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De avond werd geopend door Aris van 
Manen, één van de organisatoren en 
eigenaar van de gelijknamige stal, die 
samen met zijn kleindochters Nena, 
Levi en Leila in een rijtuig getrokken 
werd door Wander. Al rijdend door 
de bak heet hij alle aanwezigen van 
harte welkom. Hij bedankt Fenneke 
Dikken van de dressuurstal Seren 
en Michelle Woudsma van Cavalleti 

Ruitersport, de twee andere organi-
satoren, voor het wederom samen 
houden van het evenement. En niet 
te vergeten de buren voor het aan-
bieden van het nabij gelegen weiland 
als parkeerplaats voor de vele belang-
stellenden. Na deze opening volgt de 
eerste dressuur clinic gegeven door 
Adelinde Cornelissen aan twee jonge 
talentjes van 13 en 14 jaar. Ze leren 

van haar dat het belangrijk is om te 
weten waar ze uiteindelijk naar toe 
willen met het paard en dat ze daar-
op moeten focussen en aan werken. 
“Om dat te bereiken is tempocontrole 
een eerste vereiste. En vergeet niet, 
dat het paard leert door het veelvul-
dig te belonen”, aldus topamazone 
Cornelissen. Later op de avond volgt 
de tweede clinic van haar met iets 
ouder jong talent (15, 16 en 23 jaar.
Zij leren van Cornelissen dat naast 
tempocontrole de lenigheid van het 
paard belangrijk is. “En”, zo zegt ze, 
“trainen is grenzen verleggen, steeds 
weer buiten je comfortzone gaan om 

beter te worden”.
Naast deze dressuurclinic werden 
verschillende dressuur- en spring-
veulens en paarden gepresenteerd 
, waaronder zelfs KWPN (Konink-
lijk Warmbloed Paarden Stamboek) 
goedgekeurde hengsten.
Vlak voor de pauze werden alle aan-
wezigen getrakteerd op opzwepende 
muziek door de Brassband Young 
Impact. Eigenlijk hadden ze de avond 
moeten openen, maar het verkeer 
werkte niet mee, zodat ze te laat ar-
riveerden in Vorden. Maar dat mocht 
de pret niet drukken. Ook voor de 
pauze ging deze muziek erin als zoe-
te koek. Dat niet alleen paarden kun-
nen springen, maar ook mensen, be-
wezen de ‘Jolly Jumpers’ deze avond. 
Weliswaar met een trampoline, maar 
toch…, deze in allerlei kostuums ver-
klede mannen haalden de gekste ca-
priolen uit en ze wisten het publiek 
goed te amuseren. De pauze werd ge-
bruikt om een drankje, een hapje of 
een frisse neus te halen. Hierna kon 
iedereen weer verder genieten van 
het uitgebreide programma.
En genieten was het, want Cornelis-
sen showde Aqiedo aan de aanwezi-
gen en daarna werd familie van deze 
dekhengst getoond, Roelie Bril gaf de 
springclinic aan jong talent, waar-
onder zijn kleinzoon en de Stichting 
Paardrijden Gehandicapten Achter-
hoek Oost presenteerde zich met een 
rijtuig waarin naast de instructeur 
een gehandicapte menner in een 
rolstoel zat. Deze stichting was het 
goede doel van de avond. Het men-
nen van paarden door gehandicapten 
heeft een therapeutisch effect. Ze 
gebruiken spieren die anders niet of 
nauwelijks gebruikt worden. Naast 
dit positieve lichamelijke effect is 
vooral het plezier en de ontspanning 
een zichtbaar pluspunt. Aanwezigen 
konden bieden op het dekken door 
dekhengst Aqiedo. De teller bleef ste-
ken bij 1500 euro, waarbij de één na 
laatste bieder het bedrag aanvulde 
tot 1750 euro. Een mooi bedrag voor 
deze stichting uit Groenlo.

Met medewerking van de Brassband 
werd de afterparty tot laat gevierd. 
De organisatie én alle aanwezigen 
kunnen terugkijken op een zeer ge-
slaagde avond met een strak georga-
niseerd programma.

Presenstatie van Aqiedo, Zephyr en Alexandro P

Hip-pique Horse Event wederom groot succes

Vorden – Paardenliefhebbers uit de wijde omgeving togen afgelopen 
zaterdag richting de Dressuurstal Seren in Vorden om daar getuige te 
kunnen zijn van een groot spektakel rondom dressuur, springen en 
mennen. Niet de minste namen in de paardensport gaven acte de pré-
sence, zoals Adelinde Cornelissen (dressuur) en Roelie Bril (springen).

Adelinde Cornelissen showde Aqiedo aan alle aanwezigen tijdens het Hip-pique Horse Event. Foto’s: Theo Janssen.

Onder leiding van Ad Borest heeft 
dit groepje van 4 ondernemers, als 
vrijwilligers, de hoofden bij elkaar 
gestoken om mogelijke oplossingen 
te bedenken voor de ontstane situ-
atie. “Graag delen we onze ideeën 
met u, horen we hoe ú denkt over de 
toekomst van de VVV in Vorden en 
komen we samen met u tot besluit-

vorming. In verband met de beperkte 
tijd (het is snel 1 juli) moeten we nu 
spijkers met koppen slaan!”
De bijeenkomst vindt plaats in Bos-
restaurant De Reehorst aan de Enze-
rinckweg 12 te Vorden en begint om 
14.00 uur. “We hopen er in 2 uur sa-
men uit te zijn en hopen dat er velen 
aanwezig zullen zijn”

VVV nieuwe stijl
Vorden - Per 1 juli aanstaande stopt de subsidie van de gemeente
Bronckhorst aan de VVV. Zonder actie van de kant van de onderne-
mers zal er na die datum geen toeristisch informatiepunt meer zijn in
Vorden. “Gezien het belang van het toerisme als bron van inkomsten
en werkgelegenheid is dit een ongewenste situatie”, zo is de mening
van de ondernemers Ad Borest (Galerie A-quadraat), Raymond Mars 
(Free-wheel) Maarten Smit (Smit Wijnhandel) en Grieto Zeeman (Villa
Zilverlinde en communicatiebureau Raack).

VRIJDAGAVOND
TOT 21.00 UUR

Koopavond
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Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

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

FIETS TE KOOP

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Gevraagd: Hulp in tuin en huis.

Een dagdeel per twee weken.

Info: 06 285 357 60.

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

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

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

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

Tandarts
Zaterdag 10 en zondag 11 mei, M. Hermans, Vorden. Tel. 0575-55 
22 53. Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordap-
paraat.

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

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

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

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 112. 
Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 
afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 
stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 
en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via tel. 
(0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen zo-
als een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens 
kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. 
(0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten 
tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

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

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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

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

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

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 
voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

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

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

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 
inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 mei, ds. G. A. van der Berg uit Rijssen.

Kapel  in de Wildenborch
Zondag 11 mei, 10.00 uur ds. J. Mol uit Bathmen.

Hervormde gemeente Vorden
Zondag 11 mei, 10.00 uur, ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 11 mei, 10.00 uur, ds. Deddie van Alphen

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 mei, 9.30 uur. Woord en communieviering

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 mei, 17.00 uur,Eucharistieviering. Vg. F. Hogenelst. 

Weekenddiensten

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelink-hau-

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

51 60 15 16.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Gratis Lips bij tube Heat lotion.

Pure Aloë vera producten.

Warnsveld Jannie Nijkamp

0575 521316.

Te huur gevraagd: voor tijde-

lijk, een gemeubileerde wo-

ning op een rustige plek.

Tel: 0575 – 551034 / 06 – 

81472509

Te koop: Caravan voortent ex-

tra diep (seizoenen) omloop

7.6 mtr. Prijs € 100,- tel: 0575 

- 520957

Vrijdag 9 mei
en

Vrijdag 16 mei

De Hengelse 
Ambassy 

Singels en Koppels

GEEF U NU OP!

Gedroogde en geperste

kippenmestkorrels. Het beste

voor uw groente-siertuin en

gazon. 25kg zak 7 euro. Ruurlo

06-12971503

Kringloop de Boedelhof

Enkweg 17B in Vorden

di t/m vrij 10.00 - 17.00

zat 9.00 - 16.00

laatste zaterdag van de maand

magazijnverkoop.

LET OP !!!

9 - Juni 2e Pinksteredag

KOFFERBAKVERKOOP !

w w w . d e b o e d e l h o f . n l /

kofferbakverkoop

Dagmenu’s 30 april t/m 6 mei
Dagmenu om mee te nemen € 7,75. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 9,00. Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.)
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 7 mei
Mosterdsoep / Varkensmedaillons met champignonsaus, aard-
appelkroketten en groente

Donderdag 8 mei
½ Gegrild haantje met jus, appelmoes, frieten en zomer rauw-
kostsalade / Apfelstrudel , vanillesaus en slagroom

Vrijdag 9 mei
Champignonsoep / Pangafilet met mosterdsaus, peterselie 
aardappelen en groente

Zaterdag 10 mei (alleen afhalen en bezorgen)
Italiaanse cordon bleu, met ham en kaas, aardappelen en 
groente / IJs met slagroom

Maandag 12 mei
Gesloten

Dinsdag 13 mei
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room

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

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Zaterdag 10 mei  vanaf 09.00

uur de jaarlijkse GROTE ROM-

MELMARKT bij de Andreas-

kerk, Primulastraat in Brum-

men. Meer dan 50 !! kramen  

met o.a. schilderijen, boeken,

antieke spullen  etc. Kortom: 

Voor ieder wat wils. Bezoek

onze website voor meer info:

www.andreasmarktbrummen.

nl



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

Exclusieve 
moederdagvlaai
met verse hollandse aardbeien € 9,00

Moederdaghart  
van heerlijke cake
afgemaakt met fondant of verse 
aardbeien en leuke versieringen € 5,50 

Voor zondag Moederdag
Ontbijt aan huis voor moeder 
met verse broodjes, croissant, 
beleg en een bloemetje € 18,50

Brood met smaak en liefde gemaakt...

Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 0575-551373

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van 
onze lieve zoon en broertje

Dirk
Dirk is geboren op 26 april 2014 
weegt 3840 gram en is 54 cm lang

Rob, Anja en Fleur Langwerden

Lankhorsterstraat 28a
7234 ST Wichmond
06-52555920

Op 31 maart overleed mijn lieve zorgzame 
moeder, schoonmoeder, onze oma en 
overgrootoma
 

Gerrie Meenink-Ligtenbarg
 
Uw aanwezigheid bij het afscheid nemen,
de crematie en ook uw reacties in de vorm 
van kaarten en telefoontjes hebben 
ons heel goed gedaan.
Onze hartelijke dank daarvoor.
 

Hanny Kreeftenberg-Meenink
Ben Kreeftenberg
Karina, Arno en Mila
Marleen

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

klik webwinkel.

graag ontvangen wij u hier,
Installatiebedrijf Altena

Borculoseweg 9
Ruurlo

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
5 

t/
m

 1
0 

m
ei

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

SPECIAAL VOOR MOEDERDAG

Bij varkenshaasmedaillons

GRATIS MOSTERDSAUS

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 
beenham

GRATIS 100 GRAM 
BEENHAMSALADE

SPECIAL

Crocante

160
100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Kip
cordon bleu

498
4 stuks

MAALTIJD IDEE

Babi -
pangang

550
500 gram

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw gebitsp
roth

es

e

Adinda Brugman
Tandprothetische praktijk

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

Te huur:
50 m2 geïsoleerde atelier / opslagruimte plus zolder 

en 15 m2 berging, vrijstaand / landelijk gelegen.
Omgeving Zutphen, Mobiel: 06 - 22684706

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



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

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

OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

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

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Perkgoed in decopot

Potmaat 29 cm. Per stuk

van 14,99Cvoor 

9,99

wk 19. Geldig van 08-05 t/m 14-05. OP=OP

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

Spetterende 
openingsactie:
25% korting

op alle professionele 
Wijzonol producten

(Actie is geldig in de maand mei)

Tel.: 06 - 23328236

Verf
Afhaal
Center
Hengelo

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

info@verheytoldijk.nl | www.verheytoldijk.nl

Laat de circulatiepomp van de vloer-

verwarming niet meer nutteloos draaien!

Voor besparen van energie en een efficiënt gebruik 

van de circulatiepomp biedt onze Comfortiser de 

ideale oplossing.

Energiebesparing (Voorbeelden berekening):

aantal uren per jaar

stookuren

365 dagen  x 24 uur

200 dagen  x   5 uur

8760 uur

1000 uur

vermindering draaiuren van circulatiepomp 

door gebruik van Comfortiser
7760 uur

uitgangspunt bij onderstaande berekening:

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

Pompstand

1  7760 uur á 35 Watt = 271kWh

2  7760 uur á 50 Watt = 388kWh

3  7760 uur á 65 Watt = 504kWh

Energiebesparing/jaar terugverdientijd

€   62,33

€   89,24

€ 115,92

<15 mnd

<11 mnd

<8 mnd

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

Doesburg)

Vrijdag 9 mei
en

Vrijdag 16 mei

De Hengelse 
Ambassy 

Singels en Koppels

GEEF U NU OP!

We’ve got more in store
www.motoport.nl

ZATERDAG 10 MEI

MOTOPORT MOTOR

MotoPort Zelhem
Brinkweg 15a   7021 BV Zelhem   Telefoon 0314 - 621849 

info@motoportzelhem.nl   www.motoportzelhem.nl

Wil je wel motorrijden, maar heb je nog geen rijbewijs? Of heb je al jaren niet 
meer gereden en wil je het gevoel van motorrijden weer eens ervaren? 
Kom naar de MotoPort Motor Opstapdag op zaterdag 10 mei. 
Onder begeleiding van een rijinstructeur van: 
Ton Blankenstein Motorrijopleiding te Haarlo, Auto- en Motorrijschool Lidy te 
Zelhem of Verkeersschool Frank Massop te Winterswijk 

Op 10 mei staan er meerdere demo- en lesmotoren klaar van diverse merken. 
Wil je (weer) eens op een motor stappen? Reserveer dan zaterdag 10 mei alvast in je agenda

*Om teleurstelling te voorkomen vragen we je om in te schrijven via info@motoportzelhem.nl

Ps. Wij zoeken medewerkers voor de buitendienst op zelfstandige basis.
H. van der Molen 0627229596 of hvdm@hetnet.nl 

www.helicopter-service.de   



Het evenement in Lochem kent een 
lange historie. De eerste wedstrijd 
vond plaats in 1982; met ruim 2.000 
toeschouwers was de jonge organisa-
tie heel tevreden. Nu wordt gerekend 
op zo’n 7.000 man. Men is intussen 
hard bezig om de zaken weer hele-
maal op de rit te krijgen. Er mag dan 
wel een bestuursvernieuwing hebben 
plaatsgevonden, op de meer dan der-
tig jaar ervaring kan men nog steeds 
bouwen en is de steun van de drie 
hoofdsponsors, MechaTrac, Hoftijzer 
en Almat onveranderd. De Tractor 
Pulling van Lochem is één van de 
meest prestigieuze evenementen op 
de Nederlandse wedstrijdkalender 
van ‘pulls’ en de bezoekersaantallen 
zijn altijd buitengewoon. Toch is dat 
voor de organisatie geen reden om 
achterover te leunen. Lochem moet 
immers altijd bijzonder blijven.

De grootste verandering waar het 
bestuur voor gaat zorgen? Gerrit Es-
selink, secretaris: “Dat we het samen 
gaan doen, niet alleen met betrek-
king tot het bestuur, maar vooral ook 
samen met de omgeving.” Je zou het 
maatschappelijk verantwoord organi-
seren kunnen noemen. Zo worden de 

omwonenden van het wedstrijdter-
rein meer betrokken bij het evene-
ment en de plaatselijke middenstand
mag er meer van profiteren. Tegen-
over de hinder die ondernemers on-
dervinden door extra verkeer en over-
enthousiaste toeschouwers moet wel
wat staan, dus worden de boodschap-
pen van de stichting niet langer bij de
grote supermarkten gedaan, maar bij
lokale winkeliers. Sportverenigingen 
uit de buurt kunnen meeprofiteren 
door hun leden tegen een vergoeding
voor hun club te laten meewerken bij
de op- en afbouw en ook krijgen ge-
handicapten de kans om een bijdrage
te leveren aan de wedstrijd.
Ook voor de toeschouwers zullen 
er veranderingen zichtbaar zijn. Er 
wordt wat meer geboden aan de be-
zoekers, zoals een extra feesttent en
een winkelstraat op het terrein met
leuke kraampjes. Alles voor een ge-
weldige sfeer. De Tractor Pulling in 
Lochem vindt plaats op zaterdag 2
augustus. Het terrein gaat om 14.00
uur open en om 17.00 uur beginnen
de wedstrijden. 
Kaarten à € 18,- (voorverkoopprijs)
zijn sinds 1 april online te koop via
www.tractorpullinglochem.nl.

Vernieuwing in bestuur brengt vernieuwende impulsen

Tractor Pulling Lochem 
voorbereiding in volle gang

Lochem - De Stichting Tractor Pulling in Lochem heeft sinds 2014 een
bijna volledig vernieuwd bestuur. Dagelijks wordt toegewerkt naar de
2e augustus, er wordt flink vergaderd en de kaartverkoop is gestart.
Kortom de voorbereidingen zijn in volle gang!

Een naaimachine in Nederlandse 
huishoudens is veelal een hobby in-
strument. Maar ook talloze profes-
sionals weten de weg naar het fami-
liebedrijf in het centrum van Lochem 
te vinden. Al sinds 1971 is Borgonjen 
Naaimachinespecialist actief in Lo-
chem. Tot voor enkele jaren geleden 
runden Martin en Magda ook een 
naaimachinewinkel in Vorden waar 
de oorsprong van het bedrijf ligt. 
Naast de uitgebreide keuze aan tallo-
ze naaimachines van het kwalitatief 
sterke merk Bernina bestaat het as-
sortiment ook onder meer uit machi-
nes van Pfaff en Brother. Martin: “We 
zijn een specifieke winkel waarvan je 
er niet zoveel meer tegenkomt. Vroe-
ger had ieder dorp wel een naaima-
chinespecialist. Maar dat is verleden 
tijd.” Veel vrouwen beschouwen de 
winkel van Martin en Magda dan ook 
als een ‘snoepgoedwinkel’ op naai-

machine gebied. De keus is ruim en 
voor iedere portemonnee is er iets te 
koop. “Daarnaast hebben we nog een 
uitgebreid aanbod aan klein vak ar-
tikelen”, zo vult Magda Martin aan. 
Maar het meest kenmerkende van 
Martin en Magda en hun medewerk-
ster is de uitgebreide kennis van de 
naaimachines. “En ik repareer de ma-
chines nog zelf”, zo verklaart Martin.
Bernina staat bekend om zijn kwa-
liteitsproducten met een uitzonder-
lijke precisie en afwerkinggraad. 
Dit komt vooral doordat er enkel 
gebruik gemaakt wordt van hoog-
waardige materialen, waardoor ook 
een uitstekend steekbeeld ontstaat. 
Martin:”Producten van Bernina wor-
den door kwaliteits- en designbewus-
te gebruiksters wereldwijd gebruikt 
voor textiele vormgeving, naaien, 
borduren en quilten, maar ook voor 
vilten en snijden. Innovatie staat 

bij Bernina reeds lang op het pro-
gramma.” In 1932 verliet de eerste 
huishoudnaaimachine met het merk 
Bernina de fabriek in het Zwitserse 
Steckborn. Vandaag de dag produ-
ceert Bernina International een veel-
voud aan machines die uitblinken 
wegens hun moderne techniek en 
die geheel op de verschillende eisen 
van ambitieuze creatievellingen aan-
gepast zijn door het onafhankelijke 
familiebedrijf. Bernina is niet beurs-
genoteerd en produceert de machi-
nes en accessoires in de productiefa-
ciliteiten in Steckborn (Zwitserland) 
en in Lamphun (Thailand). De Berni-
na is alleen verkrijgbaar bij Bernina 
dealers zoals Borgonjen die hiervoor 
de cursussen bij Bernina gevolgd 
heeft zodat men altijd verzekerd is 
van een optimale service. Voor meer 
informatie: www.bernina.com en  
www.wimpelcentrum.nl/lochem.

Zwitserse dagen bij Borgonjen 
Naaimachinespecialist
Lochem - Borgonjen Naaimachi-
nespecialist in Lochem is een be-
grip in Oost-Nederland. Zelfs van 
ver buiten de regio weten men-
sen de weg naar de knusse en ge-
zellige winkel aan de Nieuwstad 
te vinden. Martin en Magda Bor-
gonjen houden vrijdag 9 en za-
terdag 10 mei twee zogenaamde 
‘Zwitserse dagen’. Vrijdag vindt 
er van 10.00 tot 17.00 uur en za-
terdag van 10.00 tot 16.00 uur 
speciale demodagen plaats. Men 
kan dan uitgebreid genieten van 
de naaimachines van het Zwit-
serse merk Bernina. Een mede-
werkster van Bernina zal aanwe-
zig zijn en de machines demon-
streren en ook Martin en Magda 
Borgonjen kunnen u van raad en 
daad voorzien. Tot slot kan men 
op beide dagen profiteren van in-
teressante aanbiedingen. Borgonjen Naaimachinespecialist in Lochem.

Op maandag 12 mei is er een vraag-
gesprek te beluisteren van Annie Al-
berink met dhr. Wim Janssen over 
het 150-jarige jubileum van de St. 
Willibrordkerk in Steenderen. Dhr. 
G.J. Bos uit Laag Soeren zal in de uit-
zending van 19 mei een overdenking 
houden. Op maandag 26 mei is er een 
bijdrage van de dhr. Jan Vreman uit 

Ruurlo. Het programma ‘De Muzika-
le Ontmoeting’ wordt iedere maan-
dagavond  tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de 
uitzending kunnen er van 20.00 uur
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
daarop volgende week, via het tel. 
nummer van de studio: 0314-624002 .

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of  94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org.

De muzikale ontmoeting
Regio - In het interkerkelijke pro-
gramma “De Muzikale Ontmoe-
ting “ bij Radio Ideaal zijn voor 
de komende uitzendingen weer 
studiogasten uitgenodigd.

De in Kranenburg geboren en geto-
gen Peter Koers (52) was onlangs op 
bezoek bij zijn zus Yvonne Wolsink- 
Koers in Doetinchem. Reden genoeg 
om Peter daar op te zoeken en te in-
formeren wat hem vanuit Duitsland 
beweegt, om materialen te verzame-
len voor een boekje over de toen-
malige kleuterschool Maria Goretti. 
En hoe komt een Kranenburger in 
Neurenberg terecht? Peter: “Na de la-
gere school, heb ik in Borculo de LTS 
bezocht. Ik wilde metselaar worden 
en heb nog een poos gewerkt bij de 
firma Ruiterkamp in Linde gewerkt. 
Toen kwam de recessie in de bouw 
en werd ik werkeloos. Intussen was 
ik groot fan van rockband Creedense 
Clear Water Revival. Ik richtte met 
veel succes een fanclub op, met we-
reldwijd ruim 6000 leden. Ik ging 
naar veel optredens van de band, Eu-
ropa, Amerika e.d. Tijdens één van de 
concerten heb ik Ilona leren kennen, 
wondend in Neurenberg. Op een ge-

geven moment ben ik daar gaan sa-
menwonen met Ilona”, zo zegt Peter. 
Maar Peter Koers had nog een andere 
hobby, zo maakte hij een paar jaar ge-
leden een boek over de familie Koers 
waarbij hij de gegevens tot de 17e 
eeuw “achterhaalde”. 
Er verschenen nog meer boekjes zo-
als bijvoorbeeld “Op de Kranenburg”. 
Een boekje over de geschiedenis van 
de Kranenburg. Uit onderzoek van 
Peter Koers bleek dat Kranenburg zijn 
naam te danken heeft aan de kraan-
vogels die daar ooit broedden. Ook 

wordt de godsdienst (door de eeuwen 
heen) en de verdwenen kapellen be-
schreven. Een boekje “opgeleukt” 
met prachtige foto’s. Peter Koers: “Op 
gegeven moment kwam één van de 
boekjes die ik heb gemaakt, in han-
den van Louise Wolbert, waarna via 
haar het idee ontstond om een boekje 
over de kleuterschool te maken. 
Ik kan uit de periode 1954- 1977 nog 
materiaal, foto’ s e.d. gebruiken. Dan 
gaarne een mailtje naar: 
Peter@van-courts-tot-koers.com of 
telefonisch 0049- 911-563647.

Geschiedenisboekje kleuterschool 
Kranenburg
Kranenburg - Peter Koers, wo-
nend in Neurenberg (Duitsland) 
en vroeger woonachtig in Kranen-
burg is bezig met het verzamelen 
van materiaal voor het uitgeven 
van een boekje over de geschiede-
nis van de R.K. kleuterschool Ma-
ria Goretti, dat toentertijd was 
gevestigd aan de Eikenlaan op de 
Kranenburg. En dan gaat het met 
name over kleuters in de periode 
1954 tot ongeveer 1977.

Peter Koers

De organisatiecommissie is er weder-
om in geslaagd een werkelijk formi-
dabel aantal goederen in te zamelen. 
Leuke hebbedingetjes, maar ook zeer 
waardevolle zaken zullen door ruim 
honderd vrijwilligers te koop worden 
aangeboden vanuit meer dan 50 kra-
men die de markt bevat. De topstuk-
ken worden ’s middag om 15.00 uur 
geveild. Voor de tuinliefhebbers is er 
een zeer groot assortiment planten. 
De Andreasmarkt staat bekend om 
zijn gezelligheid. Live muziek, spel-

letjes voor jong en oud, een draai-
molen voor de kleintjes, aan elke
leeftijdsgroep is gedacht. De R.K. Jon-
gerenmiddag die diezelfde dag haar
jaarlijkse open dag houdt, verzorgt 
gezellige activiteiten voor de kinde-
ren (schminken, springkussen etc.).
Wie de inwendige mens wil verster-
ken kan terecht in de uitgebreide
snackhoek. Dit alles maakt de An-
dreasmarkt tot een gezellig festijn
voor jong en oud. Voor meer info:
www.andreasmarktbrummen.nl.

Grote Andreas-
rommelmarkt Brummen
Brummen - Zaterdag 10 mei wordt aan de Primulastraat in Brummen
voor de 21e keer de grote Andreas Rommelmarkt gehouden. De eerste
in de rij van grote Brummense voorjaarsmarkten zoals de Kerken-
markt en de Pinkstermarkt. De Andreasmarkt is al jaren een hap-
pening met een grote aantrekkingskracht op het publiek in de wijde
regio.

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

Actiemarkt 
Vorden
Vorden - Op vrijdag 9 mei houdt 
de marktvereniging Vorden weer 
een actiemarkt. Wanneer u aan-
kopen doet op de markt krijgt 
u enveloppen waarmee u kans 
maakt op mooie prijzen.

Ook wordt er gebeden en gaan we 
samen zingen. Kortom, voor elk wat 
wils. 
Na afloop is er tijd om na te praten 

onder genot van een kop koffie of 
thee. We hopen u te zien op zondag 
11 mei, neem uw moederdagvisite ge-
rust mee!

Ont-Moeten:  
Remco Hakkert
Vorden - Op 11 mei is er om 19.00 uur Ont-Moeten in het ‘Achterhuus’ 
van de Gereformeerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden. Er wordt een 
dvd getoond van Remco Hakkert met zijn getuigenis en enkele mooie 
liedjes van zijn hand.



Toen Jeroen Timmers onlangs door 
de Werkgroep op de hoogte werd 
gesteld van de uitreiking van deze 
Parel, had hij geen idee wat deze on-
derscheiding inhield. Jeroen: “Dat is 
ons intussen duidelijk geworden en 
het betekent dat wij met ons Groep-
shotel op de goede weg zijn en dit ver-
vult ons met trots”. Dat het echtpaar 
Timmers hier terecht is gekomen, 
berust op louter toeval. Jeroen Tim-
mers: “We runden enkele jaren een 
groepshotel in Nunspeet, dat wij op 
gegeven moment hebben verkocht. 
Wij hadden plannen om iets derge-
lijks in Duitsland te beginnen, toch 
hebben we daar vanaf gezien. Met de 
auto vanuit Nunspeet op weg naar 
Ruurlo, kwam ik langs dit klooster, 
een dichtgetimmerd gebouw met het 
bordje “Verboden Toegang”. Ik dacht 
gelijk dat is iets voor ons. Danielle 
dacht er net zo over. Via Google kwa-
men we achter de naam van de eige-
naar: Dijkman Projecten.
Niet veel later zaten we al met Jan 
Dijkman om de tafel. Een business-
plan gemaakt en dankzij een voortref-
felijke samenwerking met Jan wer-
den wij de uitbaters van het groep-
shotel in wording”, zo zegt Jeroen 
Timmers. Toen brak een periode aan 
van keihard werken en drie maanden 
lang dagelijks van Nunspeet naar de 
Kranenburg! Groepshotel Klooster 
van Kranenburg bestaat inmiddels 

uit vier verdiepingen die via de lift 
of trap goed bereikbaar zijn. De eer-
ste verdieping telt 21 hotelkamers, 
allemaal voorzien van badkamer en 
rolstoel toegankelijk. De tweede ver-
dieping telt zes kamers. Alle kamers 
op deze verdieping hebben een ruime 
rolstoel aangepaste badkamer. Er 
kunnen in het groepshotel maximaal 
53 personen in verschillende groeps-
grootte overnachten.

Jeroen Timmers: “We hebben veel 
problemen moeten overwinnen. Het 
klooster was een kaal gebouw (casco). 
Toch hebben we vanaf het begin (juni 
2013) het heilige vertrouwen in een 
goede afloop gehad. Veel zelf gedaan 
en daar waar nodig vakkundige be-
drijven ingeschakeld. Bewoners hier 
op de Kranenburg zeiden tegen ons: 
“As iej dat hier veur mekare kriegt, 
kumpt er een standbeeld”. Prachtig 
toch! We hebben de buurt uitgeno-
digd om het gebouw te bekijken. Da-
nielle: “De mensen op de Kranenburg 
zijn zeer gemoedelijk, direct bereid 
om te helpen”, zo zegt ze. 

Jeroen: “Ons groepshotel is inmiddels 
gespecialiseerd in het verzorgen van 
onvergetelijke vakanties voor men-
sen die zorg behoeven. Danielle is 
de gastvrouw en ik ben o.m. de kok. 
Eten is voor onze doelgroep heel erg 
belangrijk, mensen met bijvoorbeeld 
een dieet, geen enkel probleem. We 
springen in op de wensen van de 
klanten. Tot dusver zijn we tevreden 
over de klandizie, we krijgen steeds 
meer boekingen. Momenteel zijn we 
in gesprek met de organisatie “De 
Zonnebloem” over het boeken van 
vakanties in ons hotel. Verder heb-
ben wij al een vaste klantenkring. 
Ook steeds meer feestjes, verjaar-
dagspartijtjes, vergaderingen e.d. in 
ons grand café in het souterrain. De 
Kapel op de eerste verdieping is nog 
in originele staat en ook voor allerlei 
doeleinden geschikt. Binnenkort heb-
ben we hier nog een trouwpartij van 
een echtpaar uit Haarlem”, zo zegt Je-
roen Timmers, die de samenwerking 
roemt met “buurman” het Heiligen-
beeldenmuseum.

Groepshotel ‘Klooster van Kranenburg’ 
is Parel van Vorden 2013
Vorden - Toen een jaar geleden 
de verbouwingswerkzaamheden 
bij het Klooster van Kranenburg 
in volle gang waren, werd er al 
gesproken dat het Groepshotel 
een parel voor Vorden zou zijn. 
Inmiddels is dit werkelijkheid 
geworden, want de Werkgroep 
Leefbaarheid Vorden heeft het 
gebouw uitgeroepen tot de Pa-
rel van Vorden 2013. Volgens de 
Werkgroep verhoogt het Groep-
shotel de leefbaarheid van Vor-
den en omgeving. Het kostbare 
kleinood zal op dinsdag 13 mei 
aan de uitbaters van het Groep-
shotel (Jeroen en Danielle Tim-
mers) worden uitgereikt.

Jeroen en Danielle Timmers

Jeroen Timmers is momenteel twee-
dejaars student aan het Graafschap 
College in Doetinchem. In 2015 
hoopt hij af te studeren als zelfstan-
dig bakker. Daarna wil hij een Ho-
reca opleiding (inclusief een kokop-
leiding) volgen. Wanneer alles naar 
wens verloopt gaat hij daarna aan 
de slag bij pa en ma in het Groep-
shotel Klooster van Kranenburg, 
waar hij overigens in de weekends 
al volop actief is. Jeroen: “Op tienja-
rige leeftijd hielp ik mijn ouders al 
regelmatig in het Groepshotel dat zij 
toen in Nunspeet beheerden. Ik wist 
toen al voor mijzelf dat ik later ook 
de kant van horeca/bakker op wilde 

gaan en heb eerst de praktijkschool 
in Zwolle bezocht. Toen mijn ouders
naar de Kranenburg verhuisden, ben
ik de studie aan het Graafschap Col-
lege in Doetinchem gaan volgen”, zo
zegt Jeroen Timmers. Richard Jansen,
één van zijn leraren in Doetinchem 
adviseerde hem vorig jaar al om deel
te nemen aan de Nederlandse kam-
pioenschappen “Brood en Banket”. 
Toen behaalde Jeroen de vierde plaats
en nu een jaar later Nederlands kam-
pioen. 
De zelfbewuste Jeroen Timmers na
de bekendmaking door de jury: “Ik
wist dat ik een goed product had ge-
maakt”.

Nederlands kampioen 
“Brood en banket”
Vorden - De 17-jarige Jeroen Timmers, zoon van de uitbaters van 
Groepshotel Klooster van Kranenburg (Jeroen en Danielle Timmers),
is in het Opleidingscentrum Wageningen in de categorie “Brood en
Banket” kampioen van Nederland geworden. Tijdens de eindjurering
werd zijn “Noten-pistachekoek/ cranberry- frambozenbroodje” als
beste beoordeeld.

Jeroen Timmers

De ludieke aankomst van leerlingen 
is al jaren een publiekstrekker in Vor-
den. De leerlingen proberen op een 
originele manier te arriveren bij dit 
feest. Een jury bepaalt wie de prij-
zen in de wacht mogen slepen voor 

de origineelste, leukste en fraaiste 
presentatie. En natuurlijk de ‘Queen 
and King’ verkiezing en de hamvraag: 
Wie is dit jaar onze BN-er? 

Binnenkort volgt het verslag.

Galafeest ‘t Beeckland

Vorden - Ook dit jaar is er weer het grandioze galafeest voor alle eind-
examenkandidaten van `t Beeckland. De ludieke aankomst van het 
galafeest is op donderdag 8 mei tussen 19.30 tot 21.00 uur bij Hotel 
Bakker Vorden.

Vanuit Zutphen vertrok de boot om 
9.30 uur richting Deventer/Olst. Onder 
het genot van een kopje koffie/thee en 
een plak cake heette Ilonka Jolink, 
hoofd van de bootdagtocht, iedereen 
van harte welkom. Tijdens haar ope-
ningswoord werden een aantal vrijwil-
ligers voorgesteld. Pastor Marga Peters 
uit Baak, gepensioneerde arts Walther 

Haas uit Vorden, accordeonisten Theo 
Jaaltink en Ria Dolfijn uit Hengelo en 
Milagros vrijwilligster van De Zonne-
bloem uit Vorden.Na vier jaar hoofd 
van de bootcommissie te zijn geweest, 
draagt Ilonka Jolink van de afdeling 
Steenderen, het ‘stokje’ over aan Mi-
lagros van de afdeling Vorden. Ilonka 
blijft wel voor de afdeling Steenderen 

betrokken bij de bootdagtocht. In to-
taal zijn er 140 gasten en 27 vrijwil-
ligers mee geweest. Tijdens de vaart 
werden de gasten voorzien van eten,
drinken en de nodige zorg door de
vrijwilligers. De gasten die het nodig
hadden, konden gaan rusten op een
bed. De vijf vrijwilligsters uit de zorg
hielpen bij deze verzorgende onder-
steuning. Om 17.00 uur werd de boot
weer aangelegd aan de IJsselkade in
Zutphen. De gasten gingen na een
gezellige en goed verlopen dag weer
huiswaarts. Ilonka Jolink bedankt alle
vrijwilligers die hebben bijgedragen
aan deze bootdagtocht voor hun inzet
en goede voorbereidingen!

Geslaagde bootdagtocht van De Zonnebloem

Steenderen - Op dinsdag 29 april maakten de afdelingen Vorden, Hen-
gelo/Keijenborg, Wichmond/Vierakker en Steenderen van De Zonne-
bloem regio IJsselstreek onder redelijke omstandigheden de jaarlijkse 
bootdagtocht met de Zilvermeeuw 2. Tijdens het inschepen aan de 
IJsselkade in Zutphen, werden de gasten een beetje nat door de regen. 
Gelukkig werd het daarna beter en heeft iedereen een mooie vaart 
gehad.

De kinderen kunnen het formulier, 
inclusief het inschrijfgeld op drie 
verschillende adressen voor 18 juli 
inleveren. De website www.hutten-

bouwdagenvorden.nl heeft een ander 
uiterlijk gekregen en biedt eveneens 
de mogelijkheid om via deze site het 
inschrijfformulier in te vullen en te 
versturen. 
De organisatie doet een beroep op de 
ouders om zich aan te melden als vrij-
williger, want de Huttenbouwdagen 
kunnen alleen doorgaan met hulp 
van voldoende vrijwilligers. 
pDat kan bijvoorbeeld ook voor een 
halve of hele dag. Jongeren van 16 
jaar of ouder kunnen zich eveneens 
opgeven.

Huttenbouwdagen: organisatie in volle gang
Vorden - Woensdag 27 en don-
derdag 28 augustus worden op 
het terrein aan Het Wiemelink 
de Huttenbouwdagen gehouden. 
De medewerkers zijn inmiddels 
begonnen met de organisatie. In 
de week van 6 mei worden de in-
schrijfformulieren op de Vorden-
se basisscholen uitgedeeld.
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Young Ones!             Flophouse Toldijk    &    Plattelandsjonge
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agenda van mei t/m nov 2014
Ben je tussen de 16 en 18 jaar en heb je zin om één keer per maand iets gezelligs te doen met je 
leeftijdsgenoten? Dan is er nu The Young Ones! Een groep enthousiaste jongeren die graag leuke 
activiteiten organiseert en onderneemt.  Denk aan: lasergamen, klimmen, waterskiën, karten en het 
spel crazy 88!

Om het seizoen goed te beginnen wordt er gestart met een superlekkere BBQ en wel op 25 mei 
vanaf 16.30u in Flophouse, wees erbij!!

Voor meer info over deze en andere activiteiten zie onze  
Facebookpagina: facebook.com/youngonesbronckhorst,  

zo 25 mei
aanvang | 16:30

Steakhouse! BBQ  
bij Flophouse. Kosten: 5 euro p.p

Zo 22 jun Outdoor lasergame!

zo 7 sep Klimbos! 

zo 26 okt CRAZY 88! 

zo 23 nov Karten!

Check onze website Humstee.nl en flophouse.nl of 
Facebook facebook.com/youngonesbronckhorst

The Young Ones, een samenwerking tussen Flophouse Toldijk en Platte-
lands Jongeren Steenderen.

voor meer informatie: 
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2 TB GEHEUGEN

PARAPLU-SYSTEEM

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 07-05-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 07-05-2014 t/m donderdag 15-05-2014

Mini smaak- 
trostomaten
500 g

Witte 
druiven
500 g

Vanaf woensdag 07-05-2014

VERLAGINGEN
PRIJS

Ca. 400 g

Varkens-
fi letlapjes

350-375 g

Speklapjes 
of fi letlapjes

1 kg

Kipfi lets

700 g

Schouder-
karbonade

600 g

Hamlappen

Ca. 400 g

Magere 
speklapjes

Netwerkschijf 
MD 86979

Quick-Up 
iglotent

In diverse kleuren.

Fuchsia’s of
hangplanten

Taupe of zwart.

Aluminium 
hangparasol



Klokslag tien uur gingen de poorten 
open en stroomde het plein vol met 
koopjesjagers. Sommige onder hen 
hadden de dag ervoor al gekeken 
en wilden toen het liefst al hun slag 
slaan. Net als elk jaar was het aan-
bod weer zeer divers en waren alle 
kraampjes goed gevuld met allerhan-
de prullaria; van tassen, speelgoed, 
meters boeken, elektrische appara-
ten tot aardewerk en glaswerk, klei-
ne meubels en plantjes. Vele spullen 
verwisselden van eigenaar en brach-

ten daardoor een duit in het zakje 
voor de organisator van de markt, 
de Stichting Vrienden van de Parel
van Baak. Zij zetten zich in voor (het
behoud van) de St. Martinuskerk in
het dorp. Naast vele trouwe vrijwil-
ligers mocht de Stichting dit jaar ook
weer gebruik maken van de inzet van
jongeren, waar ze uiteraard heel erg
blij mee is. Want wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst. Na een uurtje of
vijf was de beste waar verkocht en
kon de balans worden opgemaakt.

Jaarlijkse Pleinmarkt Baak 
druk bezocht

Baak - De zolders, kelders, schuurtjes en kasten waren ook dit jaar 
weer door de Baakse bevolking grondig opgeruimd voor de jaarlijkse
pleinmarkt. Zaterdagmorgen werden alle spullen die op de stoep
waren gezet in de aanhanger geladen en naar het plein bij de kerk 
gebracht. Daar stonden de vrijwilligers klaar om alle aangeboden
spullen te sorteren en klaar te zetten voor de verkoop de volgende dag.

Het plein rond de kerk was goed gevuld met waar en kopers.

Op 7 april 2013 onthulde Frans Hel-
mich, samen met Antoon Janssen 
het paneel met kaart en drie Hel-
michwandelroutes aan de muur van 
Concordia. Wandelroutes die werden 
aangelegd door Baaks Belang waarbij 
wandelaars met toestemming over 
landerijen van verschillende eigena-
ren lopen, waaronder de gronden van 
de familie Helmich, de naam van de 
routes. Frans Helmich nam in zijn 
toespraak de aanwezigen kort mee in 
de geschiedenis van zijn familie, met 
dank aan Pater Koekkoek die deze 
opschreef in zijn boek ‘De Heerlijk-
heid Baak’. Tot slot kwamen de wan-
delaars na een stukje van de route 
te hebben gelopen, bijeen in Café de 
Bierkaai. Uitbater Patrick Leferink liet 
toen weten in de weekenden rond de 
middag open te gaan. Ruim een jaar 
later zitten Patrick Leferink, Frans 
Helmich en Gerrit Jan Temmink bij 
elkaar in het café. “Het wapen dat 
hier vroeger hing is weer opgehangen 
en Gerrit Jan draait onder de vlag van 
Het Wapen van Baak,” legt Patrick 
uit. “Het is onderdeel van de Bier-
kaai, maar Gerrit Jan draait eigenlijk 
zijn eigen bv’tje binnen de Bierkaai, 
Het Wapen van Baak gebruikt hij als 
handelsnaam.” Vijf dagen per week, 
woensdag tot en met zondag, is het 
lunchcafé open vanaf 10.30 uur. Er is 
een kleine kaart, tot 19.00 uur. Dan 
neemt Patrick het stokje van hem 
over. “Het is een mooie combinatie 
om de gelegenheid te bieden overdag 
voor wandelaars en fietsers.” Party-
café de Bierkaai is ’s avonds geopend. 
Patrick Leferink blijft daarnaast par-
tijen en kroegfeesten organiseren. 

“In feite verandert er niks, er is een 
uitbreiding in onze openingstijden en 
aanbod van lunchkaartgerechten.”
Gerrit Jan Temmink leerde voor kok 
en werkte vele jaren in de horeca. De 
laatste jaren werkte hij in de even-
eens dienstverlenende makelaardij, 
tot dit dienstverband werd beëindigd. 
Na een ontmoeting met Frans Hel-
mich, die vanwege de Helmichroutes 
eigenlijk wilde dat de mensen die in 
Baak wandelen ook een kopje koffie 
of een lunch konden nuttigen, kwam 
een samenwerking tot stand. “Het is 
een hele gezellige kroeg, leuk om te 
zien, met een fijne sfeer. Mensen ver-
baasden zich erover dat het niet altijd 
open is,” weet Gerrit Jan. “We probe-
ren hoofdzakelijk wandelaars en fiet-
sers te bedienen. Er loopt een knoop-
puntenroute vlak achter de kerk om.” 
Inmiddels zijn er ook oplaadpunten 
aangelegd voor elektrische fietsen en 
is het mogelijk om rond te kijken in 

de St. Martinuskerk. Ook de tegen-
overliggende beeldentuin van beeld-
houwerij Baak is absoluut de moeite 
van het bezichtigen waard. Vanaf 2 
mei ligt een prachtige, nieuwe bro-
chure van de Helmichwandelrou-
tes op tafel. “Ik zag een folder over 
wandelroutes en ik vond dat er hier 
ook een mooie folder moest komen,” 
vertelt Frans Helmich. Via de VVV 
kwam hij in contact met de maker 
van die folder. “Ik ben aan de slag ge-
gaan met verhalen. Ik heb mooi ma-
teriaal van Baak en leende ook weer 
teksten uit Koekkoek’s ‘Geschiedenis 
van een Achterhoeks dorp’. De oude 
foto’s heb ik te danken aan de Histo-
rische Vereniging Steenderen.” Voor 
de brochure wordt een kleine bijdra-
ge gevraagd. In het midden ervan zijn 
de routes afgedrukt. In het boekje 
staat, met nummers aangegeven, de 
geschiedenis van en informatie over 
bezienswaardigheden van Baak.

Lunchcafé Het Wapen van Baak open
Baak - Binnenkort vervangt een 
nieuw, groot bord met de Hel-
michwandelroutes op de muur 
van Café de Bierkaai, de kleinere 
van Concordia. “Hier is dan het 
officiële startpunt,” vertelt Frans 
Helmich. In de routes zijn wat 
wijzigingen aangebracht. De rode 
route kan worden verlengd met 
de gele en/of de blauwe route.

Gerrit Jan Temmink, Patrick Leferink en Frans Helmich voor Het Wapen van Baak/De 
Bierkaai.

Om die reden gaf de slagwerkgroep 
een andere invulling aan het optre-
den. Vóór de wedstrijd werd een 
staand programma ten gehore ge-
bracht, aan de Spinnekopzijde van 
het stadion. Daar verzorgde de groep 
op hun wijze een geweldig stukje 
muziek! Supporters kregen hier ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van SV Superboeren een consumptie 
en konden zien dat de slagwerkgroep 

geen groep “gewone tamboers” is,
maar een groep van alle markten
thuis. Zo spelen ze op voornamelijk
melodische slagwerkinstrumenten
Top 40 muziek. Er zijn ook zangeres-
sen, gitaren en een piano aan toege-
voegd. De slogan luid “Slagwerkgroep
Crescendo, meer dan alleen tromme-
len” en dat hebben ze waargemaakt.
De vraag is nu: welke vereniging gaat
naar huis met de D’ranfare-bokaal?

Slagwerkgroep Crescendo 
speelt voor 4000 supporters
Doetinchem - Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van De Graaf-
schap op 1 februari en het 40-jarig bestaan van de supportersvereni-
ging SV Superboeren op 25 april, is de D’ranfare-competitie opge-
zet. Iedere wedstrijd kwam er een muziekvereniging naar de Vijver-
berg om daar in de rust te spelen, allemaal om kans te maken op de
D’ranfare-bokaal. Slagwerkgroep Crescendo was de hekkensluiter in
de competitie én bestaat dit jaar 40 jaar.

Het lentefeest wordt gehouden op 
9 en 10 mei. Een grote tent staat er 
toch dus leek het zowel voor de mu-
ziekvereniging en de organisatie van 
het lentefeest leuk om hiervan een 
combinatie te maken en als vereni-
gingen/stichtingen elkaar te onder-
steunen. Het thema is dit jaar Lente 
en Moederdag dat ook op deze dag ge-
vierd word, de stukken die gespeeld 
worden zullen daarom daarbij pas-

sen. Aanvang van deze middag is om
14.30 uur, de tent gaat open om 14.00
uur en is verwarmd. De entree voor
dit concert zal zijn 5 euro en is inclu-
sief een kopje koffie of thee met een
versnapering. Kinderen mogen gratis
naar binnen.
Aan dit concert zullen zowel het har-
monie-orkest onder leiding van Henk
Vruggink en de malletband o.l.v. 
Marius Bongers hun medewerking
verlenen. Dus voor een gezellig uitje
deze middag nodigen wij u graag uit
aan de Hoogstraat in Toldijk bij Flop-
house. Na afloop bent u van harte
uitgenodigd om onder het genot van
een drankje in de tent het concert na
te bespreken of Moederdag op een 
leuke manier af te sluiten. Voor meer
informatie kijk op www.nieuwleven-
steenderen.nl of www.flophouse.nl.

Unieke samenwerking muziekvereniging

Nieuw Leven bij 
Flophouse tijdens 
voorjaarsconcert
Toldijk - Op zondag 11 mei zal 
muziekvereniging Nieuw Leven 
haar jaarlijkse voorjaarsconcert 
geven ter afsluiting van het lente-
feest bij Flophouse in Toldijk. Dit 
wordt een uitdaging, zowel voor 
de muziekvereniging als voor de 
organisatie van het lentefeest, 
Flophouse in Toldijk.

Dorothea (Dora) Visser is geboren in 
Gendringen (1819) en groeide op tot 
een eenvoudige, zeer gelovige vrouw, 
vaak ziek maar nooit klagend. Dora 
werkte jarenlang als huishoudster 
van pastoor Antonius Kerkhof in Ol-
burgen. Zij droeg gedurende het over-
grote deel van haar leven de wonder-
tekenen des Heren op haar lichaam. 
Ze overleed in Olburgen (1876) en is 
daar begraven. Er is veel belangstel-
ling voor de geschiedenis en de won-
deren van Dora Visser. Mensen vanuit 
heel Nederland bezoeken in Olburgen 
het graf van Dora Visser om te bidden 
en haar te vragen om genezing. Ze is 
een inspiratie voor velen. Belangrijke 
stappen zijn gemaakt betreffende 
het verzoek tot zaligverklaring. “Tot 
onze grote verbazing zijn in mei het 
pakket van het wonder wat in 2005 
daar al lag en ons pakket van 2013 
uitgepakt. De zegels zijn verbroken,” 
vertelt Marcel Rijmers, secretaris van 
Stichting Vrienden van Dora Visser, 
enthousiast. “Nu is de postulator 
bezig om de boeken samen te stel-
len, De Deugden en de Rode Boeken 
waarop de gouden opschriften staan: 
De Zalig- en Heiligverklaring van 
onze dienares Gods Dorothea Visser. 
Die boeken zijn nodig om het eerste 

proces in de te gaan, om haar de ti-
tel Eerbiedwaardig te geven. Daarna 
komt een nieuwe commissie die de 
wonderen gaat onderzoeken.”

Als die commissie eendrachtig is over 
de medisch onverklaarbare feiten, 
komt een tweede decreet. Dat gaat 
naar kardinaal Amato, de prefect van 
de Congregatie voor de zalig- en hei-
ligverklaringen. Hij gaat naar de Paus 

om de zaligverklaring te vragen. Er 
komt vervolgens een decreet, waar-
onder de Paus zijn handtekening zet. 
Op dat moment is Dorothea Visser al 
zalig, maar dat moet dan nog worden 
uitgesproken door Angelo Amato.” 
Maar daar kunnen nog een aantal ja-
ren overheen gaan. 
Bij de laatste fase hoort eveneens het 
schrijven van een goed leesbare bio-
grafie over Dora Visser. Dit is gegund 
aan schrijver Ronald Valk. Hij kan 
hierbij gebruik maken van de gege-
vens uit het boek over de deugden 
van Dora, benodigd voor het zaligver-
klaringproces.

Kardinaal Wim Eijk bij noveenmis Dora 
Visser
Olburgen - In een volle Sint Willibrordkerk in Olburgen ging kardi-
naal Wim Eijk voor in de maandelijkse noveenmis ter nagedachtenis 
aan Dora Visser. Het mannenkerkkoor van Etten zong. De zaligverkla-
ring van Dora Visser komt steeds dichterbij.

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



Insecten, ziekten en schimmels zit-
ten de gezonde groei van planten 
soms flink in de weg. Bestrijden 
van een plaag of ziekte is niet altijd 
eenvoudig en vraagt soms agressie-
ve middelen. Voorkomen is in veel 
gevallen beter. Plantversterkers ma-
ken planten sterker, ze werken wor-
telstimulerend, plantversterkend en 
bodemverbeterend. Zo verbetert de 
weerstand van planten en krijgen 

ziekten en plagen geen kans. De 
plantversterkers in het assortiment 
zijn helemaal plantaardig, 100% 
natuurlijk en goedgekeurd voor ge-
bruik in biologische tuinen. Ze zijn 
ontwikkeld in de professionele land- 
en tuinbouw. Alle middelen bestaan 
uit specifiek werkende, niet giftige 
stoffen. Ze zijn veilig voor mens, 
dier en milieu. 

Het assortiment
De lijn plantversterkers van Wel-
koop bestaat uit concentraten, kor-
rels en capsules. De korrels zijn bij 
uitstek geschikt om door de grond 
te mengen. Bijvoorbeeld bij het op-
potten of verplanten, maar ook bij 
gras inzaaien of graszoden leggen. 
De capsules doen hun werk in de 
grond bij de wortels van de plant. 
Het zachte omhulsel van de capsule 
lost op en de werkzame stoffen ko-
men langzaam vrij. De concentraten 
zijn er om bestaande problemen op 
natuurlijke wijze aan te pakken. 
Er zijn concentraten tegen bodem-
schimmels, bodeminsecten, bode-
maaltjes, bladziekten, bladinsecten, 
grasinsecten en aardappelziekte.

- Advertorial -

Welkoop maakt planten sterker
Vorden/Toldijk - Welkoop introduceert een compleet nieuwe lijn met 
producten die planten op natuurlijke wijze beschermen tegen in-
secten, ziekten of schimmels. Deze plantversterkers worden al lan-
ger met veel succes gebruikt in de professionele land- en tuinbouw. 
Welkoop Vorden maakt ze nu beschikbaar voor de consument. Een 
gezonde tuin door een preventieve aanpak binnen handbereik met 
voor iedere toepassing een natuurlijke oplossing.

Zelf zegt Corinne over dit testcen-
trum: “Ik zal een voorbeeld geven, 
iemand die graag fietst komt er op 
gegeven moment achter dat hij een 
berg niet meer op kan. Het wordt 
hem te zwaar. Dan kan hij bij mij 
een test ondergaan. Verdeelt hij zijn 
krachten wel goed? Is de knie, de 
heup e.d. wel stabiel? Werken alle 
schakels in het lichaam goed tijdens 
de sportbeoefening? Is de fiets wel 
precies goed op het lichaam afge-
steld? Dat soort vragen en klachten. 
Het eerste wat ik dan doe is de sta-
biliteit van de gewrichten testen. De 
gegevens worden in de computer ge-
bracht en dan verschijnt er voor deze 
cliënt een testuitdraai, waarna men 
met het trainingsprogramma aan de 
slag kan”. Voor nadere informatie 
kan men bellen 06-12546481 of men 
kan zondag 11 mei gewoon even bij 
Indoor Sport Vorden binnenlopen. 
Het ligt in de bedoeling van Corinne 
Lamers om middels deze fietsbeurs, 
in de regio meer bekendheid te geven 
aan het sportspecifiek testcentrum.

Corinne Lamers is zelf een sport-
vrouw pur sang. In haar jeugd volop
actief met turnen en waterpolo. Spor-
ten in wedstrijdverband doet ze niet
meer, echter door het dagelijks geven
van lessen, is zij uiteraard volop als
“sporter” actief. Gezien haar brede 
interesse in sport, volgde zij destijds
aan het CIOS in Arnhem met suc-
ces de opleiding tot sportdocent.
Vervolgens behaalde zij ook de vak-
diploma’s voor fysiotherapeut. Mo-
menteel verzorgt Corinne Lamers bij
Indoor Sport Vorden het onderdeel 
Medical Fitness. Dat betekent in de 
praktijk cliënten begeleiden die be-
paalde medische klachten hebben. In
de toekomst wil ze, in het naastgele-
gen Squashcentrum aan de Overweg,
een eigen fysiopraktijk opstarten. 
Corinne: “Het geven van therapeuti-
sche lessen zit gewoon in mijn bloed.
Ik kan mensen met klachten verder
helpen. Ik richt mij op medische
groepen, met name sporters die met
bepaalde klachten kampen”.

FysioVorden sportspecifiek 
testcentrum

Vorden - Bij Indoor Sport Vorden wordt zondag 11 mei vanaf 13.00
tot 17.00 uur een unieke fietsbeurs gehouden, waaraan een aantal
bedrijven hun medewerking zullen verlenen zoals: Goossens, FitYour-
bike, Lekker Leven, O-Sommet, Free Wheel, Bleumink Profile, Elders
en Indoor Sport Vorden. Deze beurs is o.m. bestemd voor de wielren-
ner, mountainbiker en recreatieve fietser. Eén van de deelnemers aan
deze fietsbeurs is ook “The Cycling Matrix”. Die wordt geïntroduceerd
door FysioVorden sportspecifiek testcentrum en wordt opgezet door
Corinne Lamers.

De kreet Kinderen voor Moeders 
houdt in dat wanneer vaders en hun 
kinderen nu iets voor moeder in de 
wereldwinkel komen kopen, ze niet 
alleen de Vordense moeders blij ma-
ken maar ook moeders in landen 
waar nog veel onrecht en armoede 

heerst. Die moeders proberen, door 
producten te maken en te verkopen, 
in het onderhoud van hun kinderen 
te voorzien. Zoiets moet je toch aan 
het hart gaan. Er is een keuze uit veel 
producten: mooie mozaïek schalen, 
terraslichten voor de komend zomer-
avonden, mooie metalen decoraties 
voor binnen en buiten, maar ook 
dromenvangers in alle soorten en 
maten. Of verras moeder eens met de 
heerlijk chocola die de Wereldwinkel 
verkoopt. U ziet cadeautjes voor grote 
en kleine prijsjes, voor elk wat wils. 
Doet u mee aan onze missie Kinderen 
voor Moeders?

Vorden - U kent vast kinderen 
voor kinderen en moeders voor 
moeders, maar Wereldwinkel 
Vorden gaat op 10 mei voor Kin-
deren voor Moeders. Tegenwoor-
dig vallen Moederdag en de We-
reldwinkel Fair Trade dag in het-
zelfde weekend.

Kinderen voor Moeders bij Wereldwinkel

Als eerste zullen ze zich inzetten voor 
een fakkeltocht waar iedere dag ach-
tereenvolgens Het Sydehem in Zed-
dam, woonzorgcentrum De Bunde-
ling in Ruurlo, Het Weerdje in Doetin-

chem, Sint Jozef in Gaanderen en De
Wehme in Vorden worden bezocht. 
Het doel van deze fakkeltocht is dat
er een fakkel van het ene naar het an-
dere verzorgingshuis wordt gebracht.
Wanneer er een fakkel aankomt bij
het desbetreffende verzorgingshuis 
zal er die middag een wandelevene-
ment op diezelfde locatie worden ge-
start. Tijdens het wandelevenement
worden de bewoners begeleid door 
studenten van de opleiding en samen
zullen ze genieten van een prachtige
wandelroute in combinatie met een
kleine activiteit. Het project wordt
begeleid door Paul Zeeders, bewe-
gingsagoog bij Sensire. Voor meer in-
formatie over het evenement of over
het Achterhoeks beweegactief senio-
ren kan contact opgenomen worden
via het e-mailadres: P.Zeeders@sen-
sire.nl of tel. 06 30817812.

Fakkeltocht en wandelvijfdaagse
Vorden - In de week van 12 tot 
16 mei zullen studenten van het 
Graafschapcollege Sport en Be-
wegen, in samenwerking met het 
Achterhoeks beweegactief Senio-
ren (Sensire en Kruiswijk Achter-
hoek), zich inzetten voor ouderen 
van de zorglocaties van Sensire. 
Activiteitenbegeleiders van Sen-
sire zullen in samenwerking met 
studenten van de opleiding zich 
vijf dagen inzetten om de bewo-
ners op een gezonde en sportieve 
manier activiteiten te laten erva-
ren.

Bij een feest ter gelegenheid van de 
heropening van ons vernieuwde 
dorpscentrum van en voor Vordena-
ren, mogen natuurlijk de sportver-
enigingen niet ontbreken. Zij hebben 
een niet te onderschatten aandeel in 
onze gemeenschap en uit het totaal 
aantal leden en vrijwilligers kun je 
concluderen dat bijna tweederde van 
de bevolking betrokken is bij één of 
meerdere verenigingen. Natuurlijk 
word je lid omdat je graag wil spor-
ten, of dit nu met een bal, een rac-
ket, een motor, fiets of juist helemaal 
niets (hardlopen) is. 
Maar sporten bij een vereniging voor-
ziet ook in een nog andere behoefte 
en wel de sociale contacten, het bin-
den en het samen ergens voor gaan 
en staan. 

De naam zegt het al: Ver Enigen. Dat 
is nu net wat er gebeurt als je met el-
kaar sport en samen lid bent van een 
club. In Vorden mogen wij trots zijn 
op ons actieve verenigingsleven want 
door het hele jaar heen zijn er enorm 
veel evenementen met grote deel-
name zoals de Oost Gelderland Rit, 
de wielren- en skeelerwedstrijden, de 

achtkastelenloop, het Wim Kuijper-
jeugdvoetbaltoernooi en de paarden-
concoursen voor het kasteel. Werke-
lijk iedere dag is er wel iets te doen en 
te beleven in sporthal ‘t Jebbink, op 
de voetbalvelden, in het zwembad of 
aan de sportlaan op het tennispark, 
indoor sportcentrum en squashcen-
trum. Daarnaast zijn er ook nog een 
aantal verenigingen erg actief zoals 
de hardloopclub, de duivenvereni-
ging en ijsvereniging, bridgers, dam-
mers, biljarters, touwtrekkers.

Het is dan ook even logisch als mooi 
dat deze sportverenigingen tijdens 
het openingsfeest van het centrum 
van het dorp acte de présence geven 
en zich op deze dag presenteren aan 
het publiek. U zult op deze dag  al-
lerlei evenementen, activiteiten en 
wedstrijden voorgeschoteld krijgen 
variërend van interessant, boeiend, 
ludiek tot spectaculair. Samen met 
de bedrijvenstraat, de kinderspelen-
straat, de oude-ambachtenstraat en 
het cultuurpleinzorgen alle sportver-
enigingen voor een prachtig festijn, 
waar wij in Vorden van kunnen ge-
nieten en ook wel trots op mogen 

zijn.

De zutphenseweg is deze dag het 
domicilie van de sportverenigingen. 
Vanaf het centrum uit gezien zullen 
eerst de koetsen van ‘in de Reep’n’ 
worden tentoon gesteld, daarna vol-
gen activiteiten en kramen van Flash, 
VTP, v.v. Vorden, VRTC en de Snoek-
baars. Daarna ligt er ter hoogte van 
het appartementencomplex ‘de 3 
Plantanen’ en heus beachvolleybal-
veld van DASH en tenslotte zullen 
de Graafschaprijders een enduro de-
monstratie geven en zal Indoor Sport 
Vorden de nieuwste trend in fitnes-
sland laten zien en wel : Obstacle-
run. Op de parkeerplaats van de Gere-
formeerde Kerk worden er twee deel-
nemende voertuigen van Parijs Dakar 
ten toon gesteld. Iedereen, niet alleen 
de jeugd, krijgt bij de vier ingangen 
van het centrum en bij de informa-
tiestand van 4xV een stempelkaart 
overhandigd en kan hiermee alle 
stands van alle verenigingen af. Bij de 
ene stand moet je een activiteit uit-
voeren en bij de andere een quizvraag 
beantwoorden en zodoende kun je de 
gehele stempelkaart vol krijgen. Ach-
terop deze stempelkaart is een plat-
tegrond gesitueerd met daarop alle 
activiteiten en ook de tijden. Met een 
volle stempelkaart ontvangt u een 
verrassing! 

Tot ziens op 31 mei in ons nieuwe 
centrum en geniet, zowel actief als 
passief,  tot die tijd vooral van het 
sporten in Vorden!

Groot heropeningsevenement in 
Vorden

Vorden - De werkzaamheden die Vorden lange tijd ontregeld hebben 
lopen nu ten einde. Tijd voor een feestelijke dag voor de hele bevol-
king. Op zaterdag 31 mei zullen de nieuw ingerichte straten plaats 
bieden aan veel uiteenlopende activiteiten. De groep vrijwilligers die 
de stichting Van Vorden Voor Vorden vormt ,heeft veel werk verzet 
om voor iedereen een aantrekkelijk programma te maken met sport, 
muziek, kunst, ambachten en historie. De komende weken zal steeds 
een van de straten in de schijnwerpers staan en nu is dat: De Zutphen-
seweg, Het Sportfestijn.

Zij wil het publiek verrassen met nieuw werk. Tijdens deze expositie 

laat zij drie nieuwe beelden zien. Het 
beeld Odalisque wordt die dag om 
15.00 uur onthuld door Drs. Frede-
rike Upmeijer. De expositie van Maïté 
Duval loopt t/m 29 juni 2014 en is op 
vrijdag t/m zondag van 13.00- 17.00 
uur te bezichtigen en op afspraak 
0575-556456.

Expositie A-quadraat
Vorden - Zondagmiddag 11 mei wordt in Galerie en beeldentuin A-
quadraat aan de Mosselseweg 12 de expositie geopend van beeldhou-
wer en tekenaar Maïté Duval.
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Mevrouw Wagenvoord

Baboesjca werd als achttienjarig meis-
je geronseld als Ostarbeiter en kwam 
zo in het welvarend lijkende Westen 
terecht om er te werken. Haar mid-
delbareschoolopleiding – al heel bij-
zonder dat ze die destijds genoten 
heeft - kwam haar goed van pas, ze 
sprak behalve Russisch een aardig 
mondje Duits. Het was 1942. Na de 
oorlog reist de inmiddels jonge vrouw 
met een Hollandse man mee naar 
zijn vaderland. Beiden hebben ze niet 
meer dan elkaar, elkaars liefde en de 
traumatische ervaring van de Arbeit-
seinsatz. Het wordt een moeilijke tijd 
voor Baboesjca. Met kennis van de 
Duitse taal kun je na vijf jaar Duitse 
bezetting maar beter niet aankomen 
en Russisch spreekt niemand in het 
kleine Nederland. Schoonmama is niet 
blij met de keus van haar zoon voor 
deze buitenlandse vrouw. Haar eerste 
actie is bikkelhard: Baboesjca’s ket-
tinkje met het kruisje wordt met een 
ferme ruk van haar hals getrokken. 
De mededeling is “daar doen we hier 
niet aan”. Er moet worden gewerkt, 
geld worden verdiend. Een huis hu-
ren kost nu eenmaal geld en dat huis 
moet worden ingericht. Daarnaast zijn 
er nog de dagelijkse levensbehoeften. 
En ja, het ligt in de lijn der verwachtin-
gen: er komt een kindje en nog één en 
nog één en nog één. Uiteindelijk wor-
den er in twintig jaar zeven kinderen 
geboren. Helaas zijn niet alle kinderen 
gezond. Vier van hen zijn gehandicapt. 
De kinderen moeten naar school, een 
gewone school.... ja gewone kleuter-
school daarna naar een lagere school 
voor slechthorende en spraakgebrek-
kige kinderen. Hoe verzinnen ze het! 
Slechthorende kinderen in de klas met 
stotteraars! De jongste van het zeven-
tal wordt voor niet erg pienter aange-
zien. Dat wekt woede, maar ook vecht-
lust op en “Volja”, wilskracht. Het komt 
goed met dat kleine meisje: ze gaat 
toch heus klinische psychologie stude-
ren en vindt later een baan als docent. 
Gestudeerd of niet, moeder is trots, 
zeker ook op haar Gerda, de dochter 
die alles met haar handen kon maken 

Op het erf naast een klein boerderijtje aan de rand van de stad zit in het 
herfstzonnetje een oud vrouwtje met een poes op schoot wat te domme-
len. Als ze voetstappen hoort, gaan haar kleine oogjes open en kijkt ze de 
bezoekster vriendelijk aan. Een vraag beantwoordt ze met een verrassend 
heldere stem; ze spreekt bijna accentloos Nederlands, bijna …!

wat door haar creatieve geest bedacht 
werd. Neem nu de lapjes die ze op de 
markt kocht … nog voor ze met haar 
aanwinsten thuiskwam waren de pa-
tronen al bedacht voor prachtige kle-
dingstukken. Helaas stierf Gerda jong, 
ze werd slechts negenenveertig jaar. 
Niets is erger voor een moeder dan 
het verliezen van een kind.

Het was een droom die uitkwam, toen 
een boerderijtje met een moestuin en 
fruitbomen kon worden gekocht. Ba-
boesjca is dan al zesenzeventig jaar. 
De weelde van verse groenten en een 
mooie fruitoogst waren altijd waarde-
vol geweest. In de tuin van het huur-
huis stonden al veel fruitbomen, die 
door Baboesjca met zorg waren ge-
kozen en geplant. De kinderen waren 
van jongs af gewend helemaal naar 
het natuurgebied van de Posbank bij 
Arnhem te fi etsen voor het plukken 
van bosbessen en bramen. Ook in het 
buitengebied van hun woonplaats leer-
den ze waar in de bermen van de land-
wegen fruitbomen stonden. Dat tref 
je zo in de Achterhoek. Er was altijd 
één boom favoriet bij het hele gezin, 
de oude perenboom, aan de Looër En-
kweg. Baboesjca noemde hem Onze 
Gouden Perenboom. De boom staat 
toevallig niet ver van het boerderijtje 
waar ze nu, anno 2013, dertien jaar 
woont, samen met haar jongste doch-
ter. Tot op de dag van vandaag worden 
er in het najaar peren geraapt. En niet 
alleen door dochter Sandra. Menig Zut-
phenaar maakt in de maand oktober 
een fi etstochtje naar het buitengebied 
om tevens een blik te werpen op de 
berm langs het fi etspad van de Looër 
Enkweg. En ook menig toevallige pas-
sant stapt blij verrast af om de fi etstas 
te vullen met gevallen peren, stoof-
peertjes wel te verstaan. 

De boom is van een heel oud ras. Het 
is een IJsbout. Van de boom zijn twijg-
jes genomen. In november 2014 zal bij 
Baboesjca’s woning een jonge hoog-
stamfruitboom, geënt van de oude IJs-
bout, geplant worden.

Baboesjca´s Gouden Perenboom

half in de greppel en de berm

scheefgegroeid met de jaren

staat aan de Looër Enkweg

een zwaar beladen boom

weelde dragend

van ongekende omvang

een moeder van een zevental

na de oorlog 

sprak van Een Gouden Boom

haar dochter raapt nog steeds

peertjes in de oogstmaand

wat kan een mens genieten

plukhoogte doet er weinig toe

al zoekend vallen vruchten

een fi etstas of een plastic zak

van een toevallige passant 

of een bewuste raper

is in een mum van tijd gevuld

anno 2013

Zutphen kent een voedselbank

welwillende handen

vullen rap een emmer

Baboesjca glimlacht tevree

ze is een wijze vrouw

Baboesjca´s Gouden Perenboom

 

 

(Advertentie)

Mevrouw Hospers, Baboesjca, in haar tuin

Donderdag 24 april tot en met vrijdag 16 mei, Winterswijk

Het boek ‘Zo bijzonder ben ik 
niet’ van fotograaf Yke Ruessink 
en journalist Nico Hoffer is dit jaar 
gekozen als Beste boek van Ach-
terhoek en Liemers. Ter gelegen-
heid hiervan is er van 24 april tot 
en met 16 mei een expositie in 
de Bibliotheek Oost-Achterhoek 
in Winterswijk. Er wordt een se-
lectie van de foto’s uit het boek 
op groot formaat tentoongesteld.

Het boek is een ‘beeldboek’ met 
foto’s van negentien authentieke Oosterlingen. Eigenzinnige mensen, wars van 
onze hedendaagse stressmaatschappij, die hun eigen gang gaan in een levensstijl 
die anderen als ‘voorbij’ betitelen. Meestal geen televisie, vaak geen telefoon, 
nooit kouwe drukte. Een verdwijnende generatie, bewaard voor het nageslacht. 

Locatie expositie: Parallelweg 5, Winterswijk. Toegang gratis. 

Donderdag 15 mei - 20.00 uur  
Fotograaf Ruessink en schrijver Hoffer vertellen over hun aanpak bij het samen-
stellen van het boek. De avond wordt met beelden verrijkt.

Locatie - Doopsgezind kerkje, Torenstraat 4, Winterswijk. 
Informatie: www.oostachterhoek.nl

Beste boek van Achterhoek en Liemers

 “Zo bijzonder ben ik niet’ 

Eugenie (of Eugenia) Bruly. Zo schrijft ze haar meisjesnaam. Velen spreken 
haar aan met de liefdevolle naam Baboesjca, Russisch voor grootmoeder-
tje. Ze groeide op bij de stad Odessa aan de Zwarte Zee in Oekraïne. Een 
streek met een rijke natuur en een weldadig subtropisch klimaat. In haar 
jeugd was in het dagelijks leven de overvloed aan groente, fruit en bloe-
men dan ook vanzelfsprekend. 

Vanuit Oekraïne bracht de Arbeidseinsatz haar in 1942 naar de Anker Wer-
ke in Bielefeld, waar ze aan de draaibank munitieonderdelen moest ma-
ken. Evenals Albert Hospers uit Zutphen, die haar echtgenoot zou worden. 
In april 1945 kon ze alleen met hem mee als ze snel trouwden in Bielefeld. 
Haar leven verliep niet bepaald op rolletjes, ze kan er veel en beeldend 
over vertellen. Haar band met de natuur heeft haar in moeilijke tijden ge-
holpen. Ze heeft altijd dankbaar gebruik gemaakt van wat de natuur haar 
bood aan gratis fruit, noten, groenten. Een welkome en noodzakelijke 
aanvulling voor het levensonderhoud van haar gezin. 

Eugenia Hospers-Bruly is nu bijna 90 jaar. Samen met één van haar doch-
ters, Sandra, woont ze in een karakteristiek boerenhuisje aan de Den-
nendijk in het landelijk gebied rond Zutphen. Ook hier zie je direct haar 
levenslange band met de natuur. Ze werkt elke dag in haar mooie siertuin. 
Maar ze heeft ook een tuin om uit te eten, met allerlei groenten en fruit-
bomen. En ze verheugt zich op de kippen die binnenkort komen. Het liefst 
zou ze ook een eigen koe en een varkentje hebben… 

Het was ook de natuur - in het bijzonder een pracht van een perenboom 
- die Baboesjka in contact bracht met mevrouw Wagenvoord. Zij zet zich 
in voor het behoud van deze unieke boom als landschapsmonument, 
Baboesjka plukt er al sinds jaar en dag de vruchten van. Dat schept een 
band. Een band die blijkt uit het verhaal en het gedicht over Baboesjca, 
geschreven door mevrouw Wagenvoord in 2013. We plaatsen ze graag op 
deze pagina. 

Dini Wildschut (redactie Vrouw &)

De Gouden Perenboom in bloei



Hij liep de afstand in 3.13.59. Ton: “Het was een koude, natte marathon. Ik 
heb het in het eerste gedeelte rustig aangedaan, om op die manier in het 
tweede gedeelte de winst te pakken. Hartstikke blij met mijn derde plaats 
in de categorie 55 Plus”.

Ton ten Have liep 
60e marathon
Vorden - Vordenaar Ton ten Have van de Runners Vorden heeft in 
Enschede meegedaan aan de Human-Capitale Care marathon.

Voor Arend Jan Groot Jebbink was 
het vandaag wel een gedenkwaardige 
wedstrijd. Na ruim 10 jaar een vaste 
waarde te zijn geweest in de verdedi-
ging van Sociï 1, nam hij vandaag af-
scheid van het voetbal in de selectie. 
Dit lieten zijn medespelers niet on-
gemerkt voorbij gaan. Oudste doch-
ter Dione was uitgenodigd als pupil 
van de week en kreeg een speciaal 
tenue aan dat refereerde aan papa. 
Daarnaast werd Arend Jan in de bloe-
men gezet door selectie en bestuur. 
Als aandenken kreeg hij verder een 
mooie fotocollage aangeboden met 
daarop zijn hoogtepunten bij Sociï. 
Trainer Hugo van Ditshuizen liet AJ 
eenmalig voetballen met zijn gelief-
koosde rugnummer 10, hij was aan-
voerder en uiteraard mocht een pu-
bliekswissel onder luid applaus ook 
niet ontbreken. In zijn tijd bij Sociï 
1 werd AJ 2 keer kampioen, promo-
veerde hij 3 keer en werd veelvuldig 
nacompetitievoetbal gehaald. Sociï 
bedankt Arend Jan Groot Jebbink 
voor vele mooie jaren!
Naast deze festiviteiten werd er uiter-
aard ook nog gevoetbald. Sociï ging 
direct fel van start en na twee minu-

ten lag de bal al in het mandje. Groot 
Jebbink stuurde Kevin Esselink diep 
die een prachtige hakbal in petto had 
waarmee hij Daan Loman in stelling 
bracht. Die had een goede aanname 
in huis met rechts waarna hij met 
links binnenschoot; 1-0. Sociï bleef 
verreweg de betere ploeg, Gorssel 
leek zich te sparen voor de nacompe-
titie. Af en toe zat er een goede com-
binatie bij en in de 25e minuut leidde 
dat ook tot de 2-0. Vlak voor rust 
werd het ook nog 3-0 na een aanval 
over vele schijven. Gert-Jan Loman 
zette de aanval op en stond ook aan 
het einde. Na heel wat ‘tikkie takka’ 
gaf Daan Loman de bal voor waarna 
Gert-Jan raak kon koppen. 
Na de rust begon het spel wat geza-
pig. Het was opvallend dat de 3-1 er 
kwam uit een bal die de spits vanaf 
het middenveld meenam. Uiteinde-
lijk werd de bal goed onder keeper 
Henry Vreeman door geschoten. Ver-
volgens was Daan Loman dichtbij de 
1-4, maar het was Gert-Jan Loman 
die de marge weer uitbreidde. Met 
een strakke omhaal wist hij de bal 
net onder de lat te werken; 1-4. In 
het vervolg van de wedstrijd kreeg 
Sociï nog legio kansen, maar dat was 
tevergeefs. In de 85e minuut was er 
dan de publiekswissel voor Groot Jeb-
bink, waarna de wedstrijd plichtsge-
trouw werd uitgespeeld. Er was veel 
te halen dit seizoen, maar uiteinde-
lijk greep Sociï overal naast. Volgend 
seizoen gaan we het weer proberen!

Uitslagen zaterdag 3 mei
Sociï D1 – Doesburg SC D1; 1-5
Sociï E1 – SVBV E1; 3-10
v.v. Dieren E10 – Sociï E2; 3-5
Sociï F1 – Be Quick Z. F1; 8-4

Uitslagen zondag 4 mei
Sociï 1 – Gorssel 1; 4-1
Sociï 2 – Voorst 2; 1-1
Sociï 3 (vrij)
Sociï 4 – Pax 10; 2-9
Sociï 5 – Keijenburgse Boys 6; 0-5

Programma zaterdag 10 mei
HC’03 D2 - Sociï D1
FC Zuthphen E4 - Sociï E1
Sociï E2 - SJO Oeken-SHE E3
WSV F3 - Sociï F1

Programma zondag 11 mei
Loenermark 4 - Sociï 2
v.v. Dieren 4 - Sociï 3
Oeken 3 - Sociï 4
Sociï 5 - FC Eibergen 6
Sociï VR1 - Etten VR1

Mooi afscheid bij Sociï van 
Arend Jan Groot Jebbink

Wichmond - Voor Sociï stond 
vandaag de laatste wedstrijd van 
het seizoen op het programma. 
Tegenstander was Gorssel dat al 
zeker is van nacompetitievoetbal, 
Sociï voetbalt nergens meer om.

Arend Jan Groot Jebbink in de bloemen 
gezet bij publiekswissel

Voetballers, maar zeker ook publiek, 
houden van een afgesloten veld. Maar 
FC Eibergen gaat verbouwen en krijgt 
ook een ander hoofdveld, waardoor 
de tribune is ontmanteld en het hui-
dige hoofdveld een ‘open karakter’ 
heeft gekregen met rood-wit afzet-
lint in plaats van een hekwerk, ter-
rasstoelen in plaats van een dug-out 
en ‘bulten zand’ als aandenken waar 
ooit de tribune stond. Vorden 1 liet 
de eerste 20 minuten zien dat het 
zich niets aan trok van deze omstan-
digheden en kwam goed uit de start-
blokken. Niet dat het erg veel kansen 
afdwong, maar het veldspel was goed 

en de geel-zwarten domineerden 
de wedstrijd. In de 17e minuut was 
Vorden dichtbij de openingstreffer 
toen Sam Abbink in de draai op doel 
schoot maar de keeper van FC Eiber-
gen verwerkte deze inzet vanaf 10 
meter tot een cornerbal. Halverwege 
de 1e helft kantelde de wedstrijd en 
kreeg FC Eibergen meer grip op het 
middenveld, maar ook zij kwamen 
niet tot echt uitgespeelde aanvallen. 
Toen er in de 33e minuut enig onbe-
grip was bij de Vordense achterhoede 
over wel of niet een gegeven corner-
bal, was de organisatie volledig weg 
en er stonden zelfs twee spelers met 

Vorden 1 zonder punten
Vorden - Vorden 1 heeft afgelopen zondag tegen FC Eibergen niet het 
gewenste resultaat kunnen behalen om op de laatste speeldag nog 
mee te doen om de 3e plaats van de ranglijst. Door een 3-1 nederlaag 
tegen de fusieclub uit Eibergen is Vorden een plaats gezakt, maar kan 
het aanstaande zondag deze plek terug verdienen als in de laatste 
competitiewedstrijd thuis tegen RKZVC gewonnen wordt.

De 69-jarige Gillian Rumsey-Heather 
nam haar kinderen en kleinkinderen 
mee naar Zelhem, in totaal een groep 
van elf personen. Zij is de dochter van 
Derek en Betty Heather. Toen Derek 
in september 1944 neerstortte was 
Betty zwanger. Vier maanden later 
kwam dochter Gillian ter wereld. 
Betty heeft nooit geweten waar haar 
man precies om het leven kwam. Zij 
hertrouwde, emigreerde en woonde 
vanaf 1954 in Californië, waar Gillian 
nog steeds woont.
Gillian: “Mijn moeder heeft heel lang 
gedacht dat Derek misschien nog 
leefde. John Miller was op tijd uit het 
vliegtuig gesprongen en dacht dat de 
anderen tijd genoeg hadden om er 
ook uit te springen. Lang leefde er 
nog hoop dat Derek misschien door 
het verzet was geholpen en zich nog 
ergens verborgen hield”, vertelt Gil-
lian. Derek werd als vermist opgege-
ven, omdat zowel het toestel als de 
lichamen nooit zijn geborgen. Klein-
dochter Heather Billing-Rumsey: “Na 
de berging is aan deze onzekerheid 
een einde gekomen, ook al zijn geen 
stoffelijke resten gevonden. Daarom 
komen we met de hele familie naar 
deze bijeenkomst en de plek waar hij 
is gecrasht. We vinden het belangrijk 
hier geweest te zijn en te zien wat al 
die mensen er voor hebben gedaan.” 
Haar zus Elissa Campbell-Rumsey 
was al in oktober bij de berging aan-
wezig. “Dat was net of we in het graf 
keken, heel vreemd. Maar het was 
wel goed dat ik dat als afgevaardigde 
van de familie kon zien.”
Uit Potts Point bij Sydney, Austra-
lië kwamen Colin Fletcher en zijn 
echtgenote overvliegen. John James 

(roepnaam Jack) Condon was een 
broer van Colin’s moeder. “Jack was 
de navigator in het toestel. De fami-
lie heeft altijd gedacht dat het in de 
Waal was neergestort. Dat verhaal 
was ooit in de wereld geholpen zon-
der dat er iets van resten gevonden 
waren, maar was de enige versie die 
we kenden. Voor ons was het dan 
ook een goed bericht vorig jaar dat er 
zekerheid was over de plaats van de 
crash. Zelf heb ik Jack niet gekend, 
maar er werd in de familie veel over 
hem gepraat”.
Fred en Joan Illing uit Stockton, En-
geland kwamen met de ferry via Am-
sterdam en logeerden in Doetinchem. 
Doreen, de echtgenote van Stanley 
Meachen, was een tante van Joan. De 
familie Meachen werd dubbel getrof-
fen. Broer Cyril was eerder al met 
een Spitfire in Het Kanaal gestort en 
sindsdien als vermist opgegeven. Al-
leen John Meachen (1925-1986) over-
leefde van de drie broers de oorlog, 
hij was pas 15 toen de oorlog uitbrak. 
De moeder van de drie jongens ging 
jarenlang zwijgzaam door het leven. 
Pas toen er kleinkinderen kwamen 
leefde ze weer op. Doreen was de-
menterend, maar leefde nog toen het 
bericht van de gevonden Lancaster 
binnenkwam. Joan: “Toen we dat be-
richt voorlazen, zag je kracht in haar 
lichaam terugkeren, dat was prachtig 
om te zijn. Eindelijk had ze ‘peace’ in 
haar hart, voor haar was het een ech-
te ‘closure’, een afsluiting. In januari 
2014 is ze overleden, maar daar had 
de familie nu ook vrede mee.”
Voor de herdenking van Stanley gaat 
de familie elk jaar naar het Air Forces 
Memorial of Runnymede Memorial 

in Englefield Green, Engeland. Dat
blijft ook zo, omdat er bij de berging
geen stoffelijke resten zijn gevonden.
De omgekomen slachtoffers blijven
bij de autoriteiten als vermist te boek
staan. In het Runnymede Memorial
staan de namen gegraveerd van meer
dan 20.000 mannen en vrouwen uit
het Verenigde Koninkrijk, die nooit
terugkeerden na luchtoperaties en
nergens een graf kregen.
Tijdens de bijeenkomst keken de ge-
nodigden na het welkom door bur-
gemeester Henk Aalderink en een
gedicht van Eva Schuurman naar een
boeiende preview van de documen-
taire ‘Geen weg terug’ van Radio en
TV Ideaal over de crash, de berging
en de kijkdagen. Interviews op de
dag van deze bijeenkomst worden
nog toegevoegd. De groep bezocht de
crashplaats aan de Hummeloseweg
en museum Smedekinck waar brok-
stukken van het toestel ter bezichti-
ging liggen.
Bij de berging in het najaar van 2013
waren al familieleden van de beman-
ningsleden Hornibrook, Meachen en
Heather aanwezig. Naar nabestaan-
den van Thomas Brown wordt nog
steeds gezocht, wel is er al contact
met familie van Tegwyn Roberts uit
Wales. Toch zagen ook de vele vrijwil-
ligers uit Zelhem, die bij de berging
en alles eromheen betrokken zijn
geweest, de door gemeente Bronck-
horst georganiseerde bijeenkomst
als een goede afsluiting. Vrijwilliger
van het eerste uur, Harry Somsen:
“Er blijven nog wel zaken doorlopen,
zoals de leskoffers, de documentaire
van Ideaal en het boek dat er wellicht
nog over geschreven wordt. Maar dat
doen anderen en vult voor mij niet
langer elk uur van de dag. Er komt
tijd voor andere dingen en misschien
ga ik wel met Ellie eindelijk weer een
vakantie boeken!”

15 nabestaanden uit 3 landen bij bijeenkomst in Zelhem

Waardige afsluiting Lancaster-crash

Zelhem - Tijdens een bijeenkomst waren op 4 mei in Zelhem liefst 15 
nabestaanden aanwezig van de bemanningsleden van de neergestorte 
Lancaster ED470. Het was een bijzondere afsluiting voor alle betrokke-
nen uit Zelhem en omgeving en de aanwezige familieleden van Derek 
Heather, Stanley Meachen en Jack Condon.

Nabestaanden van de bemanning van de Lancaster ED470 bezochten zondag de tentoonstelling in museum Smedekinck. Aandachtig
bekeken zij de onderdelen die tijdens de berging zijn gevonden.

de rug naar de situatie toe. De strak 
aangesneden corner kon zodoende 
eenvoudig binnen getikt worden en 
tot overmaat van ramp werd er direct 
na de aansluitende aftrap balverlies 
geleden en de daaropvolgende diepte-
bal kon door Bas Kortstee alleen door 
een onreglementaire sliding verwerkt 
worden. De strafschop werd onberis-
pelijk raak geschoten en binnen twee 
minuten was de stand ineens 2-0.
In de tweede helft begon Vorden 
direct met een offensief om zo snel 
mogelijk de aansluitingstreffer te 
forceren. Natuurlijk werd hierbij ook 
het sterke en gevaarlijke wapen van 

Stefan Eggink veelvuldig gebruikt; de 
ingooi. Deze inworpen met het ge-
vaar van een heuse cornerbal zijn on-
derhand in de gehele achterhoek be-
kend, maar door het prima kopwerk 
van Roy Böhmer is het bijna niet te 
verdedigen en zorgt het altijd voor 
veel druk en onrust voor het doel van 
de tegenstander. Toch kwam Vorden 
in de 65e minuut op een andere wijze 
op 2-1, want nadat een hoge bal van 
achteruit in de 16-meter werd ge-
bracht stortte Rick Schröer ter aarde 
en kreeg zodoende een penalty mee. 
Geheel tegen de ongeschreven wet in, 
dat de hoofdpersoon bij het verkrij-

gen van een penalty niet zelf de pe-
nalty mag nemen, bleef Rick Schröer
uiterst koel en maakte zodoende de
2-1 en zijn 15e doelpunt van het sei-
zoen.
Toen iedereen zich opmaakte voor 
een extra offensief om tot de 2-2 te 
komen, werd het bij de eerste de bes-
te gelegenheid echter aan de andere
kant 3-1. Een lange voorzet verdween
voorbij de tweede paal en deze werd
keurig terug gelegd en uitblinker 
Jurre van der Vught tikte de bal langs
doelman Verstege. De strijd was daar-
mee beslist.
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Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

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

d u r e  t i j d e n ?  g o e d k o p e r  t a n k e n !

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

10
cent per liter

iedere
vrijdag

korting* op diesel

15
cent per liter

korting* op benzine

extra hogekorting

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding MEI
Prachtig nieuwe collectie 

INBETWEENS*
Nu 15% korting
*vraag naar de voorwaarden

Volg ons nu ook op

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

KENNISMAKEN?

NEEM VRIJBLIJVEND 
CONTACT OP.

VERKOOP 

AANKOOP 

TAXATIE

Broekstraat 2a - 7223 KK Baak
T 0575 200 001

info@grootroessinkmakelaardij.nl
www.grootroessinkmakelaardij.nl



Obe Wempe: In 1964 partijlid in 
Diever, waar hij vanuit het afgele-
gen internaat waar hij werkte (aan 
het opvoeden van jonge mensen die 
‘moeilijker opvoedbaar’ waren) toe-
stemming kreeg op zijn fiets de par-
tijvergaderingen in het dorp te bezoe-
ken. Later Zutphen en (1971) Vorden, 
daar vele jaren bestuur en raadslid (in 
het toen nog kasteel/gemeentehuis). 
Nog altijd Vordenaar, nog altijd be-
trokken en actief, nu terugziend op 
50 jaar partijlidmaatschap. Dus rode 
rozen, de speld en gelukwensen met 
een persoonlijke brief  van partijvoor-
zitter Hans Spekman. Gezellige koffie 
en cake, mèt Lenie en de kleinkinde-
ren. Obe: ‘Voortgaan, niet vergeten! 
Wij gaan door met de strijd’. De ande-
re jubilaris, Coby Reeders, nu wonend 
in De Bleijke in Hengelo, konden we 
vanwege haar gezondheid niet per-
soonlijk bezoeken. Ook zij krijgt ver-
diende dank voor 50 jaar betrokken-
heid in en met de partij. Ook zij kreeg 
haar verdiende speld. Op dezelfde 
dag werden in Hengelo twee 25-jari-
gen gehuldigd: Lies Haverkamp en 
Agnes Brinke, in de bloemetjes gezet, 
met erespeld en persoonlijke brief uit 
Amsterdam.

PvdA-jubilarissen
Vorden - De PvdA kent niet alleen jong enthousiasme, maar ook heel 
trouwe leden: op 1 mei kon aan twee jubilarissen een gouden speld 
uitgereikt worden voor 50 jaar partijlidmaatschap!

Foto: Jubilaris Obe Wempe met bestuurslid 
Dolf Eshuis en fractievoorzitter Annelies 
Lichtenberg

Foto: Lies Haverkamp, met bestuurslid José la Croix.

De avondwandeling begint s’ avonds 
om 21.00 uur met koffie of thee in 
de schaapskooi. De wandeling eindigt 
rond 23.00 uur. De kosten voor deel-
name bedragen € 3,- voor kinderen, € 
6,- voor leden en € 9,- voor niet-leden. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.natuurmonumenten.nl 

of telefonisch bij de ledenservice: 035 
- 655 99 55. Het verdient aanbeveling 
om een verrekijker mee te nemen. De 
nachtzwaluw is een zeer onopvallen-
de vogel met eigenaardige aanpassin-
gen in zijn lichaamsbouw. Overdag 
houdt hij zich schuil. Pas na zonson-
dergang wordt hij actief. In deze tijd 

van het jaar zijn de mannetjes in de
schemering het best te herkennen.

Op het Grote Veld leven sinds enkele
jaren weer meerdere paartjes van
deze bijzondere vogel. De afwisse-
ling van bos, heide met open plekken
maken dit natuurgebied zeer geliefd
voor de nachtzwaluw. Waarom? De 
boswachter vertelt erover. Ook hoor 
je boeiende verhalen rondom deze
vogel. Er bestaan namelijk vele volks-
verhalen en mythen over de nacht-
zwaluw.

Mysterieuze avondwandeling 
over Grote Veld
Vorden - Al eens een nachtzwaluw gehoord? Maak het mee op zater-
dag 17 mei tijdens een sfeervolle wandeling door de avondschemer 
over Grote Veld bij Vorden. Een bijzondere kans om samen met de 
boswachter van Natuurmonumenten op zoek te gaan naar de nacht-
zwaluw, ook wel geitenmelker genoemd.

Zanger Alex Pieterse en drummer 
Carlo Ferwerda zijn voormalig band-
leden van de nederpopgroep Vander-
steen. Ze zijn na een rustperiode be-
gonnen met een nieuw muzikaal pro-
ject en werden al snel bijgestaan door 

de Zutphense gitarist Hans Willems, 
bekend van het voormalige DAB. Niet 
lang daarna voegde zich bassist Ron 
Bastiaan Net bij de groep, die tevens 
bij de Vordense band Batty MinX een 
bassende rol vervult. De naam Same 

Old Wings was daar-
na al snel geboren; de 
naam verwijst naar 
de gelijkenissen die 
door de bandleden 
gevonden werd in 
de zo uiteenlopende 
muzikale voorkeu-
ren van de muzikan-
ten zelf.
De toegang voor het 
optreden bij De Slof 
is gratis, er staat een 
bus bij de ingang 
voor een vrije gift. De 
coverband start za-
terdag om 22.00 uur. 

Meer info: 
T: 0575-554020, 
E: info@deslofvor-
den.nl en www.
deslofvorden.nl.

Coverband Same Old 
Wings komt naar De Slof
Vorden - De pop/rock coverband Same Old Wings speelt zaterdagavond 
10 mei in eetcafé De Slof in Vorden. Deze band heeft een uiteenlopend 
repertoire waarbij stevige nummers afgewisseld worden met de nodi-
ge rustige momenten. Met nummers van The Church, Herman Brood, 
Lenny Kravitz, Live Carlos, Santana en Adele, is er voor elk wat wils.

Om de “uitstapjes” zo gevarieerd 
mogelijk te maken, kon men telkens 
kiezen uit museumbezoek, zang- en 
dansvoorstellingen, toneel en klas-
sieke muziek. Afgelopen seizoen was 
het bezoek aan Rijksmuseum Twen-
the in Enschede zeer geslaagd. Helaas 
zei het Deep River Quartet haar Euro-
pese tour af en was de tijd te kort om 
daar vervanging voor te vinden. Het 
ballet “Het Zwanenmeer van Tsjai-

kovski” werd alom geprezen. Over 
het toneelstuk “La Paloma” waren 
de meningen verdeeld. De formule 
van de Kunstbus heeft haar kracht 
bewezen en de organisatie zal haar 
best doen om voor het komende sei-
zoen opnieuw een aantrekkelijk pro-
gramma samen te stellen. In de plan-
ning staat al wel een bezoek aan het 
museum Schloss Anholt, net over de 
grens met Duitsland.

Houdt u de komende tijd het
weekblad Contact en uw vereni-
gingsnieuws in de gaten. Daarin zal
het programma voor het komende 
seizoen worden aangekondigd. Ook
zullen er op diverse plaatsen affiches
en folders en inschrijvingsformulie-
ren worden verspreid. De Kunstbus
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Stichting Welzijn Vorden. Zij 
heeft de KunstBus vanaf het begin ge-
steund (administratief en financieel).
De Stichting heeft voor het aanstaan-
de seizoen opnieuw haar steun toe-
gezegd. Voor nadere informatie kan
men bellen met de Stichting Welzijn
Vorden, telefoon: 0575-553405.

Kunstbus Vorden e.o.
Vorden - Inwoners uit Vorden en omgeving kunnen in het seizoen 
2014/2015 voor het zesde achtereenvolgende jaar gebruik maken van 
de Kunstbus. De opzet van deze Kunstbus is om iets te organiseren 
voor 60+ ouderen, die niet zo snel alleen uitgaan omdat dat niet zo 
gezellig is of omdat er beperkingen zijn door de leeftijd

Zijn vader richtte het bedrijf GOMA in 
1962 op: ‘Gerrit Oortgiesen Machines 
en Apparaten’, al kreeg de afkorting 
later allerlei andere betekenissen. 
Van oorsprong was Gerrit gereed-
schapmaker en samen met Arie Teu-
nissen begon hij een machinefabriek. 
Jan was toen 8 jaar, maar al snel hielp 
hij met allerlei kleine karweitjes mee 
en vond het allemaal machtig inte-
ressant. In 1973 begon Jan met HTS 
Werktuigbouwkunde. Dat eerste jaar 
was al kantje boord, maar toen zijn 
vader in april 1974 verongelukte, 
was het gedaan met de studie. Hij 
kon toen kiezen: in dienst of in het 
bedrijf aan het werk. Die keuze was 
snel gemaakt en hij begon als gereed-
schapmaker. De benodigde diploma’s 
haalde hij later in de avonduren. Het 

bedrijf werd een BV met Arie Teunis-
sen als directeur en zo’n vijftien man 
in dienst.
GOMA ging zich steeds meer richten 
op plaatbewerking. Vooral afdek-
roosters voor radiatoren, winkel- en 
magazijnstellingen werden gemaakt. 
GOMA kreeg uitbreiding, er kwam 
een hal bij en in 1982 een CNC-pons-
machine. Dat was een gigantische in-
vestering. Jan ging zich steeds meer 
met de machines bemoeien, om deze 
zo efficiënt mogelijk te laten draaien. 
Midden jaren ’80 werd hij productie-
leider. Zijn hart ging vooral uit naar 
de technische kant. Dat kwam in de 
verdrukking toen hij zich meer met 
organisatie en de leiding moest be-
moeien, maar hij is zich wel altijd be-
zig blijven houden met procesverbe-
tering. “Processen uitdenken, over de 
robotisering en automatisering. Bij 
elke nieuwe machine bedenken hoe 
je die optimaal kunt gebruiken, daar 
dacht ik steeds over na”, aldus Jan. 
Intussen breidde het bedrijf verder 
uit. Arie Teunissen trok zich te-
rug, Foppe Atema werd de nieuwe 
directeur. Jan hield zich vanaf dat 

moment vooral bezig met de tech-
nische zaken. GOMA kreeg onder
meer een lakkerij, las- en handling-
robots, een automatisch magazijn,
een poedercoatinstallatie en een pa-
nelencel. Het bedrijf aan de Ruurlo-
seweg levert steeds meer complete
en hoogwaardige plaatwerkproduc-
ten, heeft meer dan 100 medewer-
kers en bestrijkt vooral de markt in
Nederland en Duitstalige landen. Bij
elke uitbreiding van hal of machine
was Jan betrokken bij aanschaf, toe-
passingen en logistiek. Zelfs in deze
crisistijd komt er weer een nieuwe 
hal bij, die in juli wordt opgeleverd.
Dat betekent weer nieuwe machines,
zoals een ponslasercombinatie. Voor
Jan betekent dat weer extra werk: “Ik
werk 75%, maar dan werk ik graag 
weer wat meer. Ik ben op 1 mei ook
60 jaar geworden, maar blijf alle ont-
wikkelingen volgen. Ik kan niet niets
doen. Op vakantie toer ik het liefst
met mijn vrouw rond op mijn motor,
een BMW K1600GT, en bezoek oude
steden, vooral in Midden- en Zuid-
Europa. Op het strand liggen is niets
voor mij.”

Jan Oortgiesen 40 jaar bij GOMA

Hengelo - Eigenlijk houdt hij er 
niet van in de belangstelling te 
staan, maar voor deze keer maakt 
hij een uitzondering. Jan Oortgie-
sen (1954) was op 1 mei 40 jaar in 
dienst bij GOMA. Ter gelegenheid 
hiervan blikken we met de jubi-
laris terug.

Jan Oortgiesen bij een ponsmachine

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

GROENTE KOOPJES!
Hollandse natuur spinazie 
GRATIS voor u gewassen heel kg € 1.69
Sperzieboontjes 
van onze vaste teeler zonder draad 
 400 gram  € 1.69
NIEUWE OOGST
Dore aardappelen 3 kilo  € 3.49
VOOR HET MOEDERDAGONTBIJT!
Sappige pers sinaasappelen

 2 kilo  € 2.49
Ambachtelijk bereide 
kant-en-klare asperge schotel
 p.p.  € 6.98

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 3 mei 2014



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:

 

aan het gemeentehuis een afspraak te 

-

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

-

eenvoudig digitaal via de website een af-

-

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

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

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

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

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

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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 binnenkort met de bouw van de 

opleveren. Woningen die in de eerste 

Plan

komen maximaal 50 woningen. Het 

woningaanbod kent verschillende 
 type woningen en varieert in archi-

 enkele bouwkavels beschikbaar.  

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit mooie 

QR-code.

Bouw De Kwekerij binnenkort van start

Om de berging van de Lancaster in 

met familieleden van een aantal van 
de omgekomen vliegers, waardig af 
te sluiten, organiseerden we voor hen 

-
herdenking, waar de familieleden ook 

-

-

hier het vliegtuig met hun geliefden 
-

 enkele nabestaanden langs geweest, 
-

voor hen de definitieve afsluiting van 

-
-

woond door familieleden van Stanley 

-

bergingslocatie, de tentoonstelling in 
museum Smedekinck met opgegra-
ven voorwerpen en kreeg de film van 

Wichmond las een gedicht voor.

Familieleden bemanning 
Lancaster bij 
 dodenherdenking Zelhem

Smedekinck

burgers van de EU kunnen dan hun 
stem uitbrengen op wie hen in het 

-
woordigen. Europarlementariërs 

 

Stempas

bent, hebt u hiervoor al de stempas 

ontvangen. Om te  stemmen hebt u 

-

uur stemmen in elk stembureau 

-

s temmen. Hoe u dit regelt, kunt u 

Meer informatie

(u kunt ook QR code scannen) vindt 
u o.a. informatie over de betekenis 
van Europa voor ons, Europese 

en kandidaten.

Verkiezingen Europees 
Parlement 2014

Het Europees Parlement in Brussel

Bewoners, schoolkinderen en andere 

Begin april is aannemer Hoornstra 
gestart met de herinrichting van de 

-
terrein voor het nieuwe Kulturhus in 

de vakantieperiode van de school 
 gepland. Het bestaande riool is 
 vervangen en is er een extra riool 

 gelegd voor de afvoer van het 

de weg op 6 mei weer helemaal open. 
Het parkeerterrein en de laatste 

geplande hagen en bomen komen in 

 geschikte plantperiodes.

Werkzaamheden bij kulturhus 
Drempt

Vind ons leuk op 
Facebook
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? Vind ons leuk op 
Facebook. U kunt hier ook vragen aan ons 
stellen, die we graag beantwoorden. 
U vindt ons als volgt: www.facebook.com/
gemeentebronckhorst. 



Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons 
 opnemen. U kunt langskomen, bellen, via internet zaken regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we 
zoveel mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. In het gemeentehuis kunt u alleen tijdens de 
 ochtenden én op donderdagavond binnenlopen zonder afspraak (mensen met een afspraak gaan wel altijd voor). 
‘s Middags kunt u alleen op afspraak bij ons terecht. Via de website of telefonisch kunt u heel gemakkelijk een 
 afspraak inplannen, bijvoorbeeld om een paspoort of rijbewijs aan te vragen of voor een uittreksel uit de basis-
registratie personen, op een tijdstip tijdens onze openingstijden dat u uitkomt. Bent u op zoek naar werk of komt u 
voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning, 
dan vragen wij u altijd een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Het komen op 
 afspraak heeft als voordeel dat u precies weet hoe laat u aan de beurt bent en niet hoeft te wachten. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn.

Toon: “En daarmee is ze meteen aan 
het juiste adres. Bent u getrouwd, 
 gescheiden of hebt u een geregi-
streerd partnerschap? Dan kunt u 
 ervoor kiezen een andere naam te 
gaan gebruiken. U wordt in aller-
hande correspondentie dan aan-
geschreven met de nieuwe naam.  

U kunt  kiezen voor:

door uw eigen naam

naam van uw partner

De gemeente kan dit voor u veranderen.”

Daan: “Uw naam staat geregistreerd 
in de Basisadministratie Personen 
(BRP). Overheidsinstanties en diver-
se maatschappelijke instellingen 
maken hiervan gebruik voor hun 
 correspondentie met u. Hierbij gaat 
het dus om de manier waarop u wilt 
worden aangeschreven. Standaard 
staat uw eigen achternaam die u hebt 

gekregen bij geboorte, erkenning of 
adoptie geregistreerd in de BRP. 
Bent u getrouwd of bent u een 
 geregistreerd partnerschap aan-
gegaan? U hebt dan het recht om de 
achternaam van uw (huwelijks-) 
partner te gebruiken en kunt ons 
 vragen dit op te nemen in de BRP, 
 zodat instanties dit gaan gebruiken. 
Bij een scheiding kunt u juist aan-
vragen dat uw ‘oude’ geboortenaam 
weer wordt gebruikt.”

Toon: “Let op! Het veranderen van 
het gebruik van uw achternaam is 
niet hetzelfde als een wijziging van 

uw achternaam. Laat u uw achter-
naam officieel wijzigen (procedure 
via het ministerie van Justitie) dan 
verandert de achternaam die u bij 
geboorte, erkenning of adoptie hebt 
gekregen. Dit gebeurt niet heel veel.” 

Daan: “De gemeente is de instantie 
waar u een verzoek tot wijziging van 
uw naamgebruik kunt u aanvragen. 
Hoe? Door een formulier hiervoor op 
onze website (zoek op Naamgebruik) 
in te vullen en naar ons op te sturen 
of door langs te komen in het 
 gemeentehuis. U kunt dit kosteloos 
met ons regelen.”

Deze maand: Aflevering 38 
Pas getrouwd of gescheiden? Hoe werkt het wijzigen 
van een achternaam?
Ellen en Jan Hein van Rossum gaan scheiden. Ellen heet van haar meisjes-
naam Hekkelman en wil die naam weer gaan gebruiken. Ze vraagt zich af 
hoe dat in z’n werk gaat en belde ons voor meer informatie. 

In de aanloop naar de zomervakan-
tie bezoeken meer inwoners het 
 gemeentehuis, bijvoorbeeld om een 
nieuw paspoort of ID-bewijs aan te 
vragen. Om u ook tijdens deze druk-
kere maanden goed van dienst te 
kunnen zijn, openen wij in mei en 
 juni de publieksbalie ook op dins-
dagavond, naast de vaste donder-
dagavond. Wij adviseren u vooraf 
een afspraak te maken, via de 
 website of telefonisch. U weet dan 
precies hoe laat u aan de beurt bent 
en wordt direct geholpen, zonder 
wachttijd. 
Voor inwoners op zoek naar werk 
biedt het werken op afspraak de 
mogelijkheid om vooraf via onze 
website alvast het intakeformulier 
te doorlopen. Zo gaan zowel de 
klant als de participatieconsulent 

beter voorbereid het gesprek in, 
waardoor de bemiddeling naar een 
baan zo snel mogelijk opgestart kan 
worden. 
De openingstijden op een rij:

Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnen-
lopen:

Extra avondopenstelling 
 tijdens drukke  zomermaandenTijdens de omvorming van de groen-

strook aan het Eelmerink in Vorden is 
vorig jaar asbest gevonden. Zichtbare 
asbestdeeltjes op de groenstrook zijn 
opgeraapt, zodat er geen direct 
gevaar voor de volksgezondheid was 
en de kans op verspreiding zeer klein 
was. Aanwonenden zijn toen direct 
geïnformeerd. 

Onderliggende grondlagen
De onderliggende lagen gaan wij uit 
voorzorg ook saneren. Wij willen dat 
nu, maar ook in de toekomst het 
terrein een veilige en gezonde woon-
omgeving is voor de aanwonenden. 
Dat wij deze werkzaamheden niet 
meteen uitvoeren, heeft te maken 

met afstemming met provincie 
 Gelderland, die bevoegd gezag is 
voor de Wet Bodembescherming, en 
met het vinden van de financiële 

planning van de sanering weten, 
 informeren wij bewoners van het 
 Eelmerink met uitleg wat er gaat 
 gebeuren. 

Ontstaan verontreiniging
Het is onduidelijk hoe en wanneer de 
asbestverontreiniging is ontstaan. Wij 
kunnen met zekerheid zeggen dat de 
verontreiniging niet is ontstaan of 
verspreid tijdens de omvormings-
werkzaamheden, want op de groen-
strook is geen grond aan- of afge-

voerd. De asbestverontreiniging is in 
de bovenste laag grond aangetroffen. 
Het is aannemelijk dat de verontreini-
ging in een ophooglaag zit, die een 
keer is aangebracht op dit perceel. 
Vooralsnog lijkt de verontreiniging 
afgebakend. Tijdens de sanering 
 controleren wij de randen van de 
 afgraving. Zijn deze schoon, dan is de 
verontreiniging volledig  opgeruimd. 

Meer informatie
Hebt u vragen over de werkzaam-
heden, neemt u dan contact met ons 
op via ons algemene nummer 

info@bronckhorst.nl

Opruimen asbest aan het Eelmerink in Vorden

Gaat uw kind bijvoorbeeld naar het 

kan het zijn dat u in aanmerking 
komt voor een vergoeding leerlin-
genvervoer via de  gemeente. Sinds  
1 mei kunt u dit weer aanvragen voor 
het volgende schooljaar via www.
bronckhorst.nl. U kunt uw aanvraag 
ook samen met ons invullen. Neemt 
u hiervoor contact met ons op (tel. 

gemeentehuis (maak een afspraak). 
Wanneer uw aanvraag voor 1 juni 

-
voer op tijd  regelen.

Met de fiets of het openbaar 
 vervoer

of met het openbaar vervoer naar 

school. Het is ook mogelijk om een 
combinatie van vervoer te maken in 
overleg met ons. Bijvoorbeeld tot 
aan de herfstvakantie met de fiets 
en daarna met de taxi. Of alleen op 
woensdag met de bus naar school. 
De kosten van de bus of trein 
 vergoedt de gemeente als u hier 
recht op heeft. Voor het gebruik  
van de eigen fiets heeft u recht op 

 kilometer.

Vergoeding leerlingenvervoer aanvragen kan 
weer



Openbare bekendmakingen

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

Uit de raad

Commissievergaderingen 14 en 15 
mei
De raadscommissie vergadert op  
14 en 15 mei in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Hieronder vindt u de 
vergaderagenda’s van deze openba-
re vergaderingen. U bent van harte 
 welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Commissievergadering 14 mei
De volgende punten staan op de 
agenda:

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

 De jaarstukken 2013 van de 
 gemeente Bronckhorst liggen ter 
vaststelling voor aan de raad. 

Daarbij gaat het om goedkeuring 
van de volgende punten: 
- Van het jaarresultaat 

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

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

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

 zaken en gedane uitgaven voor 
de masterplannen Vorden/ 
Hengelo

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

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

Commissievergadering 15 mei
De volgende punten staan op de 
agenda:

 De raad wordt gevraagd de Veror-
dening maatschappelijke partici-
patie Wet werk en bijstand 2014 
vast te stellen en de oude verorde-
ning in te trekken. Deze verorde-
ning regelt het recht op en de 
hoogte van minimavoorzieningen, 
zoals de langdurigheidtoeslag bij 
rondkomen van een laag inkomen, 
collectieve aanvullende zorgverze-
kering en de bijdrage in de kosten 
voor sociaal-culturele, educatieve 
en sportieve activiteiten 

 B en w stellen de gemeenteraad 
voor om in te stemmen met ophef-
fing van obs De Bongerd in Hoog-
Keppel door stichting IJsselgraaf 
per 1 augustus 2014 en te beslui-
ten de school niet over te nemen. 
Een belangrijk argument is dat de 
gemeente zonder obs De Bongerd 
nog steeds passende huisvesting 
en voldoende openbaar onderwijs 
kan bieden in Hoog-Keppel en 
 omgeving

 

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

horen?
Tijdens de raadsvergaderingen  
kan  worden ingesproken. Over 
onderwerpen 

 kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen  
heeft u hiervoor de mogelijkheid 
 tijdens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot  inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per 
 persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de grif-
fie, via tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de 
 onderwerpen die op de agenda staan 
 verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl/gemeenteraad 
of scan de QR code.

Het wordt steeds mooier weer en 
 natuurlijk trekken mensen er bij mooi 
weer graag op uit voor een frisse 
duik. In een zwembad in de buurt of in 
natuurwater. Het is goed om te weten 
dat ‘s zomers de kwaliteit van het 
 natuurzwemwater in Gelderland 
nauwlettend in de gaten wordt 
 gehouden. Waterschappen en Rijks-
waterstaat controleren regelmatig de 
natuurwaterkwaliteit. De provincie 
toetst vervolgens of de waterkwaliteit 
voldoende is. Verder houdt de provin-
cie bij of er gezondheidsklachten 

worden gemeld, of dat er andere aan-
wijzingen zijn dat de waterkwaliteit 
achteruit gaat.  

Risico
Door hoge watertemperaturen en de 
verminderde afvoer van water wordt 
het risico op aanwezigheid van scha-
delijke bacteriën en andere ziekte-
verwekkers (o.a. botulisme) in 
 natuur zwemwater groter. Wanneer 
er iets met zo’n zwemplaats aan de 
hand is, maakt de provincie dit ter 
plaatse bekend via onder meer 

 borden en hun site www.gelderland.nl. 
Heeft u vragen of klachten over 
 veiligheid, hygiëne of waterkwaliteit 

van een zwemplas? Dan kunt u 
 terecht bij het Provincieloket van de 
provincie. Dit kan via een digitaal 

klachtenformulier op de website. U 
kunt ook bellen (026) 359 99 99 of 
mailen provincieloket@gelderland.nl

Elk jaar geeft de provincie de folder 
‘Zwemwater in Gelderland’ uit met 
natuurzwemplassen en hun voorzie-
ningen (bijv. aanwezigheid toiletten, 
speelvoorzieningen, horeca) in de 
provincie. Deze vindt u o.a. bij 
 campings en bibliotheken. Er staan 
ook handige tips in over veilig 
 zwemmen.

Zwemmen in natuurwater

Ontvangen op 24 april 2014:

Ontvangen op 27 april 2014:

Ontvangen op 28 april 2014:

Ontvangen op 29 april 2014:

Ontvangen op 30 april 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, maar kan bij een uitgebreide procedure 26 
weken duren. Deze termijnen kunnen eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de 
 termijnen ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra 
een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeente-
pagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

Ontwerpvergunningen

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning in te trekken voor:

De stukken liggen van 8 mei t/m 18 juni 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U 
kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, 
 schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Afgegeven op 28 april 2014:
-

ziekvereniging Euterpe
Verzonden op 22 april 2014:

-
maatregel, ontheffing drank- en horeca, tijdelijk gebruiksvergunning tent), 3, 4 en 5 juni 2014, 
CNO-Expo bv

Verzonden op 25 april 2014:

Verzonden op 30 april 2014:

Verzonden op 1 mei 2014:

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Verschillende wegafsluitingen 

Verkeer en vervoer

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen (Brp) 2014

Nieuwe verordening commissie bezwaarschriften vastgesteld

Commissie bezwaarschriften en de juristen kunnen bezwaren behandelen

In werking treding

Gemeentelijke regelgeving algemeen

“Eind jaren tachtig kwam ik in aanra-
king met biologische dynamisch land-
bouw. Mijn liefde voor het boeren en 
werken met de natuur had ik reeds 
ontdekt maar ik miste het contact 
met mensen”, aldus Willem Beek-
man. “Toen ik van een huisgenoot in 
Deventer hoorde over een boerderij 
in Vorden, waar mensen met een ar-
beidsbeperking werkten, heb ik met-
een gebeld. De eerste periode deed ik 
vrijwilligerswerk en op een gegeven 
ogenblik ben ik als één van de onder-
nemers gestart.” 
Willem’s afscheid stond in het teken 
van wetenschappelijke onderzoeken 
naar biologisch dynamische landbouw. 
Machteld Huber, arts en onderzoeker 
aan het Louis Bolk instituut vertelde 
over onderzoeksresultaten. Zij maakte 
duidelijk dat uit onderzoeken blijkt, 
dat er een groot onderscheid kan ont-
staan in de voedingskwaliteit van ge-
wassen die geteeld zijn op biologisch & 
biologisch dynamische manier versus 
de reguliere landbouw, afhankelijk 
van de mate en soort van bemesting. 
In haar verhaal liet zij zien hoe Stei-
ner, grondlegger van de biologisch 
dynamische landbouw, oplossingen 
zocht en bood voor het herstellen van 
harmonie in de landbouw. De land-

bouwpreparaten waarmee biologisch 
dynamische boerderijen de grond en 
hun (dierlijke) meststoffen en de plan-
ten behandelen bevorderen de har-
monisatie, door het stimuleren van 
evenwichtige groei en zijn niet gericht 
op maximale opbrengst of hogere snel-
heid in het groeiproces. De preparaten 
ondersteunen bijvoorbeeld bij een voe-
dingsstofarme grond een betere groei 
en normaliseren een te voedingsrijke 
grond. Ook de rijping van producten 
wordt bevorderd.
Willem Beekman is sinds maart 2014 
gemeenteraadslid geworden in Lo-
chem en is in de vakantieperiodes 
reisgids op het Griekse eiland Lesbos. 
Ook in deze nieuwe uitdagingen staat 
de natuur en respectvol omgaan met 
elkaar en de aarde centraal. Als af-
scheidscadeau overhandigde Willem 
een waardecheque aan zijn opvolgers, 
Guus en Brigitta, zodat ook zij er eens 
een keer rustig op uit kunnen en de 
zorg voor de koeien en mensen aan 
hem over laten. Mocht u meer willen 
weten over het maken van de prepa-
raten of de bewerking vanuit de bio-
logisch dynamische landbouw? Urtica 
De Vijfsprong in Vorden houdt op 28 
juni een open dag. Iedereen is daar van 
harte welkom.

Boer Willem neemt afscheid bij De Vijfsprong
Vorden - Vrijdag 25 april was het zover. Willem Beekman, sinds het 
“Boer zoekt vrouw”-programma beter bekend als “boer Willem”, heeft 
afscheid genomen van de boerderij waar hij 25 jaar zijn vak heeft uit-
geoefend.
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Zijn zonnepanelen 
interessant voor u?
U kent ze vast wel: onze zonnepaneel borden. 
Velen hebben de keuze gemaakt voor onze instal-
latie omdat wij door het gebruik van kwaliteitspro-
ducten en het werken met betrouwbare leveran-
ciers een goede aanbieding kunnen doen.
Naast zonnepanelen bieden wij u diensten aan 
voor o.a. CV ketel, dakgoten, sanitair, elektra, 
domotica (slim wonen) en overige installatiewerk-
zaamheden.

Wij zorgen ervoor dat u kunt genieten van uw 
eigen woning! 
 
Onze werkzaamheden voeren wij uit voor zowel 
particulieren als midden- en kleinbedrijf.
Samen met ETF elektrotechniek voorzien wij ook 
de omgeving van Lichtenvoorde van ons vakman-
schap. 
Het bekende evenementservicebedrijf De Timp, 
welke ook voor onze Zonne installatie heeft geko-
zen, gaat samen met ons voor duurzaam onderne-
men.

Op zondag 18 mei, wanneer wij 
onze kennis met u willen delen, 
trakteren wij op “duurzame snacks” 
bereid door de Timp.

Komt u met de elektrische fiets? Bij 
ons kunt u deze weer opladen met 
de zon!

Nieuwsgierig... ? 
Wij zien u graag zondag 18 mei a.s. 
Dr. A. Ariënsstraat 44a Steenderen
(10.00 – 16.00 uur)

Kom duurzaam 
proeven en beleven!

10:00 / 16:00 uur
Dr. A. Ariensstraat 44a, Steenderen

DUURZAAM
WONEN EN WERKEN

Ga samen met ons voor duurzame oplossingen.

en partner

GRATIS

SNACK

PELGROM, sterk in al uw maaiwerk 

Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

De nieuwe iMow
robotmaaier
Werkt sneller, slimmer, harder

You relax, 
iMow

Perfect geautomatiseerd 

gazononderhoud terwijl 

u doet waar u zin in heeft.
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De Tuin der Lusten is een avond lang 
flaneren door de mooiste tuinen van 
ons land, met een goed glas in de 
hand in alle rust langs de waterpar-
tijen, de tuinbeelden en de bloeiende 
borders wandelen. Onderweg zijn 
twee circusvoorstellingen van wereld-
niveau te zien. Rémi Luchez komt uit 
Frankrijk en vormt met zijn clownes-
ke acrobatiek de hoofdvoorstelling 
van de avond. Het Spaanse HURyCAN 
toont een cross-over tussen dans en 
circus, met als thema’s liefde en wan-
hoop. Er zullen twee performances in 
en onder de bomen getoond worden, 
op het grasveld achter het kasteel 
staan twee installaties die het publiek 
zullen uitdagen en verderop, in het 
bos, wordt het publiek meegenomen 
op een onverwachte ontdekkings-
tocht. Verspreid over de tuinen staan 
ook kunstwerken van vier beeldend 
kunstenaars die allen iets vertellen 
over de geschiedenis van het huis en 
haar bewoners. Alle artiesten gebrui-
ken de historie, maar vertellen een 
actueel verhaal. Alle projecten zijn 

zonder tekst en vertellen met een po-
etische beeldtaal. De Tuin der Lusten
wordt gemaakt voor volwassenen,
maar is goed te begrijpen voor kinde-
ren vanaf 8 jaar. In het programma
komt dan ook geen seks of geweld
voor, al doet de naam ‘De Tuin der
Lusten’ wellicht anders vermoeden.
Het festival is redelijk toegankelijk
voor minder validen en het gaat ook
gewoon door als het minder goed
weer is. De Tuin der Lusten speelt van
15 tot en met 18 mei 2014 elke avond
vanaf 20:00 uur en het programma
eindigt rond 23:00 uur. Voorafgaand
aan het festival kan aangeschoven
worden aan De Tafel der Lusten, voor
een diner in de stijl van het festival.
Butifarra verzorgt een heerlijke maal-
tijd met verse producten. Meer infor-
matie over het programma en het
reserveren van kaarten is te vinden
op www.detuinderlusten.nl. 

Caravans gezocht
Het team van De Tuin der Lusten is
op zoek naar caravans waar de bui-
tenlandse dansers en acteurs in kun-
nen overnachten tijdens hun verblijf
op het landgoed. Wilt u uw cara-
van uitlenen van zondag 12 mei tot
maandag 19 mei? Alle soorten en ma-
ten caravans zijn geschikt, want een
bed en een kledingkast is alles wat de
gasten nodig hebben. Het sanitair en
de keuken van uw caravan worden 
dus niet gebruikt. Als dank ontvangt
u vier vrijkaarten voor het festival en
een gratis drankje aan de bar! En ui-
teraard stellen we u voor aan de ar-
tiest die gebruik maakt van uw huis
op wielen. Wij zijn te bereiken via 
productie@detuinderlusten.nl of via 
het telefoonnummer 06-27195920.

Modern circus en theater 
op Kasteel de Wildenborch
Vorden - Festival De Tuin der 
Lusten strijkt dit jaar neer in de 
prachtige tuinen van Kasteel de 
Wildenborch in Vorden. In deze 
dertiende editie van het festival 
zullen acht voorstellingen en 
vier beeldende kunstprojecten te 
zien zijn.  De circusartiesten, the-
atermakers, performers en kun-
stenaars zijn al regelmatig op 
het terrein te vinden om er hun 
shows voor te bereiden. Voor de 
buitenlandse dansers en acteurs 
worden tevens nog caravans te 
leen gevraagd om in te overnach-
ten.

Andere toppers uit de periode Knik-
kink waren een dubbel kerstconcert 
met veel nieuwe liederen en met be-
geleiding van het studentenorkest uit 
Enschede en de Knikkink korendag 
in de schouwburg in Doetinchem ter 
gelegenheid van zijn 35-jarig koordi-
rigentschap. Ook werd na een eerste 
bezoek in 1995 wederom een reis 
naar Maagdenburg gemaakt waar sa-
men met het “Polizeichor” een twee-
tal concerten werd gegeven.
In 2011 werd onder zijn leiding het 
75-jarig bestaan van het koor gevierd. 
Het hele jaar stond in het teken van 

dit jubileum: de festiviteiten begon-
nen in mei met een bezoek aan 
Limburg, waar samen met het man-
nenkoor St. Caecilia uit Linne een 
prachtig openluchtconcert in het 
witte stadje Thorn werd gegeven, 
het Hackfort matineeconcert in de 
Westerholtzaal van kasteel Hackfort 
met medewerking van concertpianist 
Peter Kranen en zijn dochter Nona 
op viool was heel bijzonder en als 
hoogtepunt het jubileumconcert in 
oktober in de Christus Koningkerk 
met medewerking van troubadour 
Gery Groot Zwaaftink, sopraan Irma 

ten Brinke de zussen Martje en Bregje 
ten Damme op piano en fluit en de ei-
gen bariton Ludo Eijkelkamp. En als 
afsluiting van het jubileumjaar een 
prachtig kerstconcert.
Binnenkort op 31 mei tijdens de fes-
tiviteiten ter afronding van alle werk-
zaamheden in het centrum van Vor-
den zal het koor onder zijn leiding een 
optreden verzorgen in de Dorpskerk. 
Op 21 december tijdens het jaarlijks 
kerstconcert zal Frank Knikkink voor 
het laatst voor het koor staan daarna 
zal binnen het koor afscheid van hem 
genomen worden. Frank Knikkink is 
een dirigent met veel ervaring, die 
rust uitstraalt en bekend is met de 
achterhoekse cultuur wat tijdens de 
repetitie tot uiting komt door zijn 
grote gevoel voor humor. Het koor 
heeft onder zijn leiding een bloei-
ende periode gekend en is hem dan 
ook veel dank verschuldigd. Het zal 
niet meevallen een goede opvolger te 
vinden.

Dirigent Frank Knikkink verlaat 
Vordens Mannenkoor
Vorden - Na veertien succesvolle jaren zal dirigent Frank Knikkink 
eind 2014 het Vordens Mannenkoor verlaten. De periode Frank Knik-
kink kende vele hoogtepunten. Direct na zijn aantreden in 2000 kon 
hij beginnen met de voorbereiding van een dubbel jubileumconcert 
ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan in 2001. Ondertussen werkte 
hij ook aan uitbreiding van het repertoire met liederen uit de Oost 
Europese traditie. In oktober 2006 bij het 70-jarig bestaan werden we-
derom twee concerten gegeven met medewerking van het zeer gere-
nommeerde blaaskwintet “Neva Brass” uit Sint Petersburg.

De kern Hengelo is recent ver-
nieuwd, dus fiets of rijdt er gerust 
een extra rondje door. In de Remi-
giuskerk worden regelmatig expo-
sities gehouden, evenals in het Ach-
terhoeks Museum 1940-1945. Via 
het bosgebied ’t Zand buiten Hen-
gelo waar verscholen in het groen 
wordt geëxposeerd, kan men rich-
ting Zelhem gaan. In de kern zijn 
verschillende expositieruimtes te 
bezoeken, maar ook is het de moeite 
waard eens aan te gaan bij Museum 
Smedekinck, het Ludgerkerkje of de 
grote Lambertikerk.
Op de fiets of in de auto verder rij-
den, eerst nog richting Hengelo 
en Keijenborg, om geen ateliers te 
missen. Dan op pad naar Humme-
lo, misschien zelfs door de Kruis-
bergse Bossen. In Hummelo wordt 
de Kunst10daagse uitgedaagd door 
de Kunstwandelroute op Landgoed 
Enghuizen, maar ook het Hum-
melose kerkje is de moeite waard. 

Hier wordt een verassend modern 
Barok concert gegeven door Ensem-
ble Scordatura op zondagmiddag 25 
mei. Deuren gaan 14.30 uur open en 
om 15.00 uur begint het optreden. 
Kaarten reserveren via zondagmid-
daginhummelo@gmail.com of ko-
pen bij de Spar in Hummelo.
Door naar Laag-Keppel waar in het 
Kerkje de Galerie 1880 is gevestigd. 
De dorpsstraat van Keppel, die stads-
rechten heeft uit een ver verleden, 
heeft naast de verschillende galeries 
die het bekijken waard zijn ook een 
mooi zicht op Kasteel Keppel en de 
Keppelse Molens aan de Oude IJssel. 
Op Hemelvaartdag wordt in Hoog-
Keppel de bekende Keppelse Rom-
melmarkt gehouden.
In Drempt is in de Ars Logatuin een 
expositie van de Kunst10daagse te 
bekijken, maar neem als het even 
kan, de tijd om te genieten van de 
tuinen. Vanuit hier is het een stukje 
omfietsen naar de dijk, die een fraai 

uitzicht biedt op de IJssel met zijn 
pontjes. Jammer dat de automobilist 
hier niet kan komen, maar wellicht 
is het een idee om even naar het IJs-
selstrand te koersen en de dijk op te 
lopen.
Het stadje Bronkhorst biedt in zijn 
geheel meer dan kunst alleen. Lo-
pend door de straatjes is het genie-
ten van de sfeer uit vroeger tijden. 
Vanuit de historie van Bronkhorst is 
het nog een stukje naar Steenderen. 
Fietsend en rijdend langs rijksmonu-
menten zoals de Bronkhorster Mo-
len en het Meestershuis, een oude 
dienstwoning dat nog is bewoond. 
Bekijk ook de dikke en de dunne 
toren, zoals de twee kerken worden 
genoemd.
Via Toldijk en het Achterhoeks 
Planetarium wordt gereden naar 
Baak. Wie hier de ruime route voor 
kiest door het buitengebied tussen 
Toldijk en Hengelo kan weer leuke 
exposities van de Kunst10daagse be-
zoeken. In Baak aangekomen staat 
de St. Martinuskerk groots te wach-
ten op bezoekers, het is de moeite 
waard. Binnen zijn exposanten van 
de 10daagse, maar ook ernaast, in de 
voormalige pastorie en de tuin.
In Wichmond is het Ludgerusge-
bouw fraai om even aan te doen. 
Rijdend naar Vorden is het genieten 
van het bos bij Landgoed Hackfort 
waar de watermolen nog wekelijks 
zijn werk doet. Vorden biedt, naast 
een recent vernieuwde dorpskern, 
mooie kerken en molens. Buiten de 
kern zijn de Lindesche Molen, Kas-
teel Vorden, het heiligenbeeldenmu-
seum in Kranenburg en de tuinen 
van Kasteel de Wiersse de moeite 
waard.

De Kunst10daagse is een initiatief 
van de Stichting Kunst en Cultuur 
Bronckhorst en wordt georgani-
seerd door een werkgroep van vrij-
willigers. De brochure van deze 
tiendaagse is te koop bij de deelne-
mende kunstenaars, de VVV winkel 
in Vorden en het VVV punt bij het 
Kunstgemaal in Bronkhorst, alsook 
op de zaterdag bij De Witte Hemel, 
Wittehemelweg 23 in Drempt. Met 
uitzondering van de Galerie Biblio-
theek Zelhem, die gehouden is aan 
de openingstijden van de biblio-
theek zijn bezoekers tien dagen lang 
tussen 11.00 en 17.00 uur welkom 
bij de kunstenaars op hun locaties.

Toeristisch Aspect van Bronckhorst 
tussen de kunst van de Kunst10daags

Bronckhorst - De Kunst10daagse Bronckhorst is zo langzamerhand 
een begrip geworden voor kunstliefhebbers uit Bronckhorst en 
ver daar buiten. De Kunst10daagse wordt dit jaar voor de achtste 
keer georganiseerd. Van vrijdag 23 mei t/m zondag 1 juni 2014 kun-
nen kunstliefhebbers terecht bij 100 kunstenaars op 61 locaties. In 
dit artikel aandacht voor het Toeristisch Aspect van de gemeente 
Bronckhorst als gastvrouw voor kunst.

Zicht op Vorden.

Iedereen kan op de vrijdagavond 
genieten van DJ Feestneger en op de 
zaterdag van de bands Vox Diablos  
en Premium in de tent en Brood op 
de plank in de Soos van Flophouse. 

Belangrijk is dat beide avonden 16+ 
zijn. Dus iedereen vanaf 16 jaar en
ouder is van harte welkom om het
Lentefeest bij Flophouse te gaan
vieren!

Lentefeest Flophouse
Toldijk - Lentefeest 2014 zit er aan te komen, want op vrijdag 10 en
zaterdag 11 mei zijn het weer de dolle dagen bij Flophouse. Beide
avonden gaat de tent om 21.00 uur open en is iedereen vanaf 16 jaar
en ouder welkom.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de win-
kels van Bonvrie in Hengelo Gld en 
Zelhem en bij rijwielhandel Seegers 
in Achter-Drempt. Dit betreft de 
“gewone” kaarten. 
De kaarten kosten in de voorver-
koop € 12,50. Kaarten met gereser-
veerde zitplaatsen en sponsortafels 

(er zijn er nog enkele beschikbaar) 
zijn te koop bij Café De Tol. Hier 
zijn vanzelfsprekend ook de gewo-
ne kaarten verkrijgbaar. 

Wees er op tijd bij, want er heb-
ben zich al enkele grote groepen 
gemeld.

Extra voorverkoopadressen 
Weissenbrink Wein & Bier 
Fest
Zelhem - Vanaf deze week zijn er een drietal extra voorverkoop-
adressen voor kaarten voor het Weissenbrink Wein & Bier Fest dat 
op zondag 1 juni wordt georganiseerd bij Café De Tol in de Witte-
brink. Tijdens deze middag zal een keur aan artiesten zorgen voor 
gezellige Alpenmuziek en Duitse Schlagers. Het belooft een middag 
te worden “mit Riesenstimmung und viel Spass”.

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

WEIDEPOP FESTIVAL 
25 MEI
WOLFERSVEEN

GRATIS 
ENTREE!
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Zelfs een Griekse rijder had de weg 
naar Hengelo gevonden om te mo-
gen deelnemen en tweemaal vice 
wereldkampioen Aalt Toersen deed 
mee en liet het publiek genieten van 
de oude 50cc machientjes. De uit 
Halle afkomstige Joey den Besten,  
die rijdt voor het PRA (Performance 
Racing Achterhoek), reed mee in de 
IRRC supersport categorie (zowel in 
het IRRC Supersport als Superbike 
worden er altijd twee races in het 
weekend verreden). In race 1 werd 
hij 5e op een zevental seconden 
achterstand op de winnaar. De race 
werd gewonnen door de Belgische 
rijder Laurent Hofman die ook race 
twee winnend wist af te sluiten.
Den Besten was fel van start gegaan 
in race 2 en had het in de race met 
drie man aan de stok voor een po-
dium plek. Aan het eind van de race 
viel vlak voor zijn neus Marcel Zuur-
bier die in race 1 3e was geworden. 
Daardoor kon Joey zijn eerste po-
diumplek van dit jaar beklimmen. 
Na afloop was het bij het PRA zoals 
vanouds gezellig en werd plaats twee 
als een overwinning gevierd. Minder 
goed ging het met Frank Bakker die 
voor het PRA uitkomt in het IRRC 
Superbike kampioenschap.
Tijdens de trainingen van zaterdag 
kreeg hij problemen met zijn ver-
trouwde Yamaha. Helaas voor Bak-
ker had de versnellingsbak het bege-

ven en moest hij overstappen naar 
de andere motor (Kawasaki) van het 
team. Deze motor was nog niet ge-
noeg getest waardoor de resultaten 
op zondag beneden verwachting la-
gen. Bakker werd 12e in de eerste 
race, in de tweede race ging het met 
een 10e plaats iets beter. Nu hoopt 
het team dat Bakker over een aantal 
weken in Oss, waar de volgende race 
plaats vindt, iets beter uit de voeten 
kan met de voor hem onwennige 
Kawasaki. De eerste race in de IR-
RC Superbike werd gewonnen door 
Arie Vos voor Nigel Walraven. In de 
tweede race waren de rollen omge-
draaid en was het Walraven voor 
Vos. Publieks lieveling Didier Grams 
uit Duitsland werd 5e in race 1 en 
mocht als 3e het podium beklimmen 
in race 2. Hamove rijder Jarco Gro-
tenhuis haalde twee top 10 plaatsen 
in beide reeksen.
De race in het Open Dutch supersport 
werd gewonnen door de Brabantse 
rijder Davy Toonen. De Hamove le-
den Rob Hartog, Cliff Kloots, Marcel 
Zuurbier, Mick Jansen, Olaf Romijn 
en Michael Hofman werden 2, 4, 5, 
11, 14 en 21. De leden hadden zich 
van hun beste kant laten zien in de-
ze klasse. Arie Vos was de sterkste 
man in het Open Dutch Superbike. 
Vos won met grote overmacht de 
wedstrijd voor Nigel Walraven en 
Kervin Bos. Jarco Grotenhuis had 

een druk weekend want hij reed 
naast het IRRC ook mee in de Dutch 
Superbike en een 7e plaats was het 
resultaat. Bij de ONK zijspannen ging 
de winst naar het Engels/Franse duo 
Reeves/Cluze. Dat Reeves naar Hen-
gelo kwam was een verrassing. De 
wereldkampioen van twee jaar gele-
den had zich op het laatste moment 
ingeschreven voor de wedstrijd op 
de Varsselring. Streuer/Koerts reden 
op ruime afstand naar plaats 2 voor 
het duo Kentrop/De Haas. De gebroe-

ders Ritzer, de regionale helden, re-
den zich verdienstelijk naar een 9e 
positie. Helaas kon het duo Joosen/
Wijngaards niet deelnemen aan de 
race, zij schoten in de warming-up ’s 
morgens van de baan en moesten ter 
observatie even naar het ziekenhuis. 
Voor Wijngaards, uit Halle afkom-
stig, was het wel teleurstellend om 
zijn thuisrace niet te kunnen rijden. 
Bij de NK Classics viel Hamove lid 
Jarno Onstenk uit met mechanische 
ongemak aan zijn motor. Deze race 

werd door de Engelse rijder Luke 
Notton gewonnen. De Nederlanders
Nick Leewis en Jarno Jonker werden
2e en 3e.
De organisatie was tevreden met
de opkomst van het publiek en de
bestuursleden lieten weten dat het 
IRRC, ICGP en ONK een succesvolle
formule is. Het publiek had genoten
van het spektakel dat geboden was
en de vereniging hoopt dat de ko-
mende jaren de races net zo succes-
vol zullen zijn als dit jaar.

Achterhoeks feestje op de Varsselring
Hengelo - Sinds 1967 worden op het circuit “Varsselring” in Hengelo 
de jaarlijkse wegraces voor motoren gehouden. Afgelopen weekend 
was het weer zo ver, de races hadden een internationaal karakter zoals 
in vroegere jaren. Op het programma stonden de internationale klas-
sen IRRC (International Road Racing Championship) en ICGP (Interna-
tional Classic Grand Prix) met coureurs uit heel Europa. Ook werd er 
gestreden voor het ONK (Open Nederlands Kampioenschap). Naast de 
ICGP had de Hamove ook de 50cc categorie aan de start.

Joey den Besten achter winnaar Laurent Hofman. Foto: Henk Teerink.

Heren softshell jas 
blauw € 49,95

€ 42, 50

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

OP=OPactie
Hartman Hoekbank 
Mayfield

€ 649,- 
€ 749,00

€ 449,- 
€ 499,00

Avanti 4 verstelbare stoelen 
Frigo incl. tafel 

MEI MAAND
Dames fleecevest
wit en/of paars € 29,95

€ 22, 50

* Acties geldig tot en met 31 mei 2014

NIEUW IN HENGELO:
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NIEUW IN HENGELO:

* Vraag naar de voorwaarden

www.aerofitt.nl

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL
BRINKWEG 38, 7021 BW ZELHEM, T 0314 62 00 26, ZELHEM@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL

Hengelo gld

Zelhem

kijk voor het aanbod van jouw vestiging op

1 lidmaatschap voor 3 maanden onbeperkt sporten.

START NU 

met een voordelig

€ 99,95 
16 jaar en ouder

€ 69,95 
10 tot en met 15 jaar.

Sportcentrum AeroFitt is hoofdsponsor van zwembad ‘t Elderink!

Aqua lessen bij zwembad ‘t Elderink volg je 
GRATIS met je AeroFitt (zomer) abonnement!

AQUA
LESSEN

In groepsverband conditionele- en spier-
verstevigende oefeningen in de omgeving. 

BOOTCAMP

+ 100% korting op het inschrijfgeld.

NIEUW! deze zomer bij AeroFitt:
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Al dertig jaar bestaat deze groep met 
als trouwste lid vanaf 1989 Hentje 
Bargerman-Maandag: “Ik benutte 
vroeger met mijn man elke gele-
genheid om te gaan dansen. Zo blijf 
je fit”. Zij is nu 90 jaar. Het laatste 
half jaar is Els Venderbosch erbij 
gekomen: “Ik ben 58 jaar en voelde 
me meteen opgenomen in de groep 
van gemengde leeftijd. Ik hou van 
wereldmuziek en heb al eerder aan 
volksdansen gedaan. Met mijn onre-
gelmatige werktijden vind ik de les-
tijd vroeg op de avond ideaal. Ook 

zitten we niet te lang te kletsen met
de pauze en is het tempo van de vele
mooie internationale dansen pittig”.
De lessen worden gegeven door Yvon-
ne Pen, een ervaren docent. Zij stelt
een afwisselend programma samen, 
dat bestaat uit bijvoorbeeld het Ame-
rikaanse “Take me home”, de Griekse
Sirtaki of een Bulgaars afscheidslied:
”Hora Meressi” voor een meisje dat
gaat trouwen en uit het dorp weg-
gaat. In september is er een avond ge-
pland in het kader van Israel, waarop
Israelische dansen aan bod komen.
Het bestuur houdt de inkomsten en
de uitgaven bij. U bent van harte 
welkom om gratis mee te doen op 
dinsdagavond 13 mei om 18.00 uur
in het Ludgerusgebouw. Neem gerust
nog een introducé mee. 

Voor meer vragen kunt u terecht bij
Mieke Vermeulen tel. 0575-511245 
of Stichting Welzijn in Vorden tel.
0575-553405.

Volksdansgroep lessen
Vierakker/Wichmond - Op dins-
dag 13 mei is er een open les 
volksdansgroep in het Ludgerus-
gebouw. Elke dinsdagavond van 
18.00 tot 19.30 uur dansen zo’n 
twintig vrouwen enthousiast en 
ingetogen blije Ierse of droevige 
Roemeense dansen. De deelne-
mers komen o.a. uit Wichmond, 
Hengelo, Zutphen en Vorden.

Wie kent de CJV zomerkampen nou 
niet? Wie heeft niet als kind de eier-
kist ingepakt met bagage om een aan-
tal dagen met een groep kinderen een 
fijne vakantie te hebben? In deze kerk-
dienst horen we verhalen uit de oude 
doos, de activiteiten van het CJV en wat 
de C van het CJV voor betekenis heeft 
vandaag de dag. Elk kind verdient het 
toch om onbezorgd samen te kunnen 
spelen met andere kinderen? Daarover 
gaat ook het Bijbelverhaal over Jezus 
die als kind speelde met andere kin-
deren. De kinderkoren van Crescendo, 
Koorendo en Toontje Hoger, zullen de 
dienst extra feestelijk maken met een 
aantal leuke liedjes. De collecte in deze 
dienst zal ook geheel ten goede komen 
aan de stichting CJV zomerkampen 
Bronckhorst, om de stichting finan-
cieel te ondersteunen. De stichting 
heeft als doelstelling om kinderen uit 
alle lagen van de bevolking een fijne 
vakantie te bezorgen. Daarom worden 

de kampprijzen onder de kostprijs 
aangeboden. Dit kan alleen dankzij 
de inzet van veel vrijwilligers, dona-
teurs en verhuur van materialen en 
bijzondere acties. De collecte is daarbij 
een welkome aanvulling. Momenteel 
loopt er bij Albert Heijn in Hengelo 
ook een actie waar u kunt sparen voor 
uw vereniging, denkt u hier ook eens 
aan stichting CJV Zomerkampen. Per 
1 april is de inschrijving voor de kam-
pen van 2014 geopend. Kamp A start 
op maandag 21 juli en Kamp D sluit 
af op zondag 10 augustus. Inmiddels 
hebben zich bijna 150 kinderen aange-

meld. Enkele kampen zijn al vol, maar 
bij Kamp A (8-10 jaar), C (6-8 jaar) en 
D (9-11 jaar) is nog voldoende plaats. 
Voor meer informatie over deze kam-
pen en het aanmelden van uw kind 
gaat u naar: www.cjvzomerkampen.
nl. Op de website kunt u ook al zien 
welke kinderen al zijn opgegeven voor 
de kampen van dit jaar en of er al 
vriendjes of vriendinnetjes op de deel-
nemerslijst staan. Nieuwsgierig gewor-
den naar deze dienst en het werk van 
de CJV zomerkampen? Dan zien we u 
graag op zondag 11 mei om 10:00u in 
de Remigiuskerk in Hengelo Gld.!

Speciale dienst in de Remigiuskerk met Koorendo

CJV Zomerkampen vroeger en nu
Hengelo - Op zondag 11 mei zal 
er in de Remigiuskerk in Hen-
gelo een speciale dienst zijn, die 
in het teken zal staan van de CJV 
Zomerkampen vroeger en nu. 
Deze dienst zal muzikaal omlijst 
worden door Koorendo en Toon-
tje Hoger, beide kinderkoren van 
Crescendo.

Tijdens deze avond kunnen de 
‘ladies’ genieten van een gezellig 
avondje uit. Bij binnenkomst ont-
vangt iedere bezoeker een goodie-
bag met leuke attenties van de deel-
nemende ondernemers. Hierna kan 
men rondlopen langs allerlei kra-

men van ondernemers uit Hengelo, 
Zelhem en omstreken. Ook kom je 
onderweg nog van allerlei lekkers 
tegen. Tevens bestaat de mogelijk-
heid om je te laten verwennen met 
een (stoel) massage, huidanalyse, 
make-up advies en kun je zelfs op 
de foto. Iedere bezoeker maakt door 
het invullen van een ‘vul in en win’ 
kans op mooie prijzen. Deze prijs-
uitreiking vindt plaats om 21.00 
uur. Iedereen is van harte welkom, 
zowel leden als niet-leden.

Ladies Night bij 
Sportcentrum AeroFitt
Hengelo - Vrijdag 9 mei is er van 
18.30 tot 21.30 uur een Ladies 
Night bij Sportcentrum Aero-
Fitt aan de Winkelskamp in 
Hengelo.

De uitslag is als volgt: A-lijn: 1. Hen-
nie van Druten & Gonnie Hulleman 
61,88%; 2. An Wortel & Paul Niks 
57,92%; 3. Will Snelder & Bert Bot-
schuyver 56,82%. B-lijn: 1. Diny Har-
telman & Hans Jansen 69,17%; 2. Wil 
ten Holder & Leni Lamers 57,50%; 
Een gedeelde 3e plaats: Theo Schut 
& Theo Damen en Wil Matser & Jan 
Veenhuis 53,75%. C-lijn: 1. Irene Lich-

tenberg & Theo Schoenaker 60,43%;
2. Marietje Geurts & Greet Jansen
54,83%; 3. Hermien Koenders & Mies
van Zadelhoff 54,78%.
De zesde en tevens laatste competitie-
avond is op 8 mei en 15 mei sluiten
wij ons competitieseizoen af met een
gezellige Einddrive. Afmelden kan op
verschillende manieren: via een mail
naar bcbronkhorst@hotmail.nl of 
een sms naar 06-28633453 (inspreken
lukt niet!) of op de wedstrijddag bel-
len naar genoemd mobiel nummer.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Uitslag van de vijfde com-
petitieavond van de zesde ronde.

De basis voor deze doorbraak is gelegd 
in 2005, toen Waterstromen startte 
met het terugwinnen van fosfaat uit 
afvalwater. Door verbeteringen in het 
productieproces is het bedrijf er in ge-
slaagd om het fosfaat met toevoeging 
van andere natuurlijke bestanddelen 
op te werken tot droge struvietkor-
rels, die geschikt zijn als duurzame 
meststof voor landbouw, maar ook 
door de consument voor bemesting 
van de tuin kunnen worden ingezet. 
Waterschap Rijn en IJssel – dat ver-
antwoordelijk is voor de zuivering 
van het afvalwater in deze regio – 
gaat de nieuwe duurzame mest ge-
bruiken voor het onderhoud aan de 
dijk tussen Herwen en Pannerden. 
Ook vanuit de landbouw is er grote 
belangstelling voor de duurzame 

meststoffen. Fosfaat is de belangrijk-
ste grondstof voor kunstmest. Zonder 
fosfaat is er geen voedsel. Het fosfaat 
dat nu in kunstmest wordt gebruikt 
wordt gewonnen in fosfaatmijnen in 
vooral China en Marokko. Door het 
grootschalige gebruik, wordt echter 
op termijn een wereldwijd tekort aan 
fosfaat voorzien. Tegelijkertijd zit er 
fosfaat in ons afvalwater waar het 
ongezuiverd juist weer problemen 
voor de waterkwaliteit veroorzaakt. 
Tot voor kort werd het afvalwater 
wel zo veel mogelijk van dit fosfaat 
gezuiverd, maar werd het als on-
bruikbaar afval verwerkt. Doordat 
Waterstromen er nu in is geslaagd dit 
fosfaat in een herbruikbare vorm uit 
het aardappelproceswater van Aviko 
te winnen, is minder fosfaat uit de 

fosfaatmijnen nodig. Eerder slaagde 
Waterstromen er al in op dezelfde 
afvalwaterzuiveringsinstallatie in Ol-
burgen energie uit afvalwater te ha-
len, door tijdens het zuiveringsproces 
biogas te produceren en af te vangen. 
De zuiveringsinstallatie produceert 
nu meer energie dan het kost om 
het zuiveringsproces uit te voeren. 
De rioolwaterzuivering is daarmee 
een Energiefabriek geworden en ont-
wikkelt zich nu als Grondstoffenfa-
briek, waarbij Vitalphos het eerste 
commerciële product is. De ambitie 
is om meer grondstoffen die nu als 
afval worden verwerkt, terug te win-
nen en opnieuw te gebruiken, om 
uiteindelijk tot duurzame gesloten 
kringlopen te komen. Op 9 mei aan-
staande wordt de installatie officieel 
in gebruik genomen. Ter gelegenheid 
daarvan zullen de samenwerkende 
partijen een presentatie geven waar-
na de officiële openingshandeling zal 
worden verricht. 
Voor meer informatie, zie de website: 
www.waterstromen.nl

Waterstromen maakt duurzame meststof 
uit afvalwater
Olburgen - In het Gelderse Olburgen is Waterstromen er in geslaagd 
duurzame meststof uit afvalwater te halen. De meststof komt als dro-
ge korrel op de markt onder de naam Vitalphos. Het is voor het eerst 
dat uit afvalwater gewonnen meststof op de markt komt. Het maken 
van een eindproduct vormt een belangrijke stap in het terugwinnen 
van grondstoffen uit afvalwater.

Albert Janssen sprong zaterdagoch-
tend rond elven op het kleine po-
dium. “Het schaapscheerdersfeest 
is een initiatief van Kinderboerderij 
Feltsigt. Het is ontstaan omdat wij 
een heleboel dieren hebben natuur-
lijk. Daar zitten ook schapen tussen 
en die moeten toch geschoren wor-
den. Dus dachten we: ‘We maken 
er gewoon een lekker feestje van en 
laten mensen zien waarom en hoe 
schapen worden geschoren,” lacht 
hij. Niet iedereen weet hoe dat in zijn 
werk gaat en ook niet wat allemaal 
met wol kan worden gedaan.
“Het is een grote eer om hier te mo-
gen zijn. Ik vind het geweldig dat Al-
bert en Everlien zo’n kinderboerderij 
opzetten zoals ze hier hebben. Het is 
iets dat een liefhebberij is van deze 
mensen, maar ze organiseren het zo, 
dat een heleboel andere mensen en 
kinderen er ook plezier van kunnen 
hebben. Ik vind het erg leuk om hier 
met mijn kleinkinderen en kinderen 
bij mij uit de buurt het schaapscheer-

dersfeest mee te maken.” aldus Henk 
Kamp “En vandaag niet alleen leuke 

dieren, maar ook andere activiteiten: 
geweldige helikopter, klein model-
vliegtuigje, een echte Bob de Bou-
wer graafmachine waar de kinderen 
kunnen zien hoe dat gaat, een grote 

graafmachine, er gebeurt van alles 
en nog wat hier. Ik wil Everlien en 

Albert bedanken voor al het werk 
wat ze ieder jaar weer uitvoeren voor 
deze kinderboerderij. Ik wens jullie 
vandaag een heel fijn feest toe en wij 
doen er graag aan mee. Ik verklaar 
hiermee dit schaapscheerdersfeest 
voor geopend.”
Het scheren van de schapen vond 
plaats in een scheerarena, waar Ger-
rit Borgman met veel verve alles ver-
telde over het schaapscheren, maar 
ook de kinderen de gelegenheid gaf 
om vragen te stellen. Steeds kwamen 
twee schapen aan de beurt, waarna 

aan de geschoren vacht mocht wor-
den gevoeld hoe vettig het was. Na-
tuurlijk kregen de schapen zelf aan-
dacht en werden geaaid door de kin-
deren die het durfden.
Het terrein was ingericht met meer-
dere tenten waar standhouders hun 
waren hadden uitgestald. Natuurlijk
kwamen de wol en de producten
daarvan ruim aan bod, naast de vele
streekproducten. Dit jaar waren er 
ook kookstudio’s ingericht met scha-
penvleesgerechten om alle facetten 
van het schaap te laten zien.

Schaapscheerdersfeest Feltsigt geopend door minister Henk Kamp
Bekveld - Het schaapscheerdersfeest op Kinderboerderij Feltsigt vond 
plaatst op zaterdag 3 en zondag 4 mei onder zonnige maar wel frisse 
omstandigheden. Albert Janssen was trots dat de minister van econo-
mische zaken Henk Kamp het feest wilde openen. De minister vond 
het op zijn beurt een grote eer om aanwezig te mogen zijn.

Minister Henk Kamp in gesprek met een schaapscheerder over de wol.

Officiële openingshandeling van het schaapscheerdersfeest door Henk Kamp.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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De wind waait het water
de vogels en de schepen
De wind waait de molens
de wolken en de bomen
De wind waait de storm
de regen en de sneeuw
De wind waait zichzelf
waaien is haar deel
Zo bouwt ook zij
haar eigen luchtkasteel

J. Wagenvoort

Speciaal voor mama, omdat het 11 
mei Moederdag is, wordt er bij Wel-
koop Toldijk en Vorden een gran-
dioze plantjesmarkt georganiseerd. 
Wat te denken van de Buitenkans, 
tien prachtige geraniums in diverse 
kleuren voor slechts tien euro! Of 
misschien vindt ze de hanging bas-
kets wel nóg mooier. Deze worden 
verkocht in een mix van 2 tot 5 soor-
ten planten in één pot. Verder is er 
een ruim assortiment stek perkgoed, 
stamplanten zoals: Solanum, Dipla-
denia en Fuchsia’s en een ruime keus 
bloempotten in trendy kleuren. Wil 

je zelf een mooie pot gevuld hebben
met planten, ook dat is mogelijk! En
om mama écht te laten genieten, is er
natuurlijk ook een ruim aanbod aan
tuinmeubelen en sfeerartikelen voor
in de tuin. Dan laat je haar nog meer
zien hoezeer je waardeert wat ze al-
lemaal voor je doet. 

Natuurlijk hebben we ook alles voor
de groentetuin, veel verschillende 
soorten groenteplanten, snackkom-
kommers en tomaten, kruiden en 
zaden. En als klap op de vuurpijl ont-
vangt iedere klant op vrijdag 9 en za-
terdag 10 mei bij een besteding vanaf
€ 25.- euro een gratis gieter. 

Maar let op: want op=op, dus wees er
snel bij! Tot ziens bij Welkoop Toldijk
en Vorden!

- advertorial -

Plantjesmarkt bij Welkoop 
Toldijk en Vorden
Toldijk/Vorden - Speciaal voor 
mama, omdat het 11 mei Moe-
derdag is, wordt er bij Welkoop 
Toldijk en Vorden een grandioze 
plantjesmarkt georganiseerd.

‘We hebben nu al bijna tien jaar kun-
nen bekijken op welke dag onze vaste 
klanten het vaakst tanken en willen 
deze klanten graag iets teruggeven 
voor het in ons gestelde vertrouwen’, 
aldus de directeur van Firezone Peter 
Groen. Daarom verhogen wij onze 
kortingen (vanaf de landelijke advies-
prijs) op de drukste dag van de week 
tot 15 cent per liter! Zo kan iedereen 
in het weekend voordelig naar het 
sportterrein of naar de familie’, voegt 
Groen daar aan toe. Firezone staat be-
kend om haar lage prijzen en ludieke 
acties zoals de dobbelacties waarbij 
men met het gooien van dubbele 
ogen een tank gratis brandstof kan 

winnen. Naast deze acties is er op de 
Facebookpagina van Firezone ook al-
tijd iets te beleven. ‘We proberen con-
stant met onze klanten in contact te 

blijven. We zijn dan wel onbemand, 
maar zeker niet onbemind’, aldus de 
directeur van deze snelst groeiende 
prijsvechter in de brandstoffenmarkt.

- advertorial -

Nieuw: extra korting op Firezone Friday
Regio - Na ‘maandag wasdag’ 
en ‘woensdag gehaktdag’ intro-
duceert Firezone, de landelijke 
keten van onbemande tankstati-
ons nu Firezone Friday. Klanten 
van Firezone Steenderen aan de 
Hoge Wesselink kunnen vanaf 
aanstaande vrijdag hun tank met 
extra hoge korting voltanken. 
Bij alle andere Firezonestations 
zoals die in Eerbeek, Vorden en 
Beek gelden overigens dezelfde 
voordelige tarieven.

Het is een driedaagse tocht voor zo-
wel menners als ruiters die door de 
prachtige omgeving van deze Ach-
terhoekse gemeente voert. De opzet 
is om in een gemoedelijke, rustige 
sfeer de mooiste plekjes uit de ge-
meente Bronckhorst te ontdekken. 
Het is een zeer gevarieerd landschap 
met bosgebieden, landerijen, kas-
telen en uiterwaarden dat zich erg 
goed leent om een aantal dagen op 
een ontspannen manier met de rui-
ter- of mensport in de natuur bezig 
te zijn. De leden van de menvereni-
ging kennen natuurlijk de mooiste 
plekjes in hun woonomgeving en 

zijn er trots op dat ze deze in de 
verschillende routes op mogen ne-
men. Er zijn weggetjes opgenomen 
die normaal niet toegankelijk zijn 
maar speciaal voor dit evenement 
opengesteld worden door de Land-
goedeigenaren. De deelnemers wor-
den zoveel mogelijk vrij gelaten om 
te rijden wanneer zij willen. De start 
is elke dag tussen 11.00 uur en 12.30 
uur, het secretariaat sluit om 18.00 
uur. Hoewel het zeker de moeite 
waard is om alle drie routes te rijden 
kunnen de deelnemers ook volstaan 
met het rijden van 1 of 2 routes. De 
afstanden zijn ongeveer 30 km per 

dag en er is voldoende verkeersbege-
leiding aanwezig. 
Het bekende paarden evenementen-
terrein de Hietmaat in de voorma-
lige gemeente Hengelo (Gld) is het 
dagelijks start- en eindpunt van de 
tocht. Van hieruit zijn alle routes 
uitgezet; vrijdags richting Vorden, 
zaterdags in de omgeving Hengelo 
en zondags naar Zelhem. 
De afgelopen jaren blijkt dat er 
zeker belangstelling is voor deze 
rit en dat mensen er een vakantie-
tocht van willen maken. De moge-
lijkheden voor overnachtingen met 
pensionstalling voor paarden in de 
gemeente Bronckhorst is groot. U 
kunt vele adressen op de site van de 
VVV vinden. Voor meer informatie 
en aanmelding kunt u terecht op de 
website van de Stichting Bronckhor-
ster Paardenmeerdaagse. 
www.bronckhorsterpaardenmeer-
daagse.nl

Bronckhorster Paardenmeerdaagse
Regio - Na de gemeentelijke herindeling in 2005 hebben de menver-
enigingen in Vorden, Hengelo en Zelhem gezamenlijk getracht de 
paardensport in hun nieuw gevormde gemeente een extra impuls te 
geven. Dit heeft in 2009 geresulteerd in de eerste Bronckhorster Paar-
denmeerdaagse in de geschiedenis van de gemeente Bronckhorst. 
Inmiddels is het 2014 en zal de 6e editie plaats vinden op 23, 24 en 
25 mei.

Het complete plaatje van een boeren-
erf bestaat uit gebouwen, beplanting 
van het erf en beplanting die aansluit 
op het omringende landschap. Een 
vakjury beoordeelt op deze punten. 
De jury selecteert uit de aangemelde 
boerenerven de tien meest aanspre-
kende. 
Deze tien genomineerde boerenerven 
zijn vanaf 1 juli te zien op de website 
www.boerenerfgoedgelderland.nl. 
Tussen 1 juli en 15 september kan 
iedereen daar stemmen op een van 
deze tien erven. De drie boerenerven 
met de meeste publieksstemmen 

worden bezocht door een vakjury die 
hieruit het Gelders Boerenerf van het 
Jaar 2014 kiest. Op 22 november 2014 
maakt zij tijdens een feestelijke bij-
eenkomst de winnaar bekend.

Hoe meldt u een boerenerf aan?
Ga naar de website www.boerenerf-
goedgelderland.nl en volg de instruc-
ties. U dient in ieder geval het vol-
gende op te sturen: de adresgegevens, 
een tekst van maximaal 200 woorden 
waarin staat waarom dit erf de win-
naar zou moeten zijn en maximaal 
10 foto’s die een goed beeld geven 

van het erf in het landschap, met de 
kenmerkende erfbeplanting en de 
(bij)gebouwen. 

Let bij het maken van de foto’s en 
het aanmelden op de criteria die op 
de website kunt vinden! Aanmelden 
kan tot 9 juni. Het doel van deze ver-
kiezing is aandacht voor boerenerven 
in het Gelderse landschap. Voor de 
eigenaren / aanmelders van de drie 
laatst overgebleven boerenerven heb-
ben we een verrassing! Het winnende 
boerenerf krijgt een prachtige prijs 
en ontvangt een eervol schild.

Verkiezing Gelders Boerenerf van het Jaar!
Regio - Gelderland heeft honderden mooie boerenerven. Boerenerven horen bij het landschap en bepalen de 
streek-identiteit. Om hiervoor aandacht te vragen organiseert Boeren-Erf-Goed-Gelderland de verkiezing Gelders 
Boerenerf van het Jaar 2014. Boeren-Erf-Goed-Gelderland is een initiatief van Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland, het Gelders Genootschap en het Gelders Erfgoed. Zij wil zoveel mogelijk Gelderlanders actief betrekken 
bij cultuurhistorische boerenerven in hun omgeving door activiteiten zoals deze boerenervenverkiezing. Welke 
boerderij verdient volgens u de titel Gelders Boerenerf van het Jaar 2014? Kijk voor de voorwaarden op de 
website www.boerenerfgoedgelderland.nl. Doe mee en win!

Voor en tijdens de aanleg van glas-
vezel konden inwoners van Bronck-
horst naar de glasvezelwinkel van 
Reggefiber. Na de afronding van de 
aanlegwerkzaamheden is deze ge-
sloten, toch blijkt dat er nog vragen 
zijn. Om die reden geeft DPC Solu-
tions in Zelhem ook persoonlijk en 
onafhankelijk advies over glasvezel. 

DPC Solutions is gevestigd aan de 
Markt 27 te Zelhem. Na de komst 
van het glasvezelnetwerk in Bronck-
horst zijn steeds meer serviceprovi-
ders hun diensten gaan aanbieden. 
Inmiddels zijn er acht serviceprovi-
ders actief. De glasvezeladviseur in 
DPC Solutions geeft een helder over-
zicht en onafhankelijk advies bij 

de keuze van een glasvezelabonne-
ment. Eén van de glasvezeladviseurs 
is Roy: ´Een keuze uit deze verschil-
lende serviceproviders maken, kan 
lastig zijn. Reggefiber is er om inwo-
ners van Bronckhorst te helpen. 

Voor vragen over glasvezel of een 
overzicht van alle abonnementen en 
serviceproviders, kunnen de inwo-
ners bij ons terecht. Ook kunnen ze 
meteen een abonnement afsluiten. 
Vaak kan een alles-in-één abonne-
ment op glasvezel voordeliger zijn! 
Iedereen is van harte welkom!’

Glasvezel-servicepunt in DPC Solutions
Regio - In de gemeente Bronckhorst heeft Reggefiber enige tijd ge-
leden een glasvezelnetwerk aangelegd, 95% van de woningen is aan-
gesloten op het netwerk van Reggefiber. De helft inwoners maakt 
al iedere dag gebruik van de vele mogelijkheden van glasvezel. De 
ontwikkelingen gaan razendsnel.

Belgische wetenschap heeft 
een doorbraak gerealiseerd 
dat soepeler bewegen weer 
mogelijk maakt. Na jarenlang 
onderzoek is een koppeling 
gemaakt van de hoogste kwa-
liteit Silicium met MSM, Glu-
cosamine en Chondroïtine. 
Dit heeft tot de krachtigste 
formule, ook wel “de bom” 
genoemd, geleid. Het product 
is bedoeld voor behoud van 
gewrichten en optimalisatie 
en versterking van het kraak-
been. Het product, 100% na-
tuurlijk, hypo-allergeen en 
vrij van parabenen, heet Dex-
Sil Forte.

Silicium is een lichaamseigen stof 
die voorkomt in organen en klie-
ren, maar ook in de huid, nagels 

en haren. Bovenal is het van de 
bestanddelen van het bindweef-
sel (kraakbeen, botten). Daarnaast 
bevat DexSil Forte MSM dat zorgt 
voor behoud van de integriteit 
van de botten en het kraakbeen; 
Glucosamine dat een rol speelt in 
het vernieuwingsproces van het 
kraakbeen; en Chondroïtine dat 
beschermend werkt voor de ge-
wrichtsweefsels. Dit zijn essenti-
ele bestanddelen voor het behoud 
van kraakbeen en de gewrichten.
DexSil Forte is het eerste pro-
duct met deze samenstelling. Het 
maakt het product tot de krach-
tigste formule voor een betere be-
weeglijkheid en soepelheid van de 
gewrichten en verzorging van de 
spieren en pezen. DexSil Gel kan 
gebruikt worden voor lokale on-
dersteuning van de klachten. 

- Advertorial -

“Wondermiddel voor 
spieren & gewrichten”

Korte Rapenburgsestraat 5b, 7131 DD  Lichtenvoorde, tel. 0544-371334

Barendsen

Lichtenvoorde

Zutphenseweg 3, 7251 DG  Vorden, tel. 0575-554082

Gebruik als basis DexSil Forte vloeibaar; het is verkrijgbaar bij:



De Wereldmarkt is de 
afgelopen 18 jaar uitge-
groeid tot een evenement 
dat echt bij Zutphen 
hoort. Zutphen heeft im-
mers duurzaamheid en 
sociale betrokkenheid 
hoog in het vaandel staan. 
Dat begint al in de stad 
zelf met bijvoorbeeld de 
opvang van vluchtelin-
gen, het stimuleren van 
hergebruik van spullen en 
zelfvoorzienend leven. Die 
betrokkenheid houdt niet 

op bij de stadsgrenzen. 
In Zutphen zijn veel vrij-
willigers actief die men-
sen elders in de wereld 
helpen hun leefsituatie 
te verbeteren, zoals de 
Wereldwinkel, Fairtrade, 
Amnesty International 
en ontwikkelingsprojec-
ten in Nicaragua, India, 
Nepal, Cambodja, Gambia 
en Kenia. Hoe divers deze 
maatschappelijke organi-
saties ook zijn, ze hebben 
gemeen dat ze draaien op 

gemotiveerde vrijwilligers 
uit regio Zutphen die zich 
inzetten voor ontwikke-
lingsamenwerking, men-
senrechten, natuur en 
milieu. In de kramen op 
de Groenmarkt vertellen 
de organisaties graag wat 
ze doen. Ze verkopen ook 
ambachtelijke producten 
om hun projecten te on-
dersteunen. 

Kinderactiviteiten
Kinderen vermaken zich 

in een speciale kraam. Ze 
kunnen hun handen la-
ten versieren met henna 
of zich laten schminken. 
Het thema van dit jaar is: 
‘Waar wil ik wonen?’. De 
kinderen kunnen bij de 
kramen een puzzelstuk 
ophalen en daar een puz-
zel van maken om mee 
naar huis te nemen. Er 
ligt een grote wereldbol 
om samen te versieren. 
En ze mogen natuurlijk 
ook zelf een schilderij of 
tekening maken over hun 
droomplek. 

Livemuziek
Livemuziek en het carillon 
luisteren de Wereldmarkt 
op. De band Bandera La-
tina zorgt met Rumba 
Flamenca en mediterrane 

muziek voor zomerse sfe-
ren. Onder leiding van
Multipercussion geven
Zutphense djembé-groe-
pen een aantal optredens. 

Deelnemers
Dit jaar presenteren de vol-
gende organisaties zich: 
Amnesty International,
Fairtrade Zutphen, Gun-
jur Project, IVN, Lanka 
Shakthi, Lets Ruilkring
Zutphen, Oikocredit regio
Apeldoorn/Zutphen, Per-
macultuur Centrum Ne-
derland, Sarankot, Shen-
pen Zutphen, Soksabbaai,
Vluchtelingenwerk, Wa-
ridi Home, Wereldwin-
kel Zutphen en Zutphen
Steunt Nicaragua.

Thema: ‘Waar wil ik wonen?’

Wereldmarkt in Zutphen

Zutphen - Op zaterdag 24 mei wordt de Groenmarkt in Zutphen omgeto-
verd tot een kleurrijke Wereldmarkt. Zo’n vijftien ideële organisaties uit 
Zutphen laten zien hoe een wereld waarin iedereen zou willen wonen, er uit 
kan zien. Tussen 10.00 en 17.00 uur geven ze informatie over hun werk en 
verkopen ze producten voor een goed doel. Kinderen kunnen aan de slag in 
het Kinderwereldhuis. Vrolijke Zuid-Amerikaanse muziek en meeslepende 
Afrikaanse trommels dragen bij aan een zomerse sfeer.

Kruisbergseweg 8

7255 AE Hengelo GLD
Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2

6902 PW Zevenaar
Tel. (0316) 52 35 23

www.herwers.nl/nissan

* Consumentenadviesprijs Nissan NOTE v.a. € 13.990,- (op basis van de meest recente prijslijst) is incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage (€ 94,-) en kosten rijklaar maken (€ 799,-). Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. Acties geldig t/m 15/05/2014. 

Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik NOTE gamma gecombineerd: 3,6-5,2 l/100km, resp. 27,8 – 19,2 km/ltr. CO2 uitstoot variërend: van 92 gr/km tot 119 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

• Extra hoge inruilprijs voor uw huidige Nissan
• € 1.000,- extra inruilpremie
• 3 jarig onderhoudscontract voor slechts € 225,-
• Direct uit voorraad leverbaar
• Start uw taxatie op: www.herwers.nl/nissan
• Actie geldig t/m 15 mei

DE NIEUWE NISSAN NOTE
NÚ ONGEKEND VOORDELIG

20%  bijtelling

max.  1.495  liter bagageruimte

NOTE Connect Edition v.a. 

€ 16.990,-*

Er is nu al een Nissan NOTE v.a. € 12.990,-

DE GROTE

NISSAN

DAGEN
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Nienke Kok van de organisatie ver-
telt: ‘Vorig jaar was de kinderweide 
een groot succes, deze werd volop 
door de jongste bezoekers gebruikt. 
Kinderen hebben zich de hele dag in 
de speelweide vermaakt terwijl de 
ouders gezellig een drankje dronken 
bij het podium met de verschillende 
bands’. Afgelopen jaar was er een 
stormloopbaan, quad rijden, schmin-
ken, rupstrein, springkussen en de 
rodeostier. Kok vervolgt: ‘Dit jaar 
hebben we een touwklimbaan van 
Jan in ’t Touw uit Zelhem toegevoegd 
om de wat oudere kinderen nog meer 
vermaak te bieden. Uiteraard kan er 
ook vrij gespeeld worden in de speel-
tuin van ’t Wolfershuus’. 
De entree is voor iedereen gratis. 

Om de kosten voor de kinderweide 
te drukken is er een kinderarrange-
ment opgezet. Elk kind krijgt een 
ijsje, frietje, zakje snoep, onbeperkt 
ranja en kan uiteraard de hele dag 
onbeperkt spelen in de kinderweide. 
Kinderarrangementen zijn voor € 5,- 

per kind bij de entree van het Weide-
pop festival verkrijgbaar. Het festival-
terrein is op zondag 25 mei geopend 
van 14.00 tot 21.00 uur. Kijk voor een 
routebeschrijving en sfeerimpressie 
van vorig jaar op www.weidepop.nl 
of op de facebookpagina.

Familiefestival met gratis toegang op zondag 25 mei 
Kinderweide Weidepop flink uitgebreid!
Wolfersveen - Ten opzichte van 
vorig jaar is de kinderweide op 
het familiefestival Weidepop dit 
jaar flink uitgebreid. Het feest 
barst los op 25 mei in de wei bij 
’t Wolfershuus in Wolfersveen 
(in de scherpe bocht tussen Zel-
hem en Ruurlo). Het festival met 
5 bands met de relaxte en onge-
dwongen sfeer van het platte-
land.

Dit zal plaatsvinden in Cultureel cen-
trum De Brink, Stationsplein 12 (ingang 
via de parkeerplaats aan de achterzijde). 

In deze samenkomst, die om 16.00 uur
begint, hoopt Ds. Piet Passchier uit Vee-
nendaal voor te gaan.
Ook zal het Gospelkoor Inspiration Vor-
den medewerking verlenen. De toegang
is gratis en na afloop is er koffie. Voor
meer info: tel. 0314-622878 of www.
stichtingdeopdracht.nl

Zang- en ontmoetingsdiens
Zelhem - ‘Stichting De Opdracht’  
heeft op zondagmiddag 18 mei een 
zang- en ontmoetingsdienst georga-
niseerd in Zelhem.

De meeste bezoekers van een sport-
school weten dat de begeleiding vaak 
bestaat uit het meegeven van een 
algemeen trainingsschema waarbij 
er geen onderscheid wordt gemaakt 
in persoon. Zo’n schema bestaat uit 
standaard oefeningen, meestal op 
machines en er word niet gekeken 
naar persoonlijke doelstellingen, be-
lastbaarheid of tekortkomingen die 
iemand heeft. Hierdoor is de kans 
aanwezig dat de motivatie snel weg-
zakt en mensen niet snel weer op-
nieuw beginnen.  Joep geeft aan dat 
je onder begeleiding van een Personal 
Trainer de gestelde doelen veel snel-
ler bereikt. Het resultaat is blijvend 
en je voorkomt het jojo effect. Want 
je zult je levensstijl en je voedingsge-
drag door deze aanpak veranderen. 
Een van de grote voordelen van het 
samenwerken met een fysiotherapie 
praktijk is bovendien dat (medische) 
complicaties geen belemmeringen 

hoeven te zijn voor het volgen van 
trainingen. De training is 1 op 1 dus 
alle aandacht is voor u.
Op de frisse website, verzorgd door 
Weevers Grafimedia, kun je alle in-
formatie vinden. Wil je Joep persoon-
lijk spreken: Iedere zaterdag is er een 
info en inloopdag van 10 tot 13u aan 
de Dennenweg 40 te Doetinchem, 
gelegen aan de rand van natuurpark 
Koekendaal. Vandaar dat Joep het 
idee heeft opgevat om de moegelijk-
heid te bieden om te trainen in de 
buitenlucht onder begeleiding: Een 
Bootcamp. Dit kan individueel op de 
aangegeven zaterdagmiddagen (zie 
website) van 13.30 tot 14.30. Wel 
even opgeven tot max 1 uur van te 
voren per mail of telefonisch: 06-
12592991 jbcoach.nl
In groepsverband, bijvoorbeeld voor 
verenigingen of bedrijven is  trainen/
boortcamp in overleg uiteraard ook 
mogelijk op andere locaties.

- advertorial -

JBCoach:  
Persoonlijke begeleiding 
bij je fitnesstraining

Steenderen/Doetinchem – Sinds 1 mei kun je in de fitnessruimte van 
FM.O Fysiotherapeuten in Doetinchem onder begeleiding van een Per-
sonal Trainer werken aan je gezondheid. Joep Bijvank uit Steenderen 
is na afronding van zijn studie Fitnesstrainer en Personal Coach hier 
begonnen met een PT Studio waarin hij mensen helpt in het maken 
van de juiste keuzes voor een gezonde en fitte levensstijl. Niet alleen 
gaat het daarbij om afvallen door intensieve begeleiding. Ook het fit 
blijven na een revalidatie, opbouwen van conditie en leniger worden 
zijn doelen die je met de juiste hulp makkelijker bereikt. En blijft 
vasthouden!

Net als in de afgelopen jaren werd het 
bedrag gedoneerd aan de regionaal 
georiënteerde organisatie “Kanjers 
voor Kanjers”. Maar liefst € 2426,- 
euro kon voorzitter Theo Lam, ver-
gezeld door medebestuurslid Wilbert 
Menkveld, aan Mariëtte Harbers van 
Kanjers voor Kanjers overhandigen 
tijdens hun deelnemerbijeenkomst 
in de Radstake in Heelweg. Onder 
het motto ‘Omdat je als kind spelen 
mag’ organiseert de Achterhoekse 
stichting Kanjers voor Kanjers activi-
teiten voor kinderen die niet in staat 
zijn om te spelen en te sporten. Of de 
oorzaak nu is dat ze nooit iets extra’s 
krijgen omdat er geen geld is, dat 
ze langdurig ziek zijn, een handicap 

hebben, of uit huis geplaatst worden, 
maakt niet zo veel uit: ieder kind 
heeft recht op spel en sport. Kanjers 
voor Kanjers zorgt ervoor. Niet door 
geld te geven, maar door het te orga-
niseren. Kanjers voor Kanjers krijgt 
haar financiële middelen door giften 
zoals die van de Oudejaarscross Vor-
den. Ook organiseert ze zelf allerlei 
activiteiten, waarbij het verdienen 
van geld voor het goede doel gecom-
bineerd wordt met een sportieve 
uitdaging. Eén van die activiteiten is 
de beklimming van de Paso di Gavia 
in Italië tijdens de Tristan Hoffman 
Challenge.
Op 27 juni gaat het gebeuren en gaan 
de afgetrainde marathonlopers  deel-
nemen aan de Tristan Hoffman Chal-
lenge op de Paso di Gavia in Italië. 
Daar zullen zij hun halve marathon 
lopen, 21 km bergop naar de top op 
2621 meter! Geheel voor eigen reke-
ning en met een sponsorbedrag van 
enkele honderden euro’s per persoon 
voor het goede doel. Naast de lopers 
gaan ook fietsers en wandelaars naar 
boven, in totaal ,maar liefst 140 deel-
nemers. Dit is de vijfde keer dat deze 
groep in dit kader een berg bedwingt 
voor het goede doel. Eerder uitdagin-
gen waren de Paso Manghen in 2013, 

de Galibier in 2012, de Col de la Bonet-
te in 2011 en de Stelvio in 2010. En zo
komen ze bij elkaar: de Achterhoekse
hardlopers van het vlakke land en
de Achterhoekse berggeiten. Beide
groepen fanatiek bezig met hun sport
en beide groepen met in hun achter-
hoofd dat er veel kinderen zijn die die
mogelijkheid niet hebben. En dat je 
daar dus wat aan kunt doen. De Kan-
jers ontvingen de financiële bijdrage
met open armen en bereiden zich ver-
der voor op hun uitdaging in juni. De
Oudejaarscrossloop Vorden is op 27 
december 2014. Nadere informatie: 
www.oudejaarscrossloop.nl / www.
kanjersvoorkanjers.nl

Oudejaarscrossloop Vorden: Kanjers voor Kanjers
Vorden - Het lijkt ver weg, maar 
ook in het voorjaar is het bestuur 
van de stichting oudejaarscros-
sloop Vorden actief. Het bestuur 
is zeer tevreden over de wedstrijd 
van het afgelopen jaar, met een 
record aantal van 610 deelne-
mers. Bovendien is het nieuwtje 
van 2013 goed bevallen: om de 
aankomsttijden van de grote aan-
tallen deelnemers te kunnen re-
gistreren werd voor het eerst een 

v.l.n.r: Theo Lam, Wilbert Menkveld en 
Mariette Harbers.

Frida Pelgrum: “Ik probeer telkens 
weer een aantal nieuwe ambachten 
te presenteren, zoals thans demon-
straties in het branden van glas, hout-
draaien, speciale breiwerken e.d. “. 
Zelf is Frida Pelgrum het gehele week-
end gastvrouw in haar eigen hoeden-
atelier, waar tientallen hoeden in vele 
maten en kleuren worden uitgestald. 
Ook zal ze het maken van hoeden 
demonstreren. De naam “Goed ge-
mutst” weekend is bewust gekozen. 
Frida: “Dat komt omdat ik zelf altijd 
goed gemutst ben. Ik heb vrijwel al-
tijd een glimlach op mijn gelaat, ik 
durf best te zeggen dat ik nooit cha-
grijnig ben. Natuurlijk zijn er ook 
wel eens tegenslagen maar ik probeer 
altijd het positieve uit mijn leven te 
halen. “Goed gemutst” heeft uiter-
aard ook met mijn beroep te maken. 
Wanneer vrouwen een hoedje dragen 
die bij hen past, zijn ze gelijk blij en 

gelukkig, dus ook goed gemutst”, zo 
zegt Frida lachend. De Vordense is 
blij met Koningin Maxima, die net als 
haar schoonmoeder Prinses Beatrix, 
vrijwel altijd een hoed draagt. “Een 
goede promotie voor ons vak”, zo zegt 
Frida, die wat het dragen van hoeden 
betreft, wel een duidelijk verschil ziet 
tussen de beide Koninklijke dames. 

“Beatrix is meer afstandelijk, dat zie
je ook in de keuze van haar hoeden.
Maxima is meer toegankelijk, bij haar
“vrolijker” hoeden. Ik heb momen-
teel meer opdrachten dan voorheen,
daarin speelt Maxima wel een rol. Je
ziet tegenwoordig ook meer jonge
vrouwen die een hoed dragen. Deze
categorie vrouwen met het accent 
op cocktailhoedjes en corsages in het
haar, meer speelse elementen. Wan-
neer vrouwen bij mij komen met het
verzoek een hoed te maken, nemen ze
dikwijls kleding en accessoires mee en
vertellen erbij bij welke gelegenheid
ze de hoed willen dragen. Ik kijk dan
eerste welk model bij haar hoofd past.
De dames nemen vrijwel altijd mijn
adviezen over de keuze van de hoed
aan. Een welgemeend advies: Gaat
men naar een bruiloft, zorg ervoor 
dat je de bruid niet overtreft”, zo zegt
Frida Pelgrum die op diverse happe-
nings in Nederland (beurzen en fairs)
de kunst van het maken van hoeden,
maar al te graag met iedereen deelt. 
Zo ook op de markt die komend week-
end beide dagen van 10.00 tot 17.00
uur wordt gehouden. Rinus Pelgrum,
echtgenote van Frida zal beide dagen
op het erf antieke tractoren en land-
bouwgereedschappen tentoonstellen.

Goed gemutst weekend bij Frida Pelgrum
Vorden - Zaterdag 10 mei en zondag 11 mei vindt er van 10.00 tot 17.00 
uur bij Frida Pelgrum aan de Hamminkweg 4 (buurtschap Delden) 
het “Goed gemutste” weekend plaatst. Een evenement dat gratis toe-
gankelijk is en waarbij het publiek kan genieten van kunst en (oude 
en nieuwe) ambachten. Wat de ambachten betreft: beeldhouwkunst, 
bloemschikken, edelsmid, kantbreien, kantklossen, korfvlechten, ke-
ramiek, sierglas blazen, stoelenmatten, weven; kortom teveel om op 
te noemen.

Pv De IJsselbode Steenderen
De duiven van PV De IJsselbode Steen-
deren vlogen op zaterdag 3 mei vanaf 
Feluy, ca 218 km. De duiven werden 
gelost om 9.30 uur bij een noordoos-
tenwind. Het was G. Kelderman die de 
snelste duif wist te klokken om 12.30 
uur. Uitslag: 1,3,5 en 6 G. Kelderman, 
2 en 7 H. Dieks, 4, 9 en 10 Ria Luesink, 
8 P. Hendriks. De Bloemenprijs viel op 
de 35e plaats voor H. Dieks. Moederdag-
taart voor de drie eerste getekende dui-
ven: 1e G. Kelderman, 2e Ria Luesink, 
3e H. Dieks.

Pv De Koerier Zelhem 
Zaterdag 3 mei werden de duiven gelost 

in Nijvel, lostijd: 10:15 uur. De gemid-
delde afstand was 210 km en de snel-
heid van de eerste duif was 75 km/uur.
Uitslag: A. Kamperman 13:02.45, H.
Wassink 13:04.11, H. Niesink 13:06.20.

PV Vorden
De duiven van PV Vorden werden gelost
in Nijvel. Afstand 217 km. Snelheid1265
mpm. Uitslag: zowel 1, 2 en 3 Theo Be-
rentsenen een kring overwinning.

Pv Steeds Sneller Hengelo 
Zaterdag 3 mei werden de 113 duiven 
van PV Steeds Sneller om 10.15 uur in
Nijvel gelost. Uitslag: (Naam; Afstand; 
Ring; Tijd; Snelheid) 1. L Te Stroet;
207,918; 1-1440639; 13.08.40; 1197 me-
ter per minuut. 2. C. Te Stroet; 210,278;
3-1895511; 13.12.06; 1187 mpm. 3. R. 
Koers; 209,013; 3-1895171; 13.11.35;
1184 mpm.

D u i v e n b e r i c h t e n  3  m e i  2 0 1 4

Bronckhorst - Uitslagen van wed-
vluchten van de vier duivenver-
enigingen in de gemeente Bronck-
horst.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Schuurman Omheining in Hengelo (Gld) is een bedrijf met ruim 40 jaar ervaring in 
het leveren en monteren van houten omheiningen en poorten. Wij zijn per direct op 
zoek naar iemand die voor onbepaalde tijd ons montageteam wil komen versterken. 
De montagewerkzaamheden vinden plaats in zowel binnen- als buitenland. 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde montagemedewerker voor het plaatsen 
van houten omheiningen en poorten.  Ervaring in het plaatsen van omheining is 
geen pre, maar enig technisch is wel vereist. Wij zoeken, bij voorkeur, iemand in de 
leeftijd van 20-30 jaar die geen 9-tot-5 mentaliteit heeft. Verder dien je het in het 
bezit te zijn van een B(-E) rijbewijs en ben je zelfstandig, sociaal, positief en commu-
nicatief vaardig.

Herken jij je in bovenstaande competenties en heb je interesse in een leuke afwisselende 
baan in de buitenlicht? 

Bel dan naar het volgende telefoonnummer, 0625-331034.

Ken jij ónze techniek?

www.lubron.nl



Golfclub ’t Zelle
Varsselseweg 45 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 33
info@gczelle.nl 
www.gczelle.nl

De meest complete golf-
baan van de Achterhoek!

Maak vrijblijvend kennis met de go lfspo rt en

kom zo ndag 18 me i tussen 12.00 tot 17.00 uur 

naar de o pe n d ag van golfclub ‘t Zelle.

U kunt deelnemen aan een gratis pro e fle s
onder begeleiding van ervaren professionals.

Ervaar de beleving van de golfsport en de

v ele  mo ge lijkhe d e n die golfclub ‘t Zelle u kan 

bieden. De open dag is vo o r jo ng e n o ud, dus

neem gerust uw kinderen mee.

U bent van harte welkom!

OOK

AANTREKKELIJKE

AANBIEDINGEN

VOOR VRIJE

GOLFERS!

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Verstand van tuin & dier

Plantjesmarkt
Zaterdag 10 mei

TOLDIJK EN VORDEN Z-E weg 35           Stationsweg 16

Tel.: 0575-451441  0575-551583

11 mei Moederdag
Jansen de Smid zet alle moeders  

extra in het zonnetje!

15 tot 20% EXTRA korting op droogmolens

Overige assortiment 25 to 30% korting
Actie is geldig tot en met 10 mei 2014

Al 95 jaar uw vertrouwd adres!

Schilder m/v

Ben jij een ervaren schilder en woon je in de omge-
ving van Zutphen?
 
Functieomschrijving
In deze functie verricht je o.a. onderhoudswerkzaam-
heden aan woningen. De werkzaamheden zijn in de 
omgeving van Zutphen, het is daarom van belang dat je in 
de directe omgeving woont. Je werkt zelfstandig en hebt 
reeds een aantal jaren ervaring als schilder. 

Productcontroleur m/v
 
Ligt jouw uitdaging in het controleren van specifica-
ties en maatvoering volgens hoge standaarden?
 
Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een zeer 
nauwkeurig controleur die ervaring heeft in een soortge-
lijke functie. Je bent verantwoordelijk voor het controleren 
van producten op maatvoering, specificaties en uiterlijke 
conditie. Je bent in staat om te assisteren van productie-
afdelingen in geval van twijfel aan maatvoering, specifi-
caties en uiterlijke conditie. Je bent verantwoordelijk voor 
het zorgvuldig behandelen en gebruiken van toegepaste 
middelen. Je bent in staat om voorstellen te doen voor 
verbeteringen in meetmethoden.

Lasser MIG/MAG m/v
 
Ben jij een lasser MIG/MAG op minimaal niveau 2 en 
kan jij volledig zelfstandig van tekening werken?
 
 Functieomschrijving
- NIL lasopleiding minimaal niveau 2
- Tekening lezen 
- Snel beschikbaar
- Woonachtig in de omgeving van Lochem

Monteur/Inspecteur m/v
 
Heb jij een afgeronde elektrotechnische opleiding en 
wil je aan de slag als monteur bij een professionele 
organisatie?
 
Functieomschrijving
In de functie van monteur/inspecteur ben je verantwoor-
delijk voor het uitvoeren van inspecties en reparaties op 
locatie en in de werkplaats. De werkzaamheden bestaan 
uit het uitvoeren van inspecties, reparaties en beproe-
vingen aan alle materialen. Het is belangrijk dat je over 
voldoende elektrotechnische en werktuigbouwkundige 
kennis beschikt en dat je klantgericht in gesteld bent.

 
Oproepkracht m/v

Ben jij op oproepbasis beschikbaar voor diverse 
soorten werk?
 
Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Lochem/Zutphen 
zijn wij met regelmaat op zoek naar oproepkrachten. De 
werkzaamheden kunnen heel divers 
van aard zijn. Zoals magazijnwerk, pro-
ductiewerk, horecawerkzaamheden, 
schoonmaakwerk etc. De uren variëren 
van 8 uur per week tot 40 uren per 
week.

Meer banen in Nederland? 

Daarom PvdA in Europa!

Ons Europa schept banen. 
Door niet alleen de begrotingsnorm tot uitgangs-
punt van beleid te maken, maar vooral ook een 
werkloosheidsnorm van maximaal 5%. Zodat 
we landen de tijd bieden om toe te groeien naar 
economisch herstel, terwijl we mensen aan het 
werk houden.

Terugdringen van werkloosheid en jeugdwerk-
loosheid. Nieuwe banen door scholing en innova-
tie, banen voor bouwvakkers, leraren, schilders..

Stem voor Europa
PvdA: Paul Tang en Agnes Jongerius
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OERRR-KRACHTEN IN DE NATUUR
Ontdek je eigen OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Siko BV is een zelfstandige handels-
onderneming, die zich gespecialiseerd 
heeft in de chemische verbindings-
technieken en werkplaatsinrichtin-
gen. Het bedrijf is officieel distributie-
partners van fabrikanten uit Duitsland 
en Zwitserland. Siko BV is opgericht 
in 1983 en alweer ruim 10 jaar geves-
tigd op de hoek Winkelskamp/Zelhem-
se weg te Hengelo.

Op het lichtreclamebord van Siko staat 
groot ‘lijmsystemen’ vermeld. Lijm is een 
tussenstof die twee of meer delen perma-
nent verbindt. In tegenstelling tot schroe-
ven of lassen worden vandaag de dag 
steeds meer materialen gelijmd, zelfs com-
plete auto’s en vliegtuigen. 
“Voor een goede verbinding is een juiste 
lijmkeuze en een beheersbaar lijmproces 
belangrijk.
Onze samenwerking met klanten, uit de 
professionele maakindustrie, vraagt veel 
aandacht. Met een vakbekwaam advies en 
specifieke begeleiding zoeken we met de 
klant naar de beste technische oplossing 
voor zijn verbinding.”
Naast een groot assortiment industriële 
lijmen, wordt ook erg veel aandacht be-
steed aan gebruiks- en milieuvriendelijke 
verwerkingsmethodieken om zo een kom-
pleet lijmsysteem aan te kunnen bieden. 

Siko BV is daarnaast ook leverancier van 
werkplaatsinrichtingen. De klantenkring 
bestaat zowel uit particulieren als zakelijke 
klanten. Wij hebben een zeer uitgebreid le-
veringsprogramma voor werkplaats, pro-
ductielijn of hobby. “Voor elke situatie bie-
den wij een oplossing met onder andere 
werkbanken, bijzettafels, gereedschaps-
wagens, hangkasten, gereedschapsbor-
den, materiaalkasten en PVC tegelvloe-
ren.”

Deze producten zijn vervaardigd uit stabiel 
staal voorzien van een poedercoating. Het 
systeem is in een vijftal kleuren en vele 
uitvoeringen leverbaar. De producten zijn 
zwaar belastbaar en worden overal inge-
zet, te denken aan garagebedrijven, fiet-
senzaken, etc. Van uit het magazijn levert 
Siko dagelijks producten aan klanten in 
vele landen.

Mocht u na deze informatie  geïnteresseerd 
zijn in de producten van Siko, neem dan 
een kijkje op de website www.sikobv.nl of 
kom vrijblijvend een keer langs.

Met het bedrijf ‘Europe Traffic 
Support’ (ETS) is de Globe Holding 
een bedrijf gestart om mensen op te 
leiden tot professioneel verkeersrege-
laar en om ondersteuning te bieden 
aan vrijwilligers, die een cursus via 
internet volgen om als verkeersrege-
laar te helpen bij evenementen. 

Mirjam Roozegaarde, die de opleidingen 
binnen ETS coördineert, heeft een logische 
verklaring voor het ontstaan. “De opleiding 
tot vrijwilliger/verkeersregelaar werd tot 
begin dit jaar verzorgd door de politie. Die 
is er mee gestopt en de vrijwilligers moe-
ten zelf een opleiding via internet aanvra-
gen (e-learning). Een inlogcode kunnen ze 
dan weer niet zelf aanvragen, want dat 
moet via de Stichting Verkeersregelaars 
Nederland (SVNL) lopen, waar ETS een 
partner van is. Wij bieden ze die mogelijk-
heid en ondersteunen de cursisten daar-
naast graag om de internetcursus prak-
tisch aan te vullen.”
De professionele verkeersregelaars vor-
men een nieuw beroepsgroep. Ze worden 
bij wegwerkzaamheden, verkeersopstop-
pingen, (tijdelijke) omleidingen, grote eve-
nementen, etc. ingezet. Een betaalde baan 
dus voor mensen, die daarvoor opgeleid 
zijn.
Mirjam: “Tot kortgeleden trokken vrijwilli-
gers een geel hesje aan en gingen het ver-
keer regelen, maar gemeenten verplichten 
organisaties tegenwoordig om een ver-
keersplan te maken en stelt eisen aan de 
opleiding van verkeersregelaars. Wij heb-
ben daar een cursus voor ontwikkeld, 

waarbij de deelnemers in drie dagen ge-
schoold worden. De cursus omvat kennis 
van verkeersdoorstroming, veiligheid, wet- 
en regelgeving, maar ook communicatie 
met, wegwerker, wegbeheerder en de weg-
gebruiker die soms zelfs agressief kan rea-
geren. De cursus wordt afgesloten met een 
officieel examen.”
Er is zeker werk voor verkeersregelaars, 
want binnen het bedrijf Europe Traffic 
Support zijn al veertig medewerkers werk-
zaam en Mirjam meldt dat ze nog zeker een 
werkplek heeft voor het dubbele aantal 
daarvan. 
Naast opleiden houdt ETS zich ook bezig 
met het plaatsen van medewerkers. 
Mirjam: “Die werken inmiddels op vele 
plekken. Ze hebben een gevarieerde baan 
en worden flexibel ingezet bij evenemen-
ten, zowel dicht bij huis als elders in 
Nederland. De éne keer moet het verkeer 
omgeleid worden, maar het kan ook zijn 
dat een complete binnenstad moet worden 
afgezet in verband met een groot hardloop-
evenement.”
De complete verkeersplannen, die tegen-
woordig horen bij dergelijke evenementen, 
kunnen ook door ETS gemaakt worden. 
“Bij tijdelijke wijzigingen in verkeersstro-
men moet zo’n verkeersplan worden inge-
diend bij de wegbeheerder. Alle te nemen 
verkeersmaatregelen worden in kaart ge-
bracht, waarbij aangegeven moet worden 
welke borden er geplaatst moeten worden, 
waar verkeersregelaars nodig zijn en wat 
hun taak is.” Daarbij wordt ook een par-
keerplan gemaakt, waarin duidelijk wordt 
hoe voertuigen zo economisch mogelijk 
neergezet kunnen worden. Mirjam: “Dat is 
ruimtebesparend, dus minder terreinhuur, 
maar ook minder opruimwerk achteraf. Als 
dit allemaal volgens een goed plan ver-
loopt, is het een ‘groene’ uitwerking, want 
het verkeer wordt sneller verwerkt, dus 
minder files en dus minder uitstoot van 
CO2. Bijkomend voordeel is dat de mensen 
sneller op het terrein zijn. Dat is goed voor 
hun humeur en voor de omzet van food en 
non-food. Kortom; een gedegen mobili-
teitsmanagement bespaart kosten.”

Siko BV: chemische verbindings-
technieken en werkplaatsinrichtingen

Europe Traffic Support voor opleiding en werk als verkeersregelaar

Nieuwe loot aan Globe Holding

De volgende Breezz verschijnt op dinsdag 3 
juni in weekblad Contact. Op deze pagina 
staat het nieuws van de Bedrijvenkring 
Bronckhorst (BKB) en de gemeente 
Bronckhorst. Leden van de BKB kunnen zelf 
nieuws aanleveren voor deze pagina die 
maandelijks verschijnt.

De deadline voor het aanleveren van kopij 
van de volgende editie is maandag 26 mei. 
Breezz is er voor ondernemers en door on-
dernemers. 

Schroom dus niet om nieuws aan te leveren 
en mail naar: redactie@breezz.info

Volgende Breezz op 3 juniColofon
Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Door de werkgroepen van KVO-B Bronck-
horst (Keurmerk Veilig Ondernemen – 
Bedrijventerreinen) wordt een informatie-
avond op 12 mei in bedrijfsrestaurant ‘de 
Pleisterplaats’ van Achterkamp (Dambroek 
20 in Baak) georganiseerd voor alle 
Bronckhorster ondernemers. 
De werkgroepen houden zich bezig met de 
thema’s schoon, heel en veilig. Deze avond 
zal vooral in het teken staan van brandvei-
ligheid. Het belooft een inspirerende en 
actieve avond te worden met een informeel 
karakter. Als bezoeker gaat u ook zelf aan 
het werk. Aan het eind van de avond zult u 
met nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën 
huiswaarts keren. 

Ontruimen
Als eigenaar of werkgever bent u verant-
woordelijk voor het ontruimen van uw ge-

bouw bij een brand. Om dit goed geregeld 
te hebben heeft u dit (vaak) weggezet bij 
iemand binnen uw organisatie. U gaat nu 
zelf deelnemen aan een ontruiming om te 
ervaren wat er komt kijken bij een ontrui-
ming.

Brand
Wat moet u doen bij een beginnend brand-
je? Welke blusser moet u gebruiken? Kunt 
u nog een blus- poging ondernemen? 
Hierop zult u een antwoord krijgen, mede 
door zelf diverse blusmiddelen te gebrui-
ken. En belangrijk: wat zijn de gevolgen van 
en na brand?
Aanmelden
De bijeenkomst is op 12 mei om 19.30 uur, 
inloop van 19.00 uur. Deelname is koste-
loos en u kunt zich opgeven via planning@
achterkamp.nl

Bijeenkomst KVO-B Bronckhorst


