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Deze week
Gracia 35 jaar 
bij Da Vinci 
for Hair

Stichting 
Veilingcommissie 
Vorden

Unieke muzikale 
tuindagen op de 
Wildenborch

Bakfietsproject 
zoek vrijwilligers

Avondwandel-
vierdaagse 
gymvereniging

Mental Theo en 
Scad diving tijdens 
Booming Vorden
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Doetinchem (0314) 32 98 98
Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 
14 mei 2013
75e jaargang 
no. 10

Wenneke Zweverink namens de or-
ganisatie: ‘Er kunnen maximaal 125 
kinderen meedoen, dus we adviseren 
om de formulieren zo snel mogelijk 
in te leveren. Wie het eerst komt, 

wie het eerst maalt. Inschrijven op de 
dag zelf is namelijk niet mogelijk’, zo 
zegt ze. Op hetzelfde formulier wordt 
ook een beroep gedaan op ouders om 
zich als vrijwilliger aan te melden. 

Dat kan zijn om de groepjes te bege-
leiden of bijvoorbeeld om te helpen 
bij het afbreken van de hutten. Tege-
lijkertijd met de ‘Huttenbouwdagen’ 
wordt ook de show ‘Vorden’s got 
Talent’ gehouden. Kinderen mogen 
dan een stukje opvoeren, goochelen, 
zingen, dansen. Het mag alleen of in 
groepen, de act mag maximaal vijf 
minuten duren. Opgave tegelijkertijd 
met de opgave voor de ‘Huttenbouw-
dagen’. Zie ook website 
www.huttenbouwdagenvorden.nl

Ook dit jaar Huttenbouwdagen

Vorden - Op 27, 28 en 29 augustus kan de Vordense jeugd van groep 3 
t/m 8 zich uitleven tijdens de ‘Huttenbouwdagen’ die aan het Wieme-
link zullen worden gehouden. De kinderen kunnen drie dagen onder 
deskundige leiding proberen een hut te bouwen. De basisscholen heb-
ben inmiddels de inschrijfformulieren ontvangen. Daarop kunnen de 
kinderen aangeven op welke dagen (of alle drie) ze aanwezig zullen 
zijn.

Vetnippel Vol Gas is een echt dorps-
feest en muziek gemaakt door en 
voor mensen uit Vorden en omge-
ving hoort daarbij, vindt de organi-
satie. “Vorig jaar hebben we het niet 
gered om Vorden Live op het podium 
te krijgen en dat was een gemis, al 
maakten de optredens van Moonyard 
en Pooh Now dat gelukkig goed. Maar 
met het Songfestival en de Vordense 

Toppers hadden we toch een beetje 
een traditie die de rijke muziekscene 
in Vorden goed deed. Die traditie wil-
len we levend houden en daarom wat 
ons betreft van nu af aan weer ieder 
jaar een nieuwe editie van Vorden 
Live op het hoofdpodium van Vetnip-
pel Vol Gas.”
De begeleidingsband van Vorden Live 
bestaat dit jaar uit onder meer Thijs 

Eckhardt, Wieteke Schotsman, Jurri-
aan Boerstoel en Elzemiek en Roy 
Vlogman (zie foto). Ook een aantal 
zangers en zangeressen uit de buurt 
is al benaderd om mee te doen en het 
programma is deels gevuld. Er is ech-
ter nog plaats voor meer zangtalent 
uit de buurt. Wie altijd al eens op het 
podium heeft willen staan - alleen of 
met buren, vrienden, sportteam of 
muziekclub – krijgt bij deze de kans. 
Ervaring met zingen is een pre maar 
geen noodzaak. Aanmelden kan tot 
26 mei via het contactformulier op de 
site van Vol Gas 
www.vetnippelvolgas.nl
Meer informatie: tel. 06 301 21 996. 

Bankdirecteuren en Blinde Ed
De rest van het programma van Vet-
nippel Vol Gas is inmiddels rond. Met 
gepaste trots kondigt de organisatie 
graag De Bankdirecteuren aan, die 
hun meubilair op het podium van 
de cafétent zullen uitstallen voor een 
avond vol lekker luisteren en meezin-
gen. 

Op het hoofdpodium staat als afslui-
ter van de avond Blinde Ed met zijn 
band waarin ook twee ex-Jovinks en 
een jonge Larense basgitaarheld spe-
len.  
Meer informatie en regelmatige up-
dates: www.vetnippelvolgas.nl

Vorden Live is terug bij Vetnippel Vol Gas: 
lokale gouden keeltjes gezocht
VORDEN – De organisatie van Vetnippel Vol Gas – dit jaar op 10 au-
gustus aan de Eikenlaan in Kranenburg – wil weer lokale muzikan-
ten, zangers en zangeressen op het podium zetten. Daarom is dit jaar 
Vorden Live weer terug. Een gelegenheidsband begeleidt een hele serie 
lokale helden, en er is nog plek vrij. Daarom een oproep: zangers en 
zangeressen van Vorden, ervaren of juist helemaal niet, meldt u aan!

Annet van Wiechen is archeologe, 
geeft lezingen in het hele land over 
tal van aspecten uit de oudheid die 
haar fascineren en met haar boei-
ende verteltrant weet zij haar pu-
bliek altijd weer aan zich te binden. 
Met veel plezier meldt Cultuurfonds 
Vorden dan ook dat zij Annet van 
Wiechen bereid heeft gevonden op 
donderdagavond 16 mei bij hotel 
Bakker in Vorden haar verhaal te 
doen. 
Iedereen welkom om deze boeiende 
lezing bij te wonen. Een goede gele-
genheid u te laten verrassen! 

INFORMATIE
Voor info over Annet van Wiechen; 
www.oudweb.nl of 
www.cultuurfondsvorden.nl

Ezel-lezing in Hotel 
Bakker
Vorden - Een presentatie over 
ezels kan dat interessant zijn? Ja, 
als Annet van Wiechen aan het 
woord is en put uit de ontelbare 
situaties in geschiedenis, kunst, 
literatuur waar de ezel een rol 
speelt, zien we niet langer een 
“dom lastdier” maar het beeld 
van een veelzijdig dier dat vanaf 
het begin der mensheid een grote 
rol gespeeld heeft.

Zaterdag 25 mei
Streekwedstrijden

Zondag 26 mei
NK jeugd

Cross circuit
‘De Kappenbulten’
Wolfersveenweg 29

Halle

Graag willen wij 
de advertenties en de kopij

voor de krant van 
de week na Pinksteren

woensdag 15 mei
om 17.00 uur

in ons bezit hebben.

Nieuwstad 30
Vorden
Tel. (0575) 551010
info@contact.nl

MEUBEL
20 mei

2013 

2e Pinksterdag

In deze krant:

Open Dag

C R E M A T O R I U M

z o r g  v a n u i t  h e t  h a r t

Zondag 26 mei
 10.00 - 16.00 uur

Kerkhoflaan 3B Vorden 

 
Openingstijden: Ma - Do op afspraak 

www.4athome.nl Vrij 13:30 - 20:00    Zat 10:00 - 17:00 

Tapijt - Karpetten
Pvc vloeren - Keramisch parket
Laminaat - Parket
Badkamers - Sanitair - Tegels
Raamdecoratie -  Vinyl
Steigerhouten meubelen

2e Pinksterdag 
geopend!

Maandag 20 mei  
10:00 - 17:00



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575)  55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie:
info@contact.nl
E-mail Advertenties:
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie:
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Dhr. A. Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de  volledige 
inhoud van deze krant  en het 
 openbare archief.

! nnp

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

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

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

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

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts
Pinksteren 18 - 20 mei F.A. Kuijl, Lochem (0573) 25 16 84.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

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

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 

(0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal 

die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg 

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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) 460 312

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, 

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördina-

tor: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Administratief 

medewerker: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 

Ouderenadviseur: Wilma Berns.

Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 

vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Verder bezoek en huisbezoek op 

afspraak, tel. (0575) 55 31 59 of (06) 22 92 96 30 

E-mail: w.berns@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). 

Geopend 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. bel-

len of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dietetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en hulpmiddelen. 

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 

reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

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

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 

27 35 53 82. www.podi.nl

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

aliceerd 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; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt 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.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- ge-

richte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het 

Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.marlies-

meenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 32 zorg-

verzekeraars 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.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 19 mei, Pinksteren, 10.00 uur, Raad van kerkendienst in de 

Dorpskerk, ds. F.W. Brandenburg, pastor J. van Kranenburg, ds. J. 

Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 mei, Pinksteren, 10.00 uur, Raad van kerkendienst in de 

Dorpskerk, ds. F.W. Brandenburg, pastor J. van Kranenburg, ds. J. 

Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 19 mei, Pinksteren, 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 mei 10.00 uur, Oecumenische viering, pastoraal werker 

J. van Kranenburg.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 mei 17.00 uur, Eucharistieviering, Ten Klooster, m.m.v. 

Dames-/herenkoor.

Zondag 19 mei, Pinksteren, 10.00 uur, Woorddienst/Kinderneven-

dienst, Groep 1, m.m.v. Herenkoor.

Weekenddiensten

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dagmenu’s 15 t/m 21 mei
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(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 15 mei
Goulashsoep / Karbonade de Rotonde met aardappelen en 
groente.
Donderdag 16 mei
½ haantje met frites, appelmoes en rauwkostsalade / Tiramisu.
Vrijdag 17 mei
Aspergesoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en rauwkost-
salade.
Zaterdag 18 mei (alleen afhalen / bezorgen)
Spareribs met zigeunersaus, aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.
Maandag 20 mei 
2e Pinksterdag, geen dagmenu.
Dinsdag 21 mei
Wiener Schnitzel met frites en rauwkostsalade / 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

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

Alleen op afspraak.

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 18 mei.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Hollandse asperges
Dagelijks de beste prijs!!!!!

Nieuwe oogst Jazz appelen kilo € 2.49
Hand/perssinaasappelen
Zoet en vol sap 2 kilo € 2.98
Hollandse raapstelen 500 gram € 2.98
 Gesneden  400 gram € 2.98
Huisgemaakte macaroni of spaghetti
+ GRATIS bakje rauwkost
naar keuze p.p. € 5.98

Vlaai van de week
Frambozenroomvlaai 
 6-8 pers. € 7,50

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor  € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Lekkernijtje per stuk € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 7 t/m za. 18 mei



Met behulp van vooraf gedefi nieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

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

 
Herinner mij zoals ik was,

maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

 

Na een liefdevolle verzorging in De Beekdelle is rustig
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Harmina Wesselina
Bobbink - ter Beest

Hermien
m Vorden
30 december 1933

t Warnsveld
7 mei 2013

 

Johan Bobbink
 

Lianne Wolzak - Bobbink
Anton Wolzak
Wessel & Heidi
Sibren
 

Harriët Folladori - Bobbink
Bruno Folladori
Samuel
 

Inge Bobbink
Martijn Rijnboutt
Olaf
Bente
 

 

Vorden :
 

Ermelo :
 
 
 
 

Andeer :
 
 
 

Bunnik :

Een "nederig" bloempje is verwelkt.
 

Burg. Galleestraat 59
7251 EA  Vorden
 
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Het is  voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk te
bedanken. Daarom willen wij dit doen middels deze
advertentie.

Troostende woorden, een telefoontje, kaartje of
warme handdruk.
Deze hartverwarmende blijken van medeleven
hebben ons goed gedaan na het zo plotseling
overlijden van onze lieve moeder en oma

Hennie Koop - Leppink
 
Het geeft ons heel veel steun en troost te weten dat
zij bij velen van u zo geliefd was.

Hartelijk dank daarvoor.
 

Jan en Willie
   Suzan
   Jan-Willem en Erika
Erna en Huub
   Sam
   Bas

Warnsveld, mei 2013
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KEURSLAGERTROTS

Entrecotes gemarineerd

met GRATIS kruidenboter

SPECIAL

Carpacciospies

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

GRATIS 100 gram beenhamsalade

KEURSLAGERKOOPJE

Peper
steaks

3 stuks 595

MAALTIJDIDEE

gebraden
Kippenpoten

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

autobedrijf teger b.v. 
Stationsstraat 18 - Postbus 46 - 7260 AA Ruurlo

telefoon 0573 - 451426 - telefax 0573 453476

www.fiatteger.nl - info@fiatteger.nl

Fiat Punto TwinAir Sport

5drs, 2013, 0 km 

van € 19.518,- 

nu voor € 14.895,-  

Fiat Panda TwinAir 

Lounge, 2012, 0 km 

van € 13.695 

nu voor € 11.995,-

Fiat Punto Evo 1.4 

8v Dynamic, 2010 

36347 km 

nu voor € 10.500,-

Fiat Idea 1.4 8v Actual Plus 

2006, HOGE ZIT  

62706 km 

nu voor € 6.950,-

Fiat 500 1.2 Easy 2012  

0 km 

van € 15157,-  

nu voor € 12.995,-

Fiat Grande Punto 1.2 

Ed. Lusso, 2008 

48456 km 

nu voor € 8.600,-

Fiat Grande Punto 1.2 GP 

5drs, 2008 

27777 km 

nu voor € 7.950,-

Fiat Panda 1.2 Edizione 

Cool, 2010  

16784 km 

nu voor € 7.950,-

Zomaar een greep uit 40

geselecteerde occasions   2e Pinksterdag gesloten.

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

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

€

Iedere week voor maar €

KORTINGSBON*

20
%

* Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 20% korting op 1 artikel (1 stuk) naar keuze.

 De korting is alleen geldig op maandag 20 mei 2013.

 Maximaal 1 kortingsbon per klant.

 De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

Op 2e Pinksterdag
zijn wij geopend!

VORDEN
Stationsweg 16 www.welkoop.nl

Dankbetuiging

Wegens de overweldigende belangstelling is het 
voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk te be-
danken voor het hartverwarmende medeleven na 
het plotselinge overlijden van onze broer, zwager 
en oom

Albertus Lubbers
Bertus

Velen van u waren aanwezig tijdens de condole-
ance of u stuurde een brief of een kaart. Hartelijk 
dank hiervoor.

Fam. Lubbers
Fam. Ooms

Hengelo Gld., mei 2013

 
Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor uw

medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden
van onze zus, schoonzus en tante

 

Dinie Reerink
 

Wij zullen nooit vergeten hoe uniek, vrolijk, lief en
dankbaar zij haar leven heeft geleefd.

 
Henk en Joke
Jan en Gerda
neven en nichten
 
Vorden, mei 2013



DIVERSEN

TE HUUR

TE KOOP GEVRAAGD

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. 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.

Na een 2-0 overwinning op HC ‘03 is ‘Het 
Tweede’ 2 wedstrijden voor het einde 
van de competitie niet meer in te halen 
door de concurrentie. 

Na het laatste fluitsignaal werden de 
kampioenen gehuldigd en brak er een 
mooi feest los in de Kranenburg.

Ratti zondag 2 kampioen

Kranenburg - Op zondag 12 mei hebben de heren van Ratti zondag 2 het 
kampioenschap binnengehaald.

Het bestuur van de Stevo heeft ja-
renlang het Midzomerfeest georgani-
seerd en is tot de conclusie gekomen 
dat het tijd werd voor een nieuwe 
aanpak; een nieuw feest, een nieuwe 

naam, een nieuwe terreinindeling en 
wat natuurlijk niet mag ontbreken, 
goede artiesten en sensatie! Het enige 
wat hetzelfde is gebleven is de gratis 
kindermiddag met springkussens, 

een clown en pony rijden. De avond 
begint met de Belgische band The 
Fools. Deze vijfkoppige band is een 
van de beste bands van België met 
een geweldige lichtshow. Dat deze 
band vaak wordt gevraagd om grote 
festivals af te sluiten in zowel België 
als Nederland maakt deze band per 
definitie al uniek. Het belangrijkste 
wapen van de band is de interac-
tie met het publiek. Wil je vast een 
voorproefje van de band kijk dan op 
de website www.the-fools.be, maar 
vergeet vooral niet te kijken naar 
hun live optreden tijdens Booming 
Vorden.
Fear is just an illusion in the mind; 
Scad diving. Deelnemers maken een 
vrije val van 50 meter hoogte in een 
25 meter lager gehangen net van 
10m bij 10m. De snelheid ligt rond 
de 100km p/u. Wie durft? Onder de 
kaarten die gekocht worden in de 
voorverkoop worden tien vrijkaarten 
voor de sprong weggegeven.
Op het gezellige buitenterras wordt 
de avond afgesloten door Harco & 
Hein. Hein, bekend van de Spitfires 
weet er samen met zijn partner een 
geweldig feest van te bouwen. Voor 
jong en oud.
Terwijl daar een intiem feestje plaats-
vindt sluit Mental Theo de avond in 
de grote tent af. Iedereen kent hem 
natuurlijk van Charly Lownoise & 
Mental Theo met nummers als Won-
derfull days, maar hij kan natuurlijk 
veel meer…Het belangrijkste wat hij 
kan is een geweldige afsluiting neer-
zetten van Booming Vorden. Meer 
informatie over dit event is te vinden 
op www.stevo.nu

Mental Theo en Scad diving tijdens 
Booming Vorden

Vorden - Zaterdag 22 juni houdt de Stichting Evenementen Vorden 
een nieuw feest op de kasteelweide in Vorden: Booming Vorden.

Het Bakfietsproject dat vorig jaar 
wekelijks op woensdagmiddag op 
speeltuin t Wiemelink stond (naast 
de skatebaan in Vorden) is gevuld 
met sport- en spelmaterialen voor 
kinderen van de basisscholen. Doel 
van het bakfietsproject is om meer 
kinderen naar buiten te trekken en 
daar met leeftijdsgenoten te spelen. 
Jonge kinderen zijn steeds vaker ach-
ter de computer te vinden in plaats 

van dat ze buiten spelen, om een so-
ciaal isolement te voorkomen is het
bakfietsproject naar Vorden gehaald.
We willen zo snel mogelijk weer 
gaan beginnen met het bakfietspro-
ject, maar daar zijn vrijwilligers voor
nodig! Mensen die interesse hebben
om mee te helpen met het Bakfiets-
project of die meer informatie willen
kunnen bellen met jongerenwerker
Paul Koopman tel nr. 06-52898833

Bakfietsproject zoekt 
vrijwilligers

Vorden - Het bakfietsproject dat vorig jaar door 4 studenten van het
Graafschap College is opgezet zoekt vrijwilligers. Drie van de vier stu-
denten zijn na hun stage bij Jongerenwerk Bronckhorst doorgegaan
naar een nieuwe plek. Mede om die reden zijn Jongerenwerker Paul
Koopman en vrijwilliger Wim Besselink op zoek naar mensen die één
middag in de week tijd over hebben en het leuk vinden om met kin-

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Te koop gevraagd: Berkel snij-

machine in goede of slechte

staat. 06-25261151

BOTMETING in praktijk overgangsconsulente op 27 mei in de

Toverstraat 7, Baak, 0575-560381

Gezellig FRANS leren aan de

keukentafel. Komt u gerust

eerst kennismaken. Tel

0650293928 Email

erietman@lijbrandt.nl

Te Huur:

Werkruimte/opslag 12x15 m

Tel: 0575-465368

“EL ENCUENTRO”
- cursussen SPAANS
 les in kleine groepen of privé.
- start intensieve cursus: week 23
- gratis : 27, 28 mei
- start reguliere cursussen: week 38

ook:
- 
- (beëdigde) vertalingen:
 Spaans-Nederlands en 
 Nederlands-Spaans

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

0575-571946/
06-44192544

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Te koop, hele mooie shih tzu/

maltezer pups.(boomertjes)

Lief karakter en verharen

nauwelijks. De hondjes groeien

op in huiselijke kring. Ze

worden ontwormd, gechipt en

ingeënt.

Belangstelling?  0575-463066

2e Pinksterdag (20-mei) Grote 

indoor kofferbakverkoop Enk-

weg 17b in Vorden info en in-

schrijven: Www.deboedelhof/

kofferbakverkoop.

Op zo. 19 en ma. 20 mei

(Pinksteren) en op zondag

26 mei zijn de Tuinen van de

Wiersse van 10-17 uur ge-

opend. Ingang N319 tussen

Vorden en Ruurlo bij km. 16,7.

Opbrengsten ten bate van het

tuinonderhoud. Rondleidingen

(zonder afspraak): elke do. en

iedere 1e za. van de maand

om 10.30 uur. Groepsbezoek

(op afspraak): 0573-451409

of wiersse@xs4all.nl. Honden

worden niet tot de tuin toege-

laten. www.dewiersse.nl



Ab Velhorst Junior, voorzitter van de 
plaatselijke Oranjevereniging heette 
de aanwezigen (enkele honderden) 
welkom en in het bijzonder Paul 
Seesing, wethouder in de gemeente 
Bronckhorst. Laatstgenoemde vond 
deze 30e april een gedenkwaardige 
dag. “Afscheid nemen van Beatrix, 
een koningin die veel respect ver-
dient. Met de komst van de nieuwe 
koning Willem Alexander krijgen 
we in Nederland een geheel andere 
invulling van het Koningschap. La-
ten we samen met de nieuwe koning 
zeggen: We gaan ervoor.” Nadat 
onder trompetgeschal de scouting-
groep Vorden de vlaggen had gehe-
sen, werd gezamenlijk het Vordens 
Volkslied en het Wilhelmus gezon-
gen. Aan het slot van de aubade ont-
hulde wethouder Paul Seesing de pla-
quette behorend bij de Koningslinde 
die een paar dagen eerder door het 
bestuur van de Oranjevereniging was 

geplant. “Wij zijn tijdens het graven 
zo diep gegaan dat het grondwater 
omhoog kwam”, zo grapte Ab Vel-
horst. Wie gedacht mocht hebben 
dat door de TV-uitzending over de 
troonswisseling de belangstelling 
voor het vogelschieten zou afnemen, 
kwam bedrogen uit. Henk Barend-
sen namens de commissie: “We heb-
ben vandaag 192 deelnemers, zelfs 
nog meer dan vorig jaar”. De slotfase 
van het vogelschieten brengt altijd, 
met name onder de deelnemers, een 
bepaalde spanning met zich mee. 
Zo ook bij de nieuwe schuttersko-
ning Harry Luesink. “Toen ik aan de 
beurt was, zag ik al wel dat de vogel 
er bijna af was. Het grootste stuk lag 
immers al op het grasveld. Ik dacht 
toen bij mijzelf: ‘en nu ook proberen 
de vogel goed te raken’. Toen dat luk-
te: een geweldig gevoel”, zo sprak de 
man voor wie Koninginnedag 2013 
samen met zijn ‘koningin Tonnie’ 

niet meer stuk kon. De andere prijs-
winnaars waren: André Graaskamp 
(kop), Wim Bijenhof (r.vleugel), Wil-
co Klein Nengerman (l.vleugel) en 
Jan Pardijs (staart).

Ringsteken
Het ringsteken, dat veel toeschou-
wers trok, werd gewonnen door Fu-
fu Vet met Erna Bloemendaal op de 
tweede plaats en Hermien Schouten, 
na barrage, op de derde plaats. Voor 
de outsiders: ringsteken of ringrijden 
is een folkloristische traditie waarbij 
de deelnemers, gezeten op een paard 
of vanuit een dresseerkar, proberen 
om met een lans door de lus van een 
ring te steken. De ring hangt aan een 
lint boven de weg. In West-Friesland 
zitten de deelnemers in een ‘sjees’ 
met voorop een Fries aangespannen 
paard. In Vorden doet men het op 
dezelfde wijze, alleen niet met een 
Fries maar met twee KWPN’ers, de 
afkorting van ‘Koninklijk Warm-
bloed Paardenstamboek Nederland’. 
Verder met twee dresseerkarren met 
op de ene bok Gerrit van Zeeburg als 
koetsier en op de andere Dik Beef-
tink.

In Vorden werd al direct na de 
Tweede Wereldoorlog (1946 ) door 
de Oranjevereniging het ringsteken 
georganiseerd. Dat gebeurde door 
een speciale commissie die onder lei-
ding stond van Johan Norde. De eer-
ste wedstrijden vonden plaats nabij 
de voormalige zuivelfabriek aan de 
Burgemeester Galléestraat. Een aan-
tal jaren later verdween het ringste-
ken van de agenda. Omstreeks 1977 
werd de traditie in ere hersteld. Dat 
gebeurde door Johan Norde Junior, 
destijds voorzitter van de Aanspan-
ning In de Reep’ n ’.
Die zei daarover: “Bij ons thuis op 
zolder lagen nog steeds de attributen 
van mijn vader, zoals de ringen, lus-
sen en de lans. Ik kon het zo weer 
oppakken.” Tegenwoordig is het 
ringsteken een onderdeel van het 
programma op Koninginnedag. 
Johan Heuvelink is al vanaf eind ze-
ventiger jaren nog steeds de ‘speaker 
van dienst’. “Ze vonden destijds dat 
dit baantje precies bij mij paste. En 
ik doe het nog steeds met veel ple-
zier. Het ringsteken is, in tegenstel-
ling tot andere plaatsen in Neder-

land, waar het veelal door mannen 
wordt beoefend, in Vorden vrijwel 
uitsluitend een aangelegenheid voor 
vrouwen. Hier gaan de mannen vo-
gelschieten en doen de vrouwen mee 
aan het ringsteken.” 
Voor de kinderen van 1 tot 8 jaar was 
er ‘s morgens een programma in het 
Dorpscentrum, waar de groep ‘War-
boel’ de jeugd vermaakte. Voor de 
‘grotere’ kinderen en volwassenen 
was er een oriënteringsrit. 
De uitslagen bij de volwannen wa-
ren: 1 Rigterink/Vlogman, 2 Liene 
Menkveld/ Emma Lotte Kool, 3 Bo-
link/ Groot Enzerink. Jeugd tot 15 
jaar: 1 Berendsen, 2 Anke/Jochem, 
3 Vera en Sara Helmink. Verder op 
Koninginnedag demonstraties van 
Strada Sports en RC Hotwheels. Bij 
de diverse horeca de gehele gezellige 
muziek. Ter afsluiting van deze zon-
nige Koninginnedag s’ avonds vuur-
werk nabij de Horsterkamp.

Voor meer foto’s zie www.contact.nl

Zonnige en gezellige Koninginnedag in Vorden

Harry Luesink de nieuwe schutterskoning

Vorden - De ‘speciale’ Koninginnedag in Vorden begon dinsdagmor-
gen al vroeg. De inwoners waren nog maar nauwelijks uit de veren, of 
Harmonie Vorden marcheerde al door de straten. Ditmaal vanwege 
werkzaamheden in de Raadhuisstraat, met een omweg via de Horster-
kamp naar het Van Arkelplantsoen waar de aubade werd gehouden.

Koningspaar Tonnie en Harry Luesink

Fufu Vet, winnares ringsteken

Wethouder Paul Seesing onthult plaquette 
Koningslinde

Omdat alle leden in een nieuw jasje en 
poloshirt zijn gestoken, die gedeelte-

lijk is gesponsord door de club, werd 
er eerst een groepsfoto gemaakt. Elke 

maandagavond vertrekken er 2 groe-
pen om 18.30 uur vanaf het kerk-
plein voor een sportieve tocht door 
de omgeving.

Nieuwe outfit VRTC De 
Achtkastelenrijders Vorden

Vorden - De dikkebanden-fietsgroep van VRTC “De Achtkastelenrijders” 
te Vorden startte onlangs met de eerste avondtraining van het seizoen.

V o r i g e  w e e k  i . v . m .  t e c h n i s c h e  p r o b l e m e n  w e g g e v a l l e n

Iedereen kan op vrijdag 24 mei tussen 
10.00 en 16.00 uur binnen lopen bij 
het Sensire Servicehuis aan de Dorps-
straat 7 in Vorden om een proefritje 

te maken. Een medewerker van leve-
rancier FietsNED is die dag aanwezig 
om uitleg te geven en alle vragen te  
beantwoorden.

Demonstratie Bolton 
 elektrische fietsen bij 
Sensire Servicehuis
Vorden - Op vrijdag 24 mei 2013 vindt er in het Servicehuis in Vorden 
een demonstratiedag van Bolton elektrische fietsen plaats. “Mobili-
teit voor iedereen” is het devies. Onder de merknaam Bolton worden 
verschillende modellen op de markt gebracht, die uitsluitend door 
zorgorganisaties en in zorgwinkels door heel Nederland worden aan-
geboden.

De heer Duim is regiocoördinator 
van de vereniging voor Lyme patiën-
ten. Hij geeft deze avond voorlichting 
over het ontstaan en de behandeling 
van de ziekte van Lyme. Door een te-
kenbeet kan een mens geïnfecteerd 
worden met een bacterie die de ziek-
te van Lyme veroorzaakt. De avond 
is bij de Herberg en begint om 19.45 
uur. Op de maandagavonden 13 mei, 
17 juni, 15 juli en 19 augustus wordt 

er een fietstocht georganiseerd van 
ca. 20 km. Vertrek is dit jaar vanaf 
de Sporthal, opgave is niet nodig, ook 
wordt er met een groep dames mee-
gefietst met de avondfietsvierdaagse, 
hiervoor kan men zich wel opgeven. 
Zaterdag 3 augustus is er weer de be-
kende Fiets de Boer op, hier wordt er 
door de dames van de Vrouwen van 
Nu weer pannenkoeken gebakken, 
wil u ook een keer meehelpen geef u 
dan nu op. Zie het boekje voor verde-
re informatie of de website vrouwen-
vannu.nl/vorden. Het nieuwe seizoen 
begint op 18 september.

Laatste bijeenkomst Vrouwen 
van Nu afdeling Vorden
Vorden - Woensdag 15 mei is al-
weer de laatste bijeenkomst van 
dit seizoen van de Vrouwen van Nu.



Het ingezamelde geld is bestemd 
voor kinderen in Nederland die in 
hun leven veel ellende hebben mee-
gemaakt en ook ‘een beetje gewoon 
geluk’ verdienen. Dingen die soms 
zo gewoon lijken, zijn voor een grote 
groep kinderen in Nederland niet 
weggelegd. Daarom springt Kinder-

hulp financieel bij. En dat al meer
dan 50 jaar! In jeugdzorginstellingen
of (pleeg)gezinnen met financiële
beperkingen is vaak geen geld voor
extraatjes. Kinderhulp vindt dat alle
kinderen de kans moeten krijgen
om hun talenten te ontwikkelen en
leuke ervaringen op te doen. Dit kan
bijvoorbeeld zijn door lid te worden
van een sportclub, de aanschaf van 
een computer of een bijdrage voor 
de kamerinrichting als een kind voor
het eerst op zichzelf gaat wonen. Ook
een weekje kamperen kan hen hel-
pen om even hun problemen te ver-
geten en gewoon kind te zijn.

Opbrengst collecte 
Nationaal Fonds Kinderhulp
Vorden - De jaarlijkse collecte 
voor het Nationaal Fonds Kinder-
hulp, die gehouden is in de week 
van 21 tot en met 27 april, heeft 
in Vorden € 931,08 opgebracht. 
Hiervoor zijn 19 collectanten op 
pad gegaan.

De gemeente Bronckhorst moet de 
komende jaren met minder geld 
blijven waarborgen dat de kwali-
teit van de samenleving niet ach-
teruit gaat. Eén van de uitdagingen 
betreft het beleid ten aanzien van 
groen(onderhoud). De gemeente be-
spreekt diezelfde dag (28 mei) met 
Vereniging Bomenbelang plannen 

om het behoud van houtopstanden
in Bronckhorst eenvoudiger en goed-
koper te maken. Van belang daarbij 
zijn de eisen én mogelijkheden die 
voortkomen uit landelijke wet- en
regelgeving, zoals de Boswet en de
sinds enkele jaren geldende Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). Maar gemeenten kunnen
zelf ook eisen stellen én mogelijkhe-
den bieden om het groenbeleid vorm
te geven. Per gemeente varieert daar-
om de  praktische uitwerking, onder
andere met betrekking tot het al dan
niet verlenen van kapvergunningen.  
Waarin precies het verschil zit in 
het bomenbeleid dat Zutphen en
Bronckhorst voeren en wat daaraan
ter discussie staat en wat voor mo-
gelijkheden tot aanpassing bestaan,
moet op deze avond duidelijk wor-
den. De actuele stand van zaken, die
de gemeente dus dezelfde dag met
Bomenbelang bespreekt, krijgt in 
het Dorpscentrum alle aandacht. Als
daarvoor voldoende interesse bestaat,
zal ook ingegaan worden op recente
gebeurtenissen, zoals de kap van een
monumentale kastanje aan de Stati-
onsstraat in Vorden.
De bijeenkomst in het Dorpscentrum
is voor iedereen gratis toegankelijk.

Lezing over monumentale bomen
Vorden - Op dinsdag 28 mei 
vindt in het Dorpscentrum aan 
de Raadhuisstraat in Vorden een 
lezing over monumentale bo-
men in de gemeente Bronckhorst 
plaats. Deze diavoorstelling, die 
eerder te zien was op 5 septem-
ber 2012, vormt nu de basis van 
een discussie over het belang 
van het behoud van deze bomen 
en het beschermingsbeleid van 
gemeenten ten aanzien van het 
openbaar groen. Het bestuur van 
Vereniging Bomenbelang nodigt 
hiervoor Jeroen Philippona van 
Bomenstichting Zutphen uit. Te-
vens wordt wethouder Seesing 
van de gemeente Bronckhorst 
uitgenodigd. De bijeenkomst be-
gint om 20.30 uur na afloop van 
de algemene jaarvergadering van 
Vereniging Bomenbelang.

Toch eerst even een korte wandeling 
door de kerk. Voor het veertiende 
seizoen is hier een gedeelte van de 
beelden te zien uit de collectie die 
in totaal uit maar liefst 700 beelden 
bestaat. Beelden die in de loop van 
de jaren zijn verkregen, veelal door 
bruikleen of door schenkingen van 
kerken, kloosters en particulieren. 
Een collectie die elk jaar groeit, want 
ook dit jaar zijn er weer verrassend 
veel nieuwe aanwinsten. Ze worden 
fraai gepresenteerd en kregen hier 
een gastvrije schuilplek in een wereld 
waarin voor beelden van heiligen, 
zelfs in veel kerken, steeds minder 
plaats lijkt te zijn. 

Bijzondere gasten
Het museum herbergt dit jaar ook 
enkele bijzondere ‘gasten’. Het kerk-
bestuur van de Achterhoekse paro-
chie Netterden. vroeg, in verband 
met een restauratie van de kerk, een 
tijdelijk onderkomen voor hun fraaie 
collectie beelden die is gemaakt in 
het atelier van Pierre Cuypers. En 
ook een kleurrijk Cuypersbeeld van 

de H. Lebuinus uit de Broederen-
kerk in Deventer ‘logeert’ dit jaar in 
de Antoniuskerk. Als extra element 
is er in de kerk een unieke collectie 
kinderspeelgoed te bewonderen die 
stamt uit de tijd dat kinderen nog 
speelden met mini-altaren en andere 
kerkelijke attributen. Een collectie 
die beschikbaar is gesteld door Henk 
Ensink uit Deurningen.  

Klankbeeld over Cuypers
Elk jaar kiest het museum een thema 
en het sprak bijna vanzelf dat er, nu 
het Rijksmuseum weer is geopend, 
dit jaar veel aandacht is voor Pierre 
Cuypers, de architect van dit wereld-
beroemde museum. Maar hij is ook 
de bouwer van deze Antoniuskerk. 
In een klankbeeld wordt het wonder-
lijke verhaal verteld over hoe de Roer-
mondse architect de opdracht kreeg 
om juist op deze plek, midden tussen 
enkele verdwaalde boerderijen, de 
Antoniuskerk te bouwen. En hoe hij 
op de Kranenburg in zijn karakteris-
tieke stijl ook een aantal andere ge-
bouwen heeft gerealiseerd en zo zijn 
stempel heeft gezet op het kerkdorp.

Een nieuwe toekomst
De kerk is meer dan een eeuw lang 
voor de parochieleden een belangrijk 
centrum geweest. Er zijn door hen 
offers gebracht om de kerk in stand 
te houden. En toen de kerk tenslotte 
rond het jaar 2000 moest worden ge-
sloten zijn vrijwilligers er in geslaagd 
dit Cuypers-monument een nieuwe 
toekomst te geven als museum voor 
heiligenbeelden. En dat in een tijd, 
waarin veel ook door Cuypers in ons 
land gebouwde kerken moesten wor-
den afgebroken.

Het klankbeeld vertelt een boeiend 
verhaal dat interessant is voor ieder 
die belang stelt in de geschiedenis 
van het dorp Vorden. Dat gebeurt 
op speelse wijze door troubadour en 
verhalenverteller Gery Groot Zwaaf-
tink. De door Harry van Rijn geschre-
ven tekst wordt op artistieke wijze in 
beeld gebracht door lichtkunstenaar 
Fons Rouwhorst. Zo is dit klankbeeld 
met recht een extra motief om dit 
seizoen een bezoek te brengen aan 
het Heiligenbeeldenmuseum op de 
Kranenburg.

Hoe kwam architect Cuypers 
eigenlijk op de Kranenburg?
Kranenburg - Natuurlijk gaan 
mensen naar een museum om er 
iets te zien. Om te kijken naar bij-
zondere voorwerpen of  kunstwer-
ken. Zoals bijvoorbeeld gebeurt in 
het Museum voor Heiligenbeelden 
op de Kranenburg. Daar heeft in 
een stijlvolle kerk een fraaie col-
lectie beelden een passende plaats 
gekregen. Toch is er dit seizoen 
een extra reden om de Antonius-
kerk te bezoeken. Behalve van die 
beelden kunt u genieten van een 
interessant klankbeeld dat vertelt 
hoe Pierre Cuypers, de grootste ar-
chitect die ons land heeft gekend 
en die tevens de bouwer was van 
het Amsterdamse Rijksmuseum, 
op de Kranenburg terecht is geko-
men, rond het jaar 1850 een bijna 
verlaten stukje platteland in de 
Achterhoek.

Het verhaal van ‘Çuypers op de Kranenburg’: boeiend uitgebeeld door rasverteller Gery 
Groot Zwaaftink.

De Canto Ostinato van Simeon ten 
Holt is op zich al reden genoeg om 
vrijdag naar Vierakker te komen; 
wat het concert extra bijzonder 
maakt is de gebruikte herontdekte 
alternatieve pianostemming. De pi-
anostemming naar ideeën van Fibo-
nacci Kramer geeft de luisteraar een 
unieke ervaring. Het verheft de Canto 
Ostinato tot een luisterervaring met 
merkbaar effect op lichaam en geest. 
Luisteraars ervaren een scala aan 
gevoelens: rustgevend, visioenen, 
vertrouwen, liefde, balans, ontspan-
ning, inspiratie, meditatief, onder-
dompelend. Het maken van de opti-
male muziekstemming is al eeuwen 
een inspiratiebron. De verdeling van 
de twaalf tonen binnen een octaaf 

heeft zelfs Pythagoras hoofdbrekens 
gekost, omdat de frequentieverhou-
dingen van octaven wiskundig niet 
verenigbaar zijn. Evert Snel, de in Ne-
derland gerenommeerde leverancier 
van muziekinstrumenten, heeft uit-
vinder/ingenieur Gert Kramer de faci-
liteiten geboden om een concertvleu-
gel wiskundig exact te stemmen. Kra-
mers’ stemming komt voort uit zijn 
zoektocht naar kosmische principes 
gebaseerd op een negentallig stelsel 
en de spiraalreeks van Fibonacci. Elke 
octaaf kent nu een volmaakt exacte 
verdubbeling. De resonantie van bo-
ventonen ids optimaal en daardoor 
lichamelijk voelbaar. Er ontstaat een 
zuiver meezingen van de hogere oc-
taven en de tonen klinken opvallend 
helder. “De Canto van Simeon ten 
Holt lijkt hiervoor gemaakt,” aldus 
pianiste Zwaan  Stam. De gevonden 
frequentie creëert een natuurlijke, 
neutrale en rustgevende trilling. Dit 
heeft veel effect op de luisteraar, 
“niet alleen via de oren maar vooral 
ook via het lichaam,” aldus een van 
de gasten. Het concert begint om 
20.00 uur. Na het concert is een deur-
collecte. Voor meer informatie: http://
lavocedivina.blogspot.nl/

Betoverende Canto Ostinato 
in de St. Willibrorduskerk in 
Vierakker
Vierakker - Na eerdere concer-
ten in het land organiseert La 
Voce Divina samen met het pi-
anistenduo Zwaan Stam en Eric 
Langendijk, beiden afkomstig 
uit Doesburg, nu een concert 
in Vierakker. Vrijdag, 17 mei, 
wordt de Canto Ostinato van Si-
meon ten Holt, een pianoconcert 
in quatre-mains, uitgevoerd op 
een Fazioli 308 concertvleugel.

De dienst is voorbereid vanuit de 
Raad van kerken Vorden/Kranenburg 
in samenwerking met de voorgan-
gers van de diverse Vordense kerken.

Als Kerken van Vorden willen we 
samen dus het Pinksterfeest vieren.
Voor jong en oud zal er genoeg te
beleven zijn. De voorgangers zullen
zijn: ds. F.W. BBrandenburg, pastor J.
van Kranenburg en ds. J. Kool. Verder
is er muzikal emedewerking van “Vo-
kate” en organiste Mirjam Berendsen.

Kerken Vorden vieren 
samen Pinksteren
Aanstaande zondag 19 mei is er in 
de Dorpskerk een feestelijke Pink-
sterdienst die om 10.00 uur begint.

Het begon allemaal in 1978 toen Gra-
cia als leerling bij toen nog Kapsalon 
Heersink begon. Ze werd strak opge-
leid zowel op school als in de salon zelf. 
En dat ze deze goede opleiding gehad 
heeft merk je nog steeds. Inmiddels 
35 jaar verder heet de salon geen Kap-
salon Heersink meer maar Da Vinci 
for Hair en zou Da Vinci for Hair niet 
meer zonder haar topkapster willen! 
Door de jaren heen heeft Gracia dan 
ook een vaste klantenkring om haar 
heen opgebouwd. Iedere week komen 
klanten speciaal voor haar weer naar 
de salon. Ze zorgt dan ook altijd dat 
haar klanten perfect geknipt de deur 
uitgaan en de volle aandacht krijgen. 
Wil je ook een keer door Gracia ge-
knipt worden? Wees er dan snel bij, 
ze zal voor je klaarstaan!

Gracia 35 jaar bij Da Vinci for Hair
Vorden - Dit is het jubileumjaar 
van Gracia Rouwen, want ze 
werkt inmiddels 35 jaar bij Da 
Vinci for Hair! Ze is begonnen 
als leerling en nu al jaren als vol-
leerd topstylist aan het werk.

Het ingezamelde geld is bestemd voor 
kinderen in Nederland die in hun le-
ven veel ellende hebben meegemaakt 
en ook ‘een beetje gewoon geluk’ ver-
dienen. Dingen die soms zo gewoon 
lijken, zijn voor een grote groep kin-
deren in Nederland niet weggelegd. 

Daarom springt Kinderhulp financi-
eel bij. En dat al meer dan 50 jaar!
In jeugdzorginstellingen of (pleeg)ge-
zinnen met financiële beperkingen is 
vaak geen geld voor extraatjes. Kin-
derhulp vindt dat alle kinderen de 
kans moeten krijgen om hun talen-

ten te ontwikkelen en leuke ervarin-
gen op te doen. Dit kan bijvoorbeeld 
zijn door lid te worden van een sport-
club, de aanschaf van een computer 
of een bijdrage voor de kamerinrich-
ting als een kind voor het eerst op 
zichzelf gaat wonen. Ook een weekje 
kamperen kan hen helpen om even 
hun problemen te vergeten en ge-
woon kind te zijn. Collectanten en 
gevers: hartelijk dank!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Opbrengst collecte: 931,08 euro
Vorden - De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, 
die gehouden is in de week van 21 tot en met 27 april, heeft in Vorden 
931,08 euro opgebracht. Hiervoor zijn 19 collectanten op pad gegaan.

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



Ook sprak Arno Spekschoor zijn waar-
dering uit naar de initiatiefnemers en 
de vrijwilligers. Vervolgens mocht hij 
de eerste reparatiehandeling zelf ver-
richten, een stekker in elkaar zetten, 
waardoor een lichtkastje ging bran-
den met de tekst: Repair Café Vorden. 
Tevens waren er medewerkers van de 
landelijk stichting Repair Café met 
hun Repair bus aanwezig. Er werden 
zaterdag een 28 tal reparaties uitge-
voerd. Op het gebied van textiel, wer-
den naadjes in kleding gerepareerd 
en elastiek hersteld. Rondom compu-
ters werd er een tablet nagekeken en 
een printer geopend waarbij advies 
werd gegeven over verdere reparatie. 
In de werkplaats van de hobbyclub 
werd een steel aan een schop gezet.

Binnen de laatste categorie: elektra 
en techniek, waren de meeste repara-
ties aan o.a. een papierversnipperaar, 

lichtspotje, ladyshave, strijkijzer en 
een krultang. Helaas konden niet
alle apparaten worden gerepareerd 
en was advies geven soms voldoende.
Iedere bezoeker kon na de reparatie
een evaluatieformulier invullen. Er
werd positief gereageerd op het ini-
tiatief, de ontvangst, het meedenken
in de oplossing en het enthousiasme
van de vrijwilligers. De sfeer was goed
en daardoor ook het sociale aspect 
van het evenement. De enthousiaste
groep vrijwilligers kijkt tevreden en
voldaan terug op het evenement.
Het volgende Repair Café wordt
gehouden op zaterdag 8 juni van
11.00-14.00 uur. 
Verder iedere tweede zaterdag van 
de maand, met uitzondering van 
de maanden juli en augustus. Voor 
vragen of informatie: Wilma Berns, 
Stichting Welzijn Vorden. Tel:553159
of w.berns@sswb.nl

Het eerste Repair Cafe in Vorden 
succesvol van start gegaan

Vorden - Afgelopen zaterdagmorgen is in het Stampertje van het Dorps-
centrum in Vorden het eerste Repair Café van start gegaan. Hierbij wa-
ren een twintigtal vrijwilligers en een aantal bezoekers aanwezig. De
opening werd verzorgd door Arno Spekschoor, de wethouder die o.a.
milieuzaken in zijn portefeuille heeft. In zijn openingswoord kwam
duurzaamheid, reparatiekennis delen en sociale contacten aan bod.

Arno Spekschoor repareert een stekker. Wilma Berns kijkt geamuseerd toe

De opdracht van trainer Hugo van 
Ditshuizen was duidelijk; “scherp be-
ginnen”. Al vaker dit seizoen werd in 
de eerste minuten een fatale achter-
stand opgelopen, dat mocht nu niet 
gebeuren. De Sociï-defensie volgde de 
opdracht scherp op. Al had het daar-
bij wel enkele keren een kleine dosis 
geluk nodig. Maar; geluk dwing je af 
met hard werken. Het team stond als 
een blok, en de wedstrijd ging aar-
dig gelijk op. Aanvoerder Dubaern 
Besseling kreeg de grootste kans op 
de openingstreffer van Sociï, maar 
zijn volley ging helaas tamelijk hoog 
over. In de 25e minuut liet de MvR-
spits dan toch even zijn klasse zien. 
In een counter hield hij het lichaam 
ijzersterk tussen de bal, waardoor 
de Sociï-verdediging eenmalig kans-
loos was; 0-1. Na deze treffer ging de 
wedstrijd gelijk op, het spel speelde 
zich vooral op het middenveld af. In 
de rust was Van Ditshuizen genood-
zaakt te wisselen; Jasper Kamphuis 

eraf, Gert-Jan Loman erin. Loman liet 
direct zien scherp te zijn. Kevin Es-
selink liet weer eens een kunststukje 
op de rechterkant zien, minimaal 
twee scharen. Daarna volgde een 
voorzet op Tim Groot Roessink die de 
mogelijkheid schonk aan Loman, die 
op zijn beurt beheerst kon intikken; 
1-1. MvR drong vervolgens wel aan 
om weer op voorsprong te komen, 
maar een sterke Sociï-verdediging liet 
niets toe. Sociï kon daarentegen af 
en toe een plaagstootje uitdelen, met 
daarvan de klapper in de 65e minuut. 
Stefan Roording zag Kevin Esselink 
starten op de middellijn en stuurde 
hem diep. Terwijl de grensrechter 
stond te vlaggen voor buitenspel van 
een andere speler kon Esselink door-
stomen. Zijn lob langs de keeper bete-
kende 2-1. Een voorsprong waarmee 
het harde werken van de hele ploeg 
beloond werd. Ook in het vervolg 
had Sociï weinig te vrezen van MvR 
en waren de betere kansen voor de 

Wichmonders. De eindstand werd 
dan ook bepaald op 2-1 voor Sociï.

Dankzij deze overwinning passeert 
Sociï Carvium nog op de valreep op 
de ranglijst. Een tiende plaats is in-
geruild voor de negende. Sociï gaat 
een verdiende zomerstop tegemoet. 
Op 2 juni wordt het seizoen definitief 
afgesloten met de jaarlijkse Sociïdag. 
Volgend seizoen zullen we zien wat 
het brengt, wederom de vijfde klasse.

Uitslagen zondag 12 mei
Sociï 1 – MvR 1; 2-1
AZC 3 – Sociï 2; 7-2
Loenermark 6 – Sociï 3; 0-2
Sociï 4 – EDS 3; 1-4
Sociï 5 – Keijenburgse Boys 6; 0-11
FC Zutphen VR1 – Sociï VR1; 1-2

Programma donderdag 16 mei
Voorst 3 – Sociï 3

Programma maandag 20 mei
Epse 2 – Sociï 2
Sociï 3 – Concordia W. 5
Brummen 8 - Sociï 4
Sociï 5 – Brummen 6
Sociï VR1 – Klein Dochteren VR1

Sociï sluit seizoen af met overwinning 
op promovendus
Wichmond - Nadat het Sociï 1 al een aantal weken tegen had gezeten, 
was het in de laatste wedstrijd de opdracht om het seizoen met een 
goed gevoel af te sluiten. Net als tegenstander MvR (2e plaats) kon Sociï 
vrijuit voetballen, en dat leverde uiteindelijk resultaat op.

De start is elke avond vanaf de sport-
hal ’t Jebbink. Degenen die zich nog 
niet vooraf hebben opgegeven kun-
nen dat maandagavond 3 juni om 

17.45 uur alsnog doen. De wande-
laars aan de tien kilometer starten 
elke avond om 18.15 uur, de deelne-
mers aan de vijf kilometer vertrek-

ken om 18.30 uur. De eerste avond 
wordt richting het buurtschap Linde 
gewandeld. Dinsdag 4 juni richting 
het Galgengoor, woensdag 5 juni om-
geving Kranenburg. 

Op de slotdag, donderdag 6 juni 
wordt om 20.00 uur vanaf de sport-
hal begonnen met de intocht waar-
aan onder meer Harmonie Vorden 
zal meewerken.

Avondwandelvierdaagse 
gymvereniging Sparta

Vorden - Maandag 3 juni gaat voor de 46e keer in Vorden de avondwan-
delvierdaagse van start, die wordt georganiseerd door de gymnastiek-
vereniging Sparta. Het evenement trekt jaarlijks gemiddeld zo’n 700 
deelnemers. Inmiddels zijn de verenigingen in Vorden aangeschreven. 
Bennie Loman heeft net als voorgaande jaren, weer vier gevarieerde 
routes uitgezet.

De werkwijze is als volgt: U levert 
bij Socïï via mail of telefoon aan: alle 
informatie die u hebt over uw spul-
len en het liefst met een foto. Als u 
de originele prijs nog weet, stuur het 
mee. De club schat dan de verkoop-
kans en de vraagprijs in. Vervolgens 
wordt uw product op marktplaats.
nl gezet en regelt de club de onder-
handeling en uiteindelijke verkoop. 
De spullen blijven bij u totdat de 

verkoop geregeld is. De opbrengst 
gaat rechtstreeks naar het s.v. Sociï 
verbouwingsfonds. Daarna hoort u 
wat uw spullen voor s.v. Sociï heb-
ben opgebracht. Deze Marktplaatsac-
tie is onderdeel van meerdere acties 
onder het motto: ‘Bouw Mee aan de 
Toekomst van s.v. Sociï‘. Zo is er de 
Grote Loterij, zijn er muziekavonden 
in het Ludgerusgebouw en café DOK 
(D’n Olde Kriet), kunt u kiezen voor 
een Meer-jaren Schenking en zijn er 
oud-ijzer acties. Wilt u meer weten? 
Kijk op de nieuwe website van s.v. So-
ciï: www.svsocii.nl. Daar vind u ook 
meer informatie over deze markt-
plaatsactie. Dus kijk eens op uw zol-
der, achter het knieschot in de kasten 
en in uw schuur en bedenk welke 
waardevolle spullen u wilt aanbieden 
aan Socii via deze Marktplaatsactie. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Michael Bink (06-2205 
4527) of Hiske Huiting (06-4401 6380) 
of mailen via svsociimarktplaatsac-
tie@hotmail.com

Actie Marktplaats van 
s.v. Socii
Wichmond - Deze maand is de 
marktplaatsactie van s.v. Sociï 
gestart. Met deze actie verkoopt 
s.v. Socii uw waardevolle spul-
len die u niet meer gebruikt op 
Marktplaats en de opbrengst 
gaat naar het verbouwingsfonds. 
Iedereen heeft thuis, op zolder 
of in de schuur wel spullen staan 
die nog waardevol zijn en te 
goed om weg te gooien. Maar het 
verkopen van die spullen komt 
er niet van. En daar helpt deze 
marktplaatsactie dus bij.

Tijdens het concert spelen ze ver-
schillende stijlen muziek om zo de 
luisteraar kennis te laten maken met 

een breed aanbod van klassieke mu-
ziek. Het duo speelt verschillende ar-
rangementen maar ook werken die 
oorspronkelijk voor deze combinatie 
geschreven zijn. Tijdens hun concert 
lichten ze de stukken toe. Het pro-
gramma bevat muziek van barok tot 
hedendaagse composities. Annegreet 
en Ferdinand hebben o..a. gespeeld 
voor de Stichting Kunst in de Kamer, 
bij de Radio Nederland Wereldom-
roep, in de Spiegel te Zwolle, het 
Musis Sacrum te Arnhem en bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Tijdens het concert in de Dorpskerk 
in Vorden worden composities uit-
gevoerd van L. von Beethoven, R. 
Calace, T. Bedetti, V. Kioulaphydes, 

J. Ibert, A. Piazzola en V. Monti. Toe-
gang 10 euro. Jongeren t/m 16 jaar 
gratis. Tijdens de zomer stoppen de 
maandelijkse zondagmiddagconcer-
ten. Hiervoor in de plaats komen, vrij 
toegankelijke, korte wekelijkse Toe-
ristenconcerten op de donderdagmid-
dag. Het eerste concert in deze serie is 
op 27 juni aanstaande. 

Gert Oldenbeuving bijt het spits af op 
dit eerste concert en zal het Lohma-
norgel bespelen. Aanvang 15.30 uur. 
De maandelijkse zondagmiddagcon-
certen beginnen weer op 22 septem-
ber met een concert verzorgd door 
het ‘Ensemble Melpomene’. Zie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl.

Duo Stringendo in Vordense Dorpskerk
Vorden - Zondagmiddag 19 mei 
(Eerste Pinksterdag), concerteert 
het Duo Stringendo in de Vor-
dense Dorpskerk. Aanvang 15.30 
uur. Een vrij unieke combinatie 
van een harp en een mandoline. 
Het Duo bestaat uit Ferdinand 
Binnendijk mandolinist en Anne-
greet Rouw harpiste. Sinds janua-
ri 2011 zijn ze bij elkaar gekomen 
omdat ze harp en mandoline een 
unieke combinatie vinden en uit 
enthousiasme voor muziek en sa-
menspel.

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



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

Wat is: A. Pierröttereg
 B. Pochebreur, pochebuul
 C. Smach, smacht

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De kalverkeuring is bedoeld voor 
kinderen vanaf 6 tot 16 jaar die een 
tijdje, ongeveer drie maanden, voor 
een kalf willen zorgen. In die periode 
komt er tweemaal een jury aan huis 
voor een beoordeling. Kom op 25 mei 
bij de familie Beulink aan de Elfe-
rinkdijk 1A te Hengelo Gld. Op deze 
ochtend wordt uitleg gegeven wat nu 

precies de bedoeling is van de wed-
strijd. Er wordt uitgelegd over onder 
andere het toiletteren, voorbrengen, 
kennis over het kalf en de veterinaire 
aspecten. Aanvang van deze ochtend 
is 10.30 uur.
Op 31 augustus wordt het eerste lus-
trum gevierd met veel extra prijzen. 
Er is onder andere een mooie prijs te 

verdienen voor wie zijn of haar kalf 
en zichzelf het beste, leukste en ori-
gineelste kan verkleden of versieren. 
Verder staan er nog meer leuke extra 
activiteiten op het programma, maar 
wat dat is, dat blijft nog een verras-
sing!

Vragen stellen of aanmelden, ook 
voor die kinderen die op de 25ste 
niet kunnen komen, kan bij Henny 
Rietman, telefoon (0575) 441313 of 
bij Gerreke Boschloo, telefoon (0313) 
631179. Een email sturen kan ook: 
kocbronkhorst@gmail.com

KOC Bronckhorst organiseert voor het vijfde jaar Kalveropfokkeuring

Wie doet er mee?

Bronckhorst - Kalveropfokclub Bronckhorst organiseert dit jaar voor 
de vijfde keer een kalveropfokclub-wedstrijd. De instructieochtend 
vindt plaats op 25 mei vanaf 10.30 uur. Op 31augustus is de centrale 
eindkeuring bij Camping De Warnstee van de familie Rozendaal aan 
de Lankhorsterstraat34 in Wichmond.

De deelnemers van de kalverkeuring laten hun kalfjes zien aan het publiek.

De kampen van het CJV zijn voor al-
le jeugd! Alle kinderen in de leeftijd 
van 6 tot en met 16 jaar uit de ge-
meente Bronckhorst en omgeving 
kunnen zich opgeven voor de kam-
pen. Er zijn op dit moment al meer 
dan 150 aanmeldingen en maar 
liefst drie kampen van het CJV zijn 
binnen de eerste maand van de in-
schrijvingen al vol geboekt. Daarom 
heeft het bestuur besloten om een 
extra kamp te organiseren: Kamp D.

Kamp D 
Aangezien de grootste groep aan-
melding zijn van kinderen in de 
leeftijd van 8 t/m 12 jaar is er be-
sloten om een kamp te organiseren 
voor kinderen in die brede leeftijds-
categorie. Aangezien het kampter-
rein er voor kamp A, B en C toch 
al staat, wordt kamp D aansluitend 
aan kamp C gehouden. 
De datum van dit kamp is van dins-
dag 6 augustus t/m zaterdag 10 au-
gustus.

X-Camp 
Speciaal voor de jeugd van 13 tot en 
met 16 jaar is er een uitdagend pro-
gramma opgezet met diverse out-
door-activiteiten zoals bijvoorbeeld 
wandklimmen, abseilen en kanoën. 
En om het kamp extra spannend 
te maken zijn er speciale plekken 
in Nederland uitgezocht waar het 
kamp opgeslagen wordt en waar de 
nacht wordt doorgebracht. Voor de 
aanmeldingen voor het X-Camp is 
er gezien de samenstelling van het 
huidige aantal deelnemers nu, op 
het moment van schrijven van dit 
persbericht, nog mogelijk om 2 ex-
tra jongens toe te laten tot dit kamp.
De kampen zijn verdeeld in ver-
schillende categorieën:
* Kamp A: maandag 22 t/m zater-
dag 27 juli (8 t/m 10 jaar). * Kamp 
B: maandag 29 juli t/m zaterdag 3 
augustus (10 t/m 12 jaar). * Kamp C: 
zaterdag 3 t/m dinsdag 6 augustus 
(6 t/m 8 jaar). * Kamp D: dinsdag 6 
t/m zaterdag 10 augustus (8 t/m 12 
jaar). * X-camp: zaterdag 27 juli t/m 
zaterdag 3 augustus (12 t/m 16 jaar).

Website
Twijfel jij nog om mee te gaan en 
ben je nieuwsgierig wie zich al op-
gegeven heeft voor de kampen? 
Dan kun je op de website www.
cjvzomerkampen.nl zien wie zich al 
opgegeven heeft. Hier vindt je ook 
het online aanmeldformulier voor 
deelnemer of vrijwilliger. Wil jij op 
de hoogte blijven van het laatste 
nieuws? Volg het CJV dan op twit-
ter via @cjvzomerkampen of ‘like’ 
de Facebook-pagina via: www.face-
book.com/cjvzomerkampen.Voor 
meer informatie www.cjvzomer-
kampen.nl of neem contact op met 
Mark Eenink, info@cjvzomerkam-
pen.nl of tel. 0575-461336.

Grote animo CJV Zomerkampen 2013
Opgave kinderen in de leeftijd 
6 t/m 12 jaar nog volop mogelijk
Bronckhorst - Ook dit jaar staat 
stichting CJV Zomerkampen 
Bronckhorst weer garant voor 
leuke en actieve kampen in de 
zomervakantie. Al meer dan 40 
jaar gaan er vele kinderen mee 
met de kampen. Generaties 
zijn opgegroeid met de alom 
bekende blauw/witte tenten die 
opgesteld staan in een weiland 
met een bosrijke omgeving. En 
dat is ook niet vreemd want het 
programma zit vol activiteiten 
waardoor de kinderen zich het 
hele kamp prima vermaken. Er 
zijn speurtochten uitgezet, er 
wordt gezongen bij het kamp-
vuur, er worden diverse spelle-
tjes in het bos en op het kamp-
terrein gespeeld.

Voordat het zo ver is, moet er nog 
heel wat gebeuren. De organisato-
ren Remon te Brake (uitbater van 
‘de Tol’), Henk te Brake en Evenard 
Lieverdink zijn dan ook al druk in de 
weer om een compleet draaiboek in 
elkaar te zetten om alles in beeld te 
hebben, zodat alles op rolletjes gaat 
verlopen.
Het idee voor een Bier- en Weinfest 
ontstond toen via de geluidsinstalla-
tie van het café een Duits nummer te 
horen was en een aantal bezoekers, 
als vanzelf, hun glas hieven en mee-
deinden op het ritme.
Remon: “Als je dat ziet, weet je dat je 
de mensen een plezier kunt doen met 
een feest in die Duits/Oostenrijkse 
sfeer”. Henk en Evenard waren dat, 
zittend aan de stamtafel, helemaal 
met hem eens, mits ………. Evenard: 
“het meer is dan alleen maar muziek 
en drank. Als je zo’n feest organi-
seert, moet je zorgen dat alles in die 
sfeer past.”
Henk, oud voorzitter van de Hengelo-
se Hamove en dus wel iets gewend op 
organisatiegebied, schilderde meteen 

wat daar dan zoal bij hoort. Henk: 
“Een varken aan het spit, lange tafels, 
speciale glazen, een echte ‘Kapelle’, 
Schlagers, een aankleding in sfeer, 
een plein, waarbij de doorgang naar 
de openbare weg met een sfeervolle 
decoratie wordt dichtgemaakt.”
Dit bleek het begin van het Bier- en 
Weinfest, zoals dat op 2 juni wordt 
gehouden. De Kapel was snel gevon-
den, want de ‘Edelweisskapelle’ uit 
Gelselaar bleek die dag nog vrij te 
hebben en de kwaliteit van de Kapel 
is al sinds de jaren ’70 van de vorige 
eeuw bekend. De Kapelle wordt afge-
wisseld met twee echte Schlagerzan-
gers. Claudia Ansel uit Duitsland zal 
na het eerste optreden van de Edel-
weisskapelle haar Schlagers zingen. 
Na de tweede set van de Kapel staat 
een optreden gepland van Peter Bor-
kes uit ’s Heerenberg. Peter was bij 
de start van de voorverkoop al aan-
wezig in ‘de Tol’ en gaf toen vast een 
voorproefje van zijn optreden op het 
‘Fest’. Voor de aanwezigen was dit 
optreden alleen al voldoende reden 
om kaarten te kopen.

Remon: “Gelukkig konden we de 
bierwagen van Grolsch met het eer-
ste vaatje Witbier vastleggen en bleek 
burgemeester Aalderink bereid om 
het vaatje aan te slaan als officiële 
opening van het feest.”
Evenard: “Er komt een grote tent op 
de parkeerplaats en die wordt zo ge-
plaatst dat de tent één geheel vormt 
met het plein, het terras en ook het 
café. Daarbij maken we een soort 
natuurlijke afscheiding met de weg, 
waardoor het pleinidee nog versterkt 
wordt.” Henk: “Natuurlijk komt mijn 
varken aan het spit op het plein, 
maar ook andere Duits/Oostenrijkse 
versnaperingen. De nieuwe tijdelijke 
entree komt aan de achterzijde, waar 
ook het parkeerterrein voor de auto’s 
is en natuurlijk worden de gasten in 
sfeer bediend.”
Remon: “De entree is laag gehouden. 
Daarbij hebben we speciale arrange-
menten samengesteld voor bedrijven, 
buurtverenigingen, vriendengroepen 
om naar het feest te komen. Infor-
matie daarover is te vinden op onze 
website www.cafedetol.nl.”
De organisatie heeft er zin in en is er 
klaar voor. De taken zijn verdeeld, de 
artiesten geboekt en aan de aankle-
ding wordt gewerkt.
Remon: “We hopen door het publiek 
te worden uitgedaagd om er een jaar-
lijks feest van te maken.”

Een dagje Duitsland in de Wittebrink

Wittebrink - Het Bier- en Weinfest in de Wittebrink, voor deze gele-
genheid omgedoopt in Weissenbrink, begint zondag 2 juni met het 
binnenrijden van de, door paarden getrokken, bierwagen van Grolsch, 
die het eerste vaatje Witbier (Weissbier) komt brengen. Burgemeester 
Aalderink is aanwezig en als hij, omstreeks 13.00 uur, het vat aanslaat 
is het feest geopend.

De route voert door Twente met een 
bezoek aan het museum van de schil-
der Ton Schulten in Ootmarsum. 

Aanmelding of informatie bij Chris-
tien Ferrari, tel. 461794 (c.ferrari@
lijbrandt.nl) of Gerry Spekkink, tel. 
461146 (spekkink@hetnet.nl)

Raad van Kerken Hengelo
Oecumenische motortoer 
op Tweede Pinksterdag
Hengelo - Al voor het vijfde jaar organiseren de gezamenlijke kerken
in Hengelo een oecumenische motorrit op Tweede Pinksterdag. De 
start is om half tien bij de Willibrorduskerk, Spalstraat 38.

Na de pauze treedt Dennis Buitink
voor het voetlicht, een compromis-
loze gelover en singer-songwriter. Hij
schrijft en zingt in het dialect, bege-
leidt zichzelf op elektrische gitaar
en speelt daarnaast ook mondhar-
monica. Eerder viel hij al in TOM op
met zijn prachtige gitaarspel toen hij
optrad als deel van de formatie ‘Cel-
lblock’. Aanvang 15.00 uur. Zie ook
www.tom-vorden.nl

Voor elk wat wils in familie-
matinee van TOM
Vorden - Ron Vernout uit Zutphen 
brengt zondagmiddag 19 mei zijn 
verhaal ‘Een vreemde Eend’ in The-
ater Onder de Molen aan de Linde-
seweg 29 te Vorden. Ron’s verha-
len zijn bedoeld voor jong en oud. 
Al eerder was hij in TOM en heeft 
toen laten zien hoe hij het publiek 
en zeker het jonge grut, weet in te 
pakken met zijn prachtige vertel-
stem en mooie liedjes.
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De bioscoopfilm Leve Boerenliefde is 
een romantische plattelandskomedie 
die draait om boer Jelte (Cas Jansen), 
die na het verlies van zijn vrouw wei-
nig zin heeft in een nieuw roman-
tisch avontuur. En al helemaal niet 
met iemand die het boerenleven niet 
begrijpt. De meest onwaarschijnlijke 
vonk die kan overspringen is die tus-
sen hem en Wenda (Tatum Daget), 
de populaire presentatrice van kijk-
cijferkanon Leve Boerenliefde. Als die 
datingshow van de keiharde produ-
cer Kenneth (Dirk Zeelenberg) uitge-
rekend op zijn erf een nieuw seizoen 
komt opnemen, lijkt het een ultieme 

botsing van culturen te worden. Maar 
tegen alle vooroordelen over stads-
mensen en boeren in, bloeit er tussen 
het frisse groen een bijzondere liefde 
op …
De film is geregisseerd door Steven 
de Jong. Naast de eerder genoemde 
acteurs en actrices zijn verder Marit 
van Bohemen, Waldermar Torenstra 
de hoofdrolspelers. Ook werken di-
verse BN-ers mee in een bijrol. Op 13 
mei was de landelijke première in het 
Pathé Tuschinski theater in Amster-
dam. Vanaf donderdag 16 mei is de 
speelfilm te zien in ongeveer honderd 
bioscopen, waaronder in Doetinchem 

en Zutphen. Dion Kwint heeft al de 
nodige ervaring als acteur opgedaan. 
Vorig jaar was hij te zien in de acht-
delige tv-serie Koen Kampioen die 
door de AVRO werd uitgezonden. 
Daarin speelde hij de rol van kee-
per Gijs. In Leve Boerenliefde speelt 
Dion de rol van boerenzoon. De vwo-
scholier aan het Rietveldlyceum in 
Doetinchem is blij met zijn rol. “Ik 
zie het ook meer dan alleen maar als 
een bijrol, omdat ik deel uitmaak van 
het gezin”, legt hij uit. De regisseur 
van de film, Steven de Jong, had Dion 
gezien in de tv-serie Koen Kampioen 
en dat had indruk op hem gemaakt. 
Dion werd benaderd om auditie te 
doen in de studio van de regisseur en 
werd vervolgens uitgekozen voor de 
rol van boerenzoon. “Ik kwam thuis 
van school toen mijn moeder het ver-
telde. Ja, ik was heel blij”, zegt hij en-
thousiast.
De opnames van Leve Boerenliefde 
zijn bijna allemaal gemaakt op een 
boerderij dichtbij Leeuwarden en in 
de omgeving. Vanaf september tot 
eind oktober 2012 werden de opna-
mes gemaakt. Er werd veel door de 
weeks gefilmd en dat ging vaak da-
gen achter elkaar door. Bij meerdere 
dagopnames achter elkaar bleef Dion 
slapen bij de regisseur. Als er dagen 
tussen de opnames zaten, ging hij 
naar school. Met de school had Dion 
in goed overleg vrij kunnen nemen 
en de lessen werden later ingehaald.
Dion kon in zijn rol vooral zichzelf 
zijn. “De regisseur hield zich wel aan 
het script, maar hij vond dat ik de 
tekst in mijn eigen woorden moest 
zeggen zoals ik altijd praat. De vaste 
lijnen stonden wel vast”, kijkt hij te-
rug. “De tekst en de rol gingen wel 
goed. Er was een kinderbegeleidster 
op de set die mij begeleidde. Vóórdat 
de definitieve opnames waren speel-
den we de scènes eerst door. Het ging 
allemaal best goed en het was leuk 
om te doen. Ook met de andere ac-
teurs en actrices was er onderling 
een leuke sfeer”. De ouders van Dion, 
Monique en Mike en zusje Demi zijn 
trots op Dion. Allen zijn erg benieuwd 
hoe de speelfilm eruit ziet. “Een klein 
stukje heb ik al wel gezien, maar het 
moest nog verder afgemonteerd wor-
den”, zegt Dion.

Leve Boerenliefde

Debuut voor Dion Kwint in 
bioscoopfilm

Hengelo - Dion Kwint uit Hengelo maakt binnenkort zijn debuut als 
acteur op het witte doek. Op donderdag 16 mei komt de bioscoopfilm 
Leve Boerenliefde uit, waarin Dion (13) de rol van boerenzoon speelt.

Dion Kwint speelt de rol van boerenzoon in Leve Boerenliefde.

Wat hebben we onder andere gedaan 
om de kinderen bewuster te maken 
van het gevaar dat, op de loer ligt? 
We hebben bezoek gehad van een 
verpleegkundige met de ambulance. 
De kinderen mochten de ambulance 
van binnen en buiten bekijken. Ook 
kregen de kinderen uitleg over alle 
apparaten, die de verpleegkundige 
in de ambulance kan gebruiken. Het 
was zo spannend, dat een paar kin-
deren het toch wel een beetje eng 
vonden. Ook was een wijkagente 
aanwezig. Van haar kregen de kinde-
ren uitleg over haar werk. Maar ook 
mochten ze de handboeien om, van 

dichtbij naar de sirene luisteren en 
een alcoholtest doen.
Verder hebben de kinderen een be-
zoek gebracht aan een truck met 
oplegger, die patatjes van de Aviko
vervoert.
Achter het stuur zitten, kijken hoe
groot de oplegger er van binnen uit-
ziet (je kunt er wel een feestje hou-
den), maar ook weten, dat je nooit bij
de wielen van een truck moet gaan
staan, omdat dat de gevaarlijkste plek
is voor een voetganger of fietser.
Vol indrukken vertelden de kinderen
’s middags aan hun ouders wat ze al-
lemaal meegemaakt hadden.

Kind en verkeer

Regio - In de meivakantie hebben de kinderen van BSO Hiero uit 
Drempt, BSO De Locomotief uit Steenderen en BSO De Woordhof uit
Hummelo van kinderopvang Humanitas zich bezig gehouden met het
thema ‘Kind en Verkeer’. Het verkeer, waar elk kind, elke dag weer
aan deelneemt.

De paden waren erg afwisselend en de natuur is erg 
mooi. Deelnemers uit eigen dorp maakten zelfs kennis 
met een stukje Wichmond dat zij nog nooit hadden ge-
zien. Kinderen deden mee aan de Smiley route en renden 
enthousiast van de ene naar de andere vraag. Na afloop 
kregen zij een Smiley Certificaat. 

Onder alle deelnemers werden heerlijke taarten verloot. 
Bij de kinderen viel Jesse in de prijzen, voor de volwas-

senen won Gedüle Hermsen de taart. Bij de pauze wer-
den linten uitgedeeld waarop wensen konden worden 
geschreven, deze werden opgehangen in een boom. De 
linten zullen ook tijdens de Samenloop voor Hoop weer 
worden opgehangen. Teruggekomen bij de finish had-
den velen mooie blossen op de wangen van de gedane 
inspanning. Het merendeel van de deelnemer genoot 
nog even na in de zon onder het genot van een drankje 
en broodje met gebakken ei. De opbrengst van deze wan-
deling is geheel bestemd voor de Samenloop voor Hoop 
Bronckhorst (KWF), dat velen dit doel steun bleek uit de 
gulle giften. De wandeling bracht uiteindelijk maarliefst 
€ 1.106,52 op! De organisatie is daarom ook blij dat het 
in alle opzichten een geslaagde dag is geworden!

Dauwtrappen voor Samenloop voor Hoop 
zeer geslaagd
Wichmond - Om 8 uur ging de eerste deelnemer 
van Dauwtrappen Wichmond van start. Daarna 
volgden er nog  zo’n 180 wandelaars. De reacties 
op de routes waren zeer positief.

Naast de Nationale Picknickweek 
organiseert Natuurmonumenten op 
deze specifieke locaties t/m 20 mei 
tal van extra buitenactiviteiten om 
de picknick tot een feestje te maken. 
Zo kunnen de picknickers meedoen 
aan een cupcake picknick, een water-
beestjes zoeken tijdens de picknick of 
bijvoorbeeld een heuse Pieter Konijn 
speurtocht doen. Wandel mee met de 

boswachter over landgoed Hackfort
bij Vorden, met onderweg een luxe 
picknick in het veld. Een speciaal ar-
rangement voor de picknickweek, op
zondag 19 mei van 11.00 – 14.00 uur.
Picknickmand wordt verzorgd door
de Keuken van Hackfort.Wel van te 
voren aanmelden voor deze activiteit.
Dit kan via de website www.natuur-
monumenten.nl/picknickweek

Nationale Picknickweek op 
landgoed Hackfort

Vorden - Dagblad De Telegraaf organiseert samen met Natuurmonu-
menten t/m 20 mei de Nationale Picknickweek. Tijdens deze week kan
iedereen picknicken op de meest bijzondere locaties van Natuurmo-
numenten zoals de Veluwezoom en Gooi en Vechtstreek.

Verder zal hij ook het ondernemerschap, in de huidige 
tijd onontbeerlijk, van Natuurmonumenten aanstippen. 
Ook is er ruimte om hem veel vragen te stellen. 
Zoals altijd dineren we samen en wel bij brasserie de Keu-
ken van Hackfort. Het inmiddels zeer bekende restaurant 

is opgezet door top ‘bio’ chef Eric van Veluwen in de het 
koetshuis naast het kasteel. Van oudsher werden in de 
kasteeltuinen groenten, fruit en bloemen voor eigen ge-
bruik geteeld en deze werkwijze wordt door Eric en z’n 
team óók in 2013 weer toegepast. Zo vanuit de tuin ge-
oogst en bereid; dat is de Keuken van Hackfort. 

Het programma ziet er volgt uit:
18.00 - 18.30  Ontvangst in de Paardenstal van de Keuken  
 van Hackfort
18.30 - 19.30  Rondleiding Willem Regtop
19.30 - 21.30  Diner in de Paardenstal
Locatie: de Keuken van Hackfort, Baakseweg 6, Vorden. 
Introducés en niet-ondernemers zijn welkom! 
Aanmelden via: vordensondernemerscafe@gmail.com
Kijk ook op: www.vov-vorden.nl/ondernemerscafe.

Vordens Ondernemers Café op locatie:  
Kasteel Hackfort én Brasserie de Keuken van Hackfort
Vorden - Op donderdag 16 mei a.s. zal de VOC neer-
strijken op landgoed Hackfort. Het prachtige land-
goed van Natuurmonumenten met het kasteel, koets-
huis en de watermolen aan de rand van Vorden. We 
worden ontvangen door Willem Regtop, boswachter 
bij Natuurmonumenten. Willem leidt ons rond over 
het landgoed. Hierbij zullen we zeker zeer geboeid 
zijn door de kennis die Willem met ons zal delen 
over alle aspecten van het in eigendom hebben van 
zo’n landgoed, het beheer én het behoud.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (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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B en w besloten vorige week in te stemmen met het opstarten van de realisa-
tie van een solarpark, in combinatie met een tuin/wandelgebied en educatie-
functie in het gebied De Kwekerij in Hengelo. In navolging van de intentie-
overeenkomst die vorig jaar werd gesloten, stelden de initiatiefnemers, 
IQ-SOLAR.COM, NL Green Label en Green Spread, een projectplan, inclusief 
een ontwerptekening en inrichtingschetsen, op hoofdlijnen op. De bedoeling 
is nu te komen tot een definitieve samenwerking tussen de partijen om de 
benodigde financiële middelen aan te kunnen trekken. Het solarpark moet 
het grootste recreatieve solarpark van Nederland worden (ca. 7 ha) met een 
aantal bijzondere zaken, zoals zogenaamde solarbomen (kunstbomen met 
bladeren van zonnepanelen), vijvers met drijvende zonnepanelen en het be-
nutten van de opgewekte zonne-energie voor (deels) elektrische auto’s door 
oplaadpunten te realiseren. Een unieke plek om te beleven! De zonnepanelen 
zullen jaarlijks genoeg stroom opleveren om in de behoefte van ongeveer 
zeshonderd huishoudens te kunnen voorzien. Mogelijk wordt de zonne-
stroom daadwerkelijk geleverd aan de toekomstige nieuwbouwwoningen die 
in het aangrenzende gebied komen of aan andere belangstellenden in de 
omgeving. Hierover wordt in een later stadium meer bekend. De voorlopig 
planning is dat het solarpark begin 2014 klaar is. 

B en w stemmen in met opstart solarpark in gebied
De Kwekerij in Hengelo
Recreëren tussen 10.000 zonnepanelen

Een eerste schetstekening van het nieuwe solarpark

ten over het opvoeden en opgroeien 

nieuwsbrief van het Centrum voor 

heden, nieuws en achtergrondinfor-

ter, schoolgaand kind, puber en uw 
volwassen kind.

Met deze maand ook:

snel lukt?

veel meer

bronckhorst.nl onder nieuws.

Buitenspelen, zomercursus, plezier op 
school en nog veel meer

16 mei weer een nieuwsbrief 
boordevol opgroei- en
opvoedinformatiedigitaal een afspraak met ons maken 

voor een aantal veel voorkomende 

nenkomst in het gemeentehuis direct 

digitale afspraak maakt u heel ge-

naar…’ een link naar afspraak maken. 

in uw agenda past. Een afspraak ma-
ken kan ook telefonisch via tel. (0575) 
75 02 50. U kunt nog niet voor alle 
producten een digitale afspraak ma-

ten waarvoor u een digitale afspraak 

Een digitale afspraak maakt u heel 
gemakkelijk en u hoeft niet te wach-
ten. Handig in de drukke periodes 
voorafgaande aan de vakanties!

Maak het u gemakkelijk

Voorkom wachttijden en kom 
op afspraak bij ons langs

www.cjgbronckhorst.nl

Voorbeeldfunctie 

Bronckhorst en Hengelo. Bovendien 
levert het werkgelegenheid op en 

meente investeert niet in het solar-

vesteerders, onder andere via 
crowdfunding, en dragen het finan-
ciële risico.  

Betrokkenheid inwoners 

vulling en verdere uitwerking van de 
plannen voor het solarpark betrekken 

Hengelo en inwoners van Hengelo. 

tieavond om met hen van gedachten 

te wisselen over de eerste plannen. 
Hierover volgt later meer informatie 

kanalen.  

Inzet voor duurzame samenleving

samenleving. In ons klimaatbeleid is 

meer energie willen opwekken uit 

energieneutraal is (alle benodigde 

aan.



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.

Commissievergadering op 
23 mei 2013
De raadscommissie vergadert op 23 
mei om 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Hieronder vindt u 
de agenda van deze openbare verga-
dering. U bent van harte welkom om 
de bijeenkomst bij te wonen!

 In 2012 heeft de gemeente weer 
een groot aantal activiteiten ver-
richt. De plannen stonden in de be-
groting en natuurlijk is het dan be-
langrijk na afloop van het jaar de 
balans op te maken. Dit doen we in 
de Jaarrekening. Hierin staat op 
een rij welke inkomsten de ge-
meente in 2012 had en welke uit-

gaven en investeringen we hebben 
gedaan. Ook geeft de rekening een 
overzicht van de vermogenspositie 
van de gemeente. Het is één van de 
taken van de gemeenteraad om 
toezicht te houden op het financi-
eel beheer door b en w. De Jaarre-
kening geeft daar inzicht in. De re-
kening sloot met een positief re-
sultaat, het gaat om eenmalige 
meevallers. De raad wordt ge-
vraagd de Jaarrekening vast te 
stellen

 De tussenrapportage geeft een 
overzicht van hoe de gemeente in 
de eerste maanden van dit jaar 
heeft gepresteerd. In hoeverre zijn 
doelen die de raad in de gemeente-
lijke begroting 2013-2016 heeft 
aangegeven, behaald. De raad 
wordt gevraagd met de tussen-
rapportage in te stemmen  

 De perspectiefnota is een vooruit-
blik naar de begroting 2014-2017 
waar de raad eind dit jaar over be-
slist. Het begrotingsbeeld voor de 
komende jaren is helaas nog niet 
rooskleurig, ondanks de maatre-
gelen die zijn voortgekomen uit het 
traject naar een Toekomstbesten-

dig Bronckhorst. Dit komt onder 
meer doordat vanuit de rijksover-
heid de komende tijd steeds meer 
taken worden doorgeschoven naar 
de gemeenten (met name op het 
gebied van zorg en welzijn) zonder 
de benodigde financiële middelen. 
Maar ook door de vermindering 
van de algemene uitkering die ie-
dere gemeente van het rijk ont-
vangt om z’n taken uit te voeren. 
Voor 2014 is het begrotingsbeeld 
sluitend. Voor 2017 (meerjarenbe-
groting) zien we een tekort van 1,4 
miljoen euro, als gevolg van de da-
lende algemene uitkering. Dit te-
kort moet opgelost worden en 

 b en w willen hiermee aan de slag. 
Want niets doen is geen optie. Ze 
vragen de raadsfracties om aan te 
geven welke uitgangspunten voor 
hen belangrijk zijn om in de begro-
ting van dit najaar rekening mee te 
houden. Daarbij moeten we er be-
dacht op zijn dat de verplichte 
nieuwe taken op het gebied van 
zorg en inkomen die naar ons toe 
komen ons meer geld gaan kosten 
omdat het rijk er minder geld voor 
uitkeert aan gemeenten dan zij er 
nu zelf aan uitgeeft. Dit brengt dus 
onzekerheden met zich mee en 

leidde er afgelopen jaar al toe dat 
sommige gemeenten zich genood-
zaakt zagen de gemeentelijke be-
lastingen te verhogen, terwijl in 
Bronckhorst de woonlasten in 
2012 nog nagenoeg hetzelfde 

 bleven

Tijdens raadsvergaderingen kunt u 
niet inspreken. Over onderwerpen 

, kunt u in-
spreken tijdens de commissieverga-
deringen die iedere tweede woens-
dag en donderdag van de maand 
plaatsvinden. Over onderwerpen die 

 heeft u hier-
voor de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot inspre-
ken over niet-geagendeerde onder-

werpen’ in deze commissievergade-
ring. Voor het inspreken geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of griffie@
bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op 
de agenda 
staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl 
of scan de
QR-code.

Uit de raad

De gemeente vindt het belangrijk 
open en tijdig met u te communice-
ren. Om de afstand zo klein mogelijk 
te houden en u op de hoogte te stellen 
van ons beleid, producten en dien-
sten, activiteiten en vele besluiten. 
We doen dat op verschillende manie-

ren. Via deze gemeentepagina’s, 
www.bronckhorst.nl, allerhande ge-
sprekken en bijeenkomsten etc. Veel 
inwoners zijn ook actief op sociale 
media, zoals facebook en twitter. 
Daarom is de gemeente ook hier te 
vinden. 

Volg de gemeente op sociale media

-

van 20.00 tot 02.00 uur de dag daarop volgend en 15 september 2013 van 11.00 tot 22.00 uur, tij-
-

van 13.00 tot 00.30 uur, 19 en 20 juli van 12.00 tot 01.30 uur, afsluiten diverse wegen in het 

 12.00 uur, stichting Vrienden van Vorden

van 13.00 tot 00.30 uur, 19 juli van 12.00 tot 01.30 uur en 20 juli 2013 van 12.00 tot 01.30 uur, 
 Vordense ondernemersvereniging

Een ieder kan tot het moment dat het besluit is genomen, een zienswijze op de bovenstaande inge-
komen aanvragen naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de ge-
meente.  

Ontvangen op 6 mei 2013:

Ontvangen op 7 mei 2013:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij 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:

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, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen

Afgegeven op 6 mei 2013:

 kinck
Afgegeven op 7 mei 2013:

Afgegeven op 8 mei 2013:

08.00 tot 17.00 uur, de Boedelhof

Verzonden op 6 mei 2013:

Verzonden op 7 mei 2013:

Verzonden op 7 mei 2013:

Verzonden op 7 mei 2013:

Ontvangen op 22 april 2013: 

Afgegeven op 6 mei 2013:

Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-
meente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo 
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Omgevingsvergunningen voor het 
kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat 
de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

B en w van Bronckhorst zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 
Steenderen/Hummelo en Keppel voor te bereiden. De herziening van dit plan is gewenst om 
hierin het aantal woningen 1 op 1 te laten lopen met de Basisadministratie Adressen en 
Gebouwen (BAG). 

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indie-
nen van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter 
inzage te liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het 
indienen van een reactie.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Rietgerweg 1 en 1A Vorden’
B en w van Bronckhorst hebben op 1 mei 2013 het wijzigingsplan ‘Buitengebied; Rietgerweg 1 
en 1A Vorden’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht 
ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het omzetten van een bestemming 
‘niet-agrarisch bedrijf’ (loonwerkbedrijf) naar een woonbestemming.

Het wijzigingsplan ligt van 16 mei t/m 26 juni 2013 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op genoemde tijden niet in de 
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoonnummer 

wij de Wildenborchseweg (Ruurloseweg tot gemeentegrens) t/m 17 mei 2013 af. De aanwonen-
den zijn bereikbaar. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven omdat er 
omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of 

 versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Wegwerkzaamheden

(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl  Actueel  
Bekendmakingen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings-
besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-
Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien 
binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

Voorbereiding partiële herziening bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Steenderen/ Hummelo en Keppel; Wet BAG’ (melding art. 1.3.1 Bro)

Bestemmingsplannen

CIRCUS
IN BRONCKHORST

m.m.v.

ZANZARA

Telefoon opwaardeerkaarten,
belkaarten, betaalkaarten

www.repairhouse.nl

Vorstelijke buitenzonwering
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

Verwenmoment voor MOEDER
 * workshop huidverzorging : waarom, wat en hoe de
    producten optimaal te gebruiken…
 * complete gezichtsbehandeling incl. huidmeting/huidtype.
 * moeder met dochter(s) en/of vriendinnen is ook mogelijk:
    max. 4 personen

    bel voor een afspraak of mail naar: jbvitalcare@hotmail.com 

VITAL CARE Welzijnspraktijk  
Leliestraat 18, 7255  XN  Hengelo (G.)

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



zondag  26 Mei  2013 

Open dag 10.00 - 16.00 uur 

C R E M A T O R I U M

z o r g  v a n u i t  h e t  h a r t



De zorg voor de mens staat centraal in Crematorium de Omarming. “Na het overlijden 

kan de overledene bij ons verzorgd worden door onze medewerkers. Ook bieden we een 

helpende hand als de familie of nabestaanden de overledene zelf willen verzorgen. De 

aandacht voor de overledene en de nabestaanden staat centraal. Het laatste afscheid 

moet goed zijn, dat kun je niet overdoen”, aldus Gert Brinkhorst.

Zorg voor de mens staat centraal

Het crematorium beschikt over drie condoleanceruimten en een terras waardoor er zowel 
voor kleine als grote gezelschappen altijd een passende ruimte beschikbaar is. Voor een 

maken we gebruik van leveranciers uit de regio. Allemaal vakmensen die werken vanuit 

 
Opbaarkamers

Nabestaanden kunnen gebruik 
maken van de opbaarkamers. 
Een opbaarkamer biedt de gele-
genheid om in alle rust afscheid 
te nemen van de overledene. Op 
elk moment kunt u, zonder af-
spraak, de overledene bezoeken 
wanneer u dat wilt. De kamers 
zijn sfeervol ingericht waarbij 

voldoende ruimte is voor een per-
soonlijk tintje; bloemen, foto’s of 
voorwerpen die van emotionele 
waarde zijn voor u of de overle-
dene. Voorafgaand aan de crema-
tie kunt u in klein gezelschap af-
scheid nemen van de overledene 
in de intieme familiekamer. Zo-
wel bij de opbaarkamers als in de 
familiekamer kunt u koffi  e, thee 

of fris gebruiken. Voor overleden 
kinderen is er een kinderopbaar-
kamer.
 
Stilteruimte

De dag na de crematieplechtig-
heid biedt Crematorium de Om-
arming gelegenheid om in de 
speciale stilteruimte de as van 
de overledene te bezoeken. Dat 

is bijzonder, omdat het wettelijk 
is vastgelegd dat de as de eerste 
maand niet verstrooid of bijgezet 
mag worden. “Ons crematorium 
biedt deze extra dienstverlening 

aan, zodat u tijdens deze ver-
plichte wachttermijn de as 
toch kunt bezoeken en zelfs 
een klein bloementuiltje kunt 
plaatsen”, aldus Brinkhorst.

Crematieruimte uniek in Nederland

    1

Handreiking bij overlijden en uitvaart

voor ouders, verzorgers en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking
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R O N D O M

  Z o r g  v o o r  w a t  e r  l e e f t

    1

Rugzak voor verdriet

  
 R O U WR O N D O M

  Z o r g  v o o r  w a t  e r  l e e f t

Rondom Rouw,  het andere be-
drijf van Gert Brinkhorst,  ont-
wikkelt producten speciaal voor 
kinderen op het gebied van 
rouwverwerking, zoals:
 
- Rugzak voor Verdriet be-
staat uit een pluche rugzak 
met werkmateriaal, boekjes 
over begraven en cremeren 
en een handreiking voor ou-
ders, verzorgers en leerkrachten. 

- Fotoinformatieboekjes over be-
graven en cremeren voor ouders 
en verzorgers van mensen  met 
een verstandelijke beperking.

Rugzak voor verdriet

Binnencolumbarium

Onlangs is de voormalige aula op de Oosterbegraafplaats 
verbouwd tot binnencolumbarium. Het columbarium biedt 
een plek waar nabestaanden de urn van hun geliefde over-
ledene kunnen bezoeken in een huiselijke sfeer. 

 
Steeds meer familieleden en nabestaanden willen hun geliefde be-
geleiden tot aan de crematieruimte. Inspelend op die wens heeft 
Crematorium de Omarming een afscheidskamer gecreëerd. Een 
intieme ruimte, uniek in Nederland.

Deze special is een uitgave van 

Crematorium de Omarming

Voorsterallee 95  7203 DN Zutphen

Tel. 0575 - 51 66 43  Fax. 0575 - 51 29 01

Tekst: Joyce de Schepper, Etten
Fotografi e & vormgeving: Gerard Muhlradt Fotografi e, Etten
Eindredactie: Gert en Sonja Brinkhorst
Druk: Weevers Grafi media Vorden
Oplage: 78.500 exemplaren 

Voor een routebeschrijving naar 
Crematorium de Omarming zie:
www.deomarming.nl     Mei 2013 
 



In oktober 2011 opende Crematorium de Omarming in Zutphen haar deuren. Zondag 26 mei 

houden we weer een open dag van 10.00 tot 16.00 uur waarvoor we u van harte uitnodigen. 

Crematorium de Omarming ligt ten noorden van de Oosterbegraafplaats aan de Voorster-

allee en is te bereiken via de ingang van de begraafplaats.

Gasterij de Ontmoeting

Gasterij de Ontmoeting is zes da-
gen per week geopend. “De Gas-
terij is geopend voor iedereen. 
Mensen die behoefte hebben aan 
een luisterend oor, een kop kof-
fie of vragen hebben over mo-
gelijkheden rondom het laatste 
afscheid, zijn van harte welkom”, 
aldus Sonja Brinkhorst. “Vooraf-
gaand aan een uitvaart of cre-

mede dankzij de lichtinval in de diverse ruimtes. Het crematorium beschikt over een ver

stilteruimte en een asbestemmingsruimte. Bovendien kunt u terecht in het gedenkpark 
rondom het crematorium. Uniek is de Gasterij waar u zes dagen per week welkom bent. 
Maar bovenal zijn het onze medewerkers die de dienstverlening maken:

Welkom op de open dag 

Het crematorium ligt op een 
sfeervolle plek op een unieke 
locatie. Met ruimte voor een 
persoonlijk laatste afscheid van 
een dierbare overledene. Van 
verzorging van de overledene, 
het opbaren in speciale opbaar-
kamers tot en met de crematie 
of begrafenis en alles wat daar-
bij komt kijken.
 
Medemenselijkheid

Crematorium de Omarming 
ademt de sfeer van medemen-
selijkheid. Naast de zakelijk 
technische kant van het vak, 
vormt het menselijke aspect 
onze drijfveer. Dienstverlening 

rondom het laatste afscheid met 
zorg, betrokkenheid en gevoel. 
Zeven dagen per week full-ser-
vice. Alles onder één dak.

Dienstverlening 
We heten u welkom in ons cre-
matorium en laten  u kennisma-
ken met onze dienstverlening. De 
opbaarmogelijkheden voor het 
afscheid, zowel voor kinderen als 
volwassenen. Afscheidsdiensten 
en condoleancemogelijkheden 
voor grote bijeenkomsten, maar 
ook voor een intiem gezelschap.
Graag informeren we u over mo-
gelijkheden op maat en over per-
soonlijke nagedachtenisvormen

Ontmoetingsplaats

Voor informatie, een luisterend 
oor of een kopje koffie is Gaste-
rij de Ontmoeting zes dagen per 
week geopend.

Als onafhankelijk particuliere 
ondernemers zijn we er trots op 
dat we onze droom hebben ver-
wezenlijkt. We hopen u op zon-
dag 26 mei te verwelkomen. U 
bent van harte welkom van 10.00 
tot 16.00 uur.

Gert en Sonja Brinkhorst
Directie Crematorium de Omarming

Met zorg vanuit het hart

matie en na bezoek van het graf, 
urn of verstrooiplek is de Gasterij 
een sfeervolle plaats om te zijn. 
Bovendien beschikt de Gasterij 
over een bibliotheek met litera-
tuur over rouwverwerking, zowel 
voor volwassenen als kinderen. 
Kortom, een ontmoetingsplaats 
voor iedereen die daar behoefte 
aan heeft.”

Steun het Prinses Máxima Centrum: 

vóór kinderen tégen kanker

 

De koffie met lekkers tijdens de Open Dag is gratis. Wel 

wordt vrijblijvend een symbolische vergoeding aan u 

gevraagd. De opbrengst hiervan gaat naar de bouw van 

het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, het grootste 

kinderkankercentrum van Europa.

Aula met tweehonderd zitplaatsen

Het afscheid kent tal van mogelijkheden. 
De intieme familiekamer biedt plaats aan  
circa twintig personen, de aula heeft twee-
honderd zitplaatsen. Projectie van foto’s 
van de overledene of ander beeldmateriaal 
tijdens de afscheidsdienst, een voordracht, 
het dalen van de kist; alle voorwaarden 
voor een persoonlijk afscheid zijn aanwezig. 

Van iedere afscheidsdienst wordt een opname 
gemaakt. Er is een geluidsinstallatie waar-
mee u uw eigen muziek kunt laten afspelen 
en er is een muziekboek ter inzage met 6500 
muziekstukken. U kunt ook kiezen voor live 
muziek, er is een vleugel aanwezig in de aula.



Het crematoriumterrein heeft een parkachtige inrich-

ting met een faunavijver. In het gedenkpark zijn diverse 

verstrooiplekken ingericht waar de as na de crematie kan 

worden verstrooid. Speciaal voor kinderen is er een kin-

derhofje. Bovendien biedt het gedenkpark ruimte voor 

urnengraven en kunnen urnen worden bijgezet in een ur-

nenzuil, binnencolumbarium of bij u thuis.

Het gedenkpark biedt een troost
rijke plek met een natuurlijke 
pluktuin waar bezoekers bloe
men kunnen plukken om bij de 
urn of het graf te leggen.

In een glazen reliek kan een deel 
van de as worden meegeblazen.

In de asbestemmingskamer kunt u kennismaken met diverse nagedachtenisvormen.

Hartcollectie

Asbestemming 

In onze presentatieruimte kunt u 
kennismaken met verschillende 
monumenten en nagedachtenis-
vormen. Onze medewerkers in-
formeren u graag over de moge-
lijkheden. 

Persoonlijke nagedachtenisvor-
men zijn er in verschillende uit-
voeringen zoals brons, keramiek 
of glas. Heeft u speciale wensen, 
dan ontwikkelen we graag sa-
men met u een nagedachtenis-
vorm die tot in detail bij u past. 

Sieraden

Ook een gouden of zilveren sie-
raad is een persoonlijke en tast-
bare herinnering en kan worden 
voorzien van een kleine hoeveel-
heid as en een inscriptie.

Hartcollectie

Brinkhorst ontwierp nagedach-
tenisvormen die er niet uitzien 
als een urn. Sculpturen met ge-
voel en emotie. “Als voorloper in 
de ontwikkeling van persoon-
lijke nagedachtenisvormen en 
kinderurnen zoek ik steeds naar 
mooie creaties; naar een ont-
werp dat raakt.” Die gedachten 
vormden het uitgangspunt bij 
het bedenken en ontwerpen van 
de urnenlijn Hartcollectie. Stuk 
voor stuk zeer persoonlijke nage-
dachtenisvormen die u ook thuis 
op elke gewenste plek kunt neer-
zetten. We beschikken over een 
groot netwerk van ontwerpers 
en beeldend kunstenaars die uw 
idee vorm kunnen geven. Alle-
maal professionals die werken 

Urnen met gevoel en emotie bekroond met de Internationale Funeral Award

Crematorium 

de Omarming

Voorsterallee 95  

7203 DN Zutphen

Tel. 0575 - 51 66 43  

www.deomarming.nl

vanuit een grote ervaring, zorg, 
betrokkenheid en gevoel.
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IJssel
computerservice

*

*

LET OP! NU MAAR 
6% BTW OP 

ONS UURLOON!

Plan De Tulpenhorst voorziet op de begane grond in ca. 400 

vierkante meter winkelruimte en 13 appartementen. De ap-

partementen bevinden zich op de eerste en tweede verdie-

ping. De appartementen zijn voorzien van 3 kamers, royale 

woonkamer met keuken en 2 (slaap)kamers. Er is 1 uniek 

appartement (type Penthouse) met uitzicht op de kerk, voor-

zien van royale woonkamer met keuken en 3 slaapkamers! 

Het betreft vooral appartementen in het startersegment.

Verkoopprijzen vanaf ca. € 124.800,- v.o.n.

Meer informatie en verkoop:

Bel 0575 465 525  |  www.gerritsmakelaardij.nl www.debunte.nl

13 STARTERSAPPARTEMENTEN
HOEK MARKTSTRAAT - RAADHUISSTRAAT HENGELO

START VERKOOP
28 MEI a.s.- 17.00 tot 19.00 uur

Gerrits Makelaardij, Raadhuisstraat 9 A, Hengelo Gld

Kom langs op deverkoopavond voor meer informatie!

Wij zoeken een:

Ervaren haarstylist 2,3
12-24 uur

Die flexibel is en helemaal zelfstandig kan werken. 

En die het leuk vindt om in een klein team te werken. 

Werken op zaterdag is een pré.

Sollicitaties kunnen gemaild worden naar

info@franciskapsalon.nl

Kapsalon Francis
Dorpsstraat 27b

7025 AB Halle

0314-631924 www.franciskapsalon.nl

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

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

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

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

Kadotip! Doe het met een streekproductenpakket!

Hollandse bloemkool deze week 0.99 p.s.
Mooie verse spinazie 0.99 kilo

Volop asperges vanaf 500 gram 1.99

Nieuwe oogst kriel-aardappelen
Super heerlijke Hollandse aardbeien

 tegen scherpe dagprijzen

Pinkster aanbieding 5 liter appelsap voor 6.50

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Aftrap ‘Op de thee bij de kasteelvrouwe’: 
nu al 144 deelnemers
Vanaf 8 mei tot en met 8 september is de Achtkasteelentocht 
weer iedere woensdag te fietsen onder begeleiding van een gids. 
Burgemeester Henk Aalderink trapte het jubileumjaar op 8 mei 
af door met genodigden een deel van de route meefietsen. 
Onder de noemer ‘Op de thee bij de kasteelvrouwe’ mogen deel-
nemers dit jubileumjaar meer van de Vordense kastelen zien dan 
normaal. Iedere woensdag staat er een ander 
kasteel centraal. In sommige gevallen gaat 
men letterlijk op de thee bij de kasteelvrouwe.
Sinds 8 mei hebben al 144 mensen de tocht 
gefietst. Ga voor het programma en om in 
te schrijven naar www.achtkasteelentocht.nl
Bekijk op Contact.nl een video van de opening 
bij de Kieftskamp.

Geef je op voor het open podium
Artistiek talent uit de gemeente Bronckhorst krijgt op zondag 
8 september de kans zich te presenteren op een fantastisch po-
dium. Tussen 13.00 en 17.00 uur is de bühne voor lokale voca-
listen, muzikanten, popgroepen, theatermakers en cabaretiers. 
Het podium wordt die middag opgedeeld in twee delen. Er is tijd 
voor acht acts van maximaal dertig minuten. De organisatie zal 
een selectie maken op basis van diversiteit en kwaliteit. Daarom 
wordt men verzocht referentiemateriaal op te sturen zoals You-
tube-filmpjes. Deelname is gratis en opgeven kan tot woensdag 
15 mei via info@achtkasteelentocht.nl.  

Kaartverkoop 
Jubileumconcert 
gestart
De kaartverkoop 
voor het 
Jubileum-
concert ‘Ei-
ne musika-
lische Reise 
von Wien 
nach Berlin’ 
is inmiddels 
van start 
gegaan. 
Wees er snel 
bij om er 
zeker van 
te zijn dat 
u deze 
onverge-
telijke show 
niet mist. 

Kaarten zijn 
te koop bij 
Landwinkel 
Den 4 Ak-
ker, VVV 
Bronckhorst, 
Bruna en op 
www.acht-
kasteelen-
tocht.nl

Nieuws over 100 jaar Achtkasteelentocht

Wilma: “Ik hoorde van een vrien-
din dat medewerkers van gemeente 
Bronckhorst dit jaar meedoen aan de 
Alpe D’Huzes. Op de website van het 
team las ik dat de zwager van mijn 
broer Marcel Heinen, lid van Team 
Bronckhorst ook meedoet. Hij fiets 
onder andere voor mijn broer, die 

overleden is aan kanker. Ik twijfelde 
dan ook geen moment om sponsor 
te worden”. Voor meer informatie 
over Team Bronckhorst: www.team-
bronckhorst.nl. 

Wilma’s Hairstyling 
Wilma opende haar kapsalon in het 

najaar van 2012. Naast de bekende 
haarbehandelingen kunnen klanten 
ook terecht voor een totaalbehande-
ling. Wilma: “Voor een bruiloft, gala 
of ander feest geef ik de klanten een 
feestelijk kapsel en verzorg ik hun 
make-up. 
Van jong tot oud: iedereen krijgt de 
gewenste look die bij hem of haar 
past.” Ook verkoopt Wilma sinds 
kort make-up in haar salon. “Een 
betaalbare make-uplijn met de frisse 
trendkleuren van nu, maar ook met 
voldoende aanbod voor een neutrale 
look”, aldus Wilma.

Wilma’s Hairstyling sponsor 
Alpe D’Huzes 2013

Regio - Wilma’s Hairstyling uit Hengelo is sponsor van Team Bronck-
horst. Dit team gaat in juni meerdere keren de Alpe D’Huez op fietsen 
en hardlopen voor het goede doel: KWF Kankerbestrijding. Wilma 
Roenhorst: “KWF Kankerbestrijding vind ik een heel goed doel. Daar 
draag ik graag een steentje aan bij. Daarnaast heb ik respect voor de 
sportieve uitdaging die het team aangaat. Ik wens ze veel succes!”

Marlou krijgt een feestelijk kapsel en bijpassende make-up voor een gala.

Het effect van het coachen wordt 
daardoor versterkt. Het wandelen 
zelf brengt rust en geeft focus. Boven-
dien is het verrassend hoe er telkens 
parallellen te zien en te ervaren zijn 
tussen de natuur en je eigen levens-
thema’s. Door daar over in gesprek 
te gaan werkt het coachend wande-
len als een hele natuurlijke wijze om 
anders te gaan kijken naar thema’s 
die spelen . Ook bij het Hackfort is 
er een programma. In deze regio is 

Annemiek van der Velden van De 
Gouden Wandeling actief. ‘Mensen 
die een verandering willen in hun 
leven of werk en daar alleen niet 
uitkomen, kunnen al wandelend 
snel weer op het juiste pad komen’, 
aldus Annemiek. Zij begeleidt al ja-
ren cliënten met heel diverse vragen 
en is nog steeds blij verrast over de 
krachtige toegevoegde waarde van 
het wandelen in de natuur. ‘Ik vind 
het belangrijk dat mensen bij mij let-

terlijk en figuurlijk weer in beweging 
komen. Klaar voor een volgende stap 
op hun eigen levensweg’. Op 25 mei 
kan men voor een nadere kennisma-
king terecht bij De Keuken van Hack-
fort, Baakseweg 6 in Vorden. Vanaf 
het terras beginnen de wandelingen. 
Individuele wandelingen starten tus-
sen 11.00 en 15.30, om 13.30 start er 
een wandelworkshop. Voor de work-
shop graag van te voren aanmelden: 
info@goudenwandeling.nl of bel: 06- 
11125317. Deelname is geheel gratis. 
De Nationale WandelCoachDag is 
een initiatief van Wandelcoach Ne-
derland. 
Zie ook website: 
www.nationalewandelcoachdag.nl

Wandelcoaching bij Het Hackfort
Vorden - Zaterdag 25 mei vindt de Nationale Wandelcoachdag plaats. 
Op ruim 50 locaties in Nederland kunnen geïnteresseerden, door mid-
del van diverse activiteiten, gratis kennismaken met de toegevoegde 
waarde van ‘wandelend coachen’. Wandelcoaches kiezen er bewust 
voor om met hun cliënten in de natuur te gaan wandelen.

Ook de komende weekenden 25, 26 
mei en 1, 2 en 8 juni en uiteraard op 
KZV van 9 juni a.s. bent u welkom. In 
de OT is ditmaal niet alleen het werk 
te zien van de deelnemers van 9 juni 
a.s. maar van bijna alle KZV deelne-
mers. Wat er te zien is op deze XL-

OT: Hedendaagse beeldende kunst en
vormgeving, variërend van fotografie
tot geometrische en organische beel-
den in RVS en steen, van 3D-design
tot schilderijen, tekeningen en glas-
kunst. In de KZV-Galerie is het KZV-
Info-blad 9 juni gratis te verkrijgen
evenals bij de VVV. 
De KZV expositie-commissie bestaan-
de uit Will(emijn) Colenbrander,
Mary Quarles van Ufford en Agnes
Raben heeft voor u weer een nieuws-
gierig makende OT ingericht en he-
ten iedereen welkom. 
www.kunstzondagvorden.nl

Overzichtstentoonstelling 
deelnemers 
KunstZondagVorden
Vorden - Kunst en cultuur geïnte-
resseerden maakten de afgelopen 
weken dankbaar gebruik van de 
door KZV geboden mogelijkheid 
om de XL-OverzichtsTentoonstel-
ling te bezoeken aan de Dorps-
straat 9.

Kranenburgs Belang heeft zich aan-
bevolen voor een boom en had er een 
mooie plek voor. Op 26 april werd de 
Koningslinde aangeboden aan Jeroen 
en Daniëlle Timmers, de zeer enthou-

siaste ondernemers van ‘Klooster van
Kranenburg’. De boom werd “aan
gewaterd” met Oranjebitter. De Kra-
nenburgers zijn erg blij met deze on-
dernemers.

Koningslinde voor de 
ondernemers van 
‘Klooster van Kranenburg’

Kranenburg - De gemeente Bronckhorst heeft een aantal Lindebomen
aangeboden aan de kleine kernen van haar gemeente.

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

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

Zomerbloeiers

Petunia, Lobelia, Impatiens 
of Begonia. Potmaat 9 cm.
Draagtray 6 stuks

van 3,49Dvoor

1,99
2e Pinksterdag open 

van 11:00 tot 17:00

wk 20. Geldig van 16-05 t/m 22-05. OP=OP

Helmink maakt het mooier bij u thuis

2e PINKSTERDAG OPEN
van 11 tot 17 uur

Zutphenseweg 24, Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14 

Email: info@helminkwonen.nl

Twitter:@helminkwonen
facebook.com/helminkwonen

www.helminkwonen.nl 
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TIJDENS DE 
PINKSTERSHOW BIJ 

AANKOOP VANAF € 500,-

GRATIS
ABONNEMENT

OP EEN WOONBLAD 
NAAR KEUZE

 

0,

T

,-

INSPIRERENDE WOONSHOW VAN 11 - 17 UUR 
In een gezellige voorjaarssfeer kunt u ronddwalen en 

de laatste trends ontdekken in woon- en slaapcom-

fort. Ook onze relaxfauteuil-studio is volop aangevuld 

met de nieuwste modellen. 

Inkoop en verkoop van
gebruikte smartphones

www.repairhouse.nl

De Covik
i
n
z
a
m
e
l
i
n
g

Landbouwplastic en -folie inzameldag

Zaterdag 25 mei 2013
houden wij onze jaarlijkse inzameling. Tussen 9.00 en 16.00 uur kunt u het plastic- en/of 

wikkelfolie aanleveren aan de Covikseweg 3 te Steenderen.

Alleen schone en gebundelde pakketten plastic kunnen worden ingenomen!

MEI OUTLET
BIJ LANGELER MODE

OP DE EERSTE VERDIEPING

TOPMERKENVOOR 
SUPER LAGE PRIJZEN

zomer-jacks v.a.   € 50,00
blazers v.a.   € 40,00
t-shirts v.a.   € 15,00
pullovers-vesten v.a.   € 25,00
jurkjes en tunieken v.a.   € 30,00
broeken en rokken v.a.   € 30,00
accessoires v.a.   € 10,00

MERKEN: Expresso, Summum, Frank Walder, 
Betty Barclay, Roberto Sarto, Zerres, São Paulo, enz.
*Modecheques niet te besteden voor artikelen van de outlet. 

Outlet alleen contante betaling!

collectie zomer  2012

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

Fashion with feeling
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Hoge Wesselink 2 - Steenderen         (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

Onder het motto: 

Mooi Makkelijk Wassen 
biedt Autobedrijf Melgers 

met de wasstraat extra service 
en zorg voor uw auto.

 St. Janstraat 3, Keijenborg
 Telefoon (0575) 46 12 67

Het juiste adres
voor al uw feesten 

en partijen

FluitTweewielers.nl

Elektrische fietsen specialist

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

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

80, 100, 120 & 140 KM. TOERFIETSROUTES
Mede door de enthousiaste reacties  van de 400 race-
fietsers in 2012, zullen de tochten weer door onze 
prachtige Achterhoek, de heuvelachtige Posbank en de
bosrijke Veluwezoom leiden. Er waren lovende woorden
over het gevarieerde landschap en de dubbele bepijling
van het parcours. De routes zijn grotendeels aangepast,
maar natuurlijk mag een traditionele fietspont niet 
ontbreken, zoals deze keer bij Bronkhorst. Afhankelijk
van de gekozen afstand zit er, na de passage van de Ijs-
selbrug bij Doesburg, juist veel of nagenoeg geen klim-
werk opgenomen in deze Omloop. Zo zullen de langste
afstanden enkele leuke klimmen op de Posbank en de
Loenermark bevatten, terwijl de 80 kilometer slechts 
een deel van de Lange Juffer voor de wielen krijgt. De
langste afstand krijgt daarnaast als toetje nog een extra
lus richting Hoenderloo voorgeschoteld. Onderweg pas-
seert men 2 of 3 pauzelocaties om een tussenstop te
maken en te genieten van de omgeving.
Inschrijving is o.a. mogelijk d.m.v. het NTFU “Scan 
& Go” systeem. Starten voor de 80 en 100 km. routes
kan men van 8.00 tot 10.00 uur en de 120 en 140 km.
 Fietsers kunnen inschrijven van 7.30 uur tot 9.30 uur. 
Graag nodigen wij u op 2e Pinksterdag uit en verwel-
komen u aan de start van onze Omloop. 

30, 45 & 55 KM. FAMILIEROUTES.
De prachtige bewegwijzerde fietsroutes voor de fami-
lietochten, leiden dit jaar weer door een geheel andere
omgeving. Vanuit Keijenborg en Hengelo fietst men 
over rustige en goed begaanbare landweggetjes en 
zandpaden naar Varssel en Landgoed ’t Zelle. In de na-
bijheid van de Boswachterij Ruurlo splitsen de routes
zich en gaat de kortste route naar de pauzelocatie in 
het Medler. 
De langere routes gaan na de splitsing naar de eerste 
tussenstop bij Pannenkoekenboerderij “De Heikamp”.
Langs het fraaie Doolhof gaat het vervolgens door de 
kasteeltuin van “Huize Ruurlo”. Hier aangekomen
maakt de 55 km. route een ommetje via een schitte-
rend gelegen fietspad langs de Slinge en gaat het opweg
naar de Leo Stichting. Onderweg passeert men muse-
umboerderij “De Lebbenbrugge”, waar men vrijblijvend
even aan kan gaan. In de buurt van Barchem komen de
routes samen en gaat het langs de tuinen van landgoed
“De Wiersse”, om daarna de pauzelocatie in het Medler
aan te doen.
Ondertussen zijn alle afstanden hier aangekomen en
slingert de tocht zich weer een weg door het mooie 
landschap naar de startplaatsen.
Starten voor deze familietocht is mogelijk van 10.00 tot
13.30 uur bij café Winkelman in Keijenborg en Grand
café “de Egelantier” in Hengelo Gld. De kosten bedra-
gen 3 euro voor volwassenen en 1 euro voor de jeugd.

17e Omloop van de 
Graafschap 20 mei
Op 2e Pinksterdag 2013 organiseert Toerclub
Keiaosers vanuit Keijenborg deze 3-sterren NTFU-
klassieker voor toerfietsers, over afstanden van 
80, 100, 120 en 140 kilometer. Ook voor de fami-
liefietsers zijn er prachtige routes uitgepijld van
30, 45 en 55 km. lengte.

OMLOOP VAN DE GRAAFSCHAP:
Keijenborg: Maandag 20 mei, 2e Pinksterdag.
Startadres: Café Winkelman, St. Janstraat 3, 7256 
BA Keijenborg.
Afstanden: 30, 45 en 55 km.
Starttijd: 10.00 tot 13.30 uur.
Deelnamekosten: 3 euro (volwassenen), 1 euro (kin-
deren tot 16 jaar).
Afstanden: 80 en 100 km. Starttijd: 8.00 - 10.00 uur.
Afstanden: 120 en 140 km. Starttijd: 7.30 - 9.30 uur.

Henglo Gld.: Maandag 20 mei, 2e Pinksterdag.
Startadres: Café De Egelantier, Spalstraat 44, 7255 
AD Hengelo Gld
Afstanden: 30, 45 en 55 km. Starttijd: 10.00 – 13.30 
uur.

St. Janstraat 39
7256 BB Keijenborg
Tel. (0575) 46 17 60
www.instaljanssen.nl

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

Voor elke gelegenheid het passende bloemwerk
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Wat is: A. Pierröttereg: 
1. Wormstekig. “De appels bunt pierröttereg, dee geef mor 

an de hoondere.” 
2. Bleek, ongezond. “Wat kiek i’j toch pierröttereg uut de 

ogene.”

 B. Pochebreur, pochebuul: Opschepper. “’t kan geen 
pochen lien.”Ik kan er niet over opscheppen. 

 C. Smach, smacht: Honger. “Wi’j hebt smach as ne loes.”We 
hebben reuzenhonger. “Van smach aover de kotte nindeure 
springen.”Van honger over de half geopende deeldeur 
springen, verschrikkelijke honger hebben.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

The Groove Academy heeft een unie-
ke bandbezetting met maar liefst 10 
enthousiaste muzikanten. Ze zorgen 
vanaf elke podium voor een muzikale 
show, die druipt van enthousiasme. 
Alle bandleden hebben hun sporen 
ruimschoots verdiend bij (semi-)pro-
fessionele bands een bigbands, maar 
vallen in dit hechte collectief vooral 
op door hun enorme plezier in op-

treden. De frontlinie wordt gevormd 
door een stuiterende zanger en twee 
wonderschone zangeressen. Ieder 
heeft een eigen geluid en veel afwis-
seling in lead- en backing vocals. 

Het repertoire richt zich vooral op de 
hits uit de jaren ‘60, ‘70, ’80 en ’90, 
maar ook nieuwe groovy nummers 
zijn vertegenwoordigd.

The Groove Academy begon rond 
de eeuwwisseling als studentenband 
The Groove Phenomenon, maar is 
anno 2013 volgroeid tot een volwaar-
dige feestband, die de planken uit elk 
podium swingt.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org bijwonen (er 
wordt geen entreegeld gevraagd) of 
beluisteren via Radio Ideaal en de 
livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

The Groove Academy bij live@ideaal

Zelhem - Woensdagavond 22 mei speelt The Groove Academy tussen 
20.00 en 22.00 uur live in het radioprogrammalive@ideaal, dat dit-
maal vanuit de kantine van voetbalvereniging Zelos wordt uitgezon-
den. In verband met het 50-jarig bestaan houdt de Zelhemse voetbal-
vereniging een feestweek en de uitzending met live-muziek past prima 
in het programma.

Talrijke rhododendrons werden in de 
jaren twintig van de vorige eeuw per 
schip van Boskoop naar de kade van 
Zutphen gevaren en vervolgens door 
de pachters van landgoed de Wiersse 
met paard en wagen naar de Achter-
hoekse buitenplaats gereden. Daar 
werden zij in grote hoeveelheden ge-
bruikt om het oude landgoed om te 
toveren tot een tuin vol verrassingen.
Samen met de zoetgeurende azalea’s 
zorgen deze rhododendrons steeds 
voor een kleurig spektakel, waarvan 
het hoogtepunt in de laatste dagen 
van mei valt.
Tussen het voorjaar en de zomer, 
voordat de adelaarsvarens mans-

hoog worden onder de berken, zijn 
de wilde voorjaarsbloemen en bollen
te ontdekken langs de paden, beek
en vijvers in de bekende ‘Woodland 
Garden’. Geurende lelietjes-van-dalen
en het daaraan verwante kleine dal-
kruid, komen van de een op de an-
dere dag te voorschijn. De elegante
salomonszegel en de nobele ko-
ningsvaren zoeken zelf de gunstigste
plekken uit. Als men goed kijkt, zijn
meerdere soorten van de charmante
bosanemoon te onderscheiden. Over-
al staan scilla’s, narcissen, hondstand
met hun gespikkelde bladeren en le-
verkruid met hun mooie, in het wild
zeldzaam voorkomende blauwe bloe-
men. Rondleidingen zonder reserve-
ring t/m september op de 1e zaterdag
van de maand, alsmede elke donder-
dag. Start bij het ijzeren hek aan de
Wiersserallee.
Voor meer inlichtingen tel. 0573
451409 en www.dewiersse.nl. Zie
voor de openingstijd en info ook het
contactje elders in de krant.

Mei opening tuinen van de 
Wiersse
Vorden – Met Pinksteren, zon-
dag 19 en maandag 20 mei a.s., 
is de opening van de tuinen van 
de Wiersse, (aan de Wiersseral-
le, tussen Vorden en Ruurlo) de 
buitenplaats van de Achterhoek, 
tevens is de tuin geopend op zon-
dag 26 mei a.s.

De sieraden zijn handgemaakt van 
edelmetalen, de beelden van spek-

steen, steen en hout. Er zijn manden 
en dergelijke van wilgentenen en 

schilderijen, keramiek, boekleggers 
van stof en tassen van rubber. 

Een gevarieerd aanbod tijdens de 
Open Atelierdag aan de St. Jansstraat 
45 in Keijenborg.

Open Atelierdag bij Berdys 
in Keijenborg

Keijenborg - Zondag 26 mei wordt bij Berdy Langeler een Open Atelierdag 
gehouden. Van 11.00 tot 16.00 uur kunnen geïnteresseerden komen kij-
ken naar sieraden, beelden, schilderijen en andere creatieve producten.

In het gebouw zelf een groot assortiment goede 
en mooie artikelen. Tijdens de Meimarkt maakt 

scoutinggroep Vorden zich verdienstelijk met 
het bakken van pannenkoeken en valt er voor 

de ‘inwendige mens’ nog meer te genieten. De 
kinderen kunnen zich op een groot springkus-
sen vermaken. 

De Stichting Veilingcommissie Vorden hoopt 
op veel bezoekers. De plaatselijke bevolking 
heeft zelf ook groot belang bij een goede ver-
koop want alles wat de Veilingcommissie ‘bin-

nen haalt’ komt uiteindelijk weer ten goede
aan goede doelen. Zo heeft de commissie de
afgelopen jaren gelden geschonken t.b.v. de res-
tauratie van de Hervormde Dorpskerk. Vorige 
week nog, werden een tiental organisaties/ver-
enigingen die een binding met Vorden hebben,
middels een cheque van de Veilingcommissie
aangenaam verrast.

Organisatie in handen van Stichting Veilingcommissie Vorden

Grote Meimarkt Kringloopwinkel De Werf op zaterdag 18 mei
Vorden - Zaterdag 18 mei wordt bij kringloopwinkel De Werf aan de Enkweg 11 vanaf 9.00 
tot 15.00 uur een grote Meimarkt gehouden. De organisatie is in handen van de Stichting Vei-
lingcommissie Vorden. Op het voorterrein treffen de bezoekers een bonte verzameling van 
15 marktkramen met een groot assortiment van de meest uiteenlopende artikelen. Van bij-
voorbeeld verse groente tot handgemaakte sokken en van schilderijen tot Afrikaanse kunst.

En de Duitse slachtoffers dan?
Dat is heel iets anders.
De bewuste comitéleden, samen met 
ONS! gemeentebestuur, menen dit te 
moeten veranderen, in strijd met eer-
der genoemde afspraken. Men wil tot 
een brede maatschappelijke discus-

sie komen om een VERZOENING tot
stand te brengen.
Waarom toch zo doordrammen, ter-
wijl de grote zwijgende massa van het
Nederlandse volk daar helemaal geen
behoefte aan heeft. Er is allang deze
gewenste verzoening. Wij hebben he-
lemaal geen hekel meer aan de Duit-
sers. Die tijd ligt al lang achter ons,
behalve in 1974, toen wij onverdiend
het WK voetballen niet wonnen en
die Duitsers wel! Maar ook dat zijn
we al lang vergeten. Daarna hebben 
we op het EK die Duitsers toch versla-
gen en was alles weer goed…..
Onze militairen strijden nu zij aan 
zij op diverse fronten. Gebruiken el-
kaars wapens! Er zijn geen vijande-
lijke Duitsers meer.
Alleen maar vrienden. Ook op 4 Mei!
Dat moet zo blijven en kan zo blijven,
maar de 4e Mei om 8 uur moeten we
niet veranderen, deze herdenking is
voor Nederlandse slachtoffers en dat
heeft niets met haat of verzoening te
maken. 
Met groet, H. Speulman, Snethlage-
weg 17, 7255 CE Hengelo Gld.

Hengelo - HERDENKING 4 MEI  
VORDEN
Over dit onderwerp is al meer dan 
een jaar bij herhaling gesproken.
Wie heeft er gelijk? Waarom???
Wij (de oudere Nederlanders) 
hebben een hele vervelende peri-
ode achter de rug (1940-1945)
Moeten of willen we dat vergeten? 
Neen, natuurlijk niet en daarom 
werd destijds de dodenherden-
king op de vierde mei ingesteld, 
met twee minuten stilte, door 
het hele land, waaraan ook het 
Koninklijk huis deelneemt. Dit 
mag nooit weer gebeuren wordt 
bij herhaling gesteld. Nooit meer 
oorlog!! Een goede zaak. Op een-
voudige wijze de Nederlandse 
slachtoffers gedenken.



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

Voorafgaand aan het evenement 
werden op vrijdagavond in de feest-
tent de Internationale Road Racing 
Championship (IRRC) rijders voorge-
steld aan het publiek. Daarna was er 
de live band Beats per minute, die de 
aanwezigen vermaakten. De eerste 
trainingen werden op een droog weg-
dek verreden waardoor de meeste 
coureurs op zaterdagmorgen dan ook 
hun snelste tijd neer zetten. Tegen de 
middag begon het hard te waaien en 
te regenen. De trainingen in de Clas-
sic categorie werd zelfs stil gelegd 
omdat het onverantwoord was om te 
rijden. Later in de middag kwam het 
zonnetje er nog wel bij tijdens de be-
langrijkste klassen van de ONK. In de 
ONK Superbikes was Peter Schalken 
de snelste man zodat hij op zondag 
van de eerste plaats mocht vertrek-
ken. Nelson Rolfes was de snelste van 
de Hamove leden met een 6e plaats. 
Jarco Grotenhuis, Frank Bakker en 
Dave Hendriksen mochten van plaats 
14, 16 en 19 vertrekken voor de race 
van zondag. In de Supersport was 
Raymond Schouten ongenaakbaar in 
de trainingen en absoluut de snelste 

man. Lesley ten Tusscher  was de snel-
ste Hamove deelnemer in deze klasse 
en reed zich naar een 4e plek op de 
startgrid. De leden Cliff Kloots, Mick 
Janssen en Joey den Besten mochten 
zondag van plaats 11, 22 en 23 ver-
trekken. Een verrassing was er voor 
de vereniging in de Moto3 klasse waar 
Tasia Rodink een verbluffende 2e tijd 
op de klokken zette en achter snel-
ste man Thomas van Leeuwen mocht 
vertrekken.. Bij de zijspannen waren 
de Engelse rijders Hegarty en Lawson 
het snelst. De tijden van de ochtend 
training werden ’s middags niet meer 
gehaald. De gebroeders Ritzer  reden 
zich naar een mooie 11e plek in de 
kwalificatie. De snelste coureur in de 
IRRC op zaterdag was Virgill Amber-
Bloemhard en hij mocht dan ook van 
pole vertrekken voor de twee races op 
zondag. De clubleden Frank Bakker, 
Branko Srdanov en Olaf Romijn de-
den ook van zich spreken. Zij behaal-
den respectievelijk een 2e, 4e en 8e 
tijd voor de races. De races op zondag 
begonnen op een natte baan, maar ge-
lukkig was het verder bijna de gehele 
dag droog met af en toe een zonnetje. 

Tijdens de laatste race kwam er ook 
een flinke bui over de “Varsselring” 
maar gelukkig was dat helemaal 
aan het einde van de race. Het pro-
gramma begon met races in de 50cc, 
en International Classic Grandprix. 
Deze waren mooi om te zien want 
deze oude motoren waar vroeger mee 
geracet werd gingen nog aardig hard 
over het circuit. Daarna ging de NK 
Classics van start. De winst ging naar 
Niek Leeuwis, er was een 5e plaats 
weggelegd voor Hamove rijder Jarno 
Ontstenk. Daarna kwamen de IRRC 
rijders in de baan en die gaven zoals 
gewoonlijk weer een mooie show 
weg. Deze heren rijden twee wedstrij-
den op een dag. De eerste race werd 
gewonnen door Virgill-Amber Bloem-
hard. Achter Bloemhard eindigde de 
Duitser rijder Didier Grams als 2e 
en 3e werd IRRC kampioen Branko 
Srdanov. Frank Bakker uitkomend 
voor het Hengelose Performance Ra-
cing Achterhoek viel uit, Olaf Romijn 
pakte de 6e plaats. Bloemhard kwam 
in de tweede race al vroeg ten val en 
daardoor ging de winst naar Grams. 
Srdanov werd 2e en Bakker haalde 
het podium met een 3e plek. Romijn 
werd in deze race 5e. Thomas van 
Leeuwen pakte de volle winst in de 
Moto3 categorie. Helaas werd Tasia 
Rodink er door een andere deelne-
mer af gereden. Raymond Schouten 
pakte de volle buit in de Supersport 
klasse. Hamove rijder Lesley ten Tus-
scher werd uitstekend 2e voor 3e 
man Roel Hoekstra. Cliff Kloots en 
Joey den Besten reden zich ook in de 
top 10 voor de club. Kloots werd 8e 
en den Besten 10e. De strijd in de Su-
perbikes was hevig maar uiteindelijk 
gingen de meeste punten naar Danny 
de Boer. Daarachter werden de team-
genoten Peter Schalken en Nigel Wal-
raven 2e en 3e. De leden Jarco Gro-
tenhuis en Dave Hendriksen werden 
13e en 17e. De Engelse rijders  Sean 
Hegarty & Calum Lawson  waren de 
winnaars in de zijspan klasse. Marcel 
en Erik Ritzer behaalden een mooie 
10 plaats voor de club. De heren van 
de Hamove waren tevreden en lieten 
weten dat alles prima was verlopen. 
Volgend weekend is er de 2e ONK 
van dit seizoen. Tweede Pinksterdag 
zal er gereden worden op het circuit 
“Paalgraven” in Oss.

ONK en Internationale wegraces Varsselring

Hengelo - Afgelopen weekend werd er op de “Varsselring” in Hengelo 
de traditionele wegraces voor motoren verreden. Het weer zat niet 
mee voor de Hamove die het evenement organiseert. Donderdagmor-
gen arriveerden de eerste teams met hun trucks en werd alles al klaar 
gemaakt voor de trainingen en wedstrijden van zaterdag en zondag.

3e Plaats in race 2 voor Frank Bakker tijdens de IRRC. Foto Henk Teerink

De formule is heel eenvoudig. In de 
lege maar supergrote hal van de vroe-
gere Sorbo, vlak naast ‘de Boedelhof’ 
(zie foto) is plaats voor meer dan 250 
auto’s of busjes. Voor een bedrag van 
10 euro huur je als verkoper een plek 
voor de uitstalling van je spullen (voor 
busjes Euro 15.-). De auto (of bus) kan 
blijven staan op de ruimte van 25 vier-
kante meter. Daaromheen kun je alle 
te verkopen voorwerpen uitstallen, 
al of niet voorzien van prijskaartjes.  
Dat wordt dus met waarschijnlijk en-
kele honderden verkoopplaatsen een 
kolossale markt met een ongelooflijk 
groot aanbod. Huishoudelijke artike-
len en apparatuur, kleding, boeken 
en CD’s, babyspullen, fietsen, elek-
tronische apparatuur, sportartikelen, 
speelgoed, meubels voor binnen of 
buiten, allerlei verzamelingen… te-
veel om op te noemen.
Voor de bezoekers van de markt is 
het een genot om in al die overvloed 
van artikelen rustig op zoek te gaan 
naar een voordelige aankoop. Ze ma-
ken een wandeling langs al die aan-
biedingen, kunnen producten van 
dichtbij of ‘op de hand’ bekijken en 
met de verkoper overleggen over de 
kwaliteit en prijs van de artikelen. 
Op die levendige markt is er ook een 
rustig plekje om te genieten van een 
kopje koffie of iets lekkers. En om 

veel bekenden tegen te komen die
hier ook een paar gezellige uurtjes 
doorbrengen.

Voor verkopers 
Het is voor hen verstandig tijdig
een plaats te reserveren. Dat kan
bij voorkeur via www.deboedelhof.
nl/ kofferbakregistratie of tijdens
een bezoek aan de Boedelhof-winkel
zelf. De plaatsen worden toegekend 
naar volgorde van binnenkomst van
uw reservering, dus het is verstandig
u tijdig op te geven voor een mooie 
plek. Alle reserveringen worden be-
vestigd. De hal is 20 mei open vanaf
8 uur ’s morgens en tot 10 uur is er
gelegenheid de stand in te richten.
Sluiting vanaf 17.00 uur. 

Voor bezoekers
U bent welkom vanaf 10 uur tot het
sluitingsuur om 17 uur. Zo kan het
een gezellig uitje worden voor de hele
familie. Als het mooi weer is, maar 
zeker ook als het geen stralende dag
zou worden. Want deze Kofferbak-
verkoop in de hal van 8.000 vierkante
meter, is echt een heel aantrekkelijk
evenement. Zowel voor wie graag
iets wil verkopen als voor mensen
die voor een héél aantrekkelijke prijs
waardevolle artikelen nog een twee-
de leven willen geven.

Maak van 2e Pinksterdag 
een kofferbak-verkoopfeest!

Vorden - Iedereen heeft spullen, die nog waarde hebben maar die hij
of zij niet meer nodig heeft. Artikelen die je graag voor een goed prijs-
je zou willen verkopen aan iemand die dat voorwerp nog goed kan ge-
bruiken. Dan is hier een idee voor een spannend avontuur: ga Tweede
Pinksterdag (20 mei a.s.) naar de grote overdekte Kofferbakverkoop
van Kringloopwinkel de Boedelhof in Vorden. Als aanbieder van een
aantal artikelen rijd je met de auto de grote fabriekshal binnen, vlak
naast de Boedelhof aan de Enkweg en stal je de spullen uit. En je kunt 
goede zaken doen want vele honderden bezoekers maken die dag ge-
garandeerd een leuke snuffeltocht langs je uitstalling.

De vroegere hal van Sorbo van 8.000 m2, vlak naast Kringloopwinkel ‘de Boedelhof’. Plaats
voor meer dan 250 stands voor mensen die een ‘kofferbak-verkoopavontuur’ willen beleven.

“Als je hier om 10.00 uur ‘s morgens komt en je betaalt 4 
euro entree, kun je de hele dag hier blijven en elke voor-
stelling meemaken,” zegt Albert Janssen. “We hopen op 
veel mensen en heel veel gezelligheid.” Het is een kleine 
circustent met een tribune en een piste, waar honderd 
mensen in passen. Elk van de zes voorstellingen is an-
ders, zoals luchtacrobatiek of poppenkastvoorstellingen.
Tussen de optredens is er muziek van Music Maatje net 
buiten de circustent. “Een nieuw vrouwelijk, vrolijk duo 
wilde hier hun debuutoptreden,“ zegt Everlien. “Marieke 
en Simone brengen bekende kinderliedjes in een nieuw 
jasje gestoken, zoals ‘Altijd is Kortjakje ziek’. Ze betrek-
ken de kinderen erin, laten ze dansen en springen.”
Op het terrein van Kinderboerderij Feltsigt staat een bij-
enstal waar grote mensen en kinderen kunnen zien hoe 
honing gemaakt wordt. Dat dit heel interessant is, hoeft 
verder geen uitleg. De aanwezige imker Bob zal in geu-
ren en kleuren het hele proces laten zien en natuurlijk 
ook laten proeven. De boerderijdieren zijn natuurlijk 
ook allemaal te bezichtigen, te aaien en te borstelen. In 
deze tijd van het jaar zijn er veel jongen dieren zoals, 
kuikens (kip en eend), biggen, geitjes en lammetjes. Al 
spelende in de grote speelweide met een zandbak, tram-
poline, skelterbaan en speelboten komen kinderen in 

contact met boerderijdieren omdat de speelweide is om-
ringd door de weitjes waar de dieren in lopen en vliegen.
De circusvoorstellingen worden verzorgd door Circus 
Zanzara en vinden plaats in de kleine tent met 100 zit 
plaatsen. Circus Zanzara is een familiebedrijf uit Doetin-
chem, met bevlogen mensen, die alles zelf bedenken en 
van niets iets maken in eigen beheer. Paulo en Mayke 
reisden jarenlang met diverse circussen door Europa en 
waren ‘s winters in de Achterhoek. Later bleven ze ook 
de zomers thuis en werden straatartiesten, met optre-
dens dicht bij de mensen. Ze traden op bij festivals en 
een circustent kwam en breidde uit. Hun dochter Jans 
kwam erbij, haar vriend Rik verzorgde eerst alleen de 
techniek, maar doet nu ook mee. Bevriende artieste 
Martijn, Harm en Peter sluiten voor de gelegenheid aan. 
Oma Thea en kleinzoon Dorus zijn nauw bij het circus 
betrokken. Het circus is een nieuwe activiteit op de boer-
derij. “Zij willen hier heel graag optreden,” aldus Ever-
lien. “Zanzara biedt meer theater, volksvermaak zoals 
circus vroeger was. Het is voor kinderen heel luchtig en 
de volwassenen kunnen er over nadenken. Het wordt 
fantastisch! Mensen die dit circus hebben zien optreden 
zijn erg enthousiast.” Er is de hele dag iets te doen in 
en rond de circustent. Kinderen kunnen zich ook laten 
schminken voor een kleine bijdrage. Deze dag kunnen 
er ijsjes, suikerspinnen en patat worden gekocht. “Dat 
hoort bij het circus,” vinden Albert en Everlien.
Circus dag XXL tweede pinksterdag van 10.00 tot 18.00 
uur bij Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldseweg 5, 7255 
KG Bekveld. Voor meer info bel (0575) 462828 en kijk op 
www.feltsigt.nl.

Circus, muziek, theater en veel dieren 
tweede pinksterdag 20 mei
Bekveld - Bij Kinderboerderij Feltsigt wordt 2e 
pinksterdag een circusdag XXL georganiseerd. 
Rondom de circusvoorstellingen is er van alles te 
doen zoals muziek optredens, kinderschmink, bij-
enstal met imker, theater en natuurlijk alle kin-
derboerderij dieren.

PV De IJsselbode Steenderen
Op zaterdag 11 mei vlogen de duiven 
van PV De IJsselbode Steenderen van-
af VERVINS (ca 300 km). De duiven 
werden gelost om 13.00 uur bij een 
harde ZW wind. Het was een jaarling 
van H. Hulshof die grote haast had 
thuis te komen. Hij maakte een snel-
heid van 1848 mpm en werd geklokt 
om 15.40 uur. Uitslag: Hulshof H. 
(6/12) 1 19 20 30 32 39, Dieks H. (7/18) 
2 6 13 14 16 22 23, Kelderman G.H.H. 
(6/11) 3 11 24 28 29 33, Ria Luesink 
(6/13) 4 7 10 12 18 37, Stoel G. (4/9) 5 
8 9 15, Boesveld J. (5/51) 17 21 26 27 
40, Hendriks P.R.J. (4/25) 25 31 34 35, 
Herfkens J. (2/10) 36 38.
PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 11 mei om 13.30 uur wer-
den 268 duiven van 21 deelnemers 
gelost in CHIMAY. Anton Kamper-
man pakte deze week het goud! Met 
een snelheid van maar liefst 112 km/
uur klokte hij op 15. 48 uur zijn we-
duwnaar de 10-004. Een klasbak van 
een doffer: vorig jaar een 1e van ruim 
30.000 duiven op Hasselt! Uitslag: A. 
Kamperman (14/24) 1 2 5 6 14 15 16 
20 33 37 44 53 56 57, Wilma Meijer-
man (4/9) 3 11 29 31, H. Eenink (3/16) 
4 19 58, Comb. Menkhorst (4/18) 7 22 
24 45, Nick Chevalking (2/8) 8 9, Ger-
rie Niesink (6/16) 10 12 23 28 35 46, H. 
Wassink (8/24) 13 27 36 38 39 48 52 

55, W. Massen (1/6) 17, F. Meijerman
(2/8) 18 21, J. Wassink (5/14) 25 32 62
63 65, J. Reindsen (2/12) 26 51, R. van
Aken (1/9) 30, J. Berendsen (3/32) 34
40 60, Mathilde Velthorst (2/10) 41 
43, G. Dijcker (2/10) 42 61, E. te Pas
(2/20) 47 54, S. Gemmink (3/8) 49 50
59, R. Jansen (1/8) 64, B. Menkhorst
(2/5) 66 67.
PV Vorden
Zaterdag 11 mei begon bewolkt en 
donker, maar na een stevige bui brak
de zon toch nog op tijd door. Zo kon-
den om 13.30 uur de 164 duiven van
de PV Vorden worden gelost voor Moe-
derdag. Vanaf CHIMAY met een flinke
zuidwester op de staart, was het Henk
Stokkink die deze week het ‘een twee-
tje’ opeiste. Met een gemiddelde van
110 km per uur kwamen de duiven
weer terug naar Vorden. Uitslag: H.J 
Stokkink 1 2 13, Ashley Eykelkamp 3
8 11 15 16 19 20 29, R. de Beus 4, Marc
Tiemessen 5 9 22 25 26 34, H.B.M.
Hoksbergen 6 23 27 28 30 31 33, Roy
Schipper 7 18, D.J. Gotink 10 12 21 24
37 38, T.J. Berentsen 14 17 32 36 39,
W.J.S. Verbeek 35 40 41.
PV Steeds Sneller Hengelo
PV Steeds Sneller vloog op 11 mei de
4e vlucht, deze keer vanuit CHIMAY.
Ditmaal 158 duiven van liefheb-
bers uit Hengelo en omgeving aan
de startlijn. De snelste duif was de 
08-941 van V.C.J. van Melis. Uitslag:
V.C.J. van Melis (2/16) 1 30, L Te Stroet
(10/18) 2 8 9 11 20 21 36 37 38 39, G.
Kempers (10/26) 3 4 5 7 12 13 14 23
26 34, R. Koers (3/19) 6 10 17, A.H.J.
Peters (3/9) 15 25 29, Brom en Brom
(1/11) 16, A. Luesink (2/2) 18 35, P. van
Londen (1/6) 19, G. Duitshof (2/8) 22
33, J. Teunissen (3/6) 24 27 28, Comb.
Borneman (3/13) 31 32 40.

Duivenberichten 11 mei
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld. Zaterdag 4 
mei werd gevlogen vanuitVervin-
senChimay.

Het geheel is royaal opgezet met onder andere: doorlopende op-
tredens op meerdere podia, harmonica’s, boerenkoor Krek. Ver-
der zijn er oude ambachten te zien en zijn er hapjes en drankjes 
verkrijgbaar. Ook is het mogelijk het museum te bezichtigen.

Harmonicadag in museumboerderij 
Smedekinck
Zelhem - Zondag 26 mei organiseert harmoni-
cagroep De Trekkebuuls een harmonicadag. 
Deze vindt plaats bij museumboerderij Sme-
dekinck aan de Pluimersdijk 5 in Zelhem.



Voor ons een reden om nu wat terug 
te doen. We hebben onlangs beslo-
ten om een deel van onze opbrengs-
ten ten goede te laten komen aan 
maatschappelijke organisatie/vereni-
gingen e.d., die een binding hebben 
met Vorden’, zo sprak hij afgelopen 
woensdagmiddag op het terrein van 

de kringloopwinkel. Voor hem op 
een rij, de gelukkigen die een cheque 
van Henk Vaags kregen overhandigd. 
Dat waren afgevaardigden van : Stich-
ting Lindese Molen 750 euro (restau-
ratie); IJsvereniging Vorden 250 euro 
(verlichting); Kranenburgs Belang/ 
school Kraanvogel/voetbalclub Ratti 

samen 500 euro (parkeergelegenheid 
Eikenlaan); Harmonie Vorden 1500 
euro uniformen/instrumenten); Ba-
sisschool De Garve Wichmond 500 
euro (schoolplein); Commissie Dorps-
kerk 750 euro (informatieboekje ge-
schiedenis kerk); Oudheidkundige 
Vereniging Vorden 350 euro (aan-
schaf printer); Stichting Vrienden 
van de Kerk Kranenburg 1500 euro 
(verbouwen/aanpassingen Heiligen-
beeldenmuseum); Bejaardenkring 
Vorden 400 euro (feestelijke middag 
55 jarig bestaan).

Stichting Veilingcommissie Vorden 
maakt velen blij

Vorden - De Stichting Veilingcommissie Vorden (bestaande uit louter 
vrijwilligers) heeft een jaar geleden aan de Enkweg de ideële kring-
loopwinkel ‘De Werf’ geopend. Henk Vaags, voorzitter van deze com-
missie: ‘We hebben toen op verschillende manieren veel steun en sym-
pathie ondervonden (en nog steeds) van de plaatselijke bevolking.

Gerrit Nijenhuis rechts blij met cheque voor Harmonie Vorden. Links Henk Vaags

Niks geen afwachtend begin van de 
wedstrijd, maar meteen hoog tempo 
en pittige duels. Ratti was veel in 
de aanval, maar de precisie bij de 
voorhoede ontbrak. Wolfserveen te-
kende na een kwartier voor het ope-
ningsdoelpunt. Een foutje in de ach-
terhoede hielp Wolfersveen in het 
zadel: 1-0. Binnen vijf minuten wist 
Ratti gelukkig weer op gelijke hoogte 
te komen. Kelly Peters verrichte een 
uitstekende assist waarop Mariëlle 
Klein Brinke alleen op de keepster 
af kwam en de bal binnen schoot: 
1-1 Met nog tien minuten voor rust 
was het nu Ratti dat op voorsprong 
kwam. Een subliem afstandsschot 
van Esther Menkveld belande in het 
net: 1-2. Maar net zoals Ratti deed bij 
de eerdere achterstand was het nu 
Wolfersveen dat er een schepje bij 
bovenop deed. Nog voor de rust wis-
ten ze door flink druk te zetten op 

de achterhoede de 2-2 te scoren. De
rust werd bereikt met een 2-2 stand.
Na de rust was het bij beide teams al-
les of niets. Met in het achterhoofd
dat een gelijkspel niet veel zoden aan
de dijk zou zetten werd er geknokt
en geknokt. Beide teams kregen het
conditioneel zwaar te verduren en
de spanning was om te snijden. De 
klok tikte maar door en de kansen
gingen over en weer. In de 90e mi-
nuut kwam Wolfersveen goed door
de verdediging en sleepte ze de winst
binnen door de 3-2 te maken. Direct
hierna konden de toeschouwers en
de speelsters het laatste fluitsignaal 
aanschouwen.

Een zeer zure nederlaag voor de Ratti
dames waarmee tevens het kampi-
oensschap uit het zicht is verdwe-
nen. Met nog één wedstrijd op het
programma tegen de koploper Loch-
huizen is een tweede plek nog het
hoogst haalbare. (Mits Lochhuizen
geen enkele punt meer haalt in drie
wedstrijden die hun rest, wat zeer
ongebruikelijk lijkt). De laatste wed-
strijd voor dit seizoen is 20 mei uit 
tegen Lochhuizen.

Wolfersveen 1 - Ratti 1

Zuur verlies voor de Ratti 
dames
Kranenburg - Woensdagavond 8 
mei stond de return tegen Wol-
fersveen op het programma. Bei-
de teams theoretisch gezien nog 
in de race voor de titel: dus er 
stond veel op het spel.

Ook klinkt er in de tuin verrassende 
klassieke muziek. Vanuit het huis 
zullen dit jaar Staringliederen ten 
gehore worden gebracht: Recent 
ontdekte muziek op gedichten van 
A.C.W. Staring, dichter en voormalig 
bewoner van de Wildenborch. Het 
is de eerste keer dat deze liederen 

zullen klinken! Op het voorplein is 
een gezellige Achterhoekse markt 
met streekproducten, zoals asperges, 
jams, biologische kaas, Achterhoekse 
wijn e.d. Maar ook planten, tuinge-
reedschap, aardewerk, hoeden. Te 
veel om op te noemen. Daar zal ook 
het dameskoor ‘De badparels’ optre-

den. In het koetshuis is koffie, thee 
e.d. verkrijgbaar. Uniek dit jaar zijn 
‘Wildenborchers’, een speciaal voor 
deze gelegenheid door een bakker 
gebakken ouderwetse lekkernij. Voor 
kinderen is er een kabouterroute uit-
gezet door de tuin, met vragen en 
opdrachten. Het verhaal is geschre-
ven door kinderboekenschrijfster 
en bewoonster van de Wildenborch, 
Jennine Staring. Kinderen tot 12 jaar 
hebben gratis toegang. Honden niet 
toegestaan, ook niet aangelijnd. 

Kijk voor meer informatie op 
www.wildenborch.nl

Unieke muzikale tuindagen op de Wildenborch
Vorden - Op zaterdag 25 en zondag 26 mei zullen de tuinen van Bui-
tenplaats de Wildenborch aan de Wildenborchseweg 20 in Vorden 
open zijn voor het publiek. Slechts enkele malen per jaar zijn de 10 
ha, grote tuinen in Engelse landschapsstijl geopend. U komt langs 
eeuwenoude bomen, schitterende borders, antieke beelden, de her-
bouwde Hermitage (kluizenaarshut) en langs de zojuist schitterend 
gerestaureerde moestuinmuur.

Bronckhorst Noord

Dinsdag 14 mei 2013
20:00 Samenloop voor Hoop Teaminfo avond Wichmond

Woensdag 15 mei 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 16 mei 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden
18:00 Ondernemerscafé Vorden Vorden
20:00 Lezing in Hotel Bakker Vorden

Zaterdag 18 mei 2013
10:00 Meimarkt Ideële kringloopwinkel “De Werf” Vorden
19:00 Wijnproeverij met ‘Eten in de Kunstkamer’ Vorden

Zondag 19 mei 2013
10:00 Open Dag - De Wiersse Vorden
12:00 Picknick op Hackfort Vorden
15:00 Theater Onder de Molen Linde
15:30 Concert door Duo Stringendo, Harp en Mandoline Vorden

Maandag 20 mei 2013
10:00 Koopzondag Kringloop De BOEDELHOF Vorden
10:00 Indoor kofferbakverkoop Vorden Vorden
10:00 Open Dag - De Wiersse Vorden
12:00 Koopzondag Meubelzaken Vorden

Woensdag 22 mei 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 23 mei 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden

Zaterdag 25 mei 2013
10:00 Open Dag - Tuinen van de Wildenborch Vorden

Zondag 26 mei 2013
10:00 Open Dag - Tuinen van de Wildenborch Vorden
10:00 Open Dag - de Wiersse Vorden

Woensdag 29 mei 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

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

Rondborstige ‘dirndels’ niet voor een 
kleintje vervaard, serveren grote pul-
len bier. Kippetjes aan het spit en de 
alom geprezen ‘Bratwurst’ zijn ingre-
diënten die de ‘Oktoberfeste’ extra 
cachet geven. De afgelopen decennia 
zie je met name ook op diverse plaat-
sen in Nederland mensen in de roes 
van de ‘Oktoberfeste’ geraken. Dicht 
bij huis, is daar Radstake in Varsse-
veld het beste voorbeeld van en is het 
voor velen een grote trekpleister. Het 
feest bij Radstake is ook de aanleiding 
dat op zondag 19 mei (1e Pinksterdag) 
in het Dorpscentrum te Vorden een 

dergelijk gebeuren gaat plaatsvinden. 
De organisatie is in handen van een 
commissie ‘geboren’ uit Jong Gelre 
Vorden/Warnsveld en die bestaat uit: 
Anne Visser, Sebastiaan Hamer, Bart 
Tiessink, Geert Harmsen en Stef Bis-
selink. Deze commissie is een tiental 
keren bij elkaar gekomen en kwam 
uiteindelijk op de proppen met de 
naam ‘Oktoberfest im Mai’.
Geert Harmsen daarover: ‘Wij heb-
ben bewust voor deze naam gekozen 
om daarmee aan te geven welke in-
houd het feest gaat krijgen. Dat we 
voor de maand mei kiezen heeft ook 
een duidelijke reden. Een prachtige 
maand voor het bouwen van een 
feestje. Voor ons speelt daarnaast 
ook een rol dat wij in het najaar al-
tijd een revue opvoeren. Ook hebben 
we bewust voor de zondag gekozen, 

een betere dag dan de zaterdag. Dan 
is er altijd wel iets in de omgeving te 
doen’, zo zegt Geert Harmsen. De or-
ganisatie die het accent legt op een 
feest voor jong en oud heeft nog even 
met de gedachte gespeeld om ‘ergens’ 
in Vorden een grote tent te plaatsen. 
Omdat ‘Oktoberfest im Mai’ voor het 
eerst wordt gehouden, vond men het 
huren van een grote feesttent toch te 
link. Geert Harmsen: ‘Laten we eerst 
maar eens kijken of we het Dorpscen-
trum vol kunnen krijgen. Er kunnen 
250 tot 300 personen terecht. Lukt 
dat, dan zullen we het t.z.t. onge-
twijfeld nog grootser aanpakken. 
Het feest begint Eerste Pinksterdag 
om 14.30 met een optreden van het 
dweilorkest ‘De Troaters’. Om 15.30 
is het de beurt aan ‘Loarns Plezeer’, 
een blaaskapel die haar sporen al dui-
delijk in deze regio heeft verdiend. 
Vanaf 17.30 tot pakweg 20.00 uur 
zal D.J. Hoppa (die ook veelvuldig in 
Duitsland optreedt) het publiek ver-
maken met Duitse Schlagers. En dat 
alles, voor de inwendige mens, met 
‘Bier und Bratwurst’!

Op 1e Pinksterdag in Dorpscentrum te Vorden
‘Oktoberfest im Mai’ mit Musik, Bier und Bratwurst
Vorden - In de maand oktober 
worden gedurende drie weekends 
in de Zuid-Duitse metropool Mün-
chen de ‘Oktoberfeste’ gehouden. 
Een evenement dat in Europa zijn 
weerga niet kent en dat jaarlijks 
door een paar miljoen mensen 
wordt bezocht. Niet alleen door 
onze oosterburen zelf, ook laten 
veel Nederlanders zich daar in 
het feestgewoel onderdompelen. 
In gigantische feesttenten is het 
aanéénschakeling met optredens 
van blaaskapellen.



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

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing, 
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel of 
gedeeltelijk vergoed.

Hengelo (Gld), Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon 0575 - 46 81 81.

Deze prachtige keuken is de HCI Actiekeuken 
van de maand. Compleet uitgevoerd.  Voorzien 
van Pelgrim apparatuur en een werkblad van 
composiet of graniet. Geheel naar uw keuze. 
Prijs is inclusief BTW en exclusief montage.

Diverse showroom-
keukens nu te koop 
met kortingen tot 70%.

HCI Keuken van de maand 

Showroom-
apparatuur 
van Miele en 
Siemens nu met 
kortingen tot 
50%.

TOT 70% 

KORTING

TOT 50% 

KORTING

 Keuken Ballerina

6895,-
Inclusief BTW en exclusief montage.

DOET JE HUIS GOED.HCI.

VOOR SPOED 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR

VASTE EERLIJKE PRIJZEN:
COCKTAIL ENTING €  40,-
COCKTAIL ENTING + KENNELHOEST NEUSDRUPPEL €  65,-
COCKTAIL ENTING + HONDSDOLHEIDENTING €  55,-
KONIJNENENTING (2 ziektes) €  20,-
CHIPTRANSPONDER (gezelschapsdieren) €  20,-

EXTRA SERVICE: VOER GRATIS THUIS BEZORGD!

DIERENKLINIEK ZUTPHEN DIERENKLINIEK BRONCKHORST
LAARSTRAAT 71 SLOTSTEEG 5
7201 CC ZUTPHEN 7255 LH HENGELO (GLD)
0575-513151 0575-460312
www.dierenkliniek-zutphen.nl www.dierenkliniek-bronckhorst.nl

OPENINGSTIJDEN:
Ma/Woe/Vrij 09.00-19.30 uur Dagelijks 13.00-17.30 uur
Di/Do 09.00-17.30 uur Woe 13.00-19.30 uur
Zat 10.00-12.00 uur Zat 11.00-12.00 uur

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!





BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

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

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

www.werk.nl

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

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

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

Hekwerken en Omheiningen

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

HK Logistics B.V. en Kloostrans B.V. te Zelhem 
zijn zusterbedrijven welke zich bezig houden 
met opslag en transport van hoofdzakelijk voe-
dingsmiddelen. Onze ambitie is om met onze 
groep gemotiveerde medewerkers onze relaties 
met een hoog service niveau te bedienen.

Voor de ondersteuning van ons operationele team (Kloostrans, afdeling transport) zijn 

wij op zoek naar:

CHAUFFEUR BINNENLAND (M/V) - 40 UUR
Functieomschrijving:

Funtie-eisen:

Wij bieden u:

HK Logistics BV/Kloostrans BV

Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

TIG LASSER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO 1152410

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de warmte wisselaars, apparaten en 
machinebouw zoeken wij per direct een ervaren TIG lasser. Het 
betreft het zelfstandig lassen van RVS onderdelen. Je werkt vanaf 
technische tekeningen en je bent bekend met stuklijsten. Als TIG 
Lasser RVS bewerk je zelf de materialen zowel in de voorbereiding 
als in de afwerking.

Functie eisen

MEEWERKEND VOORMAN M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VIA1152347

Werkzaamheden
Naast de operationele werkzaamheden, zijn je taken het volgen van 
de planning, sturen van de voortgang binnen de afdeling. Hierbij 
communiceer je met de productieleider.

Functie eisen

MARKT ANALIST M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VCP1156162

Werkzaamheden

commerciële interesse) voor het in kaart brengen van de markt 
met betrekking tot de “chemische” industrie. Je rapporteert aan de 

gaat de wensen, eisen en innovaties van potentiële afnemers in de 
chemische markt in kaart brengen met betrekking tot de productie 

vertalen naar de gekozen marktsegmenten. Vervolgens doe je een 
verkoop georiënteerde aanbeveling voor de korte en lange termijn 
en presenteer je de rapportage aan de betrokken partijen.

Functie eisen

CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VCP925296

Werkzaamheden
Als constructiebankwerker maak je vanaf tekening klantspecifieke 

dracht voor de lange termijn.

Functie eisen

VAKANTIEKRACHT ADMINISTRATIEF M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Parttime - vacaturenr. VIO1006255

Werkzaamheden

baar en zoek je een leuke administratieve baan bij een internationaal 
vooraanstaand bedrijf in de machinebouw? Reageer dan snel! Het 

en Duitse taal. Je gaat verschillende afdelingen ondersteunen op 

Functie eisen

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

QUALITY ENGINEER /
TECHNISCH DOCUMENTALIST M/V

Fulltime - vacaturenr. VMK11366749

Als Quality Engineer/Technisch documentalist ben je verantwoor-
delijk voor het bewaken en continue verbeteren van het kwaliteits-
beleid; geef je invulling aan het implementeren & bewaken van 
procedures en zorgt ervoor dat de installaties aan de geldende 
wetten en normen voldoen. Naast het maken van o.a. handlei-
dingen en onderhoudsschema’s, het vastleggen van gegevens en 
het uitvoeren van controles heb je de drive een actieve bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van de organisatie. De belangrijkste 
taken zijn: opstellen & beheren van (kwaliteits-)documenten en 
het rapporteren van kwaliteitsgegevens; controleren en beoordelen 
van installaties; uitvoeren van risico inventarisaties; doorvoeren 
van wijzigingen conform wet- en regelgeving; ondersteunen van en 
samenwerken met verschillende afdelingen binnen de organisatie, 
waaronder R&D en productie; onderhouden van contacten met 
externe relaties.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over HBO denk- en werkni-
veau. Je hebt kennis van mechanica/elektrotechniek/automatise-
ring en specifieke wet- en regelgeving. Je beschikt over minimaal 
3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Wanneer je ervaring hebt 
in de machinebouw en agrarische sector is een pre. Daarnaast 
beheers je de Nederlandse, Engelse en Duitse taal goed.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Maurice Kingma.
Telefoon: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: m.kingma@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 20 van
13 t/m 18 mei

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

bonusaanbiedingen Let Op! Lever deze week uw 
volle tuinset spaarkaarten in. 
Dit kan t/m zaterdag 18 mei 2013.

OPENINGSTIJDEN deze week
Maandag t/m vrijdag 8.00-21.00 uur

Zaterdag 8.00-20.00 uur


