal en onderzoekend typ".  

Informatie: www.galeries.nl  en 
tel. (0575) 55 16 47.

Beeld in overvloed
Vorden - Onder de titel: "Beeld in
overvloed", geeft schilder en film-
maker Jessica Muller op 11 en 12
mei a.s. een lezing over haar werk
in Galerie Agnes Raben in Vorden.



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 18 van
3 t/m 8 mei 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN
Gelukkig!!! Albert Heijn blijft gewoon Albert Heijn!

Woensdag 5 mei geopend

van 08.00 - 20.00 uur

Kijk voor meer informatie en prijsvergelijkingen op www.ah.nl/123.

Ook voor de prijs naar Albert Heijn.



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

Nieuw: 

schoenen, kleding, rugzakken,

verrekijkers, navigatie, tropenzorg,

reisbenodigdheden, kampeer-

accessoires, reisboeken

en landkaarten.

Hoe vrij kun je zijn? Het avontuur begint bij Holiday Sport.
Vordenseweg 1 Lochem (Gld)  Telefoon 0573 - 25 37 95  www.holidaysport.nl

Wandelen is gezond en zorgt voor ontspanning en

bezinning, is puur en geeft inspiratie. Gaat u op reis

en wilt u advies over de juiste kleding, accessoires

of een bestemming? Ervaren en gepassioneerde

medewerkers helpen u graag bij uw keuze.

Wandel & Reiswinkel:

Samen sportief erop uit!
Jij bepaalt het leven. Je avontuur begint bij Holiday Sport

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81                 Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Tegelvoordeel
Tegels door en door, voor wand en vloer.

3 formaten stroken NU voor

60 x 60 cm NU voor

39,90 m²

34,90 m²

Voorjaarsvoordeel!
Spetterende aanbiedingen in mei

Deze aanbiedingen gelden t/m 31 mei 2010

Badkamervoordeel
Hansgrohe Croma 160 showerset. 

Complete inbouwcombinatie.

NU van  1.235,- voor slechts

Uit voorraad leverbaar
699,-

Menu van de maand

“Mei”
Salade van asperges met gekookt spek en parmaham

***
Rose kalfsentrecôte met een volle pepersaus

***
Aardbeien met vanilleijs en slagroom

€ 27,50 p.p.

Gijsbertplein 1344 no. 1, Bronkhorst • 0575 45 12 65 • info@wapenvanbronkhorst.nl • www.wapenvanbronkhort.nl

Het Wapen van Bronkhorst
C a f é  R e s t a u r a n t

Contact
BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BRONCKHORST

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

GEMEENTE ZUTPHEN

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna
LICHTENVOORDE

ONLINE

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 18, 4 mei 2010

Op 29 april jl. ontvingen tien
Bronckhorsters een koninklijke
onderscheiding (allen lid in de Orde
van Oranje Nassau) uit handen van
burgemeester Aalderink. Vijf van
hen kregen deze afgelopen donder-
dag tijdens de feestelijke algemene
gelegenheid en vijf tijdens de raads-
vergadering. Wij feliciteren deze
tien inwoners met hun eervolle
onderscheiding!

Het gaat om:
• Mevrouw J. Bouman-Schuurman

uit Laag-Keppel. Zij is en/of was
o.a. vrijwilliger voor verpleeghuis
Den Ooiman in Doetinchem en vrij-
williger voor vakanties van De Zon-
nebloem en Het Rode Kruis 

• De heer J. Dinkelman uit Hengelo
(Gld). Hij is en/of was o.a. be-
stuurslid en penningmeester van
marktvereniging Hengelo, pen-
ningmeester van motorvereniging
HAMOVE en ledenadministrateur
van Hengelose gymnastiekvereni-
ging Achilles

• De heer K. ter Haar uit Hoog-
Keppel. Hij is en/of was o.a. voorzit-
ter van de ouderraad Gemeentelij-
ke Scholen Gemeenschap Doetin-
chem, medeorganisator van ge-
meentelijke sporttoernooien, pen-
ningmeester en voorzitter van het

plaatselijke Rode Kruis, lid ker-
kenraad en vrijwillig koster van de
kerk in Hoog-Keppel, eindredac-
teur van lokale krant Hessenkoe-
rier en bestuurslid en voorzitter
van de Stichting Peuterspeelzalen
Hummelo en Keppel 

• De heer G.W.B. Essing uit Hengelo
(Gld). Hij is en/of was o.a. invuller,
coördinator, aanspreekpunt en
budgethouder van de FNV Belas-
tinggroep Bronckhorst, maaltijd-
bezorger van tafeltje-dek-je en
vrijwilliger bij de RK-kerk 

• De heer P.C. Kramer uit Vorden.
Hij is en/of was uitermate actief
binnen de Scouting op plaatselijk,
landelijk en Europees niveau. 
O.a. organisator en grote inspirator
van landelijke JOTA van Scouting
Nederland (internationale jam-
boree, waarbij scoutingleden uit
100 landen elkaar virtueel ont-
moeten via de amateurradio),
voorzitter van landelijke werk-
groep Radio Scouting, teamleider
amateurradio tijdens Europese en
Wereld Jamboree, teamleider en

groepsleider van Scouting Vorden,
voorzitter oudergroep/bouwcom-
missie en beheerder van het
troephuis en secretaris van het
stichtingbestuur en voorzitter van
het groepsbestuur Scouting Vorden 

• Mevrouw Baakman uit Hengelo.
Zij was sinds 1994 t/m maart 2010
raadslid 

• De heer Hoogland uit Vierakker.
Hij was sinds 1989 t/m maart 2010
raadslid

• De heer Huirne uit Toldijk. Hij was
sinds 1998 t/m maart 2010 raadslid

• De heer Noordijk uit Hengelo (Gld).
Hij was sinds 1993 t/m maart 2010
raadslid

• De heer Boers uit Vorden. Hij was
van januari 2005 t/m april 2010
wethouder van Bronckhorst.
Daarnaast was hij o.a. betrokken
bij programmacommissie regio-
marketing Regio Achterhoek, por-
tefeuillehoudersoverleg welzijn,
jeugd en onderwijs Regio Achter-
hoek, bestuurlijk overleg primair
onderwijs Bronckhorst en voor-
zitter toezichthoudend overleg
IJsselgraaf

Zij kregen de onderscheiding omdat
hun activiteiten veel sociale en
maatschappelijke waarde hebben.

Tien koninklijke onderscheidingen uitgereikt op 29 april

Het Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO) is binnen een half jaar een feit
voor bedrijventerrein Werkveld in
Vorden. Dat beloven partijen elkaar
in een intentieverklaring, die op 
25 mei a.s. om 16.30 uur wordt
ondertekend in het gemeentehuis.
De partijen die meewerken aan het
veilig maken van het bedrijventerrein
zijn Bedrijvenkringen IKB en BKB, de
gemeente, regiopolitie NO-Gelder-
land, brandweer en MKB-Neder-
land. Het KVO voor bedrijventerrei-
nen (KVO-B) is een landelijk ge-
structureerde aanpak om criminali-
teit en overlast terug te dringen. 

Ook op bedrijventerrein Werkveld
heeft vrijwel elke ondernemer er in
mindere of meerdere mate mee te
maken: diefstal, inbraken of over-

last. Het is een gemeenschappelijk
probleem waar alleen iets aan ge-
daan kan worden door samenwerking
tussen de genoemde partijen. Met
het ondertekenen van de verklaring
spreken de partners de intentie uit
om de criminaliteit en onveiligheid
op het bedrijventerrein gezamenlijk
aan te pakken. Met het KVO-B-
project hopen zij tegelijkertijd het
ondernemersklimaat en de aantrek-
kelijkheid van het bedrijventerrein
te verbeteren. 

Onderzoek onder ondernemers
Om een goed en duidelijk beeld te
krijgen, houden de deelnemende
partijen binnenkort een zogenaam-
de nulmeting en een enquête onder
de betrokken ondernemers. Met dit
onderzoek wordt gekeken naar de

huidige situatie. Hoe zit het met het
gevoel van veiligheid onder onder-
nemers, bezoekers en werknemers?
Wie van de betrokken ondernemers
wordt wel eens geconfronteerd met
diefstal, inbraken of overlast? De
nulmeting geeft ook een goed beeld
over de aard en de tijdstippen van
overlast op het bedrijventerrein.
Daarna volgt een stappenplan waar-
in staat beschreven hoe de situatie
kan worden verbeterd. Vervolgens
wordt een convenant gesloten tus-
sen alle betrokken partijen waarin
alle afspraken worden vastgelegd.
De eerste certificering van bedrijven-
terrein Werkveld kan binnen een
half jaar een feit zijn. Het Keurmerk
Veilig Ondernemen biedt concreet de
mogelijkheid om gezamenlijk veilig-
heidsmaatregelen te treffen. Hierbij
wordt ook gedacht aan het versnellen
en vereenvoudigen van het doen van
aangifte.

Andere bedrijventerreinen volgen 
In heel Nederland worden momen-
teel veel bedrijventerreinen veiliger
gemaakt met behulp van de KVO-B-
methode. De ervaringen die inmid-
dels zijn opgedaan in verschillende
gebieden bewijzen het succes van de
werkwijze. Schade vermindert aan-
zienlijk en het gevoel van veiligheid
neemt in belangrijke mate toe. 
De bedrijvenkringen en de gemeente
willen op termijn het Keurmerk
Veilig Ondernemen invoeren op alle
bedrijventerreinen in Bronckhorst.
De KVO-methode wordt gezien als
een goede basis om gezamenlijk te
werken aan kwaliteit in veiligheids-
zorg. MKB-Nederland begeleidt on-
ze bedrijventerreinen in het proces.

Binnen half jaar Keurmerk Veilig Ondernemen 
op bedrijventerrein Vorden

De provincie Gelderland geeft bij
de start van het zwemseizoen 2010
weer een nieuwe zwemwaterfolder
uit met informatie over de belang-
rijkste Gelderse dagrecreatie-
gebieden en natuurzwembaden en
over veilig zwemmen. Sinds 1 mei
is de folder onder andere verkrijg-
baar bij het gemeentehuis, biblio-
theken, VVV's, campings en hotels. 

In de folder vindt u informatie over
de voorzieningen, zoals verblijfs-
faciliteiten, de bereikbaarheid per
openbaar vervoer en de grootte van
de zwemplas. Daarnaast zijn in de
folder tips voor veilig zwemmen
opgenomen en informatie over de
meest voorkomende gezondheids-
klachten die door het zwemmen
in zwemplassen kunnen optreden
en informatie over het melden van
klachten over het zwemwater. 
De informatie uit de folder is ook te
vinden op www.gelderland.nl/
zwemwater. Het zwemseizoen
loopt van 1 mei t/m 30 september.
In deze periode houdt de provincie
de kwaliteit van de zwemplassen
goed in de gaten. Dit wordt mini-
maal eenmaal per maand gecon-
troleerd op ziekteverwekkende
bacteriën (bijvoorbeeld blauwalgen
of botulisme), maar het is altijd een
momentopname. Weersinvloeden
en andere factoren, zoals water-
vogels, kunnen de waterkwaliteit
negatief beïnvloeden.

Klachten over zwemwater?
Klachten over zwemwater kunnen
worden gemeld bij het Omgevings-
loket van de provincie via 
tel. (026) 359 99 99.

Nieuwe zwemwaterfolder

provincie is uit

Bedrijventerrein Werkveld in Vorden



Gezocht enthousiaste redactieleden / 

Voorwaarde: je bent jong!  

Er komt een website, speciaal voor Bronckhorster jongeren. Vol met
nieuws, tips, informatie en alles wat voor jongeren interessant is om
te weten. Bijvoorbeeld uitgaan, sport, hobby's, school, werk en geld,
maar ook moeilijke onderwerpen zoals een scheiding van ouders,
drugs, alcohol en huiselijk geweld. De website is niet alleen vóór,
maar vooral ook dóór jongeren. Daarom zijn we op zoek naar:

• enthousiaste redactieleden website Jong-in…

die samen met onze jongerenwerkers de website vorm gaan geven
om er zo een site van te maken die echt past bij wat jongeren in
Bronckhorst willen en nodig hebben. 

Ben je tussen 13 en 20 jaar, ben je creatief, hou je van schrijven en 
wil je erbij zijn, geef je dan snel op. Stuur een e-mail naar Jan Ottink
van het jongerenwerk Bronckhorst: j.ottink@carion.nl. 
Aanmelden kan tot en met vrijdag 14 mei a.s. 

Grijp je kans, doe het nu!

Nieuwe website 
Jong-in Bronckhorst in de maak

De weersomstandigheden verande-
ren snel. Het is nu weer nat in onze
natuurgebieden, daarom heeft de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland code GROEN afgekon-
digd. Als u een ontheffing op het
stookverbod heeft voor snoeiafval,
kunt u dat deze dagen verbranden.
Houd daarbij rekening met de voor-
waarden die in de ontheffing staan.
Gaat u daadwerkelijk stoken, 
dan raden wij u aan voor de actuele

situatie contact op te nemen met 
de centrale meldkamer van de
Brandweer, via tel. (055) 50 53 322 
of te kijken op www.vnog.nl en
www.bronckhorst.nl. 

N.B. Is uw ontheffing na de code
GEEL/ROOD periode waarin u
niet mocht stoken verlopen, 
dan kunt u kosteloos verlenging
aanvragen bij de gemeente.

Code Groen: 
u mag weer stoken

Met een oppervlakte van 30.000 ha
is Bronckhorst één van de grootste
plattelands-gemeenten van ons
land. De gemeente beheert 863 kilo-
meter weg waarvan 540 km buiten
de bebouwde kom. De totale lengte
wegbermen, buiten de bebouwde
kom, is 1.080 km en heeft een op-
pervlakte van 349 ha (482 voetbal-
velden). B en w stelden vorige week
het Berm- en greppelbeheerplan
Bronckhorst 2010-2020 vast met
kwaliteitseisen voor het beheer en
onderhoud van bermen en greppels.
Tot op heden gebeurt dit nog ver-
schillend per oude gemeente. Het
plan omschrijft op welke wijze de
gemeente de beschikbare middelen
(arbeid, machines en geld) op een zo
efficiënt mogelijke wijze wil inzetten
voor het optimaliseren van de func-
ties die de bermen hebben.  

In het Bermbeheerplan staat dat de
hoofdfunctie, de verkeersveiligheid
van de weggebruiker, door geen
enkele andere bermfunctie in het
gedrang mag komen. Daar staat
tegenover dat aan de ontwikkeling
van natuur alle mogelijke kansen
moeten worden gegeven. De karak-
teristieke opbouw van het Bronck-
horster landschap willen we hand-
haven en versterken ten behoeve van

cultuurhistorie, ecologie, recreatie
en toerisme. Het plan is in overleg
met een klankbordgroep van belang-
hebbenden, agrariërs en belangen-
organisaties (LTO, IVN) opgesteld en
wordt binnen de huidige budgetten
uitgevoerd. 

Nieuwe ontwikkelingen 
De gemeente is van plan om de bota-
nische waarden en de differentiatie
van de bermen te verhogen. Zo willen
we vanaf 2010 ieder jaar vier kilo-
meter berm verschralen. We creëren
differentiatie door sommige bermen
of bermgedeelten, waar mogelijk,
niet jaarlijks te maaien. In de over-
blijvende bermbegroeiing vinden
veel dieren een schuilplaats en
daarnaast geven deze elementen in
het kale winterlandschap informatie
aan de weggebruiker over het ver-
loop van de weg, wat weer gunstig is
voor de verkeersveiligheid. Verder
starten we dit voorjaar in samen-
werking met de stichting Graaf-
schaps Niejboer en de vereniging
Natuurmonumenten, voor een
proefperiode van vijf jaar, met de
herintroductie van schapenbegra-
zing in bermen in Het Grote Veld. 

Inspraak
Het concept Bermbeheerplan lag

t/m half februari ter inzage. U kon
er toen op reageren. Verschillende
reacties kwamen binnen. Dit leidde
tot een aantal aanpassingen. Deze
betreffen:  

• Particulier bermbeheer
De gemeente staat het regulier
maaien van bermen door inwoners
wel toe onder de nadrukkelijke
voorwaarde dat de maaiwerk-
zaamheden passen binnen de be-
heerdoelstelling van het Berm- en
greppelbeheerplan, de werk-
zaamheden zich beperken tot aan
het eigendom van de bewoner
grenzende bermen en de werk-
zaamheden op een verantwoorde-
lijke en veilige manier gebeuren.
De verantwoordelijkheid van de
uitvoering ligt bij de bewoner. 

• Ongewenste kruiden
Het kan voorkomen dat er grote
getalen van deze ongewenste
kruiden in de berm voorkomen
(onkruidhaarden). Overige berm-
beplanting wordt verdrongen en
er ontstaat een monotoon beeld.
Deze ongewenste kruiden zaaien
zich vervolgens makkelijk uit naar
aanliggende (landbouw) percelen.
Om deze overlast zoveel mogelijk
te beperken bestrijden wij on-
kruidhaarden specifiek. 

• Maaiplanning
We maaien de berm op reguliere
wijze in augustus tot oktober. In
het conceptplan stond vermeld
september tot november. 

Het hele plan bekijken?
U kunt het nieuwe Berm- en
greppelbeheerplan inzien op
www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Leefomgeving en milieu �
Beheer openbare ruimte.

Berm- en greppelbeheerplan aangepast

Onlangs ondertekenden de gemeente,
politie en discotheek De Zwaan uit
Hengelo een convenant. In dit
convenant zijn afspraken gemaakt
over de aanpak van overlast in het
centrum van het dorp. Het gaat
onder andere om afspraken over
het invoeren van een horecaverbod
en het uitvoeren van preventieve
alcoholcontroles. De aanleiding
hiervoor is de groeiende overlast

's avonds en 's nachts, vooral veroor-
zaakt door jongeren onder invloed
van alcohol. Met het sluiten van dit
convenant willen de partijen laten
zien dat dit een gezamenlijk pro-
bleem is, dat om een gezamenlijke
aanpak vraagt. Maar natuurlijk
hebben wij niet alles in de hand. 
Zo spelen ook ouders een rol in 
hoe hun kinderen met alcohol
omgaan.

Gezamenlijke aanpak overlast

centrum Hengelo

De ondertekening van het convenant door de heer T. Roskam (teamchef politie), de heren

Jansen en Waenink (eigenaren van discotheek De Zwaan) en burgemeester Aalderink.

De reconstructie aan de Ruurlose-
weg in Hengelo is in volle gang en
het einde is in zicht. Helaas kunnen
wij de bomen en de beplantingen dit
voorjaar echter niet meer planten,
omdat de weersomstandigheden
hiervoor te droog zijn. De planning

is nu dat het plantwerk aankomend
najaar wordt uitgevoerd. Voor meer
informatie hierover kunt u contact
opnemen met mevrouw C. Elferink
van de afdeling Beheer van de
gemeente, via tel (0575) 75 02 50.

Reconstructie Ruurloseweg, Hengelo

Misschien heeft u het gelezen. Mis-
schien ook niet. Daarom bij deze.
Onlangs verscheen in de media het
bericht dat er een platte wagen met
feestende handbalteams kantelde
op een rotonde met verschillende
(zwaar) gewonden tot gevolg. De po-
litie ziet regelmatig dit soort feest-
vervoer langskomen en natuurlijk
begrijpen zij dat een feestje gevierd
moet worden. Echter de meeste
mensen zijn niet op de hoogte van
het feit dat dit vervoer alleen is toege-
staan als er door de wegbeheerder
(veelal is dit de gemeente) een ont-
heffing van de Wegenverkeerswet is
afgegeven. Dit voorkomt dat als er
wat gebeurt met één van de feest-
gangers (vaak kinderen) de verwijt-
baarheid mogelijk extra groot is. In
de ontheffing staan vaak ook aller-
hande voorschriften waar rekening
mee gehouden moet worden voor de
veiligheid tijdens de rit. De politie
kan platte wagens onderweg met
feestgangers zonder een ontheffing
een boete geven, die kan oplopen tot
160 euro. De politie wil uw feestje
natuurlijk niet bederven maar een
gewaarschuwd mens telt voor twee.
U kunt de ontheffing aanvragen bij
de gemeente. Is er bij uw vereniging
binnenkort een team dat kampioen
wordt? Dan vragen wij u hier reke-
ning mee te houden.

Hoera kampioen!!!

Maar pas op ...        
op de platte wagen

Op Bevrijdingsdag, 5 mei a.s., is er
geen afvalinzameling. In plaats
daarvan leegt Berkel milieu op de
betreffende adressen de groene
containers op zaterdag 8 mei. 
Deze informatie vindt u ook op uw
Afvalkalender 2010. Let op: ook op
de inhaaldag wordt om 07.00 uur
gestart met de inzameling. Het kan
zijn dat de wagens op 5 mei een af-

wijkende route rijden. Uw contai-
ner kan dus eerder aan de beurt
zijn dan normaal. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen
met de Afval-Informatie-Lijn van
Berkel Milieu, tel. (0575) 545 646,
bereikbaar op werkdagen van
09.00-12.30 en van 13.00-16.00 uur.
Of kijk op www.berkelmilieu.nl.

Afvalinzameling op 5 mei



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 archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

De bumperklever heeft
de onnodig linksrijder
van de eerste plaats
van de Ergernis Top
Tien verdrongen. Met
stip op twee staat het
rijden onder invloed

van alcohol en drugs. Agressief weggedrag staat van
uit het niets op drie. Het Korps landelijke politiediensten
(KLPD) heeft dit jaar een nieuwe Ergernis Top Tien voor
autosnelwegen samen laten stellen. Deze top tien is
volgens de KLPD een leidraad voor de opvallende en
onopvallende politiesurveillance als het gaat om de
aanpak van ergerlijk en gevaarlijk rijgedrag. 
Ben dus bewust van uw rijgedrag onderweg!

Top Tien 2010 (2009)
1 (2) Bumperkleven
2 (9) Alcohol- en drugsvrij achter het stuur
3 (-) Agressief rijgedrag
4 (1) Onnodig links rijden
5 (3) Hinderlijk langzaam rijden
6 (5) Langdurige inhaalmanoeuvres
7 (8) Hinder bij in- en uitvoegen
8 (-) File voorbijrijden over vluchtstrook
9 (-) Hinderen bij wisselen rijstrook

10 (6) Onjuist gebruik richtingaanwijzer

Het voeren van onjuiste verlichting, rechts inhalen en
te hard rijden bij wegwerkzaamheden zijn uit de Top
Tien verdwenen.

Bumperklever verdringt linksrijder in Ergernis Top Tien autorijder

Op Bevrijdingsdag (woensdag 5 mei), Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei)
en vrijdag 14 mei is het gemeentehuis gesloten. 
Op de overige werkdagen zijn wij u volgens onze normale openingstijden
graag van dienst.

Gemeente dicht op 5, 13 en 14 mei
Door jongeren een kans te bieden
om te leren en werkervaring op te
doen, halen bedrijven en organi-
saties vernieuwing en verjonging 
in huis. Vers bloed dus! Werkgevers
in de regio Achterhoek kunnen zich

van 17 t/m 20 mei a.s. inschrijven
voor één van de 50 beschikbare
jongerenvouchers. Dit is een waarde-
bon met een minimaal gegarandeerd
startbedrag van  2.500 euro dat een
werkgever ontvangt als hij een vaca-
ture laat vervullen door een jongere
tot 27 jaar, volgens de spelregels
van de jongerenvoucher. 
Op www.versbloedcadeau.nl staat
alle informatie, inclusief de spelregels.

Dit is een initiatief van onder andere
VNO-NCW Achterhoek, Kamer van
Koophandel Centraal Gelderland,
UWV WERKbedrijf en een groot
aantal gemeenten, waaronder
Bronckhorst. Neemt u een jongere
aan op korte termijn? Maak gebruik
van de actie! 

Jonge werknemers staan klaar 

om uw organisatie vers bloed te geven

Ondernemers schrijf u in 

voor jongerenvoucher van 2.500 euro!

Op 29 april jl. vergaderde de
gemeenteraad onder grote publieke
belangstelling. Onder meer de
volgende onderwerpen stonden op
de agenda:

• Voorstel burgerinitiatief ivm 
nieuwbouwplannen Pierson-
school en Rozengaardsweide 
in Hengelo 
In verband met de gewijzigde
locatie van de nieuwbouw van de
Piersonschool diende Wijkcomité
Het Karspel bij de gemeenteraad
een voorstel in voor een burge-
rinitiatief. Veel van de aanwezigen
waren hiervoor gekomen. Het
wijkcomité vroeg onder meer om
de gemeenteraad in plaats van 
b en w te laten beslissen over
scholenhuisvesting. De keuze
voor een locatie is echter een
bevoegdheid die bij b en w hoort.

De raad besloot daarom het voor-
stel door te zenden aan b en w. 
De fracties toonden hun betrok-
kenheid bij het onderwerp door 
b en w verschillende adviezen mee
te geven, alsmede het verzoek 
om inwoners actief te betrekken.
De raad gaf ook aan dat zij graag
wil dat b en w het burgerinitiatief
op korte termijn ter hand nemen
en de gemeenteraad goed op de
hoogte houden over het proces
rond de nieuwbouw voor de Pierson-
school en de Rozengaardsweide.
B en w beloofden daarop dat de
scholenhuisvesting in Hengelo
hoge prioriteit heeft en het onder-
werp in mei in ieder geval weer op
de agenda van de raad komt. 

• CDA en VVD die de nieuwe coalitie
vormen, stelden hun nieuwe wet-
houders voor, die door de raad

werden benoemd. De nieuwe
Bronckhorster wethouders zijn: 
- André Baars (CDA) uit Olburgen 
- Paul Seesing (CDA) uit Keijen-

borg 
- Dorien Mulderije-Meulenbroek 

(VVD) uit Vorden 
- Josephine Steffens (VVD) uit 

Zelhem
Zij vormen samen met de burge-
meester het nieuwe b en w van
onze gemeente. 

• CDA en VVD hebben een coalitie
akkoord opgesteld met hun
uitgangspunten voor de raads-
periode 2010-2014. Dit kreeg de
titel: 'Samen bouwen aan een
betrokken, solide en duurzaam
Bronckhorst' mee. De overige
raadsfracties namen hier kennis
van. Vorige week kon u hierover 
al meer lezen op deze gemeente-
pagina’s.

• De nieuwe wethouders waren na
de verkiezingen reeds gekozen en
benoemd als raadslid voor hun
partijen en moesten die zetels op-
geven om hun nieuwe functie uit
te oefenen. Voor hen in de plaats
werden de heer Harry Franck uit
Baak en de heer Chris Jansen uit
Zelhem als raadslid benoemd
voor het CDA en de heren Jaco
Voltman uit Wichmond en Ben
Lichtenberg uit Vorden voor de
VVD.

• Ook werden voor D66 nog twee
nieuwe commissieleden, niet-
zijnde raadsleden benoemd, die
hun fractie gaan ondersteunen.
Dit zijn mevrouw D. Mooij uit
Zelhem en de heer P. Starreveld
uit Drempt.  

• Afscheid
Tot slot stonden de aanwezigen
stil bij het afscheid van het oude
college van burgemeester en
wethouders. Ab Boers, Anne van
Kuil en Peter Glasbergen keerden
niet terug. Daarnaast namen
raadsleden Ria Baakman en
Peter Hoogland van de PvdA,

Anton Huirne van het CDA en 
Piet Noordijk van de VVD afscheid.
Voor Boers en de vertrekkende
raadsleden was het afscheid
extra bijzonder omdat zij een
Koninklijke onderscheiding ont-
vingen. Zij werden met waarde-
rende woorden toegesproken
door de burgemeester, gemeente-
secretaris en de fractievoorzitters
van hun partijen.   

Alle informatie over de onderwerpen
die besproken zijn tijdens de verga-
dering vindt u op www.bronckhorst.nl.
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 27 mei 2010.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, verkopen loten, 6 juni 2010,  De Blauwe Snep
• Halle, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari t/m 31 december 2010,

De Woage Halle
• Halle, De Kappenbulten, kofferbakmarkt, 6 juni van 10.00 tot 16.00 uur, zaal Nijhof, rommel-

markt, 28 november 2010 van 10.00 tot 16.00 uur, Notmai producties
• Hengelo (Gld), hoek Bleekstraat/Spalstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 14, 16, 17

en 18 juli 2010 i.v.m. kermis, café Wolbrink
• Hengelo (Gld), nabij Spalstraat 1, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 14, 16, 17 en 18 juli 2010

i.v.m. kermis, café De Zwaan
• Vorden, Lindeseweg, volksfeest met toneelavond, vogelschieten, volksspelen en live-muziek,

23 september van 19.00 tot 24.00 uur, 24 september van 19.00 tot 01.00 uur en 25 september
van 13.00 tot 01.30 uur, verkoop loten tijdens toneelavond, 23 september, afsluiten Lindeseweg,
tussen Vosheuvelweg en Het Stapelbroek, en gedeelte Kapellebultweg, 25 september 09.00 uur
tot 26 september 13.00 uur, instellen 30-km zone, gedeelte Lindeseweg van 19 t/m 26 septem-
ber 2010 13.00 uur, vereniging volksfeest Linde

Aanvragen

• Zelhem, centrum en Markt, braderie, kinderactiviteiten en muziek, 24 juli en 7 augustus van
13.00 tot 00.30 uur, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. promoten Zelhemse zomerfeesten,
10 t/m 24 juli, afsluiten Stationsstraat, Smidsstraat, Markt, Kerkweg en parkeerplaats Stationsstraat,
23 juli vanaf 21.00 uur tot 25 juli 06.00 uur en 6 augustus vanaf 21.00 uur tot 8 augustus 2010
06.00 uur, stichting Zelhemse zomerfeesten

• Zelhem, perceel aan de Doetinchemseweg nabij huisnr. 71A, permanent plaatsen van een
reclamebord, Weidebosch

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

Bouwvergunningen 
• Rha, Rhabergseweg 19, verbouwen woning
• Vorden, De Boonk 29, vergroten keuken
• Vorden, Deldenseweg 3, plaatsen hekwerk en vervangen poort
• Vorden, Oude Zutphenseweg 4, vernieuwen dakkapel
• Vorden, Ruurloseweg 113, veranderen kozijnen van de woning

Kapvergunningen 
• Baak, Langedijk, kappen 1 boom
• Baak, Schooldijk, kappen 1 boom
• Baak, Vrendenbargsedijk, kappen 1 boom
• Steenderen, kappen enkele populieren 
• Vorden, Lankampweg, kappen 2 bomen

De huidige Pierssonschool in Hengelo De gedecoreerde wethouder en raadsleden



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 26 april 2010:
• Baak, Hofstraat, jubileumfeest i.v.m. 60-jarig bestaan, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 

29 mei van 10.00 tot 01.30 uur en 30 mei van 10.00 tot 13.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
vv Baakse Boys

• Baak, Toldijk en Wichmond, huis-aan-huis verkoop van loten i.v.m. jubileumfeest, 7 en 8 mei 2010,
vv Baakse Boys

• Hummelo, Zutphenseweg, 5 juni 2010, tentfeest met live-muziek van 20.00 tot 01.30 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning tent, ontheffing art. 35 Drank- en Horecwet van 20.00 tot 01.00 uur, 
Pontificaal party

• Zelhem, Markt, openluchtconcert, 25 juni 2010, christelijke harmonie Prinses Juliana
• Zelhem, Heisterboomsdijk, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten bruiloftsfeest, 

25 juni 2010, R. Groot Wassink

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 23 april 2010:
• Hoog-Keppel, Rijksweg 45, vernieuwen berging/carport

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 23 april 2010:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 101, plaatsen tijdelijk aannemersverblijf inclusief parkeer-

terrein
• Toldijk, Hoogstraat 4, bouwen rundveestal
• Zelhem, Keijenborgseweg 4, bouwen berging
Verzonden op 27 april 2010:
• Halle, Halsedijk 13, vernieuwen gevels van de woning
• Steenderen, Emmerweg 7, bouwen berging
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 7, verbouwen boerderij, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3

van de Woningwet  

Kapvergunningen 
• Hummelo, Loenhorsterweg 7A, 1 berk, 1 fijnspar, 1 conifeer, geen herplant
• Toldijk, Reigervoortsedijk 16, 1 berk, geen herplant

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijk onderhoud voor:
• Hummelo, Hessenweg 15
• Keijenborg, Uilenesterstraat 30
• Vorden, Schuttestraat 20

Sloopvergunningen 
Verzonden op 26 april 2010:
• Halle, Dorpsstraat 16, geheel slopen van twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Hamminkweg 10, geheel slopen van een schuur, m.u.v. de fundering

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Steenderen, tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2010 is de Toldijkseweg, tussen de Dorpsstraat

en de Wehmestraat, van 19.30 tot 20.15 uur afgesloten voor alle verkeer
• Zelhem, tijdens een openluchtconcert op 25 juni 2010 is de Markt afgesloten voor alle verkeer,

met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens het internationaal folkloristisch dansfestival is de Markt op 10 juli van 10.00 tot

17.00 uur en op 11 juli 2010 van 11.00 tot 13.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 27 april 2010:
• Hengelo (Gld), Beijerinkdijk 3B, vergroten werktuigenberging/jongveestal

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunning kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw hand-
tekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u
het griffierecht van de gemeente terug.

Verleende vergunningen

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van
Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hummelo, Dorpsstraat 8, bouwen tuinhuisje, ontheffing in verband met het overschrijden van

de maximale oppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Hummelo 1997'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Bronkhorst, Molenstraat 1, plaatsen elektrisch schuifhek, ontheffing in verband met het overschrijden

van de maximale toegestane hoogte van 1 meter, geldend bestemmingsplan 'Bronkhorst 2004'   
• Halle, Kuiperstraat 20, verbouwen/vergroten woning, ontheffing in verband met het overschrijden

van de maximale inhoud, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Zelhem herziening 2-1988' 

Zienswijze indienen?
De voorgenomen ontheffingen liggen van 6 mei t/m 16 juni 2010 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden 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 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Ontwerpprojectbesluit en -bouwvergunning 'Vorden, woning Almenseweg 4' 
Het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning 'Vorden, woning Almenseweg 4' en de
daarop betrekking hebbende stukken liggen van 6 mei t/m 16 juni 2010 voor een ieder ter inzage.
Het projectbesluit en de bouwvergunning hebben betrekking op het vergroten en verplaatsen 
van de bestaande woning en het oprichten van een bijgebouw.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00007-ON01.

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimte-
lijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00007-/NL.IMRO.1876.PB00007-ON01.
Het besluit en de technische bestanden zijn ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van 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 50

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpproject-
besluit naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Onherroepelijk projectbesluit 'Boeyinkweg 1 Zelhem'
Het projectbesluit 'Boeyinkweg 1 Zelhem' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking
op het wijzigen van de agrarische bestemming in wonen. Het onherroepelijke projectbesluit ligt voor
een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt het besluit en de technische
bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Ontwerpwijzigingsplan 'Heidenhoekweg 9 Zelhem'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Heidenhoekweg 9 Zelhem' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 6 mei t/m 16 juni 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich
hiervoor melden 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 telefoon-
nummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op het vergroten van het agrarisch bouwperceel tot 1,5 ha en het toestaan
van een tweede bedrijfswoning op het perceel Heidenhoekweg 9 in Zelhem.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op dit ontwerp-
wijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij
b en w.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
functiewijziging Ganzensteeg 7 Vorden'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008; functiewijziging Ganzensteeg 7 Vorden'
is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op het verbouwen van een deel van de
bebouwing van een voormalige boerderij aan de Ganzensteeg 7 in Vorden en te benutten voor
een aantal nieuwe functies, te weten een school, ICT- en yogacursussen en een recreatiewoing.

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden 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 met via ons centrale telefoonnr. (0575) 75 02 50.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Bestemmingsplannen

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf  6 mei t/m 16 juni 2010 tijdens de openings-
tijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 10, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 10, voor het intrekken van de milieuvergunning

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Wet Milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen

in te brengen.
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 17 juni 2010.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
een beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

• Hengelo (Gld), door stofoverlast is de zandweg Handwijzersdijk, tussen de Roessinkdrijfdijk en
de Hazenhutweg, van 4 mei tot eind september 2010, of zoveel langer of korter als wenselijk is,

Afsluiting zandwegen

Delegatie en mandatering 
B en w van Bronckhorst maken bekend dat de gemeenteraad van Bronckhorst in de vergadering
van 31 maart jl. de bevoegdheid tot het aanwijzen van een 'Huis der gemeente' op basis van
artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet hebben gedelegeerd aan b en w. Het besluit treedt 
in werking op de dag na deze bekendmaking. 

B en w en de burgemeester maken bekend dat zij ieder voor zover het hun dan wel zijn bevoegd-
heden betreft in hun vergadering van 27 april jl. hebben besloten het aanwijzen van een huwelijks
locatie als 'Huis der gemeente' en het beslissen tot het aangaan van de overeenkomst 'huwelijkslocatie
naar keuze' te mandateren dan wel een volmacht te geven aan het afdelingshoofd Dienstverlening,
cluster burgerzaken. Ook dit besluit treedt de dag na deze bekendmaking in werking. 

Het delegatiebesluit en het mandaatbesluit liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de
publieksbalie in het gemeentehuis en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Het is ook in
te zien via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Snel naar � Regelgeving � Bestuur en recht.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings- en landbouw-
verkeer

Vaatwasser Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Informatieavond

Glasvezelproject

Hengelo/Keijenborg - Zelhem - Vorden

De Initiatiefgroep Glasvezel nodigt iedereen uit om kennis te maken met de wondere wereld van Glasvezel

en wat dit voor u kan betekenen.

Nu en in de verre toekomst

• 17 en 20 mei Hengelo/Keijenborg Zaal Langeler Spalstraat 5 Hengelo

• 18 en 19 mei Zelhem Zaal ’t Witte Paard Ruurloseweg 1 Zelhem

• 25 en 31 mei Vorden Hotel Bakker Dorpsstraat 24 Vorden

www.zelhemopglasvezel.nl

GLASVE
HEMZEL

Ons laatste Glasvezelnieuws vindt u op onze websites: www.hengelopglasvezel.nl • www.zelhemopglasvezel.nl • www.vordenopglasvezel.nl

Pastoriestraat 16,
Keijenborg

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Aan mooie woonstraat gelegen,
helft van een dubbel woonhuis met
stenen garage en diepe achtertuin. 
• voorzien van kunststof ramen

en kozijnen 
• gehele woning voorzien van

dubbel glas 
• screens aan de buitenzijde
• CV HR combiketel van ca. 2007 
• diepe achtertuin met veel

privacy 

Vraagprijs € 565.000,- k.k.

Aan rustige weg in het buiten-
gebied gelegen woonboerderij
met gastenverblijf/atelierruimte. 
• alle voorzieningen op de 

begane grond 
• mooie ligging buiten de 

bebouwde kom 
• ca. 1000 meter van het dorp. 
• mogelijkheid voor praktijk

aan huis.
• kaveloppervlakte ca. 7880 m2

Leliestraat 38,
Hengelo Gld.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Helft van dubbel woonhuis,
gebouwd in de jaren '20  en
is de laatste jaren gemoder-
niseerd
• mooie locatie tegenover

plantsoen 
• kaveloppervlakte 225 m2

• dichtbij de voorzieningen 
• gemoderniseerde 

karakteristieke woning 
• perfecte starterswoning

Berendschotstraat 12,
Hengelo Gld.

Raadhuisstraat 9A

7255 BK Hengelo (gld)  

T 0575 465 525

F 0575 463 939

info@gerritsmakelaardij.nl
www.gerritsmakelaardij.nl



Deze advertentie wordt mede mogelijk gemaakt door Drukkerij Weevers
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WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk
Gerrit Jolink

Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Zet moeder extra in het zonnetje
op zondag 9 mei

MOEDERDAG
Daarom geven wij extra

35% KORTING
op het totale assortiment.

Actie geldig van donderdag 6 t/m

zaterdag 8 mei a.s.

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Hemelvaartsdag (13 mei)

Kleine Rommelmarkt

Zondag 16 mei

Benefiet ‘Opvang Noach’
Optredens van:

BC-men • OMA • Boonekamp
Betty minx • Cloggy Dew

Aanvang: 16.00 uur.
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In februari 2008 richtte Ans Beuseker
in samenwerking met Bloemsierkunst
‘Jolanda’ uit Keijenborg de nieuwe
bloemenhoek in. Na twee jaar prettig
met elkaar te hebben samengewerkt,
hebben ze toch besloten om te stop-
pen. 
Een nieuwe leverancier werd gevon-
den in André Groot-Roessink, eigenaar
van Bloemenboerderij Groot-Roessink
aan de Vordenseweg in Hengelo Gld.
en de Bloemenwinkel aan de Dorps-
straat in Hummelo. 

“Een grote firma dus,” motiveert Ans
Beuseker haar keuze om hem te vra-
gen. “André was meteen heel enthou-
siast en opperde ook leuke, nieuwe
ideeën. Het aanbod aan leuke vaasjes
voor leuke prijsjes wordt nog weer uit-

gebreid. Hij laat een goed assortiment
boeketten brengen en er is een ruim
aanbod perkplanten.” 

André Groot-Roessink haalt zijn bloe-
men rechtstreeks van de veiling en dat
geeft de zekerheid dat de boeketten
vooral heel vers zullen zijn. “En geen
enkel boeket is hetzelfde,” lacht Ans.
“De dames van Groot-Roessink zorgen
daar voor.” Voor Moederdag zal even-
eens een groot aanbod aan boeketten
worden gemaakt. 

Uiteraard kunnen klanten ook terecht
voor gelegenheidsbloemwerk, trouw-
en grafwerk. De aanbieding van twee
bossen bloemen voor vijf euro blijft,
met het hele jaar door bloemen van
het seizoen. Omdat Groot-Roessink is

aangesloten bij de Eurofleurist, zullen
bij Geschenkenhuis Beuseker deze
bonnen kunnen worden gekocht en
besteed. 

Wie eens zelf een bloemstuk wil ma-
ken, kan zich aanmelden voor de
workshops, die op de Bloemenboerde-
rij in Hengelo Gld. worden gehouden.
Op de website www.groot-roessink.nl
is daarover meer informatie te vinden. 

Vanaf maandag 26 april heeft Ge-
schenkenhuis Beuseker in samenwer-
king met Drogisterij De Vijzel een
moederdagactie. Wie de kassabon in-
levert, voorzien van naam en telefoon-
nummer, maakt kans op leuke prij-
zen, waaronder een ‘mega’ moeder-
dagboeket. 

Geschenkenhuis Beuseker, Landlust-
weg 2, 7221 BS Steenderen, telefoon
(0575) 451198, fax (0575) 451396. Meer
informatie op www.beuseker.nl

Geschenkenhuis Beuseker nieuwe bloemenleverancier

André Groot-Roessink enthousiast

Steenderen - Alweer twee jaar heeft Geschenkenhuis Beuseker bloemen,
planten en ‘groene’ kadoartikelen in haar assortiment. Sinds kort komen
de bloemen en plantjes van een nieuwe leverancier: André Groot-Roes-
sink van de Bloemenboerderij Groot-Roessink in Hengelo Gld.

Nieuwe leverancier André Groot-Roessink tussen de perkplanten en boeketten met Ans Beuseker.

Op de Nationale Bevrijdingsdag, woens-
dag 5 mei zal de bibliobus niet verschij-
nen. Tevens zal de bibliobus op Hemel-
vaartsdag en de dag er na, donderdag
13 en vrijdag 14 mei, gesloten zijn.

Sluitingsdagen Bibliobus
Bronckhorst - De bibliobus die
voor de basisbibliotheek West Ach-
terhoek rijdt is een aantal dagen
gesloten.

De kinderen hadden bloemen meege-
nomen die op de oorlogsgraven wer-
den gelegd. Na een minuut stilte vier-
den ze de vrijheid, door allemaal een
letter in hand te houden vormden ze
samen de tekst: Vrijheid maak je met
elkaar.

Basisschool de Garve

Dodenherdenking in
Wichmond

Wichmond - De leerlingen van ba-
sisschool de Garve in Wichmond
hebben op 29 april op de begraaf-
plaats in Wichmond een korte
plechtigheid gehouden om de do-
den uit de Tweede Wereldoorlog te
herdenken.

Sinds haar afstuderen aan de Acade-
mie voor beeldende kunst in Enschede
werkt Winneth Sala als vrij kunstena-
res. Het werk van haar is niet onder
één stijl te noemen. Steeds terugkeren-
de thema’ s in haar werk zijn: paar-
den, karren en torso’s. Zij maakt te-
vens schilderachtige vormen, buizen,
stokken en ladders.

Janneke Laheij volgde aan de Kunst-
academie in Maastricht de opleiding

vrij tekenen en schilderen en expo-
seert zij in groep- en solo exposities bij
diverse galeries. Van zeer recent is
haar deelname aan het TV program-
ma ‘Sterren op het doek’ waarbij zij
Cary Tefsen op kleurrijke portretteer-
de. Janneke Laheij maakt portretten
van meisjes en vrouwen in diverse
leeftijden. De expositie van beide kun-
stenaars is te zien tot en met 20 juni
2010. 

De openingstijden van de galerie zijn
vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur en op afspraak 0575-
556456 of 06- 54397579 www.galerie-a-
quadraat.nl Tijdens de Kunst10Daagse
Bronckhorst van 7 t/m 16 mei en tij-
dens de KunstZondagVorden is de ga-
lerie van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Galerie Aquadraat

Wildenborch - Zaterdag 8 mei
wordt om 16.00 uur in Galerie
Aquadraat aan de Mosselseweg 12A
in het buurtschap Wildenborch bij
Vorden de expositie geopend van
beeldhouwer Winneth Sala en
schilderes Janneke Laheij.

Ook nu, zal het slotbenefietconcert
worden opgeluisterd door een belan-
geloos optreden van het “Vordens
Mannenkoor”. Tevens zal hierbij solo
worden gezongen door de bekende ba-
riton Ludo Eijkelkamp.
Gospelkoor “INSPIRATION-VORDEN”,
viert dit jaar haar 35 jarig jubileum.
Een jubilaris ontvangt vaak felicitaties
en cadeaus, maar het jubilerende Gos-
pelkoor geeft daar deze keer een heel
andere invulling aan.

In Halti werkt de Nederlandse Pater
Wim Boksebeld uit Raalte al meer dan
veertig jaar in het onderwijs. Hij heeft
daar enkele scholen opgezet, om les te
kunnen geven aan straatkinderen.
Ook heeft hij een kleine bakkerij, waar

brood wordt gebakken voor deze
straatkinderen. De scholen zijn inge-
stort, gelukkig de kleine bakkerij niet
en hij schrijft het volgende:
"Het werk, onze scholen liggen in
puin. Tijd om te treuren om de doden
is er niet. Nu zorgen we met man en
macht, dat we kunnen overleven. En,
hoe raar het ook klinkt, nu: we moe-
ten vooruit, opbouwen.". Deze woor-
den hebben Gospelkoor “Inspiration-
Vorden” o.l.v. Piet Piersma gelnspi-
reerd tot het opzetten en organiseren
van een viertal benefietconcerten in
de regio. 

Dit slot benefietconcert zal ook be-
zocht worden door een afvaardiging
van het Aartsbisdom Utrecht en de
zus met familieleden van de in Halti
werkende Pater Wim Boksebeld. Het
benefietconcert begint om 20:00 uur.
De kerk is open vanaf 19:30 uur. En-
tree € 6,00 incl. koffie of thee in de
pauze. Naast luisteren, kijken en ge-
nieten van inspirerende liederen en
prachtige zang van twee koren op één
avond, steunt men ook en dat is toch
wel het belangrijkste, het werk van de
Nederlandse Pater in Halti waar de we-
deropbouw nog lang niet is voltooid.

Slotbenefietconcert
Gospelkoor Inspiration
Vorden - Na een reeks van drie be-
nefietconcerten, zal het slotbene-
fietconcert voor Halti zaterdag 8
mei in de Christus Koningkerk in
Vorden worden gehouden. Het be-
kende regionale Gospelkoor “In-
spiration-Vorden” die deze bene-
fietconcerten heeft georganiseerd,
heeft steeds opnieuw tijdens deze
concerten belangeloos medewer-
king gekregen van mannenkoren.

Hoewel de familie Gallée hechte ban-
den met Vorden had, heeft Johan Hen-
drik Gallée zelf niet zo lang in de Ach-
terhoek gewoond. Hij ging Nederlands
studeren, wat in die tijd inhield dat hij
zich behalve in de Nederlandse taal-
en letterkunde ook moest verdiepen
in de klassieke talen, in de Germanis-
tiek en in geschiedenis. In 1882 werd
hij hoogleraar in de Germaanse talen,
het Sanskriet en de vergelijkende In-
dogermaanse taalwetenschap. Het
Achterhoeks dialect was de basis van
zijn wetenschappelijke studies. Zijn bi-
ograaf J.C. Vollgraff schrijft dan ook:
“Met het dialect van de Graafschap
was hij, gelijk van zelf spreekt, van

kindsbeen af vertrouwd geweest.” Als
student heeft hij – in 1870 op vakantie
in Vorden – twee verhalen in Vordens
dialect geschreven: ‘De bebbenbek’ en
‘’t Verhaal van Schaele Guurte’ (zie af-
levering 104). In zijn studententijd te-
kende hij Achterhoekse dialectwoor-
den op, die in 1882 gepubliceerd zijn
in Onze Volkstaal. In de inleiding
schrijft hij dat hem voor ogen staat
een woordenboek van het Saksisch in
Nederland uit te geven. Om dat te ver-
wezenlijken, doet hij een beroep op de
lezers van Onze Volkstaal om dialect-
materiaal in te sturen. Een tiental
streekgenoten gaf daaraan gevolg.
Dertien jaar later verscheen zijn Woor-
denboek van het Geldersch-Overijs-
selsch dialect (Deventer 1895). Ook na
deze publicatie bleef Gallée zijn woor-
denverzameling aanvullen; in de van-
af 1902 verschijnende Driemaandelijk-
sche Bladen publiceerde hij regelma-
tig aanvullingen, zodat hij al met al
zo’n 4000 woorden vastgelegd heeft.

Uit de inleiding van zijn Woorden-
boek van het Geldersch-Overijsselsch
dialect blijkt dat Gallée zich vooral
richtte op boeren, want die zouden –
hoewel ze op school Nederlands ge-
leerd hadden – het dialect het beste
bewaard hebben. Door de door hem
vastgelegde woordenschat te vergelij-
ken met Oudsaksische geschriften
hoopte hij de grenzen van het oude
Saksenland zichtbaar te kunnen ma-
ken. Zo’n honderd jaar na de eerste
publicaties, kwam er in 1981 een aan-

gepaste bewerking van zijn materiaal-
verzameling en zijn beide verhalen
dat door toenmalig commissaris der
Koningin van Gelderland mr. W.J.
Geertsema in ontvangst is genomen
en verschenen is bij het Staring Insti-
tuut te Doetinchem.

Rondom de Hessenweg (133)
Deze week een foto van Johan Hendrik Gallée. Hij werd op 9 september
1847 te Vorden geboren als zoon van Johannes Hermannus Gallée (1822-
1901) en Neeltje van Olst (1820-1890), waar drie generaties Gallée – zijn
grootvader, vader en broer – na elkaar burgemeester waren. Op 3 februa-
ri 1908 overleed Gallée in Utrecht. Hij was taalwetenschapper en stimula-
tor voor het gebruik en de instandhouding van het Achterhoeks dialect.
Zelhemmer J.W. Bouwmeester en G.J. Klokman uit Laag-Keppel zijn duide-
lijk door hem gemotiveerd. Samen met Klokman richtte Gallée in 1901 de
Vereniging tot Onderzoek van Taal en Volksleven in Het Oosten van Ne-
derland op. Deze vereniging gaf vanaf 1902 hettijdschrift Driemaandelijk-
sche bladen uit. In dit blad schreef Klokman in 1917 zijn dialect verhaal
‘Wat d’n olden doodgraver mie vertelde’, de sage over de goedaardige Zel-
hemse heks ‘Smoks Hanne’. Kunstenaar Wijnand Schoemaker is op dit
moment bezig met een groot stenen beeld, dat een plekje op de Markt in
Zelhem moet krijgen.
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Karin Bos is gespecialiseerd in schil-
derijen, tekenen en grafiek. De hoofd-
personen in haar werk zijn meestal
meisjes of vrouwen. Soms hebben die
vrouwen gezelschap, vaak zijn ze al-
leen, maar het gaat altijd om relaties.
Ook in de werken waar maar één per-
soon op voorkomt is de aanwezigheid
van anderen voelbaar. Machtsverhou-
dingen, tussen man en vrouw, volwas-
sene en kind, of kinderen onderling
spelen een rol.

Barbara Broekman laat in haar werk
een directe confrontatie met de zin-
tuigen zien. Zij onderzoekt formele
principes en technische mogelijkhe-
den en snijdt onderwerpen aan waar
wij tegen aan lopen in het dagelijkse
bestaan, zoals liefde, dood, geboorte,
verlies en de verhouding tussen de
seksen. Zij spiegelt haar persoonlijke
ervaringen en interesses aan universe-
le emoties en thema’s.

Anouk Griffioen tekent bij voorkeur
op groot formaat en met veel expres-
sie. Met grove lijnen en donkere vlak-
ken, maar ook met dunne lijnen in
zachte grijzen, zet zij avant-garde
vrouwen op papier. Gebaseerd op po-
ses en houdingen van (glamour) foto's
lijken het rolmodellen, sterke vrou-
wen. Echter, de emotie overheerst;
eenzaamheid, pijn, angst en frustratie
worden uitvergroot. Wat overblijft is

leegte, passiviteit en misschien wel
schaamte.

Anya Janssen schildert met name
grote doeken in ‘soft focus’ stijl. Haar
techniek belichaamt Janssens thema-
tische interesse in de vervaging van
grenzen tussen cultuur en natuur, ver-
schillende staten van zijn en de schei-
ding tussen het innerlijke leven van
mensen en hun omgeving. De geko-
zen onderwerpen en de manier van
schilderen worden door elkaar ver-
sterkt. In deze expositie laat Anya ook
tekeningen zien.

Hester Scheurwater laat in haar
werk (o.a. korte films en installaties)
het spanningsveld zien tussen wat
zich afspeelt in haar hoofd en hoe ze
zich naar buiten toe gedraagt, het
grensgebied tussen privé en publiek.
Dit doet zij door haar eigen lichaam te
gebruiken en fantasie zelfbeelden te
tonen die associaties oproepen van
verlangens, angsten, verleiding, ge-
weld en sex.

Lique Schoot maakt uitsluitend zelf-
portretten. Zij brengt haar eigen leven
op een authentieke manier in beeld
aan de hand van foto’s, schilderijen en
objecten. Sinds 2003 maakt zij iedere
dag een foto van haarzelf, met de ca-
mera in de hand. Deze foto’s bewerkt
zij op de computer en worden opgesla-

gen in haar Visuele Dagboeken, die de
basis vormen voor haar werken.

Tijdens de BronckhorsterKunstTien-
daagse van 7 tot 16 mei ziet Enny het
anders. In galerie Espace Enny worden
dan brillen door bezoekers aangepast
voor een eigen blik op kunst. Daarna is
de officiële opening van deze boeien-
de tentoonstelling op zondag 16 mei

om 15.00 uur. Voor dat doel komt de
directeur Musea Zutphen, mevrouw
Tiana Wilhelm naar galerie Espace En-
ny.

Verder is er een Ladies Lunch op zon-
dag 6 juni van 13.00 tot 16.00 uur. U
kunt dan aan tafel met de six Dutch
Ladies; zij vertellen over hun werk. Er
wordt een zomerse lunch geserveerd

met een goed glas wijn. Aan tafel is
een kunstzinnig gesprek mogelijk met
de kunstenaressen. De kosten voor de-
ze lunch inclusief wijn bedragen €

25,-- per persoon. Reserveer zo snel mo-
gelijk want vol is echt vol. Voor meer
informatie en opgave kunt u contact
opnemen met Espace Enny via 0314
381 808 (mobiel 06 22107074) of per
mail: Info@espaceenny.nl

Galerie Espace Enny

Enny ziet het anders: Dutch girls
Laag Keppel - Van 2 mei tot en met 26 juni is er weer een unieke expositie
te zien in galerie Espace Enny aan de Dorpsstraat 14. Zes Nederlandse kun-
stenaressen tonen hun werk en in die periode zijn ook een aantal mo-
menten opgenomen om met Karin Bos, Barbara Broekman, Anouk Griffi-
oen, Anya Janssen, Hester Scheurwater en Lique Schoot kennis te maken.
Verder heeft Enny tijdens deBronkhorsterKunst10Daagse duidelijk een
andere kijk op de zaak. ‘Dutch girls’ is een tentoonstelling van tekenin-
gen, foto’s, schilderijen en objecten waarin Nederlandse vrouwen een
sterk eigen karakter laten zien.

De eerste inventarisatie van Europese
Fiber-to-the-Home (FttH) en Fiber-to-
the-Building (FttB) initiatieven, dat wil
zeggen glasvezel tot in huis of bedrijf,
dateren van 2004. Geconcludeerd
werd toen dat het uitrollen nog ver-
liesgevend was in Europa, behalve in
Italië en Zweden, waar veel mensen in
appartementencomplexen wonen en
de investeringen per huishouden la-
ger waren. De glasvezelbedrijven wa-
ren financieel afhankelijk van aanslui-
tingen in de zakelijke markt, diensten
voor consumenten waren niet vol-
doende verkrijgbaar. In de jaren erna
kwam daar, ondanks het sombere eco-
nomische klimaat, verandering in.
Het aanbod aan diensten breidde uit
en de behoefte naar Breedbandinter-
net groeide. 
De Europese Unie lanceerde in 2009,
onder voorzitterschap van José Manu-

el Barroso het EU 2020 plan. Hierin
wordt de koers voor de toekomst van
Europa uitgezet met slimme, duurza-
me en inclusieve groei als prioriteiten.
Ook toont de EU streefcijfers met be-
trekking tot werkgelegenheid, investe-
ringen, klimaat- en energiedoelstellin-
gen, opleidingen en armoededaling. 
Eén van de zeven opgestelde kernini-
tiatieven in het EU 2020 plan is ‘Een
digitale agenda voor Europa’. De Euro-
pese Unie heeft zich tot doel gesteld
dat de duurzame economische en so-
ciale voordelen worden ontleend aan
een digitale interne markt op basis
van snel en supersnel internet, met
systemen of apparatuur die in staat
zijn tot onderlinge communicatie. De
toegang tot breedband moet voor ie-
dereen in 2013 gerealiseerd zijn. In
2020 moet iedereen toegang hebben
tot veel sneller internet (30 Mbps of

meer) en moet 50% van de Europese
huishoudens over een internetverbin-
ding van meer dan 100 Mbps beschik-
ken. 

De Commissie heeft ook aangegeven
dat zij op EU-niveau zal zorgen dat on-
der andere investeringen in een open
en concurrerende snelle internetinfra-
structuur en aanverwante diensten
worden bevorderd, dat gebruik van de
EU-structuurfondsen voor deze agen-
da eenvoudiger wordt gemaakt en dat
er een echte interne markt voor onli-
ne diensten wordt ontwikkeld. Het vei-
ligheidsniveau zal hoog zijn en een
evenwichtige regelgeving zal duidelijk
bepalen wie welke rechten heeft. Het
gebruik van multi territoriale licen-
ties wordt bevorderd en de rechten
van en vergoedingen voor rechtheb-
benden worden goed geschermd. 
Het uitrollen van consumentenglasve-
zel, het eerder genoemde Fiber-to-the-
Home loopt in Europa achter op bij-
voorbeeld Japan en de Verenigde Sta-
ten. “Europa zit ongeveer nu op het ni-
veau waarop Japan tien jaar geleden
zat,” aldus Telecom analist Graham
Finnie, die recent de ontwikkelingen
rond glasvezel in Europa onderzocht.
Dat ligt niet alleen aan de internet-
aanbieders. “Ook de beleidsmakers
treden traag op en zijn verantwoor-
ding schuldig.”Volgens Finnie is glas-
vezel essentieel voor de economische
concurrentiepositie van een land. 
Michael Gryseels en Duarte Begonha,
adviseurs van het van oorsprong Ame-
rikaanse Consultancy Bureau McKin-
sey & Company hebben dezelfde con-
clusie. Zij stelden een ‘schijf van vijf’
op met vijf hoofdargumenten voor
glasvezel in Europa: bedrijven zullen
winst mislopen als zij niet inspringen
in de glasvezelindustrie, er komen
steeds meer diensten die meer band-
breedte nodig hebben, zoals 3D video
on demand, de op koper gebaseerde
infrastructuren zullen de toenemen-

de bandbreedte niet meer aan kun-
nen, de aanleg van glasvezel wordt
steeds goedkoper en kost veel minder
tijd om meerdere huizen tegelijkertijd
aan te sluiten en er zijn tenslotte de so-
cio-economische voordelen van glasve-
zel zoals e-learning, e-health en e-go-
vernment. 
In Europa is het door het gebrek aan
financiering niet gegaan zoals velen
wilden, zegt McKinsey & Company.
“Daarom moeten beleidsmakers en
telco's samenwerken om modellen te
vinden zodat glasvezel in Europa uit-
gerold kan worden.” Veel Europese
landen hebben te kampen met geregu-
leerde toegang op netwerken. 

Ook Neelie Kroes, Eurocommissaris
met de portefeuille Digitale agenda
wil openheid van de glasvezelnetwer-
ken die aangelegd worden in Europa.
“Zonder deze openheid zullen er
nooit goede diensten ontwikkeld kun-
nen worden, waarmee we de toekomst
gerust tegemoet kunnen zien.” Ook
een verregaande samenwerking tus-
sen de private en publieke sector is
van belang, aldus de Eurocommissa-
ris. 

Op het Congres 'Light my fibre - glasve-
zel in de praktijk' in Almere, op 4
maart 2009, riep toenmalig PvdA-
staatssecretaris Frank Heemskerk van
Economische Zaken bedrijven en ge-
meenten op om glasvezelnetwerken
versneld aan te leggen, om zo de
bouw- en telecomsector een belangrij-
ke zet in de rug te geven in deze zwa-
re economische tijden. Nederland
hoort volgens Heemskerk bij de we-
reldtop op het gebied van verspreiding
van breedbandinternet. “Maar als het
gaat om de nieuwste generatie glasve-
zel, lopen we fors achter bij landen als
Japan en Zweden. Die achterstand
moeten we inlopen, willen we ook in
de toekomst blijven groeien en zorgen
voor nieuwe innovatieve diensten en

producten. Door de aanleg van glasve-
zel te versnellen kunnen we boven-
dien sterker uit de crisis komen”, al-
dus Heemskerk. Als voorbeeld noem-
de hij de Amerikaanse Highways,
waarvan de aanleg vele decennia’s
voor economische groei zorgde. Dit
kan in Nederland ook, als bedrijven en
gemeenten de aanleg van glasvezel
versnellen. 

Overigens gaat de overheid niet zelf in
glasvezelaanleg investeren, dat kun-
nen private bedrijven veel sneller en
beter. Maar de overheid kan volgens
Heemskerk wel stimuleren dat bedrij-
ven en gemeenten de aanleg van glas-
vezel versnellen. De staatssecretaris
zal heldere spelregels opstellen, zodat
wethouders weten wat ze wel en niet
mogen doen. Daarnaast heeft de over-
heid garantieregelingen die ervoor
zorgen dat de kredietverlening aan
glasvezelprojecten op peil blijft. 

Medio maart 2010 werd het rapport
van de Task Force Next Generation
Networks (NGN) ofwel ‘supersnel
breedband’ aangeboden aan de demis-
sionaire CDA minister van Economi-
sche Zaken Maria van der Hoeven.
Haar staatssecretaris, Frank Heems-
kerk (PvdA) had de opdracht gegeven.
Zonder de investeringen van gemeen-
ten komt de realisering van supersnel
breedband in Nederland niet, of niet
snel genoeg voor elkaar, is de conclu-
sie. 
Reggefiber, opgericht in 2005, bouwt,
beheert en exploiteert Fiber-to-the-
Home netwerken en heeft de ambitie
om alle woningen in Nederland te
voorzien van een aansluiting op haar
glasvezelnetwerk. Het bedrijf vindt
haar oorsprong in Twente en werkt
onder de naam Glashart. Op grond
van lopende projecten prognosticeert
de bouwer Reggefiber dat in 2011, 1/3
van de huishoudens in Nederland is
aangesloten op een glasfibernetwerk.

Project glasvezel Vorden-Hengelo Gld.-Zelhem

Glasvezel en de overheid

Het glasvezelproject in de Bronckhorster kernen Hengelo, Zelhem en Vor-
den is gestart. De drie werkgroepen hebben nauw contact met het Twent-
se bedrijf Glashart. Naar verwachting zal in de drie kernen in het voorjaar
van 2011 het snelle internet gereed zijn. Wat zegt de overheid in Europa
en in Nederland over glasvezel?

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Zo is er altijd, zowel thuis als op uw va-
kantiebestemming, kans op besmet-
ting met parasieten zoals teken, vlooi-
en en wormen. 

Daarnaast gelden er voor een verblijf
in een pension en voor diverse reisbe-
stemmingen verplichte vaccinaties
en/of documenten. 

Uw dierenarts weet precies welke ei-
sen voor uw dier en vakantiebestem-
ming raadzaam of zelfs verplicht zijn. 

Hij adviseert u graag over verplichte
en/of preventieve maatregelen en
maakt de benodigde documenten
voor u in orde. 

GAAT UW HUISDIER MET U MEE
OP VAKANTIE NAAR HET
BUITENLAND?
Als u uw dier mee wilt nemen over de
grens zijn er een aantal wettelijke ei-
sen waar u rekening mee moet hou-
den. Zo moet uw huisdier in het bezit
zijn van een geldig paspoort en uw
dier moet een chip of goed leesbare ta-
toeage hebben. Daarnaast komen op
tal van bestemmingen parasieten en
ziekteverwekkers voor die de gezond-
heid van uw hond of kat ernstig kun-
nen bedreigen. Gerichte vaccinaties
en beschermende preparaten helpen
de kans op besmetting zo klein moge-
lijk te maken. 

MEER INFORMATIE?
Op de website www.degraafschapdie-
renartsen.nl vindt u uitgebreide infor-
matie over teken, wormen, vlooien en
andere parasieten. Ook voor informa-
tie over vaccinaties, verplichte docu-
mentatie en overige onderwerpen
kunt u op onze site terecht.

Vorden - Het is weer bijna zomer,
laat het voor uw huisdier ook een
fijne tijd zijn! Of uw dier nu met u
mee gaat op reis, thuis blijft of
naar een pension gaat, er zijn be-
langrijke zaken waar u rekening
mee dient te houden.

MEDEWERKERS 
Voor Vorden werd de taak van oude-
renadviseur tot 1 februari van dit jaar
vervuld door Ans Vermeulen. Haar
plaats als ouderenadviseur is in Vor-
den ingenomen door Wilma Berns. Te-
vens is Wilma de trekker van het een-
zaamheidsproject. Verder werken in
Vorden nog Louise van Uden (coördi-
nator welzijn) en Willy Gotink (admi-
nistratief medewerker). In Zelhem was
Mieke Frencken aangesteld als oude-
renadviseur/ coördinator. Zij had in
2009 te kennen gegeven op termijn
haar werkzaamheden te willen beëin-
digen. Met ingang van 1 maart 2010 is
haar complete taak overgenomen
door Paul Tiggeloven. 
Ans Vermeulen heeft met ingang van
1 februari haar taak in Vorden ver-
ruild voor een uitbreiding van haar
werkzaamheden in Hengelo. De laat-
ste jaren heeft die stichting steeds
meer op zich genomen waardoor uit-
breiding wenselijk was. Zij combi-
neert daar de functie van ouderenad-
viseur/coördinator welzijn. 
De bezetting van het gebied Drempt,
Hummelo en Keppel wordt gevormd
door Loes van der Laan (administratief
medewerker/coördinator activiteiten)
en Ineke Bijsterbosch (ouderenadvi-
seur). 
Ook in Steenderen is er sprake van een
combinatiefunctie. Daar vervult Ineke
Bijsterbosch net als Paul in Zelhem en

Ans in Hengelo de combinatiefunctie
ouderenadviseur/coördinator welzijn. 
En tenslotte ligt ook de taak van staf-
medewerker in handen van Ineke Bijs-
terbosch en bemant zij het bedrijfsbu-
reau. 

OUDERENADVISEUR 
We kunnen het niet vaak genoeg on-
der de aandacht brengen: Als oudere
kunt u in omstandigheden terecht ko-
men waar u niet direct raad mee weet.
U kunt daarbij denken aan problemen
met de gezondheid, het verlies van
een dierbare, gevoelens van eenzaam-
heid, zorgen om uw financiën, proble-
men met uw geheugen, moeite u zelf-
standig te redden in uw woning, ver-
voersproblemen, enz. enz. Wanneer u
één of meer van bovengenoemde pro-
blemen herkent, dan kan de ouderen-
adviseur wellicht iets voor u beteke-
nen. U kunt vrijblijvend bellen of lang-
skomen bij de diverse spreekuren. 

INFORMATIE GEGEVENS EN 
ACTIVITEITEN 
Alle adressen en telefoongegevens
vindt u op gezette tijden in Contact.
Om de activiteiten van de SSWB en de
samenwerkende stichtingen onder de
aandacht te brengen wordt er in dit
weekblad elke veertien dagen een pa-
gina gevuld met wetenswaardighe-
den. Ook vindt u daar een agenda en
tips die het leven gemakkelijker en

leuker kunnen maken. Houd deze pa-
gina’s in de gaten, zij brengen u veel
informatie! 
Daar wij meer en meer kostendek-
kend moeten werken, wordt in het al-
gemeen voor de activiteiten een eigen
bijdrage gevraagd. Brengt dit voor u
problemen met zich mee, neem dan
contact op met de ouderenadviseur.
Er is vast een oplossing te vinden! 

STICHTINGSAMENWERKEN
WELZIJN BRONCKHORST 
Bronckhorst is een samenvoeging van
5 gemeentes. Dit had zijn beslag in
2005. In deze gemeentes was een
Stichting Welzijn (ouderen) werk-
zaam. Toen Bronckhorst werd ge-
vormd hebben deze stichtingen de
koppen bij elkaar gestoken met als re-
sultaat een koepelorganisatie met de
naam Stichting Samenwerken Wel-
zijn Bronckhorst (SSWB), opgericht fe-
bruari 2007. Ook andere stichtingen
die werken op het gebied van Welzijn
(voor ouderen) kunnen zich aanslui-
ten als ze de doelstellingen onder-
schrijven. 
Doelstellingen van deze organisatie
zijn onder andere het ondersteunen
en ontlasten van de plaatselijke stich-
tingen door intermediair naar de ge-
meente te zijn, samen beleid te ont-
wikkelen, en sterk te staan, elkaar te
voeden én de samenwerking tussen de
verschillende stichtingen op het ge-
bied van Welzijn in Bronckhorst te be-
vorderen. 

Alle medewerkers van de plaatselijke
stichtingen zijn in dienst van de
SSWB.

Team SSWB weer compleet!

Bronckhorst - Door verschillende oorzaken had Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst (SSWB) in de afgelopen tijd twee vacatures. Met de
aanstelling van Wilma Berns en Paul Tiggeloven is de bezetting bij de ver-
schillende locaties weer compleet. Reden om u de nieuwe gezichten te la-
ten zien en u voor te stellen aan het (weer) complete team.

Het team van de Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst: (staand v.l.n.r.) Ans Vermeulen, Paul Tiggeloven, Ineke Bijsterbosch, (zittend
v.l.n.r.) Willy Gotink, Louise van Uden, Wilma Berns en Loes van der Laan.

Via stukjes in kranten en doorver-
wijzingen is dit uiteindelijk gelukt.
Ook konden ze adressen overnemen
van iemand die overleden was. De nu
geregistreerde adressen liggen hier-
door verspreid in een groot gebied in
het middendeel van de Achterhoek
waar hier en daar ook andere Vogel-
werkgroepen actief zijn. Binnen de
werkgroep is er een veterinair patho-
loog anatoom. Die had de mogelijk-
heid om na zijn pensionering koste-
loos zijn vak voort te zetten. Dit is erg
belangrijk omdat er landelijk nauwe-
lijks dode uilen worden onderzocht. 

Van de meeste broedgevallen worden
tevens de eieren met een schouwlamp-
je gecontroleerd om de "schiere" ei-
eren (30%) op het spoor te komen die
Arnold van den Burg, gepromoveerd
bioloog werkzaam aan de universiteit
van Nijmegen, verdenkt van vitami-
nen en aminozuur tekorten. 

Daarnaast initieert de Steenuilwerk-
groep onderzoek naar andere oorza-
ken. Het grote aantal jongen dat rond
het uitvliegen beneden het gewenste
gewicht van 150 gram is wijst op een
belangrijke oorzaak ; voedselschaar-
ste. Om dit te onderzoeken zijn er in
2008 vier insectenvallen op verschil-

lende plaatsen neergezet. De eerste op
een plek waar de Steenuil het heel
goed doet (proefbedrijf De Marke), de
tweede thuis (buitengebied Doesburg),
waar de gewichten achterblijven, de
derde op de golfbaan in Keppel waar
veel gemaaid wordt waardoor juist
dierlijke mest, waar o.a. kevers op
groeien, ontbreekt. 

De vierde en laatste insectenval is ge-
plaatst in Ruurlo waar de steenuil nu
al een paar jaar lijkt verdwenen. Van
april t/m augustus werd iedere maand
een glazen pot met alcohol vol groot
en klein grut geoogst. Het analyseren
van de duizenden insecten in 20 pot-
ten is een tijdrovende bezigheid en
zonder de hulp van Arnold van den
Burg die alle soorten kent, niet te
doen. Het vergelijken van verschillen-
de broedplekken is hard nodig om de
achteruitgang van de Steenuil te leren
begrijpen.

De volgende vraag was hoe de voedsel-
verdeling in een nest plaats vindt.
Hiervoor is een camera in een nest ge-
plaatst, zoals nu ook te zien is in "be-
leef de lente". Ook deze analyse is nog
niet klaar. 

De Steenuilenwerkgroep heeft wel de
indruk dat het vrouwtje in de gaten
houdt dat de jongste af en toe extra
voer moet hebben. Ze stapt dan kor-
daat over alle andere, vooraan bede-
lende, jongen heen tot achter in de
kast en pas als het daar leeg is komt ze
met het voer weer naar voren. De ver-
deling van de gewichten van de jon-
gen zijn ongeveer gelijk mits er vol-
doende voedsel aanwezig is.

Hoe kunt u weten of uw plek voldoen-
de voedsel beschikt? Daarover een vol-
gende keer.

Waarom zo'n groot werkgebied?

Steenuilwerkgroep
Oost Gelderland

Toen de Steenuilenwerkgroep in
2000 onderzoek wilde gaan doen
naar sterfte oorzaken en hiervoor
een eigen groep wilde oprichten,
hadden ze daarvoor veel "steenuil-
adressen" nodig daar dode exem-
plaren niet makkelijk gevonden
worden. Met name werd gezocht
naar mensen die bereid waren
dood gevonden uilen te melden en
in te vriezen. Men wilde meer we-
ten dan de reeds bekende oorza-
ken zoals verkeer en verdrinking.

Start met uitstapje naar dierenarts

Vakantie van huisdier

De heer Ben Simmes, een dirigent
wiens muzikale kwaliteiten en wijze
van dirigeren alom bekend zijn, zal
voor de deskundige begeleiding zor-
gen. Het repertoire bestaat naast klas-
sieke werken ook uit de wat meer po-

pulaire muziek, zoals werken van de
Beatles, de King's Singers en Ierse
volksmuziek. Soms worden de liede-
ren à capella uitgevoerd, maar vaak
ook laat het koor zich begeleiden
door het inspirerende pianospel van

hun dirigent. Tussendoor wordt een
muzikaal intermezzo verzorgd door
"Duo Saxoforte", bestaande uit Ben
Simmes, piano en Robert Wijnands
saxofoon Omdat het zondagmiddag
is zal na afloop gelegenheid zijn om
onder het genot van een drankje nog
wat na te praten met elkaar, de koor-
leden en de musici. Het concert vindt
plaats in de Willibrorduskerk in Hen-
gelo Gld. en begint om 15.00 uur.

Concert in de Willibrorduskerk
Hengelo - Willibrord Cultureel van de Hengelose Willibrorduskerk wil
haar bezoekers op zondagmiddag 16 mei verrassen met een optreden
van "Bergh's Vocaal". Een koor waarbij het accent ligt op meerstemmige
koorwerken.



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

De renners krijgen een parcours van 2650
meter door de straten in en rond Wich-
mond voorgeschoteld. Start en finish zijn
zoals voorgaande jaren op de Baron van
der Heydenlaan. Om 15.15 uur wordt het
programma geopend met de Rabo Dikke
Banden Race. Kinderen van acht tot
twaalf jaar strijden op een ingekort par-
cours om de zege. De deelnemers krijgen
een valhelm in bruikleen. RTV Vierakker-
Wichmond heeft dit jaar nieuwe valhel-
men aangeschaft. Aanmelden voor de Ra-
bo Dikke Banden Race kan bij één van de
kantoren van Rabobank of bij Rudi Peters
via r.peters35@kpnplanet.nl. Om 16.00
uur is het vervolgens de beurt aan de Mas-
ters 40+. Zij rijden vijftig kilometer. Om
17.45 uur starten de Amateurs A en B

voor hun wedstrijd over zestig kilometer.
Het parcours van deze wedstrijden is als
volgt: Baron van der Heydenlaan, Dorps-
traat, Baakseweg, Lankhorsterstraat,
Baakseweg, Hackforterweg. Deze wegen
zijn tussen 14.00 en 20.00 uur afgesloten
voor alle verkeer. De organisatie verzoekt
bewoners om de parkeerstroken vrij te
maken van auto´s en andere obstakels.
Verder worden bewoners gevraagd hun
auto tijdig buiten de afzetting te plaat-
sen. 
Bewoners die van hun voertuig afhanke-
lijk zijn om zich te kunnen verplaatsen,
zoals invaliden, kunnen contact opne-
men met Rudi Peters via 06-27147103.
RTV Vierakker-Wichmond is nog op zoek
naar vrijwilligers die de wielerronde van-
af volgend jaar willen organiseren. Rudi
Peters organiseert de wedstrijd in zijn
woonplaats dit jaar voor het laatst. Peters
heeft toegezegd eventuele opvolgers te
zullen ondersteunen.

Wielerronde door straten van
Wichmond
Wichmond - Wielrenvereniging RTV
Vierakker-Wichmond organiseert op
zaterdag 15 mei voor de 35e keer de
Wielerronde van Wichmond.

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

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

Bouwkundig Tekenburo
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"Geen klus is te hoog
gegrepen". 

Hoogwerker te huur:
Harrie Nijkamp
06-53678815

... zon, zon en nog eens zon ...

Heerlijk dat zonnetje, maar dan wél buiten! Binnen wilt u het lekker 
koel houden. Wij kunnen u helpen dat te bereiken, want wij leveren
zonwering in diverse uitvoeringen, momenteel met speciale actie!

KNIKARMSCHERM
semi-cassette, framekleur RAL 9001 (creme/wit)

Inclusief BTW, motor en montage; keuze uit diverse streepdessins
en uni doeken. 

Wij leveren ook: rolluiken, screens, markiezen en uitvalschermen.

Breedte (cm) Uitval (cm) Prijs nú
350 250 1175

400 250 1265

450 250 1350

500 250 1435

550 250 1515

350 300 1250

400 300 1340

450 300 1415

500 300 1525

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206 Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

Woensdag 5 mei

BEVRIJDINGSDAG

open van 11.00 tot 16.30 uur.
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Het nieuwe college bestaat uit: André
Baars (CDA), Paul Seesing (CDA), Do-
rien Mulderije – Meulenbroek (VVD)
en Josephine Steffens (VVD).

Nieuw college Bronckhorst

Hengelo - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 29 april
zijn vier wethouders benoemd.

Het nieuwe college v.l.n.r.: Paul Seesing, Dorien Mulderije-Meulenbroek, André Baars en Josephine Steffens.

Burgemeester Henk Aalderink is er
voor de tweede keer bij. Hij heeft twee
kleinkinderen meegenomen. Die ver-
maken zich ondertussen met een fa-
natieke handtekeningenjacht. “Voor
hen is dit fantastisch. Dan staan ze
weer met die op de foto en dan weer
met die. Die adrenaline gaat er dit
weekend vast niet meer uit, ha ha!”
Maar ook zelf geniet hij. “Het feest is
hier al vroeg losgebarsten. Fantastisch,
wat een serie van artiesten. Het houdt
maar niet op. Als je ziet wat er hier
voorbij komt, wat een ontzettend gere-
gel moet dat zijn!” Hij spreekt de hoop
uit dat het ook een mooi feest blijft:
Jongens, een gezellig feestje, een bier-
tje in de hand, een keur van fantasti-
sche artiesten, laten we dat vieren
hier!” Gelukkig wordt Aalderinks
hoop waarheid. Het festival verloopt
zonder noemenswaardige wanklan-
ken. Een feestje, dat is wat het publiek
hebben wil. En ze kunnen het krijgen
ook. 
Sjouke Mulder is sinds een half jaar di-
recteur van Radio NL. Sindsdien pro-
beert hij er op elk MPF bij te zijn. “On-
ze DJ’s verzorgen het voorprogramma.
En hier moet je bij zijn hè. De doel-
groepen van Radio NL en het Mega Pi-
raten Festijn, dat is één op één. We
hebben hier ook een promoteam
rondlopen. We delen stickers, petjes
en shirts uit. Hartstikke gewild. Ik
vind het oprecht bijzonder wat ik op
de MPF’s telkens weer zie gebeuren. Ik
weet nog dat ik het voor het eerst zag.
Ik kon alleen maar denken: “Hoe krij-
gen ze dit voor elkaar?” 
Aukje zit ondertussen met een brede
lach op haar gezicht na te genieten
van haar optreden. De 11-jarige zange-
res, die er dit jaar op bijna alle feesten
bij zal zijn, zong haar liedje ‘Als ik jou
zie’. “Die lach blijft nog wel een paar
uur op mijn gezicht zitten”, zegt ze.
“Ik vond het zoals altijd weer super.
Het begint voor mij een beetje te wen-
nen om voor zoveel mensen te staan,
maar het blijft bijzonder. Dat maak ik
niet dagelijks mee. Het leuke vind ik
ook om de reacties van het publiek te
zien. In ‘Als ik jou zie’ zit een hele
moeilijke uithaal. Als ik die doe, dan
zie je het publiek soms met open
mond kijken!”

TRANEN
Jan Smit krijgt natuurlijk een helde-
nontvangst in Zelhem, maar bij de vol-
gende artiest, Jacques Herb, galmt de
tent weer net zo hard mee. “Manueee-
laaaa!!!” “Mooi hè”, lacht Jacques ach-
teraf. “Veel fans hier. Er werd hier wel
heel hard meegezongen! Dat viel mij
ook op. Dan vragen ze me wel eens of
ik nooit schijtziek word van ‘Manu-
ela’, maar als je dan ziet wat er hier
weer gebeurt, hoe kun je er dan ooit
genoeg van krijgen? Ik kreeg er kip-
penvel van!”
Ondertussen eert het MPF Arne Jan-
sen met een korte medley van zijn
liedjes. “Dat is het mooie van het MPF,
we vergeten nooit iemand, we blijven
de liedjes zingen”, stelt presentator
Willie Oosterhuis. Dat blijkt ook later
als piratenheld Jannes het podium be-
treedt. Er wacht hem weer een enor-
me heldenontvangst. “Die handjes,
die handjes” Het publiek luistert en de
tent verandert weer in een zee van
handen. Zijn hit ‘Zweven naar geluk’
blijkt een nieuwe publiekslieveling,
maar dat geldt ook voor vaste waarde
‘Adio Amore Adio. Het publiek blèrt
het lied mee. Willie Oosterhuis ont-

waart een huilende familie in het pu-
bliek. Als Jannes het lied heeft afgeslo-
ten, springt hij van het podium af en
loopt hij naar de familie. Die blijken
jaren geleden kort achter elkaar enke-
le dierbaren te hebben verloren. De
Drent wisselt kort enkele woorden
met de geëmotioneerde fans. 
Hij sluit zijn set af ‘Mijn naam is Jan-
nes’. Van voor naar achteren, de hele
tent doet mee. Logisch ook, want het
nummer is inmiddels een geuzenlied
voor alles en iedereen die van het plat-
teland komt. En als dan na een welge-
meend dankwoord ook nog een
danceversie van Chelsea Dagger van
The Fratelli’s wordt ingezet, is er hele-
maal geen houden meer aan. Zelfs het
podium trilt van het gespring in de
tent en op de podiumtribune. “Een in-
koppertje zou ik dit liever niet willen
noemen”, zegt Jannes achteraf. “Nee,
ik doe altijd mijn best om er iets bij-
zonders van te maken. Ik ga nooit op
de automatische piloot. Wat me hier-
van het meest zal bijblijven? Ja, toch
wel het verhaal van die familie. Maar
om eerlijk te zijn, gebeuren dat soort
dingen wel vaker bij dat liedje. Veel
mensen hebben er hun eigen af-
scheidslied van gemaakt!”

OFNIETDAN!
Hein Migchelbrink is er op uitnodi-
ging van Willie Oosterhuis. De organi-
satie was helemaal vergeten om de
zanger van The Spitfires uit te nodi-
gen en dat kan natuurlijk niet. Daar-
om heeft Oosterhuis er persoonlijk
voor gezorgd dat Hein nog even een
liedje mag doen. En dat is natuurlijk
‘Links van Varsseveld (ik zal oe met de
piele…) “Ofnietdan”, brult de markan-
te zanger weer meerdere malen het
publiek in. En het zal geen verrassing
zijn, maar weer staat de tent op de
kop. “Het was mooi”, stelt hij achteraf.
“Ja, als ik kan optreden ben ik van de
partij. Wat ik bijzonder vond? Nou, ik
heb Sieneke net gezien en maar wat
zij doet is echt goed. Ze is een natuur-
talent. Een technisch goede zangeres
met een goede intonatie. Ook Thomas
Berge vind ik een talent. Die redt zich
prima.” Migchelbrink gaat er na zijn
optreden snel vandoor. “Ik ben hier
wel eens gebleven, maar dan kom je
middenin de vertrekkende bezoekers
te zitten. Ik heb er wel eens een uur
over gedaan om van hier naar Ruurlo
te komen.” 
Het feest gaat ondertussen vrolijk ver-
der. De Piratentoppers, Bonnie St.
Claire, René Schuurmans, de grote na-
men blijven elkaar in hoog tempo op-
volgen. Aan Nick & Simon de eer om
het festival af te sluiten. En dat doen
de twee Volendammers met verve. Een
greatest hits set en de bezoekers vre-
ten het. “Het was fantastisch”, stelt or-
ganisator Eddy Mensink dan ook te-
vreden na afloop. “In Zelhem is het al-
tijd een feest. Het feest was uitver-
kocht, het publiek had er zin in. Dat
kon je merken. Normaal gesproken
heb je ook wel wat rustiger momenten
in het programma, maar hier dender-
de het door.” Zelf nam hij backstage
ook nog even plaats achter de micro-
foon. “We slapen hier in de Boldiek.
De eigenaar daarvan, Fons, hadden we
uitgenodigd, maar hij had er niet zo-
veel zin in. En wat schetst mijn verba-
zing? Ik zie Fons en zijn vriendin hier
lopen. Ja, dat moest ik even met de
mensen delen. Ja, als oud-piraat en DJ
kan ik het nog steeds niet laten!”

Geslaagde editie

Geen moment rust op
MPF Zelhem
Zelhem - Het is nog maar vroeg op de avond, maar het gejuich is al enorm.
Frans Duijts heeft zijn set net afgesloten. Het geschreeuw van het publiek
is keihard. Nou is Duijts dan wel één van de grootste sterren van dit mo-
ment, maar eigenlijk doet elke artiest goede zaken op het Mega Piraten
Festijn in Zelhem. In een razend tempo volgen ze elkaar op. Hit na hit, na
hit. En of je nou Aukje heet of Jan Smit, Piratentopper bent of Jacques
Herb, het maakt niet uit. Het publiek doet toch wel mee. Verrassingsact is
Hein Migchelbrink. Want, zo stelt presentator Willie Oosterhuis: “We kun-
nen hier niet zonder de piele!”

Bezitters van shovels, dumpers,
vrachtwagens, legervoertuigen etcete-
ra die hiervoor belangstelling hebben
kunnen contact opnemen met de or-
ganisatie. Dit kan dan in het program-

ma worden ingepast.  Ook kan men
zich nog steeds opgeven voor de ver-
schillende klassen van de Trekkertrek-
wedstrijden. Opgave is mogelijk tot en
met donderdag 13 mei! Bij voorkeur

via de mail trekkertrek@gmail.com of
telefonisch, Wilbert Klein Wassink 06-
51244618 of Hans Looman 06-
25332206. De definitieve inschrijving
voor de standaard klasse geldt pas na
betaling van 15 euro op rekeningnum-
mer: 54.13.01.675 t.n.v. Buurtvereni-
ging Oosterwijk te Zelhem. Voor meer
info zie ook www.tractorpulling.nl

Trekkertrekwedstrijden

Ook andere voertuigen voor de
sleepwagen

Zelhem - Tijdens de Trekkertrekwedstrijden op zondag 23 mei eerste
Pinksterdag in Zelhem, georganiseerd door buurtvereniging Oosterwijk,
is er ook een mogelijkheid om andere voertuigen dan tractoren uit te pro-
beren voor de sleepwagen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Het veel te vroege overlijden van Paul
Franken en Cor Huntelaar, bracht een

groot deel van de oud eerste elftal spe-
lers van Pax bij elkaar. Het deed eenie-

der weer eens beseffen dat het leven
voor sommigen veel te kort is. Om een
keer onder plezieriger omstandighe-
den bij elkaar te zijn, werd er een trai-
ning georganiseerd die aan de basis
stond van het ontstaan van een elftal
(Pax 7) van alleen oud eerste elftal spe-
lers van voetbalvereniging Pax. 
“Het feit dat onze lichamelijke condi-

tie van dien aard is dat wij nog actief
op de voetbalvelden een balletje mo-
gen trappen, deed ons besluiten om
ons in te gaan zetten voor een goed
doel. Dit jaar zullen onze gezonde
spieren zich inzetten voor zieke spie-
ren”, zegt woordvoerder en speler van
Pax 7, Erwin ten Kate. De initiatiefne-
mers Erwin ten Kate en Jan van der
Veen, leider van Pax 7, hebben er alle
vertrouwen in dat het een geslaagde
dag wordt met een mooie financiële
opbrengst voor de Stichting Spieren
voor Spieren.
Pax 7 organiseert op 15 mei op de vel-
den van sportpark ’t Elderink in Hen-
gelo diverse activiteiten, met als hoog-
tepunt een voetbalwedstrijd tegen een
aansprekende tegenstander. Toen de
kampioen van de Jupiler Leaque hoor-
de van dit geweldige initiatief was de
tegenstander voor deze wedstrijd snel
gevonden. Geheel belangeloos komen
de oud eerste elftal spelers van Betaald
Voetbal Organisatie De Graafschap
hun opwachting maken. 
Het elftal van Oud De Graafschap zal
onder andere vertegenwoordigd wor-
den door Dennis te Braak, René Hid-
dink, Ron Olyslager, Erik Redeker,
Chris Trentelman, Jan Vreman, John
Willems en nog enkele andere oude
voetbalcoryfeeën. Bij Pax zullen onder
andere Gerard Kaak, Harold Meerlo,
Frans Jozef van Uum en de gebroeders
Gotink, Lankhorst, Ten Kate en Meer-
beek actief zijn. De aanvang van de
wedstrijd is om 18.00 uur. 
Vanaf 15.30 zijn er op het Pax terrein
verschillende activiteiten voor jong en
oud. Van 16.30 tot 18.00 uur zorgen de
muzikanten van de band AahNeeHé
voor een spetterend optreden. Vooraf-
gaand aan de wedstrijd Oud Pax 1 –
Oud De Graafschap 1, wordt er een
sponsorloop gehouden en is de finale
van de penalty bokaal. De sponsorfor-
mulieren worden onder meer uitge-
reikt op scholen en bij sportverenigin-

gen. Het doel bij het penaltyschieten
wordt verdedigd door de keeper van
het eerste elftal van Pax, Joeri Mars en
door de keeper van de A1 van De
Graafschap, Jeroen van der Veen. Voor
de allerjongsten staat een springkus-
sen opgesteld en de deelnemers (tot 16
jaar) aan de sponsorloop krijgen na af-
loop gratis patat. “Aan de sponsorloop
kan iedereen meedoen”, zegt Jan van
der Veen. “Er is veel belangstelling
voor. Ik heb al leuke reacties gehad
van groepen die meedoen”. Daarnaast
zijn er door verschillende bedrijven en
instellingen prijzen beschikbaar ge-
steld voor een verloting. De organisa-
tie krijgt onder meer ondersteuning
van (sponsor) het evenementenbureau
Rekreatie Baron. Twee vaste suppor-
ters van Pax zullen deze dag extra in
het zonnetje worden gezet. De totale
opbrengst van deze sportieve dag zal
worden gedoneerd aan de Stichting
Spieren voor Spieren. 
De Stichting Spieren voor Spieren zet
zich in voor kinderen met een spier-
ziekte en richt zichop fondsenwer-
ving.Onder het motto ‘Gezonde spie-
ren zetten zich in voor zieke spieren'
ondersteunen veel (ex) topsporters de
doelstellingen van de Stichting. Spie-
ren voor Spieren zet de netto-opbreng-
sten snel en effectief in ten behoeve
van spierziekte onderzoek en de verbe-
tering van het diagnosetraject. Daar-
naast organiseert zij leuke activiteiten
voor kinderen met een spierziekte.

In 2008 bereikte de Stichting, in sa-
menwerking met het Universitair Me-
disch Centrum Utrecht (UMC), een be-
langrijke mijlpaal met de opening van
het Spieren voor Spieren Kindercen-
trum, dat zich volledig richt op di-
agnose, onderzoek, registratie en de
behandeling van kinderen met een
spierziekte. Voor meer informatie: Er-
win ten Kate, mobiel: 06-36198326.

Sportieve activiteiten bij Pax

Opbrengst naar Spieren voor Spieren

Hengelo - Op de velden van voetbalvereniging Pax wordt op zaterdag 15
mei diverse activiteiten gehouden waarvan de opbrengst gaat naar Stich-
ting Spieren voor Spieren. Er is een sponsorloop voor iedereen, penalty-
schieten, een voetbalwedstrijd Oud Pax tegen Oud De Graafschap, muziek
en veel andere activiteiten. Veel vrijwilligers zetten zich in om er een mooi
evenement van te maken.

Initiatiefnemers Jan van der Veen (links) en Erwin ten Kate gaan ervoor.

Er stond veel op het spel want naast
50% van de pot was er voor de winnaar
ook een half jaar abonnement aange-
boden door Sport en Lifestyle Veld-
horst te Doetinchem.
De Weigth Loss Challenge waar iedere
deelnemer zijn eigen manier van af-
slanken mocht hanteren werd onder
begeleiding van de uit Bronckhorst af-
komstige Nieske Pohlmann een groot
succes. Alle deelnemers zijn gewicht
verloren, maar vooral ook opvallend

veel centimeters! Waarschijnlijk zit
het geheim hiervan in de goede voe-
dingstips die men kreeg gedurende de
Challenge en de combinatie met het
sporten bij Sport en Lifestyle Veldhorst
en de Slim Belly waar een aantal deel-
nemers sinds enige tijd mee aan het
sporten waren geslagen.
Winnaar werd Marc Lubbers hij ver-
loor 14,7 kilo en zijn vetpercentage
daalde met bijna 8%! Een knap resul-
taat zeker omdat Marc een week later

dan de rest begon aan zijn Challenge.
2de werd Sandra van der Meer en 3de
Marianne Huls. De centimeterprijs
voor die persoon die de meeste centi-
meters verloor ging naar Ellen Rabe-
link.

Wilt u meer informatie over de
Weight Loss Challenge kunt u contact
opnemen met Nieske Pohlmann tel:
06-54326669. Wilt u meer informatie
over het sporten bij Sport en Lifestyle
Veldhorst (met of zonder de Slim Bel-
ly) dan kunt u contact opnemen met
Els en Rene Veldhorst tel: 0314-354262

Afsluiting Weight Loss Challenge

Afgelopen donderdag was het dan zover, na 12 weken gezamenlijk strij-
den tegen de kilo's' de grote afsluiting van de Weight Loss Challenge.

Dit jaar zijn maar liefst 44 deelnemen-
de kunstenaars, galeries en ateliers te
bezoeken. In het ARX Theater te Wol-
fersveen (Zelhem) is gedurende tien
dagen een overzichtstentoonstelling
met werk van alle deelnemers inge-
richt. De officiële opening van de
10daagse wordt verricht door burge-
meester Henk Aalderink op donder-
dag 6 mei aanstaande, eveneens in het
ARX Theater. In Nederland zijn meer-
dere kunstmanifestaties, maar het on-
derscheidende in Bronckhorst zit in
de factor natuur. Tijdens de
Kunst10Daagse zijn deze natuurlijke
parels met culturele en artistieke pa-
rels verbonden. Zo staan er op land-
goed Enghuizen in Hummelo -in de
vrije natuur- werken van verschillende
kunstenaars en leerlingen van een
middelbare school langs een wandel-
route van zo’n vier kilometer. Verder
worden er optredens in de buiten-
lucht verzorgd en zijn er diverse beel-
dentuinen voor publiek geopend. 
De vier routes, geschikt om met de
fiets of met de auto door de prachtige

natuur van Bronckhorst te rijden,
kunnen op elk moment worden ge-
start. De in de brochure aangegeven
startpunten hebben een horecavoor-
ziening. 
Langs de vier routes is de te bezichti-
gen kunst van de deelnemers zeer ge-
varieerd. Van schilderijen, beeldhouw-
werken, fotografie, textiel, keramiek,
sieraden en ijzerkunst tot glas-in-lood.
Praktisch alle deelnemers zijn gratis
te bezoeken. 
Op vrijwel elke dag van de
Kunst10Daagse worden workshops ge-
organiseerd, zoals schilderen, poëzie
of glasfusing. Bij De Rode Looper in
Hummelo wordt een artistieke collec-
tie goud, zilver en juwelen gepresen-
teerd en kunnen belangstellenden
hun sieraden laten taxeren. In Muse-
um Smedekinck in Zelhem zijn de
prijswinnaars en genomineerden van
de Gelderlander Kunstprijs 2010 te be-
wonderen. 
Tenslotte is er muziek: bij Galerie / Ate-
lier Monique Wolbert in Hengelo Gld.
zijn op zondag 9 en 16 mei concerten
in haar tuin met ‘Full Colour Jazz’.
Beeldhouwatelier Baak sluit op zon-
dag 16 mei haar 10daagse muzikaal af. 
Voor deze Kunst10Daagse is bij alle
deelnemers, maar ook bij de VVV
Bronckhorst in Vorden en bij de VVV-
agentschappen in Hengelo Gld., Hum-
melo, Steenderen en Zelhem een gra-
tis brochure verkrijgbaar, waarin alle
deelnemers en de routes uitgebreid
zijn beschreven.  Voor meer informa-
tie wordt verwezen naar de site
www.kunstbronckhorst.nl.

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Tien dagen genieten
Bronckhorst - De vierde
Kunst10Daagse van Bronckhorst
Kunst&Cultuur, Natuurlijk vindt
plaats van 7 tot en met 16 mei 2010.
Voor deze Kunst10Daagse wordt
een nieuwe brochure samenge-
steld, met een vertrouwde formule:
Kunst en Cultuur te bezichtigen in
de galeries, ateliers en tentoonstel-
lingsruimten, terwijl de route de
Natuur in Bronckhorst laat bele-
ven.
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Expositie: 65 jaar terug in de tijd in
het Achterhoeks Museum 1940-1945
in Hengelo Gld. Een eerbetoon aan de
Engelse en Canadese bevrijders van
Oost Nederland. Drie geheel nieuwe
opstellingen met Canadese soldaten
erin zijn toegevoegd aan de collectie
van het museum.  Een radiokamer
waar de Canadezen informatie verza-

melen voor de oversteek van de Rijn
tussen Emmerik en Wesel eind maart
1945. Een schuttersput in de bosrand
met een brengun mitrailleurschutter
en een Canadese scherpschutter in ca-
mouflagepak ergens in de Achter-
hoek. Een Duitse soldaat van de Feld-
gendarmerie op zijn DKW motor is
staande gehouden door Canadese ver-

kenners en de Duitser wordt ontwa-
pend,  “Der krieg ist vorbei” Meerdere
vitrines met allerlei bevrijdingssouve-
nirs, wapens, uniformen, helmen en
natuurlijk chocolade en sigaretten
van de Tommies brengen de geschie-
denis tot leven. Talrijke foto’s maken
het gevoel van bevrijding compleet.
Deze expositie loopt tot en met zon-
dag 31 oktober 2010. Openingstijden:
woensdag tot en met zondag dagelijks
open van 13-17 uur.

Achterhoeks Museum 1940-1945,
Marktstraat 6, 7255 CA Hengelo Gld.
www.museum40-45.com

Veteranendag 5 mei

Achterhoek bevrijd, Thank you
Tommy

Hengelo - Om de authentieke bevrijders extra te eren is er op 5 mei van 10
tot 17 uur de veteranendag in en om het Achterhoeks Museum 1940-1945.
Engelse en Canadese veteranen zullen vanaf 14.00 uur aanwezig zijn, er is
een medaille uitreiking met burgemeester Aalderink van de gemeente
Bronckhorst, live muziek uit de oorlogsjaren en diverse militaire voertui-
gen en re-enacters. Onze laatste kans om de echte veteranen te bedanken
voor onze vrijheid. De toegang is gratis op 5 mei, Thank you Veterans.

"De Achterhoek oefent grote aantrek-
kingkracht uit op kunstschilders uit
de streek maar ook elders uit het
land", zegt Tineke Roorda uit Steende-
ren. Zij haalde samen met haar man
het van oorsprong Franse evenement
naar de regio. "De deelnemers kwa-
men van heinde en verre. In alle vroeg-
te met de trein uit Noord Holland,
met de auto uit Brabant, met de bus
uit Arnhem of gewoon op de fiets. Tij-
dens de schilderdagen meldden zich
regelmatig  meer dan zestig kunst-
schilders die allemaal neerstreken in
en rond het dorp waar we dan te gast
waren. Ze hebben in de loop der jaren
heel wat bekijks getrokken".

Lionsclubs uit de hele achterhoek heb-
ben tien laar lang de organisatie op
zich genomen. Als uitvalsbasis ge-
bruikte de ze vaak de kantoren van de
Rabobank in de verschillende dorpen.
"De Rabobank was in al die jaren een
van de trouwste sponsoren" zegt Lions-
lid Sjoerd Roorda. "In de ochtend kon-
den de deelnemers zich daar inschrij-
ven en 's middags leverden ze daar de
schilderijen in die vervolgens werden
ingelijst. Een vakkundige jury koos ie-
dere week tijdens de schilderijenexpo-
sitie een aantal winnaars. Zo ging het
tien jaar lang met groot succes. De
doelstelling, aandacht vragen voor het
culturele erfgoed van de Achterhoek,
is dan ook ruimschoots gehaald".
Overal waar het Kleurenpalet de afge-

lopen jaren neerstreek werd het met
open armen ontvangen. "De gemeen-
ten konden op een unieke manier aan-
dacht krijgen van  een groot publiek",
zegt Sjoerd Roorda. "Plaatsen die daar
optimaal van geprofiteerd hebben wa-
ren Vorden, Lochem, Bredevoort en
Bronkhorst. Daar waren we een decen-
nium lang ieder jaar meer dan wel-
kom en de deelnemers raakten daar
niet uitgeschilderd". In haar tienjarig
bestaan heeft het Kleurenpalet twee
keer geprobeerd de landgrenzen over
te steken. Samen met een Duitse Lion-
sclub zijn er twee jaar lang schilderda-
gen georganiseerd in Bocholt en bij
schloss Anholt. De locaties waren
schitterend maar uiteindelijk werd
het geen succes. Er bleek toch een
groot cultuurverschil te zitten tussen
Duitse en Nederlandse schilders. Tien
jaar na de start houdt het Kleurenpa-
let op te bestaan. De Achterhoek raakt
daarmee een kleurrijk evenement
kwijt. "Toen we begonnen hadden we
een voor Nederland unieke formule
om gezamenlijk te schilderen" zegt Ti-
neke Roorda, zelf ook verwoed kunst-
schilder. "Maar de formule sloeg dus-
danig aan dat er inmiddels overal in
het land soortgelijke schilderevene-
menten worden georganiseerd. Kunst-
schilders kunnen inmiddels kiezen
uit tientallen schilderdagen van de
Noord Hollandse kust, via het Gooi
naar Nijmegen. Door het grote succes
wordt de spoeling dunner.  Maar de
werkdruk speelt ook mee. Een werk-
groep van twaalf personen is een heel
jaar met de voorbereiding bezig. En
tien weekenden lang in de zomer zijn
vele vrijwilligers actief. Stoppen op het
hoogtepunt is het mooiste wat we dan
kunnen doen".

Het Kleurenpalet heeft voor de aller-
laatste slotmanifestatie de prijswin-
naars van de afgelopen jaren persoon-
lijk uitgenodigd om nog een keer te
komen schilderen. Als locatie is de
keuze gevallen op kasteel de Wilden-
borch aan de weg van Lochem naar
Vorden. De historische plaats midden
in de Achterhoek zal nog een keer als
decor dienen voor zo'n 70 kunstenaars
uit heel Nederland. Iedere schilder is
gevraagd het mooiste Kleurenpalet-
schilderij van de afgelopen jaren mee
te nemen om te exposeren in twee bij-
zondere tenten.  De schilderijen en
kunstschilders in actie zijn te bewon-
deren op 1e en 2e pinksterdag, 23 en
24 mei 2010 bij de Wildenborch, Wil-
denborchseweg 20. Meer informatie
op www.kleurenpalet.nl .

Achterhoek neemt afscheid van uniek evenement

Laatste kleurenpalet tijdens
pinksterdagen
Vorden - Na tien jaar kunstschilde-
ren op 20 verschillende locaties in
de Achterhoek komt er een einde
aan het Kleurenpalet van de Ach-
terhoek. Meer dan 1000 kunstschil-
ders uit heel Nederland deden het
afgelopen decennium mee aan het
meest kleurrijke schilderevene-
ment van Nederland. Liefhebbers
van kunstschilderen kunnen het
evenement nog één keer meema-
ken. Tijdens de 'tuinen in lentetooi-
dagen' van kasteel de Wildenborch
bij Lochem op 1e en 2e pinkster-
dag. Tien jaar lang trokken (ama-
teur)kunstschilders uit heel Neder-
land iedere zomer naar de regio
om mee te doen aan het Kleuren-
palet van de Achterhoek. De schil-
derskaravaan bezocht jaarlijks on-
geveer 10 verschillende dorpen en
steden die één belangrijke eigen-
schap moesten hebben. Ze moes-
ten een kleurrijke inspiratiebron
vormen voor de tientallen kunste-
naars die iedere schilderdag kwa-
men schilderen.

Wichmond-Vierakker - De derby Sociï
Steenderen werd een echte wedstrijd
onder goede leiding van de heer Slot-
boom. Sociï had vanaf het begin het
betere van de wedstrijd en ook zeer ze-
ker de betere kansen. Na door verschil-
lende spelers doelrijpe kansen om
zeep waren geholpen was het Gert-Jan
Loman die de 1-0 inschoot in de 32
min. Toch kwamen de gasten kort
voor de rust gelijk door niet alert ge-
noeg op te treden van de thuisclub. 1-
1 tevens de ruststand.
Koud in de tweede helft word Mark
Schoenaker niet volgens de regels ver-
dedigd en word er een strafschop gege-
ven. Hier komt Jan Willem Krijt maar
wat graag voor na voren om dit kunst-
je deskundig te klaren 2-1. Sociï bleef
de boven liggende partij en toch blijf
de angst bij de thuisclub dat zoals zo
vele andere partijen het betere spel
maar vaak de punten weggeven aan-
wezig. Dit keer niet het werd zelfs
door Teun Loman met rugnummer
negen nog 3-1.
Zondag speelt Sociï weer een finale te-
gen Ajax B uit.

UITSLAGEN
Be Quick Z 3 - Sociï 2 1-5, Sociï 3 - De
Hoven 3 4-1, Sociï 4 - Oeken 4 2-3, Keij-
enburg 6 -Sociï 5 4-2.

S o c i ï

Imke Woerts ging dit weekend voor
het eerst met haar pony Esly op con-
cours. Ze reed een nette proef. Hier-
mee behaalde ze een 3de prijs met 193
punten in de klasse B.
Ook bij de paarden werd er goed gere-
den. Carlijn Slijkhuis reed met haar
paard Aime. Ze behaalde een 1ste prijs
met 197 punten.
Jolien Kastermans behaalde met Paco
een 2de prijs met 191 punten. Beide
dames reden in de klasse L1.
Hester Slegt behaalde met Zingy een
1ste en 4de prijs met 203 en 192 pun-
ten. Dit deed zij in de klasse L2.
Janneke Heuvelink reed met Testa-Ro-
se ook in de klasse L2. Ze behaalde een
3de prijs met 195 punten.
Ninette Zwierenberg reed met haar
paard Unomarilla in de klasse M2. Ze
behaalde een 1ste prijs met 193 pun-
ten.

P a a r d e n s p o r t

LR en PC “DE GRAAFSCHAP”
Vorden - Dit weekend werd de eer-
ste selectiewedstrijd dressuur gere-
den voor de paarden. Maar ook de
pony's waren actief. De wedstrijd
werd verreden in Loenen.

PROGRAMMA 9 MEI
Ajax B 1 - Sociï 1, Erica 76 6 - Sociï 3,
Brummen 5 - Sociï 4, Sociï 5 - Brum-
men 6.

De 5de mei, Bevrijdingsdag, is een officiële nationale feest-
dag en veel mensen zijn dan vrij. De molen is die dag extra
geopend van 10.00-17.00 uur. De Nationale Molen- en Gema-
lendagen worden gehouden in het ‘wiekend’ van zaterdag
8 en zondag 9 mei 2010. Meer dan de helft van alle authen-
tieke molens in Nederland is voor deze gelegenheid open-
gesteld en ook bij vele gemalen staan de deuren open voor
het publiek. De Bronkhorster Molen is overigens alleen op
zaterdag 8 mei geopend, van 10.00-17.00 uur! 
Op Hemelvaartdag 13 mei is de molen geopend van 06.00
to 18.00 uur! Voor dag en dauw zal de molen draaien, het
zogenaamde dauwdraaien! Er zijn voor de liefhebbers wan-
del, fiets- en autoroutes varierend in aantal kilometers be-
schikbaar, met vertrek en aankomst bij de Bronkhorster
Molen. 
Zondag 30 mei is de molen extra geopend, op verzoek van
de Toerclub Steenderen. Zij organiseren hun jaarlijkse fiets-
tocht Rondom Steenderen en willen de deelnemers de gele-
genheid bieden de molen te bezichtigen. 

Op www.nationalemolenengemalendag.nl is een overzicht
te zien van de molens en gemalen die aan het landelijke
evenement meedoen. Meer informatie staat op www.mo-
lens.nl en op www.gemalen.nl. Over de Bronkhorster Molen
staat informatie op www.bronkhorstermolen.nl.

Activiteiten bij de Bronkhorster Molen mei 2010

Molendag, Dauwdraaien en
meer
Steenderen - De Bronkhorster Molen is wekelijks ge-
opend op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Maar in de
meimaand staan een aantal extra activiteiten op het
programma, die de aandacht verdienen: 5 mei, de na-
tionale molendag 8 mei, Hemelvaartsdag 13 mei en
een extra zondag open op 30 mei.

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

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Te-Meute: 
A1. Iemand tegemoet gaan. "Iemand te-meute gaon." 

"Gaot 'm te-meute en dan zeg i'j 't 'm maor."
A2. Te-Meute kom'n. 'Aover de pries wazzen ze gauw klaor,

want ze kwammen zich te-meute."

B. Geiselen: Vlug lopen.
"In de wiedte kö'j 'm nog zeen geiselen."

C. Stoete: (Een) brood.
"Gao 's effen naor Giezen-bakker ne stoete halen."

Er zijn presentaties van onder andere,
Dora 'low budget' gouden trouwrin-
gen, exclusieve hand gemaakte trouw-
sieraden en Steffen Zwitserse gelimi-
teerde horloges. Zowel heren als da-
mes horloges. Ook zal er weer een
wijnproeverij zijn. Maak gebruik van

één van de 3 geweldige acties: Bij aan-
schaf Aurodesign weddingrings gratis
trouwauto met chauffeur, Inruil van
oud-goud op paartje trouw- of relatie-
ringen en bij aanschaf van paartje
trouwringen kadobon t.w.v. 10% van
het aankoopbedrag gratis.

Trouw- en relatieringenshow

Doetinchem - Vrijdag 7 mei en zaterdag 8 mei is er een trouw- en relatie
ringenshow bij juwelier de Tijd aan de Dr. Hubernoodtstraat 34.

Als u zorgt voor uw partner,
(schoon)ouder, broer/zus, kind of ie-
mand uit de directe omgeving met
een chronisch ziekte, een beperking,
of anderszins hulpbehoevend is dan
bent u mantelzorger. Mantelzorger
worden daar kies je niet voor, het
komt ineens op je pad. Het geven van
intensieve zorg kan naast gevoelens
van voldoening ook het gevoel van
overbelasting met zich mee brengen.
Het is dan vaak lastig om tijd voor je-
zelf vrij te maken en te ontspannen
om zo de zorgtaak goed vol te kunnen
houden. Deze middag wordt ingegaan
op de volgende vragen. Waar loop je
als mantelzorger tegen aan? Welke on-
dersteuningsmogelijkheden zijn er?
Wat is bijvoorbeeld respijt en hoe kom
ik hiervoor in aanmerking? Mantel-

zorgconsulent Ekie Voorburg geeft
informatie over de verschillende on-
dersteuningsmogelijkheden. Tevens
wordt de film 'TIJD' van de Stichting
Vrijwillige Zorgverlening Oost-Achter-
hoek vertoond. Zij zetten vrijwilligers
in die de zorg af en toe overnemen van
mantelzorgers.

Iedereen die belangstelling heeft is
van harte welkom. De bijeenkomst be-
gint om 13.30 uur en duurt tot onge-
veer 16.00 uur. De toegang is gratis en
voor de bezoekers staat de koffie en
thee klaar! De mantelzorgsalon is een
ontmoetingplek voor mantelzorgers
van alle leeftijden. Mensen die voor ie-
mand uit hun omgeving zorgen die
chronisch ziek, gehandicapt of hulp-
behoevend is. De mantelzorgsalon is
gevestigd in Partycentrum Langeler
aan de Spalstraat 5 te Hengelo Gld. en
is een initiatief van de VIT Oost-Gelder-
land. 

Voor meer informatie bel de VIT Oost-
Gelderland (0573) 43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl

Hulp voor mantelzorgers
Hengelo - Op dinsdagmiddag 11
mei a.s. wordt in de Mantelzorgsa-
lon Bronckhorst, gevestigd in Par-
tycentrum Langeler aan de Spal-
straat 5, een bijeenkomst gehou-
den over de ondersteuningsmoge-
lijkheden voor mantelzorgers.

Vervolgens nam zij plaats in de dres-
seerkar van Johan Wijnbergen om in
het weiland naast de Wildenborcher-
hof haar kunsten te vertonen. Daar
stonden drie palen met ringen opge-
steld. De eerste poging mislukte, bij
een volgende ‘ronde’ ging het al beter.
Bij de laatste poging zwiepte zij zelfs
twee van de drie ringen in het gras.
Een trotse Clemence Ross-van Dorp
nam lachend het applaus van de om-
standers in ontvangst. Het ruiter- men-
project Achterhoek-Liemers was een
feit ! In haar toespraak wees Clemence
Ross op de groeiende belangstelling in
Nederland voor het paardentoerisme.
‘
‘Wij zijn als KNHS dan ook buitenge-
woon content met dit project. Het is
een prachtige prestatie dat u dit voor

elkaat heeft gekregen. Er is hier sprake
van een visie, u hebt er een goed mar-
keting- en promotieplan van gemaakt.
De gemeentes, de ondernemers en het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme
zijn in staat gebleken om over elkaars
schutting heen te kijken! Met paard in
contact komen met de natuur is een
prachtige afwisseling voor de heden-
daagse ‘computerende’ mensen’, zo sprak
zij. Via www.achterhoektepaard.nl
vindt men overigens alle informatie
over onder meer het project dat deze
dag werd geopend. De routes bevin-
den zich in de gemeente Bronckhorst,
Berkelland, Montferland en Winters-
wijk. Zo zijn er bijvoorbeeld in Bronck-
horst de volgende ruiter- en menroutes:
Route Vorden-Laren v.v. 38 kilometer,
route Vorden-Zelhem (v.v. 37 km), rui-

terroute Grote veld (23 km) en men-
route Grote Veld (29 km), Verder zijn
er routes in Montferland (Bergherbos),
Winterswijk (Rommelgebergte), Ruur-
lo e.d. 
Clemence Ross- van Dorp: ‘Jaarlijks
worden er miljoenen buitenritten te
paard gemaakt. Wat te denken welke
bijdrage dat voor de economie ople-
vert : 54 procent van de paardensport-
liefhebbers hebben naast de ritten
met paard, interesse in een kort of
lang arrangement. Een toerist die te
paard op pad gaat, geeft gemiddeld
dagelijks 85 euro uit. Een ruiterroute
in bijvoorbeeld de Kempen in Brabant
levert daar jaarlijks 300.000 euro op’,
zo zegt ze.
Burgemeester Henk Aalderink toonde
zich deze middag ook buitengewoon
verheugd over de opening van het rui-
ter- en menproject, waarbij hij de aan-
wezigen ‘terloops’ vertelde dat de ge-
meente Bronckhorst over een aantal
prachtige ‘parels’ beschikt. ‘Ouders
met kinderen kunnen hier uitstekend
vakantie vieren. Gedurende zes weken
in het zomerseizoen wordt er in
Bronckhorst iedere week een speciaal
evenement voor kinderen georgani-
seerd. Liefhebbers van ‘kunst en cul-
tuur’, of toeristen die van kastelen en
tuinen houden, kunnen hier ook uit-
stekend terecht. En dan het paarden-
toerisme dat met dit ruiter- en men-
project een extra impuls aan de Ach-
terhoek geeft’, zo sprak hij.
De burgervader toonde zich deze mid-
dag een echte propagandist voor zijn
gemeente Bronckhorst. Hij maakte te-
vens van de gelegenheid gebruik om
folders uit te delen over de op handen
zijnde Achterhoekse Paardedagen die
in het Pinksterweekend (21 t/m 24
mei) in Zelhem zullen worden gehou-
den. ‘Ik nodig iedereen van harte uit
hierbij aanwezig te zijn’, zo sprak Aal-
derink die wees op de vele verenigin-
gen en vrijwilligers die bij het totale
paarden- gebeuren in Bronckhorst be-
trokken zijn. ‘Het paardentoerisme
leeft, het is hier een prachtig gebied
om er op uit te trekken. Dus ook ‘pro-
fit ’ voor de ondernemers. Wij zijn be-
zig een stichting Paardentoerisme op
te richten. De toerist ‘plukt’ steeds
meer van het internet af. Drie keer
klikken en de arrangementen verschij-
nen op het scherm. Door dit alles ont-
staat er steeds meer behoefte aan
samenwerking. Wij willen het route-
netwerk gaan uitbreiden naar Twente
en wellicht ook naar Duitsland, zodat
we straks kunnen spreken over het
‘product Oost- Nederland’ aldus een
enthousiaste Henk Aalderink.

Paardentoerisme in de lift !

Ruiter- en menproject 
Achterhoek-Liemers geopend

Wildenborch. ‘Ik heb begrepen dat ik zo dadelijk als officiële handeling
moet gaan ringsteken? Ik heb dat nog nooit eerder gedaan, maar ik zal
het proberen. En niet lachen hoor’, zo sprak Clemence Ross- van Dorp
maandagmiddag in Taveerne de Wildenborcherhof. Zij was daar als lid
van het federatiebestuur van de Koninklijke Nederlandsche Hippische
Sportbond bij de opening van het ruiter- en menproject Achterhoek-
Liemers.

Clemence Ross- van Dorp in actie

Ook de paardetram deed dienst

Iedereen is op die avond welkom in
hotel Bakker aan de Hoofdstraat
aldaar. De actuele gemeentepolitiek
komt dan aan bod, aan de hand van de

agenda van de komende raadsvergade-
ring. Daarnaast kan elke aanwezige
punten naar voren brengen. D66 heeft
gemerkt dat er onder de mensen veel
leeft op het gebied van politieke zaken
in de gemeente. 
De fractie wil hierover graag met in-
woners van Bronckhorst van gedach-
ten wisselen. Politiek is er voor de
mensen, dat is het uitgangspunt.

D66 op locatie
Vorden -De gemeenteraadsfractie
van D66 houdt regelmatig open-
bare fractievergaderingen op wis-
selende locaties in Bronckhorst.
Op 10 mei is Vorden aan de beurt.
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Maar met een gelijkende beeltenis is nog
niet alles gezegd. De portretten vertellen
een verhaal, laten meer zien dan hun ui-
terlijk. Men dringt in hun binnenwereld
en ontmoet karakter. En daarmee zijn
Corinne’s schilderijen meer dan een
vluchtige ontmoeting. Tijdens de
Kunst10Daagse laat Corinne gevarieerde
nieuwe werken zien: mensportretten en
paardenportretten. “Het moeilijkste deel
van een portret zijn de ogen en de neus,”
zegt Corinne. “De ogen zijn de blikvan-
gers voor de toeschouwer en de vorm van

de neus is uniek voor elk mens of dier”. 

De gevarieerde groep portretten laat zien
wat er mogelijk is met aquarel. Het is een
schildertechniek die lichtsterkte in zich
heeft, die niet geëvenaard kan worden
door olieverf of acryl. Daarnaast is de
duurzaamheid van de huidige aquarel-
materialen hoger dan die van andere
schildertechnieken. Bovendien is aquarel
ook nog eens de moeilijkste schildertech-
niek. 
Corinne zet hiermee dynamische portret-
ten neer, met een expressieve of juist in-
gehouden houding. Bijzonder is de door-
werktheid van haar aquarellen, de diepte
die ze er in weet te leggen en de intense
effecten. Het vereist kunde op het gebied
van kleurmenging op papier en beheer-
sing van zowel nat als droog werken. 

Naast de expositie in Ellens Restaurant
tijdens de Kunst10Daagse, is er momen-
teel ook werk van Corinne te zien in het
Koetshuis van Kasteel Slangenburg. Van-
uit deze sfeervolle locatie organiseert Co-
rinne op drie zondagen een eendaagse
workshop, te weten ‘Bomen en lanen’ op
23 mei, ‘Perspectief’ op 6 juni en ‘Het por-
tret’ op 20 juni. Voor informatie en in-
schrijving, zie www.cveen.nl.

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Corinne Veen expo met

Karakter!
Bronckhorst - De vierde Kunst10Daag-
se van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vindt plaats van 7 tot en
met 16 mei 2010. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe
brochure samengesteld, met een ver-
trouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en
tentoonstellingsruimten, terwijl de
route de Natuur in Bronckhorst laat
beleven. Deze tien dagen zijn in Ellens
Restaurant in Zelhem de sfeervolle
portretten van Corinne Veen te zien.
Zij exposeert onder de titel Karakter!
Corinne schildert mens en dier, realis-
tisch, kleurrijk en bovenal indrin-
gend.

Ellen weet als geen ander wat prettig toe-
ven is. Voor een nog uitgebreider samen-
zijn voor haar gasten biedt ze nu ook ar-
rangementen aan, waardoor de verblijfs-
duur aangenaam verlengd kan worden
in haar eigen locatie of deels daarbuiten.
Gelegenheden als een jubileum of vrijge-
zellendag, een bedrijfsuitje, verjaardag of
reünie, zijn bij uitstek momenten om
speciaal te vieren.
De Taste Art Arrangementen zijn een
combinatie van feestelijk onthaald wor-
den, met de welbekende gastronomische
gastvrijheid van Ellens, en vrolijk bezig
zijn waarbij een creatieve uitdaging aan-
gegaan wordt. Voor de deelnemers maakt
het niets uit of ze kunnen tekenen of
schilderen. Ook zijn niveauverschillen
geen probleem. Voorop staat samen ple-
zier hebben, ondertussen genieten van
het samenzijn en het samen iets onderne-
men. Iedereen zal op zijn of haar niveau
uitgedaagd worden, net een stap verder
dan gedacht komen en verrast worden
met het eindresultaat: een schildersdoek
om op te hangen als aandenken aan een
leuk uitje.

De samenwerking tussen Ellen, Corinne
en Caro om deze Taste Art Arrangemen-
ten invulling te geven, is vlot tot stand ge-

komen. Ze spreken elkaars taal en voelen
aan wat nodig is om het gasten naar de
zin te maken. Dat staat voorop, een pret-
tige dag of aantal uren, waarbij de maag
gevuld en de creativiteit geprikkeld
wordt. Beide kunstenaressen zijn bedre-
ven in het begeleiden van groepen bij het
maken van hun eigen kunstwerken. Zo-
wel Caro als Corinne geven onder eigen
naam ook workshops en schildercursus-
sen vanuit hun eigen ateliers in Zelhem.
Daarnaast worden ze ook regelmatig ge-
vraagd om bedrijfsuitjes of trainingen te
verzorgen met een creatief en verdiepend
deel. De kunstenaressen hebben elk hun
eigen achtergrond en stijl in het geven
van workshops. Van geheel abstract tot
meer figuratief, kan de klant kiezen tus-
sen de ene of andere begeleider. Ellen
kent hun stijl en kan als intermediair tus-
sen klant en uitvoerder de juiste match
maken of de klant in contact brengen
met de kunstenaressen om nader af te
stemmen en wensen te bespreken.

Voor meer informatie over de "Taste Art"
en andere Arrangementen, 
zie www.ellensrestaurant.nl

Tijdens de Kunst 10 daagse exposities van
Corinne van Veen en Theo Wicherink.

Kunst maken en proeven in
Zelhem!

In Ellens restaurant daagt het culinaire team van Ellen haar bezoekers uit om
zinnenprikkelend bezig te zijn, samen met de creatieve geesten Caro ten Brun-
del en Corinne Veen. Deze samenwerking is een nieuw initiatief van Ellens, en
hiermee is het team compleet voor het nieuwe aanbod van de Taste Art Arran-
gementen. Groepen vrienden, collega's en families kunnen lekker aan de slag
met kwast en verf, terwijl Ellen in de keuken het diner voorbereid. Het credo is
dan ook: penseel ter hand en vork in de aanslag! “TASTE ART ARRANGEMENT”

Kunst maken en proeven in Zelhem!
In Ellens restaurant daagt het culinaire team van Ellen haar  bezoekers uit om zinneprikkelend 

bezig te zijn. In samenwerking met de creatieve geesten Caro ten Brundel en Corinne Veen 

worden workshops gegeven op het gebied van tekenen en schilderen. Uitgangspunt is het samen 

creatief bezig zijn, waarbij ervaring niet uitmaakt: Iedereen kan iets moois maken en zijn grenzen 

verleggen. De dag of het dagdeel wordt afgesloten met een voortreffelijk 3 gangen diner. 

Het “TASTE ART ARRANGEMENT” geldt voor groepen vanaf minimaal 6 personen.

n

Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem, Tel. 0314 623253
Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

Architectenburo Lambardo, de familie van Schoonhoven en de kaartclub hebben al Kunst geproefd bij Ellens Restaurant.

Wanneer gaat u 
   Kunst proeven?€ 69,50 p.p.

Schitterende kleuren, allerlei vormen, grillig dan weer strak, kronkelende paden in al hun lengten nodigen 
uit om te genieten van de natuur. Bij Ellens restaurant is het alleen maar kiezen uit pure gerechten 
gemaakt van producten uit de natuur. Geniet van de diverse smaken in vele vormen, kleuren en geuren. 
Ook een kunst. Hierna kunt u nog blijvend genieten van kunst… die u zelf kiest om mee te nemen.

Tip: iedere zondag brunch van 11.00 t/m 14.00 uur.

Salade van groene en witte asperges
met gerookte lamsham en een chutney van mango.  

Struisvogel biefstuk met Safari-ananassaus. 

Of

Baramundi filet deze reuzenbaars uit de Indische Oceaan 
serveren we met een zachte mosterdsaus.

Witte chocolade parfait met aceto balsamico stroop 
en aardbeien.

3 gangen menu + zeefdruk naar keuze*
o.a. Herman Brood, Carry  Tefsen, Sylvia Kristel en anderen

€ 79,00 voor 2 personen

Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem, Tel. 0314 623253
Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

Proeven en zien
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*Er zijn 12 verschillende zeefdrukken om uit te kiezen.

Reserveren gewenst: o.v.v. “Proeven en zien” menu.
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BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen,
aanbouw of een verbouwing??

Beumweg 17 telefoon: 0544-379415
7134 NR Vragender fax.: 0544-379416 www.gzgeveltechniek.nl

* vraag naar de voorwaarden

WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

  info@gzgeveltechniek.nl

Nu:

35,00 korting

per vierkante meter

glas!*

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

Betaande uit:

*  Closetcombinatie

*  Inbouwreservoir

*  Druktoets

*  Fonteincombinatie

*  Vloertegels 

*  Wandtegels 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de voorwaarde

DIVERSE MOEDERDAGAANBIEDINGEN

Diverse 
ligbedden 

nu met 
GRATIS kussen

Bij besteding
vanaf € 50,=

GRATIS attentie
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RRRooommmaaannnooo:::    ssshhhaaawwwlll sss ,,,    rrr iiieeemmmeeennn   eeennn   tttaaasssssseeennn

WWWiiinnngggsss    eeennn   EEExxxppprrreeessssssooo:::    sss iiieeerrraaadddeeennn
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TUINHOUT
Koopjes jagen bij Weulen Kranenbarg

Ruime keus Hardhout en Geïmpregneerd hout

Gaaspaneel 180x180 cm maaswijdte 10 cm € 14,95
Geïmpregneerde schuttingplank 1,6x14x400 cm € 5,00
Alles uit voorraad af te halen of laten bezorgen

Geprofileerd grenen dekdeel 2,8x14,5x400 cm € 7,45
Kastanjepalen Heide- Riet en Wilgenmatten

Schuttingdelen 180x180 cm vanaf € 29,95
Hardhout paal ruw 6x6x300 cm € 11,10
Geïmpregneerde paal 7x7x270 cm € 8,15
Diverse soorten veranda’s en overkappingen in showopstelling

Bij een bestelling boven € 500,- gratis thuisbezorgd in de regio • Genoemde prijzen zijn per stuk incl. 19% btw

Hét adres voor uw complete tuininrichting
Weulen Kranenbarg Tuin en Erf B.V. • Ruurloseweg 45A • Vorden • Tel. 0575-551217



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Zoekt per 1 juni of zo spoedig mogelijk daarna een 

medewerker
financiële administratie

wtf. 0,5
(verdeeld over 5 ochtenden)

Wij zoeken iemand, die
- ervaring heeft met boekhoudkundige en

financieel-administratieve werkzaamheden;
- een bijdrage levert aan diverse ondersteunende

activiteiten;
- kennis heeft van algemeen boekhoudkundige

richtlijnen;
- kennis heeft van boekhoudkundige technieken,

het boekhoudsysteem en financieel-
administratieve procedures en vaardigheid in het
hanteren hiervan;

- vaardigheid in het opstellen van overzichten met
betrekking tot inkomsten en uitgaven;

- een afgeronde MBO/administratieve opleiding
heeft;

- relevante werkervaring heeft in een soortgelijke
functie;

- zelfstandig kan werken in teamverband.

Wij bieden:
- Een uitdagende, afwisselende functie in een

klein team
- een baan met salarisschaal 4, maximaal 

€ 2.108,- (bij fulltime dienstverband)

Voor informatie kunt u terecht bij:
Andre van Duren  0575-462573 (kantoor) tussen
9.00 – 17.00 uur of via 06-49308053 

Of kijk op:         www.gelderveste.nl

Scholengroep GelderVeste
voor christelijk basisonderwijs te HENGELO gld.

Scholengroep GelderVeste
is een Stichting met 20
basisscholen met 3200
leerlingen en 300
personeelsleden.
De personeelsleden en
leerlingen zitten verspreidt
over 20 scholen met 23
gebouwen.

Het bestuur bestuurt op
hoofdlijnen en heeft de
leiding van de organisatie
gemandateerd aan de
algemeen directeur. De
directeuren vormen samen
het directieberaad dat
functioneert als
adviesorgaan van de
algemeen directeur. De
stichting is, als lerende
organisatie, geïnspireerd
door bijbelse waarden en
normen, bezig met
permanente ontwikkeling
om daardoor met de hoogst
mogelijke kwaliteit het beste
uit alle kinderen te halen.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over
de vacature kunt u contact
opnemen met de
stafmedewerker Financiën /
Controller.
Een uitgebreide
profielschets is op te vragen
via het stafbureau.

Uw brief met CV kunt u tot
en met 21 mei 2010 richten
aan:

Scholengroep GelderVeste,
Kastanjelaan 6, 7255 AM
Hengelo (Gld.) 
of per mail aan
personeel@gelderveste.nl  

  Zieuwentseweg 14 7131 LB  Lichtenvoorde
  tel. 0544-371560-372648 fax 0544-377146
  Internet: www.dankbaar.nl E-mail: info@dankbaar.nl

   

Schildersbedrijf Dankbaar is een veelzijdig schildersbedrijf dat hoofd-
zakelijk werkzaam is in het onderhoudsschilderwerk bij particulieren
en bedrijven en voor een deel het schilderwerk in de particuliere
nieuwbouw uitvoert.
Ook in onze professionele spuiterij worden werken uitgevoerd met
een grote diversiteit.

Ter versterking van ons team zoeken wij

Een gemotiveerde en vakkundige
onderhoudschilder

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met 
ervaring op het gebied van schilderen, 
behangen en glaszetten.

Denk je hier aan te kunnen voldoen en dit wil
aanpakken, bel of schrijf ons dan.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER M/V
Omgeving Varsseveld - fulltime- vacaturer. VIW00216

Werkzaamheden:
Binnen deze functie houd je je bezig met de facturatie, het beant-
woorden van vragen van klanten met betrekking tot transport/
logistiek, de transport documentatie en de Internationale cor-
respondentie (Duits/Engels).

Functie eisen: 
- Bekend met ERP systemen;
- een afgeronde MEAO opleiding;
- je beheerst de Duitse en Engelse taal zowel mondeling als

schriftelijk;
- je hebt een aantal jaren werkervaring in een internationale

omgeving.

ALLROUND AUTOMONTEUR M/V
Omgeving Vorden - fulltime- vacaturenummer VMK00217

Werkzaamheden:
Je gaat je bezig houden met het verrichten van onderhoud en
reparatie werkzaamheden aan verschillende types auto's.

Functie eisen: 
- Affiniteit met auto's;
- ervaring in soortgelijke functie;
- klantgericht;
- fulltime beschikbaar.

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – fulltime – vacaturenr: VMK00275

Werkzaamheden:
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verlenen van
verschillende administratieve diensten en het uitvoeren van
boekhoudkundige/controle werkzaamheden. Tevens word je
ingezet op bedrijfsbrede financiële projecten.

Functie eisen:
- Afgeronde Financieel administratieve opleiding;
- ervaring met debiteurenbeheer;
- kennis van MS Office pakket;
- kennis van de Engelse en Duitse taal (Franse taal is een pré).

TIG LASSER/SAMENSTELLER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr. VIW00255

Werkzaamheden:
Het zelfstandig samenstellen van voornamelijk RVS frames en
RVS constructies.

Functie eisen:
- Ervaring met het lassen van dunne plaat;
- zelfstandig werken van tekening.

SENIOR WERVOORBEREIDER M/V
Omgeving Didam - fulltime- vacaturenummer: DSL00049

Werkzaamheden:
Het uitwerken van opdrachten in de breedste zin, welke worden
overgedragen door afdeling verkoop/calculatie. Het calculeren
van meer-minder werkzaamheden van projecten. Onderaannemer-
contracten uitwerken en details uitwerken in autoCAD. 

Functie eisen: 
- Afgeronde opleiding richting Bouwkunde;
- ervaring met AutoCAD;
- ervaring met planningsystemen;
- ervaring met het maken van kozijncalculaties.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ONLINE COMMUNICATIE
MEDEWERKER M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenr. VDB00230

Voor een jonge en dynamische organisatie in de omgeving
van Groenlo zijn wij op zoek naar een Online Communicatie
Medewerker.

De opdrachtgever is actief in de autobranche en affiniteit
met deze branche is derhalve gewenst. Binnen deze functie
ben je verantwoordelijk voor de invulling van een nieuw te
ontwikkelen website en het generen van traffic naar deze
site. Daarnaast zul je betrokken zijn bij het definitieve
ontwerp en invulling van deze site die zich specifiek op
autoliefhebbers richt. 

Binnen deze functie ga je je bezig houden met het bewerken
en plaatsten van foto’s, het schrijven en vertalen van
teksten, het beantwoorden en doorsturen van reacties via
webformulieren en verhogen van de bezoekersaantallen via
sociale media en verschillende internetfora.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die ervaring hebben met
bovenstaande werkzaamheden en beschikken over basis-
kennis van HTML, Adobe Photoshop, Acrobat en Flash.
Daarnaast is kennis en ervaring met traffic-optimalisatie
een pré. Binnen deze functie is eigen initiatief en creativiteit
van groot belang evenals een flexibele instelling.
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl
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Onze organisatie 

Wessels Tegels te Lichtenvoorde is specialist op het gebied van tegels in het
compleet afwerken van badkamers, toiletten en keukens in nieuwbouw,
renovatie en utiliteitsbouw. Wessels Tegels is VCA gecertificeerd, staat op een
professionele manier in de markt en telt meer dan 100 medewerkers.

Opdrachtgevers weten Wessels Tegels steeds vaker te vinden ondanks de
krimpende economie. Het voordeel van Wessels Tegels is dat wij een compleet
pakket aan kunnen bieden. Met de uitbreiding van Wessels Tegels & Sanitair,
Wessels Keukens en Greven Natuursteen zijn wij de ideale partner voor veel
landelijke opdrachtgevers.

Uitstekende kwaliteit, een actieve aanpak en klantgericht maatwerk leiden
landelijk, al bijna 40 jaar, tot succesvolle projecten. Wessels Tegels, een sterk
merk!

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega, een jonge enthousiaste

MAGAZIJNMEDEWERKER
Uw werkzaamheden bestaan uit:

• Na een gedegen inwerkperiode het zelfstandig uitvoeren van alle
voorkomende magazijnwerkzaamheden

• Assisteren bij de administratieve afhandeling
• Het naleven van interne voorschriften
• Kwaliteitsbewaking

Wat kunnen wij u bieden:

• Een zeer afwisselende en verantwoordelijke functie
• Volop studiemogelijkheden
• Een prima salaris

Wat vragen wij van u:

• MBO werk- en denkniveau
• Affiniteit met de bouw is een pré
• Leergierige en gedreven instelling
• Geen acht tot vijf mentaliteit
• Kennis van moderne automatiseringsprogramma’s 

Arbeidsvoorwaarden

U kunt rekenen op goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaar-
den. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor het volgen van trai-
ningen en cursussen.

Solliciteren 

Is deze boeiende en afwisselende betrekking u op het lijf geschreven,
stuur dan uw schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen naar:
Wessels Tegels, t.a.v. Dhr. H.J. Tinselboer, Nobelstraat 2, 7131 PZ
LICHTENVOORDE of per mail naar h.tinselboer@wesselstegels.nl
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met
de heer H.J. Tinselboer (0544 – 712303).



3.38

2.53

12.60

Bijv.: Kaiserbroodjes en
Petit pain wit,
2 zakken à 8 stuks

Bijv.: Stroganoffsaus 
en saus voor asperges

6.44 4.49
per 500 gram

14.97

9.98

5.99

3.99 1.79
 per 500 gram

1.54

10.-

2.06 1.65
2 stuks

3.98 2.49
2 stuks

3.99

voordeelpak

Bijv.: Kipkarbonade naturel

1.99

voordeelpak

Bijv.: Bavaria, 3 kratten
à 12 flesjes x 30 cl

1.15

per 500 gram

3.99


