
Elektrische modellen van Multicy-
cle, Gazelle, Sparta & Batavus staan 
paraat. De elektrische fietsen met de 
nieuwe E-go, de e-bike met de accu in 
de kettingkast en de Viento met uit-
neembare accu in het frame van het 
merk Batavus. Dit weekend heeft Pro-
file Bleumink speciaal de elektrische 
snorfiets van Solex in huis gehaald. 
Verder is er ook een ruim assorti-
ment met diverse sportfietsen: 26” 
Atb’s, 29’ers (atb fietsen met extra 
grote wielen) en racefietsen van het 

merk Merida aanwezig. Op deze da-
gen worden er demonstraties en uit-
leg gegeven over de opvouwbare fiet-
sendrager van het merk Movanext. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om 
met de speciale test Atb’s van Merida 
het bos in te gaan en om te fietsen 
op de Scultura racefiets met elektro-
nisch schakelsysteem. 

Zondag 20 mei wordt een zeer spe-
ciale dag. De gehele dag gezellige 
muziek en ook heeft C1000 Groten-
huys vanaf 12.00 uur haar deuren 
geopend en verzorgt diverse proeve-
rijen met producten uit eigen schap.  
Profile Bleumink en de C 1000 heb-
ben bovendien een gezamenlijke 
actie. Onder de noemer “Beter een 
goede buur, dan een verre vriend “ 
ontvangt de klant bij aankoop van 
een nieuwe fiets vanaf  € 500,00 een 
waardebon waarmee men gratis bij 
C1000 Grotenhuys boodschappen 

kan afhalen. De hoogte van het be-
drag  op de waardebon is afhankelijk 
van het aanschaf bedrag van de fiets 
(zie advertentie elders in dit blad).  
Daarnaast zal Autobedrijf Groot Jeb-
bink deze zondag een aantal van hun 
mooiste auto’s op het terrein van Pro-
file Bleumink ‘parkeren’.
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Open zondag bij Profile 
Bleumink en C1000 Grotenhuys

Vorden - De laatste jaren heeft het fietsen, die elektrisch worden aan-
gedreven, een enorme vlucht genomen. Zo sterk dat Profile Bleumink 
aan de Dorpsstraat in Vorden er twee dagen (zaterdag 19 mei en zon-
dag 20 mei) voor heeft uitgetrokken om geïnteresseerden de kans te 
bieden deze rijwielen te testen. Test en demo modellen staan klaar, 
dat is het mooie van deze dagen. Ter plekke kan de consument direct 
op een fiets stappen voor een vrijblijvende testrit. Men kan kiezen uit 
een groot aanbod van merken en modellen.

Thijs Bleumink en Wilbert Grotenhuys

Den4akker is niet alleen bekend van 
de boerderijwinkel van Herman en 
Mirjam Eskes maar ook de plek  waar 
Herman leiding geeft aan de overige 
activiteiten. Denk dan aan de eigen 
productie van asperges, aardbeien, 
kersen en de rozenbottelproductie 
voor de verwerking in boeketten. Ook 
is dit het juiste adres voor verse eie-
ren, ook die komen van de Den4ak-
ker zelf. 
Allemaal zeer arbeidsintensieve ge-
teelde producten waarbij het “ech-
te” handwerk hoog in het vaandel 
staat en er maar sporadisch gebruik 
gemaakt wordt van machines. Een 
goede calculatie is dan dus zeer be-
langrijk dus met andere woorden: 

Kan ’t uut?
Herman zal ons in groepjes door zijn 
bedrijf leiden waarbij wij ook hier en 
daar de handen uit de mouwen moe-
ten  zullen (asperges) steken en mee 
moeten helpen met oogsten. 
Ook zal Henk Klaassen zal op deze 
locatie voor ons koken met de verse 
ingrediënten van Den4akker. Onder 
het motto: vers van het land, authen-
tiek bereid op een houtvuur. Wij la-
ten ons verrassen!

Voor wie wil kan er gefietst worden 
naar Den4akker in Vierakker. Meld 
je met fiets om 18.00 uur bij Bras-
serie Lettink of kom anders op eigen 
gelegenheid naar Kapelweg 14, Vier-
akker. Om 18.30 uur zal het pro-
gramma beginnen.  Opgeven voor 
deze (weer) bijzondere avond zoals 
gebruikelijk bij Carmen Smeerdijk: 
c.smeerdijk@chello.nl Geef even aan 
Of je mee gaat fietsen of op eigen ge-
legenheid komt.

Op locatie bij Den4akker: Kan ’t uut?

Vordens Ondernemers Café
Vorden - Donderdag 24 mei a.s. 
zal het VOC niet, zoals gebrui-
kelijk, neerstrijken in Brasserie 
Lettink maar een bezoek bren-
gen aan Den4akker in Vierakker. 
VOC op locatie!

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

4 geraniums
voor

€ 5.00

Zondag 
20 mei

Koopzondag
Vorden

Graag willen wij de
advertenties en de kopij

voor de krant van de week 
na Pinksteren

woensdag 23 mei
om 17.00 uur
in ons bezit hebben,
omdat ons bedrijf

2e Pinksterdag gesloten is.

Nieuwstad 30, Vorden
Tel. (0575) 55 10 10



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, 9.00 uur, gezamenlijke 
dienst in de Hervormde kerk, ds. J. Kool.
Zondag 20 mei 10.00 uur, Een gemeente-collectief.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, 9.00 uur, gezamenlijke 
dienst in de Hervormde kerk, ds. J. Kool.
Zondag 20 mei 10.00 uur, ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham.
 
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 20 mei 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen, Warnsveld.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, geen viering.
Zondag 20 mei 9.30 uur, Eucharistieviering, Ten Klooster, 
m.m.v. Vokate.
 
R.K. kerk Vierakker
Donderdag 17 mei 10.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Herenkoor.
Zaterdag 19 mei 17.00 uur, Eucharistieviering, pastor Ten 
Klooster, m.m.v. Koorleden.
Zondag 20 mei 10.00 uur. Woorddienst, Groep 1, m.m.v. He-
renkoor.

Tandarts
17 mei (Hemelvaartsdag) - 20 mei G.W. Jelsma/Ruskamp, Lo-
chem, (0573) 25 18 70. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstre-
ken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Vlaai van de week

Appel-citroenvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95
Week-aanbieding

 1/2 Krentenbrood   € 1,45
 Gevulde croissants 3 halen, 2 betalen 

Aanbiedingen geldig van di 15 mei t/m zat 26 mei

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

�

Dagmenu’s 16 t/m 22 mei
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 
bezorgen € 8,75. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 16 mei
Courgettesoep / Züricher geschnetzeltes van kipfilet met rösti 
aard. en groente.

Donderdag 17 mei Hemelvaart geen dagmenu.

Vrijdag 18 mei
Chinese Groentesoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen 
en groente.

Zaterdag 19 mei (alleen afhalen/bezorgen)
Varkenshaassaté met pindasaus, nasi, gebakken ei en rauw-
kostsalade / IJs met slagroom.

Maandag 21 mei
Aspergesoep / Varkensmedaillons, stroganoffsaus, aard. kro-
ketten en rauwkostsalade.

Dinsdag 22 mei
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

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

�

Te huur net buiten bebouw-
de kom Warnsveld (gemeu-
bileerde) woning met tuin: 
inl. 0575 527878.

�

Kringloopbedrijf De 
Boedelhof Enkweg 17b 
7251 EV Vorden dinsdag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 
uur. Kringloop met net dat 
beetje meer. www.deboedel-
hof.nl

�

Te huur: Woonruimte met 
4 slaapkamers, ruime woon-
kamer en ruime keuken in 
buitengebied van Velswijk. 
Beschikbaar per 1 juni. Tel. 
0314-641358.

�

GITAAR-BASGIT. LEREN 
SPELEN in uw eigen woon-
plaats. Voor kind&volw. 
Gratis proefl es. Info: www.
gitaarpleinoost.nl

�

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

Alleen op afspraak.

Te huur: Woonruimte 
voor 2 a 3 p. buitengebied
Zelhem. Voor vakantie of
langere periode. huur  € 
650,- all in p/m. Voor info: 
0625154694 of vakantie-
huisjezelhem@gmail.com

�

Te huur: Werkplaats met 
kantine (180m2) eigen P. 
en eigen Oprit. Tel. 0575-
465368.

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 21 mei.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Hollandse bloemkool p.s. 1,99
Mandarijnen
Zoet, vol sap en zonder pit 15 voor 2,99
Hollandse rabarber kilo 0,99
Fuji appelen kilo 1,99
Huisgemaakte asperge/
aardappelsalade 300 gram 2,49



Contactjes
vervolg

REUNIE 25 Aug.a.s. BAR 
QUOTATION alias ‘Hökers’, 
Eenink Varssel

�

 

Ik zoek een lieve man 
een maatje om samen nog 
wat van het leven te genie-
ten. Leeftijd 70-75 jaar met 
foto. Bel me 06-44924911 
of Br.o.nr. Contact, o.v.v. 
278, Postbus 22, 7250 AA 
Vorden.

�

Te huur: woonruimte voor 
1 of  2 personen in buiten-
gebied Halle, per direct tel.: 
06-44738199

�

Het Verfparadijs
Zutphen en Hengelo

Maak kans op een verfpakket 
t.w.v € 100,-. Bij een minimale 

besteding van € 25,-. 

30% tot 40% voordeliger op 
Sikkensverven

Zutphen Zutphen-Emmerikseweg 52
Hengelo Spalstraat 23 

Grote Phalaenopsis (orchidee) met 
twee of meer takken of 3 bossen 
bloemen naar keuze voor € 5,00
Binnenkort geslaagd? Mooi boeket bloe-
men maakt het compleet. Volop perkgoed 
voor aktieprijzen!

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Aanbieding:

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

UITNODIGING
Dinsdag 29 mei 2012 organiseert Notariskantoor Blankestijn een 
informatieavond over:

- Dementie en het levenstestament

- Testament en belasting besparen
-

dinsdag 29 mei 2012 -

Zaal Langeler

info@notariszelhem.nl

Notariskantoor Blankestijn is gelegen aan de rondweg van Zelhem en goed bereikbaar 
vanuit de omgeving. Het kantoor beschikt over gratis parkeergelegenheid op eigen terrein.

Notariskantoor Blankestijn

Verdrietig maar met vele goede herinneringen  
hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve 
schoonzus en tante

Riek van Til-Nijenhuis
Weduwe van B. van Til

Alie en Jan†

Gerritje en Jan†

Truida†, Jarich en Anny
neven en nichten

28 april 2012
Meppel

“Veilig in Jezus armen…”

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons 
heeft betekend, is in alle rust van ons heengegaan, 
onze moeder, oma en oud-oma
    

Hentjen Harmsen-Gaijkhorst

sinds 17 september 1996 weduwe van 
Hendrik Jan Harmsen

in de leeftijd van 96 jaar.

 Baak: Annie en Gerrit Klein Bramel
             Vorden:  Ingrid en Jan Eskes
  Anouk en Sander
 Baak:  Henk 
 Baak:  Gerard en Madelon
 Warnsveld:  Gerda en Wim de Greef
 Vorden:  Erik en Mirjam de Greef
  Joy en Ian                                                      
 Warnsveld: Marjan en Pascal
  Finn en Melle

Onze dankbaarheid gaat uit naar de 
liefdevolle verzorging van het personeel 

van “Thuiszorg Sensire”.

28 april 2012   
Holtslagweg 8, 7223 NA Baak

De rouwdienst en de begrafenis hebben op 
donderdag 3 mei te Steenderen plaatsgevonden.

Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon en 
mijn broertje

Karst Jos Evert

7 mei 2012
05.30 uur - 3450 gram - 53 cm

Rob, Lydia en Leana Aaldering

Zutphenseweg 94a
7251 DR Vorden

 
In het huis van mijn Vader

zijn vele woningen.

Met verdriet in ons hart delen wij u mede dat is
overleden, maar ook bevrijd, mijn lieve man, onze vader,

schoonvader, grootvader en overgrootvader

Anton de Bie
* Sprang-Capelle
11 januari 1923

t  Zutphen
7 mei 2012

 
A.N. de Bie-van Zuijlen
Nel en Evert
     Maarten
     Anneloes
Piet en Cilia
     Judith
     Nienke en Edwin
          Siem
     Freek
     Floris en Michelle
     Jasmijn
Wim en Lina
     Lennart en Karin
     Lieke en Mark

Correspondentieadres:
Het Ham 24
7232 GM  Warnsveld

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Mooi, lief en klein. Ons tweede wonder.
Zo uniek en opnieuw heel bijzonder.

Evi
8 mei 2012

52 cm - 3340 gram

Mijn trotse ouders en grote zus zijn:
Martijn Koning en Esther Leegstra
Silke

de Bongerd 32
7251 CD  Vorden
Tel.: 06-10899651

1 december 2011 1 juni 2012 

André Schieven
&

Karin Slotboom 
Het is alweer bijna een half jaar geleden dat wij 
elkaar het ja-woord hebben gegeven. 

Wie ons met deze stap in ons leven wil feliciteren, 
is vrijdag 1 juni aanstaande van harte welkom op 
onze receptie. Deze wordt gehouden in de feest-
tent bij ons thuis van 15.00 tot 17.00 uur. 

Scharfdijk 3
7255 MP Hengelo (Gld.)

Kofferbakmarkt Vorden 2 
juni a.s. Deelnameprijs € 
10,00. Opgave via rene@
groot-jebbink.nl of 0575-
552222. Locatie Autobedrijf 
Groot Jebbink, Rondweg 2.

�

BIOLOGISCH plant-
goed (kruiden/groenten) 

verkoop op de Vijfsprong,  
Reeoordweg 2 Vorden. Elke 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur.

�

Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
zoon

Sem
Draaijer

Sem is geboren op 27 april 2012, weegt 2950 gram 
en is 50 cm lang.

Thijs Althof en Kim Draaijer

Hoetinkhof 165
7251 WH Vorden
0575-469777



Een geschiedenis vanaf 3 juli 1768. 
Het begon in Laren waar ene Jan 
Hietkamp ( later Jan Poesse geheten 
) , gedoopt op 3 oktober 1733 en die 
overleed op 27 augustus 1792 te La-
ren. Hij was landbouwer en woonde 
op ‘De Poesse ‘. Vandaar ook de ach-
ternaam Poesse. Verder vermeldt het 
album namen als Geertruyd Poesse, 
Henders Poesse, Hendrikjan Poesse, 

Hermina Poesse , etcetera, etcetera. 
Ook de namen van de partners, de 
kinderen, ze zijn allemaal vermeld ( 
geboortedatum, waar ze woonden en 
waar ze zijn overleden. Ook hebben 
o.m. op de boerderij Fleerhof in Oolde 
( Laren ) tussen 1844 en 1948 ‘ Poes-
ses ‘ gewoond. In het boek ook een 
prachtige foto van de grootouders 
van Riek Poesse, ( Gerhardus Johan-

nes Poesse en Berendina Bosch ). Een 
foto die omstreeks 1900 is gemaakt. 
Ook een foto van haar ouders Hendri-
kus Gerhardus Poesse ( 1885- 1960 ) 
en Hermina Christina Gardina Wes-
terbeek van Eerten ( 1888- 1968 )is in 
het boek opgenomen.
Op 18 augustus 1886 werd in Vor-
den een spekslachterij, worstmakerij 
en rokerij opgericht met als firma-
naam ‘Poesse- Bosch ‘. Deze naam 
werd op 1 januari 1914 gewijzigd in 
‘ Naamloze Vennootschap Eerste Gel-
derse Vleeswarenfabriek’. De familie 
Poesse woonde in een huis dat aan 
de fabriek was gebouwd. Omstreeks 
1916 werd dit huis betrokken in de 

uitbreiding van de fabriek. In dat 
zelfde jaar ( 1916 ) liet de vader van 
Riek Poesse aan de Zutphenseweg 
de villa ’ t Elshof bouwen. De vlees-
warenfabriek Poesse werd in 1949 
overgenomen door de firma Welling 
uit Borculo ( later Coveco ) die het be-
drijf voortzette tot 1970. Het gebouw 
werd in die tussentijd enkele keren 
uitgebreid en verbouwd. Later deed 
het gebouw voor andere doeleinden 
dienst. Thans is er op de hoek Bur-
gemeester Galleestraat/ Almenseweg 
een kale vlakte en is het wachten op 
woningbouw.
Overigens weet vrijwel niemand dat 
Het Elshof een veel oudere geschiede-
nis heeft. Het Elshof was vroeger een 
leengoed. Voor de bestudering van 
de geschiedenis heeft dat het grote 
voordeel dat daarvan een goede admi-
nistratie werd bijgehouden. De leen-
heer moest altijd toestemming geven 
bij verkoop of vererving. Ook als er 
een nieuwe leenheer optrad moest de 
leenhulde opnieuw worden gedaan. 
Vrouwen werden daarin bijgestaan 
door een ‘ hulder ‘ omdat ze zelf geen 
juridische handelingen mochten ver-
richten. De leenheer van het Elshof 

in toen het buurtschap Veldwijk, was
eigenaar van Huis Keppel. In 1318
werd volgens de Latijnse oorkonde Jo-
annes Sartor ofwel ‘Jan Snijder ‘, be-
leend door Wolter van Keppel. Hierin
wordt het leengoed aangeduid als ‘
bona dicta Elshof ‘ in Vorden. 

Ruim honderd jaar later heeft men
het teruggevonden en goed vermeld
in een akte van huwelijksvoorwaar-
den van 23 januari 1433. Engele
Kreynck trouwde met Herman Ber-
ner en bracht in het huwelijk het 
goed ‘ ten Elshave ‘ in . Ook wordt 
in het ‘Poesse- album ‘ uitgebreid
bericht over de leermannen, de feite-
lijke eigenaars van het Elshof. Even-
eens aandacht voor de pacht die hon-
derden jaren geleden betaald moest
worden en ook ruim aandacht voor 
de rentmeesters uit die tijd. Nu San-
der en Marjolein Jansen de in 1916
gebouwde villa ’ t Elshof bewonen, 
benieuwd of er over een paar eeu-
wen, een album zal verschijnen met
berichtgeving over hoe er rond 2012
in Vorden en omgeving werd geleefd
en gewerkt en waarom er toen ‘ Pa-
rels van Vorden ‘ werden toegekend !

Poesse en haar rijke geschiedenis

Vorden - Dat de Werkgroep Leefbaarheid Vorden heeft geconstateerd 
dat het pand ’ t Elshof in oude luister is hersteld, is mede te danken 
aan het ‘ Poesse- album ‘ dat Riek Poesse op 22 februari 2004 bij haar 
80e verjaardag mocht ontvangen. Bij de totstandkoming heeft ook 
zij een flink aandeel geleverd. In het boek is de gehele Poesse familie 
beschreven.

Riek Poesse ( 2e van links ), uiterst links Anne- Mieke Hermans

Pand Elshof

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Graafschap-Noord wijzigt 
per 1 juli 2012 de openingstijden

Regio Zutphen

Verkoopkantoor Zutphen, Hagepoortplein
maandag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 17.30  uur

dinsdag en donderdag:  09.30 – 20.30  uur

Servicekantoor Warnsveld
maandag t/m vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

Servicekantoor Gorssel
dinsdag t/m vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

Servicekantoor Brummen
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.30 – 17.30  uur

Dienstverlening via telefoon of internet

Heel veel bankzaken regelt u eenvoudig vanuit huis of kantoor. 

Onze medewerkers zijn elke werkdag van 08.30 uur tot 20.30 uur

bereikbaar via telefoon of internet (met mogelijkheid van video-

communicatie).

Telefoon Particulieren:  (0575) 43 99 99

Telefoon Zakelijk :  (0575) 43 99 98

Internet:  www.rabobank.nl/graafschap-noord

Voor het regelen van bankzaken wordt steeds vaker gebruik gemaakt van telefoon en internet, met 

afnemend kantoorbezoek als gevolg. Daarom passen we de openingstijden aan. Een aantal kantoren is 

vanaf 1 juli minder open. Op de kantoren in Zutphen, Lochem en Vorden zijn iedere werkdag van 09.30 

tot 17.30 uur en minimaal 1 avond per week adviseurs aanwezig. Zo is er altijd een kantoor in de buurt 

waar u terecht kunt. Hiernaast vindt u de nieuwe tijden overzichtelijk per regio op een rij.

STEENDEREN

BRUMMEN

ZUTPHEN

VORDEN

HENGELO

RUURLO

BORCULO

GORSSEL

LOCHEM

LAREN

WARNSVELD

Regio Lochem

Verkoopkantoor Lochem
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 17.30  uur

donderdag:  09.30 – 20.30  uur

Servicekantoor Borculo
maandag t/m vrijdag:  13.30 – 17.30  uur

Servicekantoor Ruurlo
dinsdag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

Servicekantoor Laren
maandag en donderdag:  09.30 – 12.30  uur

Regio Vorden

Verkoopkantoor Vorden*

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 17.30  uur

donderdag:  09.30 – 20.30  uur

Servicekantoor Hengelo
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  13.30 – 17.30  uur

Servicekantoor Steenderen 

vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

*    Vanwege bouwkundige aanpassingen gaan de nieuwe 
openingstijden van verkoopkantoor Vorden in per 23 juli 2012.



Problemen op het werk? 
Conflict in de familie?

Maak jezelf niet wijs dat de 
tijd alles heelt. Doe er wat 

aan! Bel voor een gratis 
advies 06-12216703

(ma. di. wo. tussen 17.00 en 
19.00 uur)

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

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

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

4 hamburgers + 4 BBQ 
worstjes

samen 595

SPECIAL

Pollo Siciliano

100 gram 130

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden rosbief + filet 
americain

2 x 100 gram 378

MAALTIJDIDEE

Asperge
beenham schotel

300 gram 398

TIP VAN UW KEURSLAGER

Riblappen

500 gram 598
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

AFSLANKEN? Gratis 
Proefpakket Herbalife

advies & pers. begeleiding 
Bel/SMS 06-55 166 420

- Advertorial -

Eibergen, april 2012

In gesprek over uw laatste levensfase

De dood: denk erover, 
praat erover
Thea Maarse in Eibergen staat mensen bij die zich willen voorbereiden op hun laatste levensfase. 
Thea: “Jarenlang begeleid ik mensen in hun laatste levensfase. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is 
dat mensen de regie in handen nemen en het nodige regelen wanneer ze hier zelf nog volledig toe in 
staat zijn. Het kan voor hen en hun naasten veel rust geven als de wensen voor de laatste levensfase 
vast worden gelegd”.

WE WILLEN ER NIET AAN
We weten allemaal dat we een keer dood zullen gaan. Dat is een gegeven waar we mee moeten leven. Onze enige 
zekerheid in het leven is dat wij op enig moment het leven weer los moeten laten en dat we onze sterfelijkheid 
onder ogen moeten zien. Praten over dit onderwerp is voor veel mensen niet eenvoudig. Vaak is het zo dat wij de 
dood in ons leven het meest vrezen. Ervaring leert dat het ons wat meer rust en helderheid geeft als we opener 
over de dood kunnen zijn. In onze samenleving is de neiging het einde van ons leven weg te schuiven en weg te 
denken. Het is niet iets waar we gemakkelijk over praten. 

EROVER DENKEN EN PRATEN, HELPT
Toch is het belangrijk bewust na te denken over uw eigen eindigheid. Hierover nadenken biedt de kans nu, ter-
wijl u gezond en wilsbekwaam bent, zelf de regie te nemen over de laatste levensfase en het sterven. U bent nu 
nog in staat zelf zoveel mogelijk invloed uit te oefenen over het naderende einde. Bij het overdenken en bij het 
eventueel maatregelen nemen voor het naderende einde, kan Thea Maarse hulp en ondersteuning bieden. Denk 
bijvoorbeeld aan het beschrijven van een wilsverklaring. 

MEER INFORMATIE
Thea Maarse komt ook bij u thuis met meer informatie, uitleg en voor begeleiding. U kunt telefonisch een af-
spraak maken waarin tevens de kosten worden besproken. (0545) 47 50 34. 

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.Nijverheidsweg 6

7251 JV Vorden
(industrieterrein ’t Werkveld)
T (0575) 552054, 
b.g.g. 06-121.141.20
info@kettelerij-hoveniers.nl
www.kettelerij-hoveniers.nl

Wij zijn vorig jaar verhuisd

Eindelijk is het klaar, 
en daarom bent u van harte welkom.

O P E N  H U I S
ZATERDAG 19 MEI en

         ZONDAG 20 MEI
van 11.00 - 16.00 uur

 

 

  

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  



Ratti creëerde kansen, maar ging 
onzorgvuldig met de kansen om, 
waardoor het geruime tijd 0-0 bleef. 
Terwijl Ratti een goede eerste helft 
speelde eisde Eldenia toch het ope-
ningsdoelpunt op. D.m.v. ongelukkig 
uitverdedigen van Ratti belandde de 
bal net achter de keepster in het net. 
De rust werd bereikt met een 0-1 ach-
terstand. 

Vastbesloten om de wedstrijd naar 
zich toe te trekken stapte de Ratti 
dames weer het veld op. Hoe anders 

pakte dit uit. Eldenia wist meteen tot
scoren te komen. Een middenveld-
ster passeerde enkele Ratianen en bij
het doel gekomen schoot ze de bal in
de korte hoek. 0-2. Ratti kreeg een
les in effectiviteit, want binnen tien 
minuten bouwde Eldenia de voor-
sprong uit naar 0-4. Met nog een half
uur op de klok probeerde Ratti nog 
iets te forceren. Kim Heuvelink werd
neergehaald binnen de zestien en de
strafschop die daaruit volgde werd 
beheerst binnen geschoten. 1-4. De 
blijdschap was van korte duur, want
de eerste aanval van Eldenia die volg-
de was meteen weer raak. 1-5.  Elde-
nia trok de wedstrijd helemaal naar
zich toe. De tweede helft waren de
rollen duidelijk omgekeerd en waar
Ratti verzuimde te scoren was Elde-
nia wel trefzeker. In de laatste twin-
tig minuten werd er nog tweemaal
gescoord, waardoor de eindstand 1-7
werd. Maandagavond 21 mei de laat-
ste competitiewedstrijd thuis tegen 
Wolfersveen.

Ratti 1 – Eldenia 2
Kranenbrug - De een na laatste 
wedstrijd van de competitie was 
thuis tegen kampioensploeg El-
denia. Eldenia beschikt met drie 
dameselftallen over een ruime 
selectie. De eerste helft liet Ratti 
zien er vol voor te gaan en Elde-
nia wist niet goed in de wedstrijd 
te komen. Als team had Ratti de 
regie in handen en was Eldenia 
zoekende.

Sinds een paar jaar is er afgespro-
ken dat de wedstrijd zich niet meer 
elk jaar op de Lochemse golfclub 
‘De Graafschap’ afspeelt maar dat 
ook eens in de twee jaar Golfclub ’t 
Zelle dit zal organiseren. Dit jaar zijn 

de Vordense leden van golfclub “De
Graafschap” weer aan de beurt, en
wel op maandag 9 juli 2012. Mensen
die hebben deelgenomen in het verle-
den hebben de uitnodiging reeds per
e-mail ontvangen. Deze oproep is er
voor nieuwe deelnemers of mensen
met een gewijzigd mailadres. Bent u
woonachtig in Vorden of heeft u lan-
ge tijd in Vorden gewoond en heeft u
minimaal GVB, meld u dan aan om 
mee te spelen met deze wedstrijd. 

Aanmelden kan per e-mail: dennis-
jansen@me.com.

Coupe Vordogne 2012
Vorden - Golf is een snel groei-
ende sport en ook door mensen 
woonachtig in Vorden of mensen 
die lange tijd in Vorden hebben 
gewoond wordt deze sport steeds 
vaker beoefend. Al vele jaren 
wordt er een Vordens kampioen-
schap genaamd, ‘Coupe Vordog-
ne’ gespeeld.

De voorzitter van KBO IJsselsenioren 
Joke Janssen opende de middag met 
een warm welkom voor de aanwezige 
leden en niet-leden. Zij vertelde zeer 
verheugd te zijn dat omroep MAX als-
nog de Roadshow had toegezegd, die 
vanwege het feit dat de televisie 60 
jaar bestond, werd gedaan. De show 
die Sjoerd Pleijsier als Simon Stokvis 
brengt met zijn riool-collega Bep Ro-
denburg is zeer vermakelijk. Beide 
karakters zijn bekend uit de Neder-
landse televisieserie ‘Toen was geluk 
heel gewoon’. 

De eerste afleveringen waren een ver-
taling van de Amerikaanse comedy-
serie The Honeymooners door Gerard 
Cox en Sjoerd Pleijsier. Vanaf 1996 

schreven deze schrijvers/acteurs de 
afleveringen zelf. 
Stokvis is rioolwerker en later de 
oprichter en hoofdredacteur van De 
Bruine Rotterdammer. Als razende 
reporter van deze krant is hij overal 
bij geweest en schrijft fraaie inter-
views. Hij kan daarom van alles ver-
tellen over beroemdheden. “Effe on-
derons, dat weten maar heel weinig 
mensen!” 
Het programma brengt Sketches en 
Sjansons, maar ook gevoelige balla-
des uit de jaren 1964 tot 1974, het 
jaar waarin de laatste aflevering zich 
afspeelt. Zo zingt hij ‘Wat een schan-
de voor de familie’, ‘Een liedje voor 
Patricia Paay’ en ‘Ard en Ceesie geef 
hem van katoen’ wat ook uit volle 

borst door de zaal werd meegezon-
gen. 
De quiz had over elk jaar nog een 
vraag, maar dit publiek wist gewoon 
alle antwoorden, of het nu over de 
Top40 ging, Patricia Paay, Ronnie 
Tober of het Waterloo van Abba. Si-
mon genoot ervan. Nadat de winnaar 
zijn prijs, een MAX pakketje en een 
cd van Simon zelf, in ontvangst geno-
men had, zongen Simon Stokvis en 
Bep Rodenburg tot slot het bekende 
‘Toen was geluk heel gewoon’. 
Na een dankwoord van de voorzitter 
voor de aanwezigheid van het publiek 
en presenten voor de gasten, namen 
Simon en Bep nog alle tijd om met 
het publiek op de foto te gaan en cd’s 
te signeren. Bij de uitgang kregen de 
mensen een cd en een petje van Om-
roep MAX mee voor thuis. 

Foto’s van deze middag staan op 
www.contact.nl.

KBO IJsselsenioren genieten nog na!

Simon Stokvis in de MAX 
Roadshow

Toldijk - Van de voorstelling die Simon Stokvis en Bep Rodenburg 
gaven afgelopen donderdag 10 mei in Zaal Den Bremer genoten vele 
senioren met volle teugen! De MAX Roadshow was een groot succes en 
de aanwezigen zullen er nog lang over napraten.

Simon Stokvis liet de vele senioren met volle teugen genieten van zijn Sjansons.

Aan het einde van de middag werd de winnaar bekend gemaakt en de 

prijs uitgereikt. De gelukkige was 
mevrouw Buunk die haar prijs ont-
ving uit handen één van de mede-
werksters.

Prijsuitreiking Wereldwinkeldag

Vorden - Ter gelegenheid van Wereldwinkeldag konden bezoekers 
de prijs raden van een leuk Moederdagpakketje.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

PANDA BROOD

LEKKER DONKER
 MEERGRANEN 

BROOD

NU VOOR 

€ 2.25

KAMPIOEN TJES

3 VOOR

€ 1.10

40 CENT PER STUK

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 15 t/m zaterdag 19 mei

VERSE 
AARDBEIEN 

VLAAI
  KLEIN 

      € 8.95

GROOT 

       € 13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
Gevelstenen Dakpannen Wand- en vloertegels

Dakramen en accessoires Sierbestrating 

Diverse andere bouwmaterialen

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



Donderdagavond overhandigde Gos-
se Terpstra, voorzitter van de Werk-
groep Leefbaarheid Vorden aan de 
huidige bewoners en eigenaars van 
het pand ’ t Elshof ( Sander en Mar-
jolein Jansen ) de Parel van Vorden 
2011. Een Parel die de werkgroep ( bij-
na ) jaarlijks uitreikt aan bijvoorbeeld 
een pand dat een bepaalde waarde 
voor Vorden heeft. Gosse Terpstra: ‘ 
Wij willen als werkgroep meehelpen/ 
meepraten/ meedenken om de woon-
omgeving, het milieu, het welzijn te 
bevorderen. Daarnaast waar nodig, 
kritiek leveren en veel overleggen 
met instanties en particulieren. En 

ook complimenten uitdelen, in de 
vorm van het toekennen van de Parel 
van Vorden. En ’ t Elshof is een Parel 
waardig. De Parel van Vorden heeft 
de belangstelling in de hele ‘ goe- ge-
meenschap ‘ . Het leeft in Vorden en 
daar zijn wij als Wekgroep Leefbaar-
heid best trots op.
Sander en Marjolein Jansen hebben 
het pand in oude luister hersteld. 
Zelfs het kogelgat van de Duitse of-
ficier is nog zichtbaar in de deur ’, 
aldus de voorzitter van Leefbaarheid 
Vorden. Ook andere vroegere nuan-
ces bleven in tact. ‘ Tachtig jaar gele-
den woonde er in ’ t Elshof een meisje 

dat telkens een liniaal op haar hoofd 
legde, dan werd er op het kozijn van 
een kast een streepje gezet, een teken 
dat ze weer was gegroeid ! De streep-
jes staan er nog steeds en daaronder 
staat haar naam ‘ Riek ‘. En vanavond 
is ze hier aanwezig, de inmiddels 88 
jarige Riek Poesse, geboren en geto-
gen in de villa ’ t Elshof, dat haar va-
der in 1916 heeft laten bouwen. San-
der Jansen en zijn vrouw zijn , toen 
ze een ander huis zochten, direct ver-
liefd geworden op ’ t Elshof. En als je 
verliefd bent, wil je het beste’, zo wist 
Gosse Terpstra te vertellen.
Het pand is in oude luister hersteld, 
verloren elementen zijn weer terug 
en ook de achterkant, thans weer als 
vroeger: een serre. Gosse Terpstra: ‘ 
Er is gehandeld met respect voor de 
geschiedenis. De architect heeft pri-
ma werk geleverd. ’ t Elshof staat op 
een heuveltje, om het pand nog meer 
op een ‘ voetstuk ‘ te zetten is er een 
muurtje omheen gebouwd. Verder 
is er een tuin van allure aangelegd’, 

zo prees Gosse Terpstra die het echt-
paar Jansen vervolgens de Parel van 
Vorden 2011 overhandigde. Dit ge-
beurde in aanwezigheid van Dorien 
Mulderije, wethouder in de gemeente 
Bronckhorst. Architect Henk Leef-
lang straalde deze avond eveneens. 
‘Ik vond het prachtig dat ik de op-
dracht heb gekregen om dit pand 
te mogen restaureren. Er ontstond 
tussen de opdrachtgever en mij een 
echte vertrouwensband , hetgeen tot 
dit resultaat heeft geleid ’, zo sprak 
Leeflang trots.
Sander Jansen vond het een hele eer 
dat hij de Parel van Vorden in ont-
vangst mocht nemen. Hij zei daar-
over: ‘ Ik heb mij nooit zo met deze 

Parel bezig gehouden. Toen ik door
de Werkgroep Leefbaarheid Vorden 
werd gebeld, wist ik helemaal niet 
wat de betekenis van deze Parel was.
Nu ik hem heb ontvangen vind ik
het prachtig’ , aldus Sander Jansen. 
Naaste buurvrouw Anne- Mieke Her-
mans kwam de winnaars van de Parel
ook nog even verrassen. Verpakt in
een doosje bood zij twee schildjes van
porselein aan met daarop de namen
‘Reine Claude’ ( pruim ) en ‘Le Lectier
‘ (peer). ‘ Die heb ik bij ons in de tuin
gevonden en die heeft de heer Poesse,
vroegere bewoner van t’ Elshof , des-
tijds aan zijn fruitbomen gehangen.
De boompjes krijg je later’, zo grapte
Anne- Mieke Hermans.

Sander en Marjolein Jansen vereert met Parel

Vorden - Het speelde zich af zo’n beetje halverwege de Tweede Wereld-
oorlog ( 1940- 1945 ) In villa t ’ Elshof aan de Zutphenseweg in Vorden 
. Daar waren een aantal Duitse officieren ingekwartierd. In de roes 
van ‘Wir gewinnen den Krieg ‘, werden er dikwijls feestjes gebouwd. 
Veel gezang, veel drank kortom ‘Jubel, Trubel, Heiterkeit’ zoals onze 
oosterburen dat zo mooi kunnen zeggen. In hun balorigheid tijdens 
‘Wein, Weib und Gesang ’ werd er triomfantelijk een schot gelost. Ge-
woon voor de gein, niemand raakte gewond . Het enige wat restte een 
kogelgat in de deur !

Sander en Marjolein Jansen

Gosse Terpstra vertelt

Porseleinen schildjes

De heren van Ratti 2 waren in hun nopjes met de 
nieuwe tassen en gingen vol trots op de foto.

Nieuwe tassen voor Ratti 2

Kranenburg - Profile Bleumink; de fietsspecialist en S. Roelvink Tegelwerken uit 
Vorden hebben de heren van Ratti 2 op de laatste speeldag van het seizoen 2011/2012 
nieuwe tassen aangeboden.

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

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur



“We merkten steeds vaker dat klan-
ten naar een BouwGarant-keurmerk 
vroegen”, legt Jaaltink uit. De eige-
naren van het Zelhemse bouwbedrijf 
hebben daarom hun zaak door laten 
lichten en kunnen nu zeggen dat ze 
de test hebben doorstaan. Klanten 
weten zo zeker dat ze in zee gaan met 
een kwalitatief, betrouwbaar en vak-
kundig bedrijf. 

BOUWGARANT
Het BouwGarant-keurmerk biedt 
zeven zekerheden. Aangesloten aan-
nemers beschikken over de juiste 
diploma’s en hebben aantoonbare er-
varing in de bouw. Verder zijn ze ver-
plicht alle afspraken - van offerte tot 
en met de oplevering - op papier te 
zetten zodat de klant nooit voor ver-

rassingen komt te staan. Om te zien 
of een bedrijf nog aan de eisen van 
het BouwGarant-keurmerk voldoet, 
worden er regelmatig kwaliteitscon-
troles gehouden. Klanten van aanne-
mers met een BouwGarant-keurmerk 
hebben ook de mogelijkheid om een 
garantie op de bouw af te sluiten. 
Bij klachten kan BouwGarant wor-
den ingeschakeld om bijvoorbeeld 
een Quick Scan uit te voeren. Een 
onafhankelijke deskundige doet dan 
op de locatie een bindende uitspraak. 
Als aannemer en klant er ook na 
bemiddeling van BouwGarant niet 
samen uit komen is er nog de Ge-
schillencommissie Verbouwingen. 
Die heeft het keurmerk samen met 
de Consumentenbond en Vereniging 
Eigen Huis opgericht.

TIENJARIG BESTAAN
In 2012 viert bouwbedrijf Jaaltink & 
Sessink een jubileum. Tien jaar ge-
leden begonnen de mannen aan het 
avontuur in een oude caravanstalling 
in Velswijk. De zaken liepen volgens 
Jaaltink zo goed dat het schuurtje 
gauw te klein was. Daarom verhuisde 
het bedrijf naar Zelhem. “In de week-
enden bouwden we zelf ons nieuwe 
pand.” Het kantoor, de showroom 
en de hal op industrieterrein de Vin-
kenkamp is nu ongeveer vijf jaar in 
gebruik. 
“We zijn begonnen met z’n tweeën 
en doen het nu met z’n vieren. Ver-
der werken we veel met onderaan-
nemers.” De zaken gaan ook in de 
huidige periode van crisis nog prima. 
Het bedrijf verricht eigenlijk alle 
bouwwerkzaamheden. “En dat doen 
we niet alleen doordeweeks overdag, 
maar ook ‘s avonds en in het week-
end zijn we in de weer. Wanneer de 
klant het wil.”

Jaaltink & Sessink jubileumjaar 
in met BouwGarant-keurmerk

Zelhem - Bouwbedrijf Jaaltink & Sessink uit Zelhem viert dit jaar het 
tienjarig bestaan. Het eerste ‘cadeautje’ hebben Leon Sessink en Ron-
nie Jaaltink al binnen. De aannemers mogen sinds maart van dit jaar 
het BouwGarant-keurmerk voeren.

Ronnie Jaaltink poseert trots bij het BouwGarant-keurmerk dat op de hal van bouwbedrijf Jaaltink & Sessink prijkt.

ProWonen en Sensire maakten zich 
er niet vanaf met een toast op de 
goede afloop of het onthullen van 
een bord dat duidelijk maakt wat 
er op die locatie staat te gebeuren. 
Samen met Johan Meijer (manager 
vastgoed bij Sensire) klom Steffens in 
het sloopwerktuig. Na met de nodige 
moeite een kozijn losgerukt te heb-
ben, sloeg ze een behoorlijk gat in de 
muur met de grijper.
Met de sloop van de entree wordt een 
begin gemaakt met de verbouw van 
appartementen naar verpleeghuis-

plaatsen. Daarnaast worden in 38 be-
staande appartementen voorzienin-
gen aangebracht waardoor ook lichte
24-uurs zorg mogelijk is. Het betreft
het aanleggen van een uitgebreide
brandmeldcentrale en het vernieu-
wen van de zorgalarmering. De bouw
van levensloopgeschikte woningen
aan de Pastorieweg wordt in de loop
van het jaar gestart.

GA NAAR WWW.CONTACT.NL 
VOOR EEN VIDEO

Wethouder Steffens 
sloopt deel gevel De Wehme

Vorden - Openingen, praatjes houden bij de start van bouwwerkzaamhe-
den en na afloop het glas heffen: het is dagelijkse kost voor wethouders
en burgemeesters. Het eerste deel van de bijeenkomst op dinsdag 8 mei
voor de start van de verbouwing van zorgcentrum de Wehme in Vorden
ging wethouder Josephine Steffens van de gemeente Bronckhorst dan
ook vrij makkelijk af. Spannender werd het toen ze een bouwhelm aan-
gereikt kreeg en plaats moest nemen in de grote sloopmachine.

Wethouder Josephine Steffens van de gemeente Bronckhorst en Johan Meijer van Sensire
sloopten dinsdag 8 mei de gevel van De Wehme in Vorden. De klus wordt verder geklaard
door professionals.

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.

Opbrengst collecte 
Nationaal Fonds Kinderhulp
Vorden - De jaarlijkse collecte 
voor het Nationaal Fonds Kinder-
hulp, die gehouden is in de week 
van 22 tot en met 28 april, heeft 
in Vorden € 613,77 opgebracht. 
Hiervoor zijn 12 collectanten op 
pad gegaan. Collectanten en ge-
vers: hartelijk dank. De bereid-
willigheid van de collectanten 
heeft ons ook dit jaar weer aan-
genaam verrast.

De gemeente Berkelland spande in 
de afgelopen maanden evenals di-
verse andere Achterhoekse gemeen-
ten zich in om het toekomstige mu-
seum binnen haar gemeentegren-
zen te krijgen. 

Kasteel Huize Ruurlo zou een mooie 
optie kunnen zijn zo dacht de ge-
meente en ook Hans Melchers. Er 

werd serieus onderhandeld over de 
locatie. Maar Melchers wilde al het 
onroerend goed op het terrein ko-
pen. Zo ook de Orangerie. 

De Orangerie werd in 2003 gebouwd 
en is nu eigendom van de VOF Ho-
tel Restaurant Avenarius. Mede-ei-
genaar Arnold Labohm zegt in een 
interview in dagblad Tubantia niet 
te weten waar de overeenkomst nu 
precies op afgeketst is. Maar we be-
treuren dat het niet gelukt is. We 
hebben onderhandeld met Melchers 
en met zijn vertegenwoordigers en 
met de gemeente. Maar verkoop 
van de Orangerie zou een grote am-
putatie voor ons bedrijf zijn. Het 
is belangrijk voor onze omzet, dus 
hebben we onze accountant laten 
uitrekenen welk bedrag aan scha-
deloosstelling daar tegenover moet 
staan. En daarover werden we het 
niet eens”.

Kunstcollectie Melchers 
niet in Huize Ruurlo
Ruurlo - Miljardair Hans Mel-
chers die Kasteel Onstein in 
Vorden bewoond liet vorig jaar 
november weten een museum 
te willen vestigen in de Ach-
terhoek. Hij heeft daarvoor de 
kunstcollectie van voormalig 
DSB-directeur Dirk Scheringa 
aangekocht. Inmiddels is be-
kend dat het museum niet in 
Ruurlo, maar op de plek van het 
oude gemeentehuis in Gorssel 
komt te staan.

Een wandeling door de romantische 
tuinen is een belevenis op zich. U 
wandelt langs grachten en vijvers, 
langs eeuwenoude bomen (w.o. de 
door de dichter A.C.W. Staring ge-
plante libanonceder), langs antieke 
beelden, bloeiende borders en ver-
schillende huisjes, zoals de zojuist 
herbouwde hermitage. De vele door-
kijkjes naar het Achterhoekse land-
schap maken de verrassing compleet. 
Behalve een speciale expositie van 

beelden (i.s.m. galerie A Quadraat) 
klinken in de tuinen ook klassieke 
klanken van verschillende musici. In 
de vierkante tuin met het beeld van 
Apollo en Daphne in het midden, kan 
men genieten van diverse optredens. 
Ook uit het huis zal muziek klinken, 
als in de tuinkamer de vleugel wordt 
bespeeld. Op het voorplein is een 
sfeervolle Achterhoekse markt met 
streekproducten, zoals Achterhoekse 
wijn, asperges, jams, biologische kaas 

ed. Maar ook planten, tuingereed-
schap, aardewerk, hoeden. Te veel 
om op te noemen. In het koetshuis is 
in ‘het Wildenborch Café’ een kopje 
koffie, thee of frisdrank verkrijgbaar. 
Er is voldoende plaats om van daaruit 
in alle rust de kleurige marktkraam-
pjes te overzien. Speciaal voor kinde-
ren speelt er langs de route door de 
tuinen een kabouterverhaal. Koning 
Sassafras en zijn kabouters verheu-
gen zich ieder jaar weer op de komst 
van de kinderen. Kleine opdrachten 
onderweg leveren aan het eind een 
verrassing op. De toegang tot markt 
en tuinen is voor kinderen tot 12 jaar 
gratis. Honden niet toegestaan, ook 
niet aangelijnd. Voor meer informa-
tie: Kijk op www.wildenborch.nl

Muzikale open tuindagen op de 
Wildenborch

Wildenborch - Enkele malen per jaar zijn de schitterende tuinen van 
Buitenplaats de Wildenborch aan de Wildenborchseweg 20, voor het 
publiek geopend. Zo zullen op zaterdag 19 en zondag 20 mei (van 
10.00-17.00 uur) de hekken open gaan om de bezoekers uit te nodigen 
een kijkje te nemen op deze bijzondere plek. Via een uitgezette route 
zullen zij langs alle mooie en bijzondere plekken worden geleid.



Het thema van de avond GOUD had 
alles met deze mijlpaal te maken. De 
opmerking ‘groter gegroeid‘ in Vor-
den is niet misplaatst, want in de der-
tig jaar Vorden maakte het concern 
een geweldige bloei door. Jac. H. de 
Jong stampte toen werkelijk een be-
drijf van allure uit de grond en zette 
hij, door die naamsbekendheid daar-
door Vorden op de kaart . Niet alleen 
uit Vorden , maar ook uit omliggende 
plaatsen zoals Hengelo, Ruurlo, Baak 
, Zutphen waren tientallen personen 
werkzaam in het bedrijf dat aan de 
Nieuwstad was gevestigd, pal naast 
Weevers Grafimedia. Op het voorma-
lige terrein van Nedac Sorbo zijn nu 
woningen gevestigd en daarbij ‘ de 
Jongstraat ’als eerbetoon aan de op-
richter van het Nedac Sorbo concern
Toen Nedac Sorbo eind jaren negen-
tig, door allerlei omstandigheden, 
naar Duiven verkaste zei een bak-
ker in Vorden: ‘Na het vertrek van 
Sorbo is mijn omzet met 15 procent 
gedaald. Ook de plaatselijke horeca 
merkte het vertrek. Talrijke zaken-
partners van de Nedac Sorbo die daar 
met de directie van het bedrijf dineer-
den en die hier ook dikwijls over-
nachten. De bloemisten zagen hun 
verkoop dalen. Hetzelfde gold voor 
de supermarkten. Veel, met name 
vrouwelijke Sorbo medewerkers van 
buiten Vorden, haalden tussen de 
middag snel even hun boodschappen 
in het dorp. Ook werden er goede za-
ken met andere Vordense bedrijven 
gedaan. Bijvoorbeeld met buurman 
Weevers, het huidige Weevers Gra-
fimedia , waarmee een uitstekende 
relatie werd onderhouden.
Het feest afgelopen zaterdagavond 
in Duiven, op een steenworp afstand 
van de plek waar Nedac Sorbo thans 
is gevestigd, bezorgde de aanwezigen 
weer het ouderwetse ‘Sorbo saamho-
righeidsgevoel ‘. Mevrouw de Jong 
genoot zichtbaar en zag toch ook 
ontroerd de beelden van ’50 jaar 
Nedac Sorbo ‘ op een groot scherm 
aan zich voorbij trekken met daarin 
een hoofdrol voor haar man Jac. H. de 
Jong. De personeelsvereniging die het 
gouden jubileum had georganiseerd, 
had een programma samengesteld 
dat rond het middaguur begon met 
bezoeken aan het openluchtmuseum 
en Burgers Zoo en dat werd afgeslo-
ten met een daverende feestavond 

dat tot in de ‘kleine uurtjes‘ duurde.
Zoals hierboven reeds omschreven 
was Nedac Sorbo in haar dertig jaar 
durende verblijf in Vorden en (thans 
in Duiven) een meer dan prominente 
werkgever. Wat de buitendienst be-
treft, toen Nedac Sorbo zich eind zes-
tiger jaren in Vorden vestigde telde 
het bedrijf 14 buitendienstmedewer-
kers, bij het vertrek eind negentiger 
jaren, waren dat er 150 ! Tel daarbij 
het kantoor- en magazijnpersoneel, 
dan moge het duidelijk zijn, dat er 
naar Achterhoekse begrippen een 
concern van allure stond. Zij die Jac. 
H. de Jong gekend hebben (hij over-
leed in november 1991) spreken nog 
steeds met respect en waardering 
over hem. Kenmerkend zijn filosofie: 
‘ Distributie = Productie op weg naar 
consumptie ‘. Met andere woorden je 
moet distributie als productie behan-
delen.
Een andere opmerkelijke visie van 
Jac. H. de Jong: ‘ Wat er ook in de 
samenleving gebeurt, crisis of geen 
crisis, er zullen altijd goederen van 
‘A naar B ‘ moeten worden vervoerd. 
De Nedac Sorbo doet dat nog altijd 
met de bekende Sorbo- busjes, met 
achter het stuur de service merchan-
diser op weg naar de supermarkten 
om daar in de standaards/ schappen 
met o.m. Sorbo producten en tegen-
woordig ook met een arsenaal aan 
producten van andere merken, te 
vullen. De vrachtwagens zorgen voor 
het vervoer van ‘bulk- producten ‘ en 
de standaards. Gedurende de Vorden- 
periode ontwikkelde Nedac Sorbo 
zich tot de grootste specialist in non 
food. 

In de brein van Jac. H. De Jong bor-
relde het continu van ideeën , die vrij-
wel altijd tot een nog sterker concern 
leiden. In al die jaren was mevrouw 
de Jong meer dan de rechterhand 
van haar man. Zij was degene die op 
de werkvloer (kantoor/ magazijn) er-
voor zorgde dat er werd uitgevoerd 
wat door haar man was bedacht. Een 
niet te onderschatten klus ! Het ont-
staan van het bedrijf begon in 1962 
allemaal in het koetshuis achter de 
woning van de familie de Jong in 
Apeldoorn. Daar werden de eerste 
schreden gezet. Allereerst de oprich-
ting van de Nederlandse Agenturen 
Combinatie ‘Nedac’ Inventaris: 2 
tweedehands buro’s (gekocht voor 
een tientje per stuk), een door cokes 
gestookt kacheltje en een oude ‘ ge-
leende ‘ schrijfmachine. Pa (Jac. H. 
de Jong) op reis, moeder (Marina) 
op kantoor. Zoon Jeroen, toen 1 jaar 
oud, vergezelde mama op het kan-
toor (spelend in de box), terwijl de 3 
jaar oude dochter Marianne naar de 
kleutercrèche ging.
Jac. H. de Jong, ooit journalist, 
schreef een aantal boeken waarvan 
‘Sorbo merchandising als distribu-
tie fenomeen‘ wel de bekendste is. 
Ook was hij creatief als componist/ 
zanger, getuige de CD met o.a. het 
prachtige lied ‘Avond in de wereld‘. 
Sportminnend Vorden kijkt ook nog 
steeds met een dankbaar gevoel op 
de Nedac Sorbo periode in dit dorp 
terug. Denk aan het bekende interna-
tionale Sorbo jeugdvoetbaltoernooi, 
waaruit later het internationale Wim 
Kuyper jeugdvoetbaltoernooi is ont-
staan. Denk aan de volleybaldames 
van Dash, met destijds de Sorbo als 
hoofdsponsor. Dat alles, riep op die 
feestelijke zaterdagavond bij het gou-
den jubileum, nostalgische gevoelens 
op bij de medewerkers en ex- me-
dewerkers die een deel van ‘gouden 
Nedac Sorbo’, van nabij hebben mee-
gemaakt.

Bedrijf maakte in Vorden grote groei door

Nedac Sorbo bestaat 50 jaar

Vorden - Het feest werd zaterdagavond 12 mei in het van der Valk 
motel in Duiven groots gevierd. Het bedrijf Nedac Sorbo (specialist in 
non-food) bestaat 50 jaar. Onder de genodigden onder meer mevrouw 
Marina de Jong, echtgenote van wijlen Jac. H. de Jong, oprichter van 
Nedac Sorbo, en haar dochter Marianne, die beiden na het overlijden 
van respectievelijk man en vader, nog een poos de directie van het 
bedrijf hebben gevormd.

Sorbo droeg de sport in Vorden een warm hart toe. Geheel rechts Jac. H. de Jong

DeJongstraat in Vorden als eerbetoon aan de oprichter van het Nedac Sorbo concern

Vanaf mijn vakantie-adres gedurende 
de meivakantie heb ik alle beroering 
in Vorden omtrent de dodenherden-
king gevolgd. Voor het eerst werden, 
naast onze eigen gevallenen en de 
geallieerden, die voor het herkrijgen 
van onze vrijheid hun leven hebben 
gegeven, ook gevallenen uit de gele-
deren van onze bezetters herdacht. 
Door de heer Hartelman, voorzitter 
van het 4 mei comité, werd als recht-
vaardiging van de toevoeging onder 
meer aangevoerd dat de oorlog in-
middels 67 jaar geleden is en dat de 
dode Duitsers ook maar arme jonge 
jongens waren, die gestuurd werden. 
Ik vermoed dat Hartelman vooraf aan 
zijn uitspraken de Duitse graven niet 
heeft bezocht, want dat laatste nu is 
zeker niet waar. Zoals iedereen op het 
desbetreffende grafmonument kan 
lezen was geen van de betrokkenen 
‘gewoon’ soldaat; zij hadden allen 
een rang – van Gefreiter (korporaal) 
en Feldwebel (sergeant eerste klas) 
tot en met Leutnant (luitenant). Vier 
van hen waren bovendien vlieger, 
een functie die een behoorlijke oplei-
ding vereist. En tenminste vier van de 
‘jonge jongens’ waren (met resp. 26, 
29, 37 en 39 jaar) aanmerkelijk ouder 
dan de geallieerde militairen waar zij 
naast waren komen te liggen. Het is, 
kortom, alleszins aannemelijk dat de 
tien in Vorden rustende, kennelijk 
geharde Duitse militairen er het no-
dige aan hebben bijgedragen om de 
nazi-heerschappij over bezet Europa 
zo lang mogelijk in stand te houden. 

Zelf denk ik op 4 mei aan de mensen 
die de verschrikkingen hebben mee-
gemaakt, Mensen die hebben gezien 
hoe hun oude oma aan haar haren 
het huis werd uitgesleept, mensen 
die de dood werden ingejaagd, ter 
vermaak van de bezetter naakt door 
doornstruiken werden gejaagd, opge-
jaagd door afgerichte herdershonden, 
mensen die werden doodgeknup-
peld…..mensen die gewoonweg wer-
den vernietigd. De Duitse militairen 
op onze begraafplaats hebben daar 
direct of indirect aan meegewerkt. 
Misschien waren zij persoonlijk geen 
nationaal socialisten maar zij hebben 
in ieder geval wel voor die verderfe-
lijke ideologie gestreden. Zij hebben 
bijgedragen aan het voortduren van 
de bezetting van Nederland, aan het 
rekken van de ellende in de gevange-
nissen en concentratiekampen, aan 
de vele ‘last minute’-executies (o.a. 
IJsselkade, Zutphen!), aan de honger 
en de angst. Dhr Hartelman is ver-
bolgen dat er werd gesproken over 
het herdenken van nazi’s, dit waren 
toch nazi’s? Hoe wil Hartelman deze 
getrainde Duitse militairen anders 
noemen.

Op 4 mei denk ik ook aan de men-
sen die voor onze vrijheid hebben ge-
vochten. Over jonge jongens gespro-
ken, die ver weg van huis een ander 
continent hielpen bevrijden. Die het 
strand van Normandie bestormden 
in de wetenschap dat zij het niet zou-
den overleven, vechtend voor onze 
vrijheid. Wie ooit in Normandie is ge-
weest en de 10.000 graven heeft be-

zocht van de jongens die daar liggen
begraven, gemiddelde leeftijd 19 jaar,
moet wel onder der indruk zijn…..
wat een schril contrast met de Duit-
sers die begraven liggen in Vorden. 

Ik ken veel mensen uit de kring van
voormalig verzet en vervolgden. Na-
mens hen hartelijk dank voor uw fijn-
gevoeligheid anno 2012. Och, zoals de
heer Hartelman cynisch opmerkte, 
de verzetsmensen zijn toch bijna al-
lemaal dood. Laat ik u verzekeren dat
hun nazaten in ieder geval nog leven.
Door mijn ouders die actief waren
in het verzet, mijn vader maakte op
zeer jeugdige leeftijd o.a. een illegale
krant, heeft mijn jeugd grotendeels in
het teken gestaan van WOII. Ook na
de oorlog waren zij actief in organisa-
ties als voormalig verzet Nederland,
waarbij zij veel slachtoffers en ver-
zetmensen met psychische en licha-
melijke problemen ten gevolge van
de oorlog hebben geholpen. En over
die verzoening gesproken. Veel oud-
verzetsmensen en nazi-slachtoffers
hebben jarenlang op scholen en op
andere plaatsen voordrachten en le-
zingen gegeven over hun ervaringen
in de jaren 40-45. Naast de wreedheid
en intolerantie van de nazi’s werd 
daarbij steeds benadrukt dat de basis
van het nazidom werd gevormd door
de haat en dat die haat moet worden
bestreden om tot een betere wereld
te komen. Onderdeel daarvan is het
open tegemoet treden van nieuwe
generaties Duitsers en Japanners. Het
heeft niets te maken met de wieder-
gutmachung, dat station zijn wij al-
lang gepasseerd, de enige opwinding
die ik voel als ik het woord Duitser
hoor is wanneer het Nederlands elf-
tal tegen Duitsland moet voetballen.
Ik heb niets tegen de Duitsers, ga er
graag op vakantie, koop Duitse pro-
ducten en veel van mijn klanten ko-
men uit Duitsland.

Met de uitspraak van burgemeester 
Aalderink dat hij er trots op is dat
95% de bevolking hem steunde, denk
ik dat hij i.p.v. de bevolking, de be-
zoekers van de herdenking bedoelt.
Alsof het om de steun aan hem zou
gaan. En met die uitspraak lijkt het
alsof je door langs de Duitse graven 
te lopen vergevingsgezinder, zo niet 
betere mensen bent, wanneer je
langs de Duitse graven bent gelopen.
M.a.w., als je er niet langs bent gelo-
pen, hoor je er niet bij. Immers, zij
waren in staat te vergeven en zich
te verzoenen met de voormalige vij-
and. Maar zoals mijn vader terecht
opmerkte (ja, hij leeft nog); wat is 
makkelijker dan vergeven wat een 
ander is aangedaan, wat gaat vlotter
dan je verzoenen met een vijand die
je eigenlijk zelf nooit als vijand hebt
ervaren?

Laten wij voortaan de Duitse gra-
ven links liggen en doen waarvoor
de Nationale herdenking op 4 mei 
is bedoeld. Het herdenken van onze 
slachtoffers en onze helden. Dat heb-
ben ze verdiend!

J.A.J. Hesselink, Vorden

Nationale herdenking Vorden

Met goede combinaties werden er 
heel wat kansen gecreëerd. Het enige 
wat de ploeg verweten kan worden 
is dat het maar 2-0 is geworden. De 
doelpunten vielen in de tweede helft. 
In een kort tijdsbestek was het eer-
ste Dennis Wentink die met een rake 
kopbal voor de 1-0 zorgde. Kort daar-
na schoot Erik Oldenhave een vrije 
trap er snoeihard in. 

In het laatste kwartier probeerde An-
gerlo Vooruit nog met een offensief
nog een goal te forceren, maar Robin
Verstege hield voor de vierde keer in
vijf duels zijn doel schoon. 

Doelpuntenmaker Erik Oldenhave
was zeer in zijn nopjes met de zege.
“Een uitslag die goede perspectieven
geeft voor volgende week zondag. Je
had het je alleen nog gemakkelijker
kunnen maken door er nog één of 
twee in te schieten”. 

“Als iedereen volgende week zondag
zijn normale niveau haalt, dan zie ik
ons een ronde verder komen”, aldus
Erik Oldenhave.

Goed begin Vorden in nacompetitie
Vorden - Door doelpunten van 
Dennis Wentink en Erik Olden-
have boekte Vorden een 2-0 over-
winning. De eerste helft was ge-
lijkopgaand. In de tweede helft 
was Vorden heer en meester op 
veld twee.



De promotie/degradatiewedstrijden 
moesten worden gespeeld op dins-
dag 8 mei tegen D1 van Kerkemeijer/
Gemini. Zij waren in de 1e klasse D 
op de tweede plaats geëindigd. De 
tweede wedstrijd tegen D1 van Focus. 
Dit team was op de 10e plaats in de 
promotieklasse geëindigd, waardoor 
ze promotie/degradatiewedstrijden 
moesten spelen. Deze wedstrijd stond 
gepland op 12 mei. Door “versterkte” 
promotie in de hogere poules kwa-

men er zaterdag 5 mei drie plaatsen 
in de promotieklasse vrij. Dit bete-
kent dat de Vordense dames zich zon-
der het spelen van de promotie/de-
gradatiewedstrijden hebben weten te 
plaatsen voor een niveau hoger. Met 
deze prestatie werd de doelstelling 
voor dit seizoen gehaald waardoor 
het niveauverschil in de klasse tus-
sen D1 en D2 kleiner wordt. Dinsdag 
8 mei werd dit heugelijke feit met 
een klinkende 3-0 overwinning in een 

oefenduel tegen Kerkemeijer/Gemini 
bezegeld . Gebak, champagne en een 
roos waren er voor de 10 dames eb 
hun trainer-coach Han Somhorst.

Tijdens de spannende competitie 
heeft D2 veel ondersteuning gehad 
van hun sponsors Schuurman en 
DAVID autowascentrum en de sup-
porters. Daarvoor willen zij, Ilona 
Kortstee, Marlous Leunk, Ellen Waal-
re, Diewertje Dijkman, Ilse Waalre, 
Maaike Draaijer, Leonie Ludden, Mo-
nique Sleumer, Marleen Bokkers en 
Marloes Klein Haneveld allen harte-
lijk bedanken. 
Ook volgend seizoen hopen ze weer 
op alle aanmoedigingen te mogen re-
kenen.

DASH dames 2 promoveert naar de 
promotieklasse

Vorden - Gedurende het hele seizoen hebben de dames van dames 2 
van DASH geknokt om de 1e of 2e plaats op de ranglijst. De eerste 
plaats betekende directe promotie naar de promotieklasse, de tweede 
plaats betekende promotie/degradatiewedstrijden na afloop van het 
reguliere seizoen. Op 14 april j.l. stelden de dames de 2 plaats veilig, 
zodat promotie/degradatie wedstrijden spelen een feit was.

Huldiging van de coach Han Somhorst en de spelers.

HET KAPPERSKOLLEKTIEF?
Het Kapperskollektief is een groep 
van 10 kapsalons uit het oosten van 
Nederland. Deze groep komt 9 keer 
in het jaar bij elkaar, op de eerste 
woensdag van de maand van half 8 
tot half 10 in Ruurlo bij De Luifel. Pa-
trick Kalle & Cor Bouw (bekende kap-
pers) brengen de kapsters de nieuw-
ste haarmodelijnen en kniptechnie-
ken bij, terwijl de ondernemers van 
de salons ondertussen in een andere 
zaal zitten en bezoek hebben van ver-
schillende sprekers. Zoals een mar-
ketinggoeroe, verzekeringsman en 
meer.

DE AWARDS
2 mei 2012 was dan ook de laatste 
avond van de 9, de afsluitende avond 
van seizoen 2011-2012, waarbij er 
altijd iets bijzonders gebeurt. Deze 
keer was het een heuse Award show. 
Per salon had 1 model een complete 

metamorfose gekregen. De vakjury
bestaande uit Erik Bijlstra (kapper), 
Esther Dijkman (visagiste) en Dian
Huis in het Veld (Styliste) besloten
uiteindelijk wie de winnaars waren.
Ook  Da Vinci for Hair deed mee aan
deze Award show maar won helaas
geen prijs. Het was een inspirerende
avond vol nieuwe haartrends en een
super afsluiting van het seizoen. 

KAPPERSKOLLEKTIEF 
GARANTIE
Voor de klanten van Da Vinci for 
Hair is het natuurlijk super dat er zo
regelmatig wordt getraind. Da Vinci
for Hair draagt dan ook de kwaliteits-
stempel van het Kapperskollektief,
De Kapperskollektief Garantie. Deze
garantie houdt in dat de kapsters in
de salon altijd up-to-date zijn voor
wat betreft de nieuwste technieken &
haarmode. Zekerheid dus dat jij als
klant goed geknipt wordt!

Da Vinci for Hair
Kappperskollektief Awards

Ruurlo -Woensdagavond 2 mei werden in Ruurlo de Kapperskollektief
Awards gehouden. 10 kapsalons streden hierbij om de 3 eerste prijzen
in de categorieën Coupe, Color en Metamorfose.

En dat is ook de insteek van deze open 
dagen, kennis laten maken met ons 
bedrijf. Wij hebben dit pand en de 
bijbehorende grond bijna een jaar ge-
leden aangekocht. Vroeger was hier 
een bedrijf gevestigd dat golfballetjes 
produceerde. Toen de eigenaar over-
leed, kwam het pand in de verkoop. 
Wij hebben er inmiddels een kap-
schuur bij laten bouwen, waarin de 
machines worden ondergebracht (kra-
nen, tractoren, gazonmaaiers, diepla-
ders e.d.). Verder beschikken we hier 
over een ruim kantoor en een flinke 
parkeerplaats. Zelf kweken doen we 
niet meer. Struiken, planten, heggen 
e.d. betrekken wij direct van de groot-
handel. Vandaag bestellen en morgen 
wordt er afgeleverd. Datzelfde geldt 
voor de producten die we nodig heb-
ben voor het maken van bijvoorbeeld 

tuinhuisjes, schuttingen, bestratingen, 
visvijvers e.d.’, zo zegt Harry Wassink. 
Circa tien jaar geleden kwam de gebo-
ren Fries (Surhuisterveen) in contact 
met Henk Loman, die jaren geleden 
het hoveniersbedrijf van de gebr. Ket-
telerij heeft overgenomen. Harry Was-
sink: ‘Na de MAVO in Wolvega, heb ik 
in Frederiksoord (Drenthe) de studie 
hovenier afgerond. Vervolgens heb 
ik met veel plezier, tien jaar bij een 
hoveniersbedrijf in Grouw gewerkt. 
Toen wilde ik wat anders en kwam ik 
in contact met Henk Loman. In 2008 
kreeg ik de kans om het bedrijf dat 
toen aan de Rondweg was gevestigd, 
over te nemen. Eerst een ‘plan van 
aanpak’ gemaakt waaraan de bank 
haar fiat gaf. Vervolgens vanuit werk-
nemer als eigenaar aan de slag gegaan. 
Gezien de bekendheid heb ik de naam 

‘Hoveniersbedrijf Kettelerij’ bewust 
aangehouden. Qua werkzaamheden 
veranderde er voor mij niet veel. Als 
‘rechterhand’ van Henk Loman hield 
ik mij ook al bezig met de planning 
van de werkzaamheden, offertes, cal-
culaties e.d., zo zegt Harry Wassink.
Bij de overname was wel contractueel 
vastgelegd dat het bedrijf en pand aan 
de Rondweg voor een periode van mi-
nimaal drie jaar gehuurd moest wor-
den. Harry Wassink: ‘Huren kost na-
tuurlijk best veel geld, wat dat betreft 
dus blij met de aankoop van dit pand 
op het industrieterrein. De klanten-
kring van hoveniersbedrijf Kettelerij 
bevindt zich in een straal van pakweg 
30 kilometer rondom Vorden. Harry 
Wassink: ‘Zo’n 90 procent van de 
klanten zijn particulieren. Het in orde 
laten maken van tuinen c.q. aanleggen 
tuinen is de laatste jaren met circa 70 
procent toegenomen, Natuurlijk ha-
ken er in deze tijd van recessie ook wel 
eens klanten af door bijvoorbeeld ver-
huizing of hij/ zij raakt de baan kwijt 
en dan kan ik mij voorstellen dat geld 
uitgeven aan tuinen even taboe is. Wij 
hebben een flink aantal zogenaamde 
‘abonnementsklanten’ waar wij weke-
lijks, om de twee weken of maande-
lijks komen. Wij zijn specialist, heb-
ben we een tuin aangelegd dan geven 
we een jaar lang garantie’, zo zegt hij. 
Nu Harry Wassink meer en meer als 
manager functioneert mist hij zelf wel 
eens ‘het wroeten in de grond’, zoals 
hij zelf lachend aangeeft. ‘Aan de an-
dere kant geeft het ook grote voldoe-
ning dat het maken van een plan tot 
de aanleg van een fraaie tuin leidt.’ 
Achter de schermen wordt de hove-
nier bijgestaan door zijn vriendin Irma 
Woltering die de administratie voor 
haar rekening neemt. Een hovenier 
is dagelijks afhankelijk van het weer. 
Als Harry Wassink het voor het zeg-
gen had: ‘In de winter geen sneeuw en 
vorst, maar het liefst het gehele jaar 
door een temperatuurtje van 15/16 
graden en zo nu en dan een ‘heerlijk 
buitje’. Waarvan acte!

Nieuw pand hoveniersbedrijf Kettelerij

Eigenaar Harry Wassink met 
hart en ziel hovenier

Vorden - Bij het hoveniersbedrijf Kettelerij aan de Nijverheidsweg op 
het industrieterrein in Vorden, wordt momenteel met man en macht 
gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor het weekend van za-
terdag 19 en zondag 20 mei wanneer er ‘open huis’ wordt gehouden. 
Eigenaar Harry Wassink: ‘De mensen vragen ons dikwijls, waar zitten 
jullie eigenlijk op het industrieterrein

Harry Wassink

Een stiltedag is voor alle deelnemers 
een bijzondere ervaring. Een dag voor 
jezelf, waarop helemaal niets hoeft. 
De dag zal bestaan uit het beoefenen 
van verschillende vormen van medi-

tatie onder professionele leiding van
Mindfulness trainster Ilse van Dijk.
Tussen de middag is er een lunch en
tijd om de mooie omgeving van De
Lindense Laak, in stilte, te verkennen.

Voor informatie en aanmelden voor
de Mindfulness stiltedag: 
ilsevandijk@demindfulnesszaak.nl
www.demindfulnesszaak.nl

Een dagje stilte, een dagje voor jezelf! 

Mindfulness stiltedag
Vorden - De Mindfulness Zaak or-
ganiseert op zondag 3 juni voor 
de tweede keer een Mindfulness 
stiltedag in De Lindense Laak in 
Vorden.
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Zoals zo vaak, ontstond dit idee tij-
dens een feestje. In eerste instantie 
wilden Nico Smit en Harrie van Pelt 
een wijkopera organiseren, maar dit 
bleek toch moeizamer te gaan dan de 
heren nippend aan hun drankje had-
den  verwacht. “Er was bij organisaties 
buitengewoon veel interesse voor het 
project, maar twee jaar geleden was 
het moeilijk om fondsen te werven.”

Bovendien was niet eens bekend of er 
in de wijk Leesten wel draagvlak was 
voor het idee van Smit en Van Pelt. 
“Daarom hebben we vorig jaar op Na-
tionale Burendag voor het eerst een 
Open Deuren Dag gehouden.” Tus-
sen de 40 en 45 Leestenaren openden  
de deur en lieten hun wijkgenoten 
zien met welke hobby’s en kunstvor-
men zij zich bezighouden. Daarnaast 

werd die dag de LeestenRun gelopen 
en het Leestenlied gezongen tijdens 
de muzikale slotact. Ook was er een 
flashmob bij de Jumbo-supermarkt 
was een hoogtepunt.

SINT LAESTITIUS
Smit: “Het viel op dat er achter die 
normaal gesloten deuren veel talent 
schuilging.” Voor de aankomende 
editie hoopt hij op nog meer animo. 
Deze dag zal Sint Laestitius al cen-
traal staan. Volgens het verhaal dat 
Nico Smit vertelt, organiseerde deze 
Zutphense beschermheilige van 
nieuwkomers en immigranten vroe-
ger ook al een dag waarop alle kin-

deren het huis verlieten en naar een 
centrale plek trokken om dingen te 
knutselen en maken. Uiteraard lieten 
zij hun deur open staan.
Op 22 september trekken om 12.00 
uur muzikanten door Leesten om de 
kinderen op te halen en naar drie 
centrale plekken in de wijk te bren-
gen. Daar zullen verschillende kun-
stenaars hen van alles bijbrengen 
en ook kunstwerken met ze maken. 
“Terwijl de kinderen bezig zijn, kun-
nen de wijkbewoners net als vorig 
jaar bij elkaar in huis kijken om el-
kaar te leren kennen.” Omstreeks 
17.00 uur presenteren de kinderen 
hun werk en na afloop is er een heuse 
Laestitius-maaltijd.

OPENLUCHTSPEL
De stuurgroep waar behalve Nico 
Smit onder meer Van Pelt en Jan te 
Lindert zitting in hebben, hopen dit 
jaar zo veel mensen enthousiast te 
krijgen dat volgend jaar een groot 
openluchtspel in de wijk georgani-
seerd kan worden. In de projectgroep 

zit al de nodige knowhow. Zo is
Nico Smit jarenlang docent geweest 
aan het conservatorium en was Te
Lindert directeur van het Luxor in
Zutphen. Ze hebben Theo Soontiëns
bereid gevonden om de artistieke lei-
ding op zich te nemen. Hij was eerder
al betrokken bij het theaterproject
‘Stad voor een dag’ in de Zutphense
Noorderhaven.
“De wijk moet ons idee adopteren”,
legt Smit uit. “We hopen dat bijvoor-
beeld het bejaardenkoor, maar ook
de groep skaters meedoen. Het moet
een blauwdruk worden voor nieuwe
wijken.” Volgens hem is Leesten nu
nog een slaap/werkwijk waarin nau-
welijks voorzieningen zijn, maar 
dat kan veranderen. De zavelgrond
waarop de wijk is gebouwd, spreekt
in hun voordeel. Die heeft als ken-
merken dat ze doorwortelbaar en dus
vruchtbaar is.

KIJK VOOR MEER INFO OP: 
WWW.ZAVELPROJECT.NL

Aan de hand van St. Laestitius op weg naar Leestens openluchtspel

Leesten – Aan de hand van de ‘Zutphense heilige Laestitius’ gaat Lees-
ten op weg naar een groot openluchtspel dat in 2013 door de bewoners 
in de wijk wordt opgevoerd. Dat is althans de wens van de mannen die 
de kar trekken in het zogeheten zavelproject. Om draagvlak te creëren 
wordt dit jaar op zaterdag 22 september eerst de tweede editie van de 
Open Deuren Dag gehouden in Leesten.

Vorig jaar waren er al behoorlijk wat Leestenaren op de been tijdens de Open Deuren Dag. De organisatie hoopt dit jaar op nog meer 
animo zodat er draagvlak ontstaat voor een groot openluchtspel in 2013 in de Zutphense wijk.

Natuurmonumenten heeft samen 
met de Keuken van Hackfort een 
bijzonder programma samengesteld. 
Een interessante rondleiding over het 
landgoed, een heerlijk diner in het 
kasteel en een sfeervol concert op de 
kasteelvijver. De tuinman en een na-
zaat van de kasteelheren van Hackfort 
nemen u mee op reis door verleden, 
heden en toekomst van het kasteel en 
landgoed. Met hun verhalen openen 
zij moeiteloos de deur naar de wereld 
van de landgoedbewoners. Wat is hun 
kijk op de wereld, wat zijn de verbor-

gen geheimen? Het decor is het prach-
tige landgoed en kasteel van Hackfort. 
Na de rondleiding schuift u aan bij de 
boswachter van Hackfort voor een 
heerlijk driegangen diner in het kas-
teel, verzorgd door brasserie De Keu-
ken van Hackfort. Muziekgroep Air 
Laut sluit de avond af met een concert 
op het nieuwe podium in de vijver op 
het landgoed. Bij slecht weer vindt het 
concert plaats in het kasteel. Het ar-
rangement Heerleyck Hackfort begint 
om 15.00 uur en eindigt om 20.00 
uur. Belangstellenden kunnen reser-

veren via www.natuurmonumenten.
nl of de Ledenservice, tel. 035 – 6 55
99 11. Vooraf aanmelden is noodza-
kelijk. Het landgoed Hackfort is een 
landgoed waar al sinds de vroege 
middeleeuwen gewerkt wordt aan
landschap en cultuur in een rijke na-
tuurlijke setting. Natuurmonumen-
ten zoekt steeds naar nieuwe functies
om het landgoed voor de toekomst
ook een stevige economische basis te
geven, uiteraard met respect voor de
grote cultuurhistorische waarden van
terrein en gebouwen. Het Koetshuis 
is in het voorjaar van 2011 verbouwd
tot Brasserie ‘Keuken van Hackfort’. 
In de Westerholtzaal organiseert Na-
tuurmonumenten al regelmatig cul-
turele activiteiten. Met de komst van
het vijvertheater kan het aanbod nog
gevarieerder worden.

Vijvertheater op landgoed Hackfort

Vorden - Met man en macht is er gezaagd en getimmerd aan een vijver-
theater op landgoed Hackfort. Dit drijvend podium tussen de groene 
coulissen van het landgoed vormt het decor voor kleine muziek- en 
theatervoorstellingen. Het biedt plaats aan ongeveer 70 toeschouwers. 
Het vijvertheater zal voor het eerst gebruikt worden op 19 en 20 mei, 
door muziekgroep Air Laut, tijdens de Heerleyck Hackfort dagen.Marloes is als haarstyliste thuis in 

vele haarstijlen en kniptechnieken 
voor dames en heren met persoonlij-
ke aandacht voor uw haar en kapsel. 
Daarom is Haarstudio Marloes voor-
zien van de modernste apparatuur 
en gebruikt zij topproducten van de 
merken als Goldwell en Schwarzkopf,

Na 5 jaar met veel plezier bij Salon 
Marianne gewerkt te hebben, heeft 
zij de keuze gemaakt om voor zich-
zelf te gaan beginnen. Marloes wilde 
als klein meisje al kapster worden 
en met de opening van haar eigen 
haarstudio gaat voor haar een wens 

in vervulling. Marloes is opgeleid tot 
topstyliste en volgt veel cursussen om 
de nieuwste haarmode en trends in 
haar haarstudio te kunnen advise-
ren en toepassen. Daardoor zijn haar 
klanten altijd verzekerd van de actu-
ele haarmode en de beste zorg voor 
hoofd en haar. Een afspraak maken 
is niet nodig. Haarstudio Marloes is 
gevestigd in het voormalige pand van 
Schoenmakerij Visser. Deze ruimte 
heeft zij omgetoverd tot een moderne 
haarstudio.
Haarstudio Marloes is telefonisch te 
bereiken op nummer: 0575-551967.

Nieuwe Haarstudio voor 
dames en heren van start

Vorden - Op dinsdag 15 mei opent Haarstudio Marloes haar deuren 
aan de Raadhuisstraat 18 te Vorden. Deze professionele dames en he-
ren haarstudio wordt gerund door Marloes Meulenbroek.



Op 10 mei 1940 werd Nederland be-
zet door de Duitse strijdkrachten. 
Deze bezetters bestonden voor het 
overgrote deel uit jongemannen, die 
voor hun nummer opkwamen en ze 
waren supertrots dat ze voor volk, 
vaderland en führer landen hun vrij-
heid afpakten, een compleet volk de 
gaskamers injoeg (waaronder veel ba-
by’s en kinderen) en een verderfelijke 
en barbaarse diktatuur invoerden.
Tot mijn verbazing moeten we nu 
ineens deze bezetters als slachtoffers 
zien. Waarom? Omdat ze voor ,,hun 
nummer’’ opkwamen? Dat deden ze 
in 1940 ook!
Omdat ze de oorlog aan het verliezen 
waren? Ze vochten tot het bittere 
einde voor volk, vaderland en führer.
Ik vind het heel vreemd, dat we be-

zetters moeten gaan herdenken op de
dag dat we de slachtoffers van deze
bezetters herdenken en dat er zelfs 
bloemen op dit graf zijn gelegd.
Loop wat mij betreft op 364 dagen 
per jaar langs dit Duitse graf en denk
na over de waanzin van de oorlog en
volkerenmoord, maar doe dit niet op
die ene dag dat we hun slachtoffers 
herdenken, waarvan miljoenen niet 
eens een graf hebben.

M.L. de Jonge
De doeschot 5

Vorden

Te uwer informatie:
Ik ben van na de oorlog.
Ik heb geen familieleden verloren als
gevolg van deze oorlog.
Er is nog nooit een Duitser geweest 
die mij heeft kwaad gedaan.

Aan de redactie van Contact
Vorden, 9 mei 2012

Al 11 jaar brengt ‘Celtic Wind’ Irish 
Folk, traditionals afgewisseld met 
moderne Ierse songs van onder 
meer The Corrs, Christie Moore en 
Mary Black. De bandleden bespelen 
een keur aan instrumenten: mando-
line, tenor banjo, 2¿ gitaar, 2¿ viool, 

percussie, accordeon, tin whistle en 
zang, zo nodig 5-stemmig. Met elkaar 
maken ze prachtige Ierse muziek 
waarbij jong en oud zich thuis voelt. 
In januari jongstleden had TOM met 
‘Celtic Wind’ - toen in één program-
ma met Gery Groot Zwaaftink - een 

uitverkocht huis. De bloemlezing die 
uit dat optreden is ‘geplukt’ kan op 
de webstek van het theater (www.
tom-vorden.nl - kijk bij ‘Artiesten’) 
worden bekeken en beluisterd (kop-
telefoon aanbevolen!) Het is wense-
lijk via de webstek te reserveren of te-
lefonisch (0575- 555783). Hebt u geen 
vervoer of u wilt liever niet alleen? 
Bel dan tot vrijdag 17.00 uur met 06- 
57079558. U wordt dan opgehaald en 
thuisgebracht, uw rolstoel of rollator 
kan ook mee.

Celtic Wind op herhaling in TOM

Vorden - Zondagmiddag 20 mei maakt de formatie ‘Celtic Wind’ uit 
Didam haar opwachting in Theater Onder de Molen dat is gevestigd 
aan de Lindescheweg 29 in het buurtschap Linde bij Vorden. ( Aanvang 
15.00 uur ). In de Achterhoek is deze formatie bekend geworden door 
haar optredens tijdens het Achterhoek Spektakel.

Dit rijmt niet met de commotie t.a,v.
de herdenkingen op 4 mei Het verbod 
van de rechter om de Burgemeester 
te verbieden om langs oorlogsgra-
ven van Duitse soldaten te lopen is 
m.i.strijdig met de democratische be-
ginselen ,maar past ook niet meer in 
deze tijd NB ruim 60 jaar geleden.
Het is goed om te realiseren dat deze 
soldaten van de Duitse Wehrmacht 
ook moesten opkomen voor hun 
nummer ,net als de Engese militairen 
Anders waren zij gefusilleerd Ook zij 
waren waarschijnlijk liever bij vrouw 
en kinderen thuis gebleven TOF heeft 
met zijn luchtmanoevres ook een 
nare “GRAP” uitgehaald Dit geld had 

beter besteed kunnen worden!!!
Dan nog de mijnheer met spandoek
Realiseert hij zich wel dat de huidige
politiek in Israel Nazimethodes toe-
past Ik hoef geen voorbeelden te ge-
ven die waren genoeg op tv.
En wat te denken van de opstelling
van de Ned regering die op alle kwa-
lijke praktijken van Israel geen kri-
tiek levert Is dat niet een wat zieke-
lijke symbiose??

Maar Laten we blij zijn met een Ver-
enigd Europa en meer denken aan
Beethovens Negende Symphonie
ALLE MENSCHEN WERDEN BRUDER.

Komen de Israelies en de Palestijnen
ook zover O\f Krijgen we daar nog 
eerst een Derde Wereldoorlog??

Mevrouw Drs h.K Umbach-Brandsma
Vorden.

4 mei herdenking
Wij beroepen ons op ons op onze 
tolerantie en Christelijke verge-
vingsgezindheid WIE ZONDER 
ZONDEN IS WERPE DE EERSTE 
STEEN!!!

Kritiek op mensen die ook de in de 
oorlog gevallen Duitsers herdachten, 
is aan het verstommen.
Waren alle Duitse soldaten moorde-
naars en waren alle Nederlandse sol-
daten alleen maar mannen van eer, 
die “”hun leven gaven”” voor ons 
land?
Of waren ze misschien allemaal 
slachtoffers van de machthebbers en 
rijken die aan oorlog en andere ellen-
de geld verdienen? En zelf beveiligd 
hun leven leiden in luxe en weelde 
en aanzien?
Werden ze niet allemaal ge-hersen-
spoeld tijdens hun opleiding, om 
vooral in medemensen hun vijand te 
zien?
Geldt dat niet voor al die Chineesjes, 
,Japannertjes, Russen enz. enz. die 
met hun stijve 

benen lopen te marcheren als mari-
onetten in de dodendans? Spelen de
machtigen der aarde niet een spelle-
tje met hen door hun macho-manne-
lijke energie te stimuleren en deze te
gemruiken om indruk te maken op
de vermeende vijand?
Moet ons medelijden niet vooral ge-
richt zijn op onszelf; dat we zo het
slachtoffer zijn van wereldlijke heer-
sers die door hun stompzinnige heb-
zucht en machtswellust 
onze mooie aarde in rouw en leed
hullen? Die alles in het werk stellen
om met 
 sadistische geweldfilms van dag tot 
dag onze jeugd te vergiftigen, opdat
ze later ook
gebruikt kunnen worden voor vernie-
tiging.
En dan is oorlog nog maar een onder-
deel van alle ellende die mens en dier
wordT aangedaan....
 

M. van Dam, Wichmond

SOLDATEN VAN EER?
Ziezo de vlaggen zijn weer gebor-
gen en we gaan over tot de orde 
van de dag.

De slotdag was bloedstollend omdat 
er nog andere teams kans maakten 

op de titel. De F4 hield het hoofd koel 
en versloeg de tegenstander met 0-11. 

Het kampioenschap werd groots ge-
vierd met knallende kurken en spui-
tende kinderchampagne. Terug in 
Vorden werd het hele team getrak-
teerd in de Herberg door oma Hanny 
op friet met een frikandel terwijl uit 
de speakers “we are the champions” 

Vorden F4 kampioen!

Vorden - Afgelopen zaterdag, op de laatste speeldag van de competi-
tie, is de F4 van VV Vorden onder leiding van het trainerstrio Robert 
Ruiterkamp, Rene Brummelman en Frank Nijenhuis kampioen ge-
worden!

(vlnr) Robert Ruiterkamp, Rene Brummelman en Frank Nijenhuis, Gijs Brummelman, Jorn Ruiterkamp, Sebastiaan Voskamp, Ruben 
Zweverink, Mick Nijenhuis, Stan de Beus, Thijs Voskuilen, Joyce Mennings, Dion Eggink en Tijn Smit.

Inge Lotterman en Annelies Brouwer zullen een muzikale bijdrage verzorgen en Pim Brouwer 
de overdenking.  Op ongewone wijze zal de boodschap uit de bijbel vertaald worden naar het 
leven van alledag.

In de dorpskerk op 20 mei

Anders dan anders dienst
Vorden - Op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is er een verrassende dienst 
in de dorpskerk voorbereid door een aantal enthousiaste gemeenteleden.



Maandagnacht bij het verlaten van 
het feestterrein een onvoorstelbare 
hoeveelheid lege plastic glazen op 
straat. En nog frappanter, dinsdag-
morgen bij het krieken van de dag, 
zag het centrum van het dorp er 
weer spic- en span uit. Hulde aan de 
schoonmakers, die tijdens de ‘kleine 
uurtjes’ dit huzarenstukje hebben ge-
leverd! Na het klokluiden begon het 
Oranjefeest maandagmorgen met de 
traditionele aubade op het van Ar-
kelplein, waar zich een flink aantal 
dorpsbewoners had verzameld om de 
officiële opening van het Oranjefeest 
mee te maken. De scoutinggroep 
Vorden zorgde voor het hijsen van de 
vlaggen. Vervolgens bracht scouting 
een ere saluut, ondersteund door 
trompetgeschal van Dick Boerstoel. 
Ook aanwezig Bennie Lebbink, de 
schutterkoning van vorig jaar. Hij 
deed deze dag afstand van de troon. 
Ab Velhorst junior (voorzitter van 
de Oranjevereniging) tijdens de ope-
ning: ‘De belangstelling voor deze au-
bade geeft een goed Oranje-gevoel’. 
De gemeente Bronckhorst was deze 
ochtend vertegenwoordigd door wet-

houder Arno Spekschoor. Ook hij 
stond een moment stil bij het ski- 
ongeval van Prins Friso. De wethou-
der prees onze Koningin vanwege, 
ook in deze moeilijke tijden, haar 
plichtsgetrouwheid. Ook stipte hij de 
leefbaarheid in de gemeente Bronck-
horst aan. ‘Wij hebben in onze ge-
meente gelukkig heel veel inwoners 
die de leefbaarheid in stand houden. 
De Oranjevereniging in Vorden doet 
er eveneens volop aan mee. Het be-
stuur heeft voor deze Koninginnedag 
een mooi programma samengesteld. 
Prachtig om hier te mogen wonen 
en te werken’, aldus Vordenaar Arno 
Spekschoor. 
Na het zingen van het Wilhelmus en 
het Vordens Volkslied trok de mu-
ziekvereniging Sursum Corda en het 
publiek richting het centrum van het 
dorp waar de kinderen tot acht jaar 
in het Dorpscentrum werden ver-
maakt met een optreden van ‘War-
boel’. Strada Sports gaf een demon-
stratie, terwijl de liefhebbers van de 
Mini Bikes eveneens volop aan hun 
trekken kwamen. Inmiddels vertrok-
ken de deelnemers aan de oriënte-

ringsrit en werd in de Dorpsstraat 
ter hoogte van hotel Bakker met het 
ringsteken begonnen. Altijd een lust 
voor het oog. Omringd door honder-
den supporters zijn het veelal dames 
die de strijd met elkaar aanbinden. 
De mannen , stoer als altijd, gaan 
voor het schieten met als ultieme 
doel: schutterskoning te worden. Zo 
ook deze maandagochtend. 
De meeste deelnemers hadden ove-
rigens amper één schot gelost of de 
vogel plofte al (11.40 uur) neer op het 
grasveld nabij de dorpskerk. Vrijge-
zel Frank Bloemendaal stak zijn ar-
men (met geweer) triomfantelijk in 
de lucht. Wat volgde was een spon-
taan applaus, Frank werd de nieuwe 
schutterskoning. Een paar uur later 
werd hij door Ab Velhorst junior, 
voorzitter van de Oranjevereniging, 
voor zijn prestatie in het zonnetje ge-
zet. Maar wat is een koning zonder 
koningin. Frank mocht vervolgens 
voor een paar uurtjes Kirsten Re-
merie ‘lenen’. Van een date is geen 
sprake, ik blijf na vandaag weer ge-
woon vrijgezel’, zo sprak de nieuwe 
schutterskoning. Vader Bennie Bloe-
mendaal was apetrots op de prestatie 
van zijn zoon. Zo trots, dat Bennie 
bijna half Vorden op een glaasje bier 
trakteerde! 
Ook veel mensen op de been bij de 
huldiging van de schutterskoning en 

zijn (tijdelijke) gemalin s’ middags 
in de Dorpsstraat. Henk Barendsen 
werd door het bestuur van de Oran-
jevereniging in het zonnetje gezet 
vanwege zijn medewerking aan het 
vogelschieten. Henk is namelijk al 50 
jaar voorzitter van deze commissie. 
Uit dankbaarheid bood hij de Vor-
dense bevolking het vuurwerk aan 
dat s’ avonds om 22.00 uur nabij kas-
teel Vorden werd ontstoken. 

De uitslagen van de verschillende 
spelen waren: Vogelschieten: 1 Frank 
Bloemendaal (schutterskoning), 2 
Marinus Eskes (kop), 3 Jan Klein Gel-
tink (r.vleugel), 4 Bert Lichtenberg 

(l.vleugel), 5 Martijn Knoef na loting 
(staart). Oriëntatierit (10-14 jaar): 1 
Groep Esselink, 2 Sara Helmink, Joy-
ce van Amerongen en Vera Niesink, 
3 Ellen Besselink en Sanne Wentink. 
15 jaar en ouder: 1 Familie Ter Bo-
gt (Wichmond), 2 familie Veenen-
daal/Rietveld’, 3 Sharon, Denise en 
Marloes. Ringsteken: 1 Alie Sloëtjes, 
2 Marijke Oosterhuis, 3 Gea Vaneker. 
De prijsuitreiking werd muzikaal 
opgeluisterd door Fred Duyn. Na het 
spelen van het Wilhelmus voor de 
nieuwe schutterskoning schalde de 
stem van Fred door de dorpstraat met 
het nummer ‘We hebben een woon-
boot en die ligt in de Amstel’. Was ‘s 

morgens Sursum Corda 
voor de laatste keer on-
der deze naam actief 
op het Koninginne-
feest, ‘s middags blies 
Concordia voor het 
laatst onder haar eigen 
naam. Koninginnedag 
2013 zal gevierd wor-
den met de muzikale 
tonen van ‘Harmonie 
Vorden’. Wat betreft 
het onderdeel ‘Living 
Statues’ zie elders in 
Contact. Jong Gelre 
Vorden/Warnsveld was 
op Koninginnedag ook 
prominent aanwezig. 
Zij organiseerde t.b.v. 
Warchild ludieke en 
speelse sponsoractivi-
teiten, waarvoor zich 
veel deelnemers meld-
den.

Vorden - De Vordenaren hebben op een ‘ouderwetse’ manier het tra-
ditionele Oranjefeest gevierd. Oer- gezellig, honderden de mensen op 
de been (‘s avonds tijdens het vuurwerk zelfs een paar duizend) en 
dat alles onder een heerlijk schijnend Oranje- zonnetje. De terrassen 
zaten stampvol, veel muziek en prachtig om te zien, hoe de jeugd zich 
vermaakte. Tot na het middernachtelijk uur, een bomvol centrum. 
Een compliment aan het Oranjebestuur dat vanaf ‘s morgens vroeg 
tot heel laat in touw was om het iedereen naar de zin te maken.

aubade

Koning Frank met koningin Kirsten

volop muziek

Prachtig om te zien hoe de zaal bij 
verschillende nummers van de kapel 
mee ‘klatschte’. Erik Knoef die deze 
avond al jarenlang voor de Oranjever-
eniging organiseert, was blij dat de 
Ieselkapel de zaal bij het zingen van 
het Wilhelmus ondersteunde. ‘Vorig 
jaar stonden we zelf maar wat aan te 
klooien, vanavond was het ‘wunder-

bar’. Wisten jullie trouwens dat de 
Ieselkapel op weg naar hier, een al-
coholcontrole kreeg? De kapel vond 
dat zeer raar. De politie zei ‘Blaast 
u maar’, zo sprak Erik. Robert Kater 
stond tijdens zijn openingswoord 
heel in het kort stil bij het ski-onge-
val dat Prins Friso is overkomen. ‘On-
ze gedachten zijn bij de Koninklijke 

familie, wij wensen hen veel sterkte 
toe’, aldus Robert. Ook bedankte hij 
de vele vrijwilligers, de plaatselijke 
muziekkorpsen en de EHBO voor 
hun reeds jarenlange medewerking 
tijdens Koninginnedag.
Na wat technische problemen met 
de microfoons, duurde het niet lang 
of de stemming zat er flink in. Num-
mers als ‘Wir sind die Egeländer 
Musikanten’, ‘Musikantengruss’, 
e.d. gingen er in als koek. Bij num-
mers als bijvoorbeeld ‘Nur für dich’ 
met zang van Ris Leurs en Rinus 
Wagener werd het duo met ritmisch 
handgeklap ondersteund. Een groot 

gedeelte van de Oranjeavond werd 
opgevuld door Willem Rouwhorst in 
zijn rol als Willem Petas. ‘Ik ben een 
R.K. boer en dat staat voor Rundvee 
en Kippen’, zo opende Willem. Hij 
was nog helemaal in de ban over zijn 
deelname aan het KRO programma 
‘Boer zoekt vrouw’. Een prachtige 
persiflage van Willem. Als Achter-
hoekse boer vertelde hij hoe het er 
achter de schermen van de opnames 
aan toe ging. ‘Op gegeven moment 
verdwenen de cameraman en de re-
gisseur zelfs in de driefmest achter 
mien boerderieje’, zo sprak Willem. 
De zaal lag herhaaldelijk in een deuk.

Na de pauze kwam Willem, geheel in 
Oranje gekleed, nog een keer terug 
om te vertellen dat hij bij een vrouw 
uit Hardenberg zijn grote ‘Boer zoekt 
vrouw- liefde’ had gevonden en hoe 
ze nog lang en gelukkig leefden! De 
Ieselkapel, samengesteld uit mu-
zikanten uit de Achterhoek en de 
Liemers, zette na de pauze een ex-
tra muzikaal ‘tandje’ bij. Al spelend 
bleek de grote bewondering van de 
kapel voor Ernst Mosch. De bevlogen 
muzikant en dirigent die op 15 mei 
1999 overleed en die bij onze ooster-
buren furore maakte in het program-
ma ‘Zum blauwen bock’. Een T.V 
programma dat in de Achterhoek en 
Twente ook veel Nederlanders aan de 
beeldbuis kluisterde.

Ria Leurs en de Ieselkapel bracht o.m. 
met ‘ Böhmische Wind en ‘Aus Böh-
men kommt die Musik’ een ode aan 
de legendarische Ernst Mosch. De ka-
pel bleek behalve de voorkeur voor 
Egeländer en het Tsjechische genre, 
nog meer in haar mars te hebben. Zo 
speelde ze en potpourri van lekker 
in het gehoor liggende liedjes zoals 
bijvoorbeeld: ‘De kleine jodeljongen’, 
‘Hoor je het ruisen van de golven, 
hoor je het lied van de zee’. Ria Leurs 
trok met de microfoon in de hand de 
zaal in om het publiek ‘mee te krij-
gen’. En dat lukte voortreffelijk met 
als resultaat een gul applaus voor de 
artiesten en wat Vorden betreft: Een 
Oranjeavond als een prima ‘opwar-
mertje’ voor het Oranjefeest, twee 
dagen later!

Tijdens Oranjeavond met De Ieselkapel

Muziek, zang en veel plattelandshumor

Vorden - Egeländermuziek blijkt met name bij de senioren in onze 
samenleving nog altijd zeer in trek te zijn. Dat werd zaterdagavond 28 
april nog eens duidelijk onderstreept in het Dorpscentrum. Een volle 
zaal met een hoog ‘AOW gehalte’, dat volop genoot van de muziek van 
De Ieselkapel, de zang van Ria Leurs en Rinus Wagener en niet te ver-
geten van het optreden van Willem Petas die bij de burgerlijke stand 
staat ingeschreven als Willem Rouwhorst uit Zieuwent.

Vorden genoot van de Oranjezon en het Oranjefeest

Frank Bloemendaal schutterskoning



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

Wat is: A. Beschalteren. 

 B. Krietzoer. 

 C. Speit. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Ina heeft dit jaar drie kunstenaars 
uitgenodigd om samen te exposeren. 
Alle lezers worden uitgenodigd te ko-
men kijken naar drie totaal verschil-
lende persoonlijkheden in schilder-
kunst aangevuld met een drie dimen-
sionale vormgever in steen. De afgelo-
pen jaren kwamen de bezoekers, zoals 
Ina Bijvank van Galeriebronkhorst 
aangeeft, uit het hele land. Het zijn 
veelal toeristen die in een hotel, B & 
B of op een camping verblijven. Maar 
ook uit de directe omgeving is er veel 
belangstelling. Het is te merken dat 
het aantal ‘vaste bezoekers’, mensen 
die ieder jaar terugkomen, toeneemt. 
Voor Ina Bijvank en Charlotte Nas uit 
Lathum is het de eerste keer dat ze ge-
zamenlijk hun schilderijen exposeren 
met de Kunst10daagse maar ook op 
de komende Kunstmarkt in Keppel 
17 juni en in de Kapel van Bronkhorst 
van 18 - 24 augustus exposeren ze sa-
men. Joke Logtenberg en Ties Mulder 
doen dit jaar met de Kunst10daagse 

ook weer mee met schilderijen en
beelden. Hemelvaartsdag is vaak een 
topdag. Hopelijk werkt het weer dit
jaar weer mee want de kunstroute
op de fiets beleven blijft het mooiste.
Tot en met zondag 20 mei is iedereen
dagelijks nog van harte welkom van 
11.00 tot 17.00 uur. De vijf kunstrou-
tes vermeld in een prachtige brochure
is ook bij Ina verkrijgbaar. Zie voor in-
formatie www.galeriebronkhorst.nl
en www.kunst10daagsebronkhorst.nl

Drukke Kunst10daagse 
voor Ina Bijvank
Steenderen - Voor de zesde keer 
vindt op dit moment de Kunst-
10daagse in de gemeente Bronck-
horst plaats. Ina Bijvank doet 
voor de 4e keer mee. Veel mensen 
hebben inmiddels al kennis ge-
maakt met haar kunst en de bij-
zondere locatie, haar woonhuis 
aan De Wilgen 5 in Steenderen.

Tijdens de Kunst10daagse is Galeriebronk-
horst in Steenderen geopend.

Elly en Jos doen aan pottenbakken en Raku stoken. Ze 
werken daarbij met eigen gemaakte glazuren. In de tuin 
met vijver staan diverse Raku en Steengoed gebakken at-
tributen opgesteld.
Daarnaast maken ze Glas in Lood-voorwerpen als kikkers 
en vlinders, die op standaards her en der te zien zijn in de 
tuin. Op een aantal beschilderde oude pallets zijn voorstel-
lingen gemaakt met dieren zoals een koe en een uil.

Raku stoken en Glas in Lood
Velswijk - Tijdens de Bronckhorster Kunst10-daagse 
(tot 20 mei) bent u bij Jos en Elly Heerink aan de 
Neuzendijk 5 in de Velswijk welkom om hun kunst-
uitingen te bewonderen en ‘iets’ mee te maken van 
het proces tot het maken van Kunst.

Sinds 1529, mogelijk nog veel eerder, 
mochten de bewoners van de toen-
malige Markegronden het Gooy en 
Dunsborg en op de Zellemmer- Hat-
temermarke, plaggensteken op voor-
waarde, dat ze jaarlijks rond Hemel-
vaartsdag roggebrood leverden van 
minstens 22 pond bij de Dunsborger 
molen, bestemd voor de armen in de 
gemeente. Deze dag bij de Dunsbor-
ger molen op Hemelvaartsdag, groei-
de uit naar een jaarlijkse feestdag van 
de Markegenoten tot de Muldersflui-
te, (fluite is kermis). Voor de bouwlie-
den op de Zelhemmer- Hattemermar-
ke was de levering op de maandag na 
Hemelvaart op de Zelhemsebrink.
Degenen die het zwaarste brood le-
verde, vaak meer dan honderd pond, 
kreeg twee flessen wijn, woog het 
brood minder dan 22 pond, moest 
men zes stuivers betalen.

Vanaf 1772 werd het niet leveren van 
roggebrood bestraft met en dubbele 
levering in het volgend jaar.
Sinds 1807 werd bepaald dat de Mar-
kenrichters het brood zouden verde-

len onder de armen van de diaconie 
van Hengelo en Zelhem, in de verde-
ling 3/8 deel voor de protestanten, de 
rest voor de katholieken in Keijen-
borg en Hengelo.
Na de ontbinding van de Marken en 
het aanstellen van Gemeentebestu-
ren, besloot men om als een blijvende 
herinnering de traditionele broodle-
vering Muldersfluite in ere te houden 
en de erven (de oude bestaande boer-
derijen ), als cijnsplichtigen daarmee 
bij voortduring te belasten. Deze eeu-
wenoude traditie herleeft jaarlijks op 
Hemelvaartsdag, dit jaar op 17 mei, 
bij de Muldersfluite aan de Zelhem-
seweg 44 tussen Hengelo en Zelhem.
Onder het toeziend oog van de Goud-
se pijp rokende notabelen, de bur-
gemeester, de veilingmeester en de 
weger, vroeger de twee Markerichter 
en hun helpers, worden de per paard 
en wagen aangevoerde en voorafge-
gaan door de blaaskapel de door de 
cijnsplichtige boeren geleverde rog-
gebroden, gewogen en onder de toe-
schouwers geveild. De gever van het 
grootste brood krijgt na de weging, 

nog steeds twee flessen wijn. De 
opbrengst van deze historische rog-
gebroodveiling gaat dit jaar naar de 
Voedselbank in Zelhem en hulp bij 
het supermarkt project in de Keijen-
borg. Deze eeuwen oude vorm van 
gemeenschappelijke armenzorg is 
een voorloper van de huidige sociale 
zekerheden.
Omlijst door de klanken van de blaas-
kapel van Crescendo uit Hengelo, 
met dans en harmonica spel van de 
boerendansgroep “Wi’j eren ’t Olde” 
uit de Velswijk, bevat het programma 
bij de broodweging, ook dit jaar we-
derom een aantal activiteiten. Zo zijn 
er demonstraties van oude ambach-
ten in een grote tent en wordt verde-
re medewerking verleend door Muse-
um Smedekinck, de Oudheidkundige 
vereniging Salehem. De VVV Bronck-
horst komt met boekjes en fietsrou-
tes onze mooie gemeente promoten. 
Het Oratorium koor uit Zelhem komt 
met een tweede hands boekenstand. 
Een stand van de imkervereniging 
‘de Vooruitgang’ en een roggebrood 
snijmachine waarop u, het door u ge-
kochte roggebrood kunt snijden. De 
VVV Platforms van Hengelo en Zel-
hem verlenen hun medewerking met 
verkoop van roggebrood met nägel-
holt. Op het terrein is voor een hapje 
en drankje gezorgd.

Traditionele Broodweging 
Muldersfluite

Hengelo - Een eeuwenoude traditie herleeft jaarlijks op Hemelvaarts-
dag, dit jaar op 17 mei, namelijk het roggebrood wegen bij de Mulders-
fluite aan de Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en Zelhem.
De activiteiten bij de Muldersfluite starten om 12.00 uur en de rogge-
broodweging begint om ca. 14.00 uur.

Notabelen achter de pijp.

Tijd kan wonden hechten of zelfs he-
len. Vergeven is niet vergeten, maar 
leren van de lessen uit het verle-
dens. Vrijheid moet geen hol begrip 
zijn van diegene die menen het ver-
dient te hebben. Dit is een negatief 
vrijheidsgevoel, je stelt je boven een 
ander en niet met een ander. Ikzelf 
heb tijdens de Tweede Wereldoorlog 

beide ouders verloren. Nog steeds heb
ik moeite Duits te spreken, maar de
vrijheid voor Duitsers is voor mij even
dierbaar als de mijne. Het doet mij
altijd zeer als ik slecht onderhouden
graven zie van Duitse dienstplichti-
gen die meenden voor hun Vader-
land te moeten opkomen. Wij moe-
ten ook niet vergeten dat in Rusland
vele tienduizenden Nederlanders
liggen die toen meenden voor Duits-
land te moeten vechten. Zij maakten
de ‘verkeerde’ keuze. Verkeerde keu-
zes, dat is kenmerkend voor oorlog. 
In vrijheid herdenken we allen die in
oorlogsituaties zijn omgekomen, en 
wiens keuze dat niet was.

Johan Mollenhof

Vrijheid en Herdenken is voor een ieder
Vorden  Elke oorlog kent slacht-
offers, verraders, meelopers, 
mensen die zich verzetten, men-
sen die zich veilig menen door 
zich afzijdig te houden, vijanden, 
aanvallers, bezetters, vervolgers, 
enz., enz. Bij vrede rest de pijn. 
Met elkaar moeten we verder. 
Niet door wonden open te hou-
den ook al zijn ze nog zo diep.

Men kan deelnemen in verschillende
klassen, afhankelijk van de ervaring
die men heeft. Beginners kunnen
deelnemen in de C – klasse. De start
is tussen 12.30 en 13.15 uur vanuit
het clubhuis van De Graafschap-
rijders aan de Eikenlaan 2a in het 
buurtschap Kranenburg.

Orientatierit VAMC 
De Graafschaprijders
Vorden - De Vordense auto- en 
motorclub De Graafschaprijders 
organiseert zondag 20 mei een 
oriëntatie- en puzzelrit voor au-
to’s. De rit met een lengte van cir-
ca 70 kilometer is uitgezet door 
Jan Luiten en Erik Kleinreesink.
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De heer T. Roenhorst, Meidoornstraat 4 te Hengelo (Gld.) 
heeft ons de namen doorgegeven van de personen die op 
de foto staan. Onze dank hiervoor.

Namen personen op foto 
Broodweging Muldersfluite bekend

Zelhem - In Contact van 1 mei jl. stond het artikel 
‘Broodweging Mulderfuite’ met bovenstaande foto.

V.l.n.r.: Steven Fokking, Willie Seesink, Moeder (Riek) Fokking, Stien Fokking-Dimmendaal, Appie Fokking (overleden in 1958) en Willem 
Maalderink.

Na ontvangst en kennismaking zul-
len de leden nader geïnformeerd wor-
den over de Stichting Oude Gelderse 
kerken, de doelstelling en activiteiten 
in het algemeen en met betrekking 
tot de Antonius-van-Paduakerk in 
het bijzonder. Ook zal het Stichting-
bestuur dat het Heiligenbeeldenmu-
seum exploiteert de statenleden in-
formeren over de activiteiten van het 
Museum, de bezoekers, de exposities, 
de jaarlijkse grote kerststallen-expo-
sitie, maar ook over de wensen en de 
bouwplannen. De heer Gjaltema Van 
het Architectenbureau MAS zal een 
korte toelichting geven op de bouw-
plannen.
Het museum heeft de erkende muse-
umstatus, maar moet daarmee ook 
voldoen aan kwaliteitseisen. Het is 
juist daarom dat er dringend bouw-
kundige aanpassingen en voorzienin-
gen nodig zijn in en aan de monu-
mentale kerk, waarin het Museum is 
ondergebracht. Zo is het zeer noodza-
kelijk dat er een goede entree komt, 
een ontvangstruimte, goede sanitaire 
voorzieningen inclusief invalidentoi-
let en een koffiehoek opdat bezoekers 
ook iets kunnen gebruiken alvorens 
hun tocht door de Achterhoek voort 
te zetten. Deze bouwplannen zijn al 
enkele jaren (op papier) klaar. De to-
tale kosten van de bouwkundige aan-
passingen, voornamelijk met betrek-
king tot het afronden van het inge-
zette ‘herbestemming proces’ en het 
voldoen aan de museale kwaliteitei-
sen anno 2012, zijn geraamd op een 
investering van ca 2.6 miljoen euro.
Met deze investering kan het muse-
um zich duurzaam ontwikkelen met 
het oog op de toekomst en bovendien 
een belangrijke partner zijn in het 
(toeristische) activiteitenpalet van de 
Achterhoek. Het museum, dat met 
ca. 70 vrijwilligers wordt gerund, is de 
enige “slechtweervoorziening” in de 

gemeente Bronckhorst en inmiddels
een bekende culturele partner in de
regio. Het levert zo ter ondersteuning
van en samen met, andere bijzondere
ontwikkelingen een bijdrage aan de 
vitaliteit en economische ontwikke-
ling van de Achterhoek als geheel en
gemeente Bronckhorst in bijzonder. 
Na de voordrachten en vragen is er
uiteraard gelegenheid voor een korte
rondleiding door het museum om zo
de bijzondere beelden en de thema-
tische tentoonstelling over Engelen 
van nabij te bezien. De verwachting
is dat om ca 11.15 uur ieder weer met
de bus richting Arnhem gaat om in 
ieder geval op tijd in het Provincie-
huis te zijn voor de commissieverga-
dering die middag.
De SOGK bestaat al meer dan 35 jaar
en zet zich in voor het behoud van
het religieus erfgoed in de provincie
Gelderland. Dit doet zij onder meer 
door het uitgeven van een kwartaal-
blad (Venster) en lesbrieven voor ba-
sisonderwijs, en door advisering van
kerkrentmeesters over onderhoud en
beheer. Ook neemt SOGK in bijzon-
dere gevallen kerken in eigendom
over als daarmee een bijzonder mo-
numentaal gebouw behouden kan
worden voor de toekomst. De VvKK
is al ruim 12 jaar zeer actief met de
ontwikkeling van het Heiligenbeel-
denmuseum. De Antonius-van-Padu-
akerk is een pracht voorbeeld van een
goede en geslaagde herbestemming
van een te behouden monumentale 
kerk. Het is een bijzondere kerk - de
oudste nog bestaande kerk van de
bekende architect Pierre Cuypers, 
met in de nabije omgeving nog meer
monumenten van zijn hand. Het 
werkbezoek van de leden van de Pro-
vinciale Staten wordt georganiseerd
door SOGK en VvKK, in overleg met
de griffier van de Commissie LCJ van
de Provincie Gelderland.

Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg

Leden Provinciale Staten
brengen werkbezoek

Vorden/Kranenburg - Woensdagmorgen 16 mei (9.45 uur) zal een
aantal leden van de Commissie Landschap Cultuur en Jeugd van de
Provinciale Staten van Gelderland een bezoek brengen aan het Heili-
genbeeldenmuseum in Kranenburg, gehuisvest in de Antonius-van-Pa-
duakerk. Dit gebeurt op uitnodiging van de Stichting Oude Gelderse
Kerken (SOGK) en de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranen-
burg (VvKK).

Engelenboom in het Heiligenbeeldenmuseum

Fotografeer deze unieke auto op lu-
dieke originele wijze en post deze op 

Twitter of Facebook onder vermel-
ding van “@Reurpop”. Onder de in-

zenders wordt een passe-partout ver-
loot en een meet en greet met Miss 
Montreal. Wees erbij 8, 9 en 10 juni. 

VOOR INFORMATIE: 
check www.reurpop.nl

Spot de Reurpopauto en win een meet en greet met Miss Montreal

Ruesink steunt promotie 5 jaar 
Reurpop!

Ruurlo - Autobedrijf Ruesink draagt Reurpop een warm hard toe! 
Bert Ruesink heeft een geheel nieuwe Citroën DS3 laten ombouwen in 
Reurpopstyle door Het Reclamehuis in Ruurlo.

LIVEMUZIEK
Het is inmiddels traditie, dat Bandera 
Latina zorgt voor vrolijke zomerse 
klanken. 

Ook dit jaar zullen zij het publiek la-
ten meeslepen met hun Latijnsame-
rikaanse ritmes. En Multipercussion 
zorgt weer voor Afrikaanse sferen 

door de djembéklanken Onder lei-
ding van Aldert Glas worden weer 
een aantal optredens gegeven door 
verschillende Zutphense djembé-
groepen en kunnen belangstellenden 
meedoen aan een workshop . 

DE DEELNEMERS 
Sinds 1996 wordt de Wereldmarkt 

georganiseerd door Zutphense orga-
nisaties die zich inzetten voor ont-
wikkelingssamenwerking, mensen-
rechten, natuur, milieu en andere 
culturen. 

Dit jaar nemen de volgende organisa-
ties deel: Amnesty International, IVN, 
Friendship Force Nederland Oost, 
Stichting Lanka Shakthi, LETS Ruil-
kring Zutphen, NIVON, Oikocredit 
Stichting Sarangkot, Stichting Shen-
pen Zutphen, Stichting Soksabbaai, 
Stichting Ukunda Schools Project, 
Unicef, WaridiHome, Vluchtelingen-
werk, de Wereldwinkel en Stichting 
Zutphen Steunt Nicaragua.

Zaterdag 2 juni

Wereldmarkt Zutphen
Zutphen - De Wereldmarkt, inmiddels een begrip in Zutphen, wordt 
dit jaar gehouden op zaterdag 2 juni. Van 10.00 tot 17.00 u bruist de 
Groenmarkt weer van activiteiten en livemuziek! Ideële Zutphense or-
ganisaties presenteren zich in hun kramen. Zij verschaffen informatie 
over hun activiteiten en verkopen artikelen voor het goede doel. Kin-
deren kunnen komen knutselen of zich laten schminken. En er zijn 
workshops djembé spelen voor jong en oud.

De uitvoering van de WMO is sinds 
2007 een taak van het gemeentebe-
stuur en deze taak wordt verder uit-
gebreid. Meer taken uit de AWBZ, zo-
als extramurale begeleiding, worden 
overgeheveld naar de WMO en dus 

ook naar de gemeente. Wilt U weten
hoe het allemaal zit en hoe de maat-
schappelijke ondersteuning geregeld
is in de gemeente Bronckhorst? Bent
u vrijwilliger in de zorg, mantelzorger
of maakt u gebruik van voorzienin-
gen uit de WMO of heeft u hiervoor
een PGB? Hebt u vragen hierover aan
de FNV of aan de wethouder? Kom
dan op woensdag 30 mei om 19.00
uur naar Hotel Leemreis, Spalstraat 
40 in Hengelo gld. De entree is gratis
voor zowel leden van de FNV als niet-
leden, iedereen is welkom.

Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning
Hengelo - Op woensdag 30 mei 
wordt door FNV lokaal Bronck-
horst en FNV Bouw een informa-
tieavond georganiseerd over de 
WMO. Aanwezig hierbij is ook de 
verantwoordelijke wethouder Jo-
sephine Steffens.
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Gezocht: 

Enthousiaste en gemotiveerde 

MELKER M / V

op melkgeitenhouderij bedrijf voor
enkele ochtenden c.q. avonden per week. 

Melkgeitenhouderij Fam. Roekevisch 
Everhardinkweg 3a, 7021 MP Zelhem 
Telf. 0314-623145 mobiel 06-51228389

Email : info@roekevisch.nl

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

Wij betalen de
hoogste dagprijs!

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

Vorden - Zutphenseweg 1A

 Doetinchem Zutphen
 Waterstraat 30-32 Korte Hofstraat 14

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

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

Helmink maakt het mooier bij u thuis

ZONDAG GEOPEND
Kom genieten van de nieuwste Woon- en Slaaptrends

Zutphenseweg 24, Vorden 

Telefoon 0575 55 15 14 
www.helminkwonen.nl 

@helminkwonen  

facebook.com/helminkwonen

ZONDAG 20 MEI A.S. MEUBELSHOW VAN 12 TOT 17 UUR

Vacustep
owerplate

Specialist in het shapen van uw lichaam.

Altijd
  Gratis
    Proefles
Nijverheidsweg 2-4
7021 BX  Zelhem
www.allinshape.nl
Tel. 0314 - 62 57 63
Bij geen gehoor:
Mobiel: 06 - 51981150

Dus héél véél halen ...
Héél weinig betalen Telefoon (0575) 55 24 26

Vrijdag 18 mei

Zaterdag 19 mei 

KOOPZONDAG 
20 mei

MAGAZIJN
OPRUIMING

KORTINGEN 
tussen

30%
en

70%

G-star
PePe Jeans
PME
Cast Iron
Dept
NTS
Only
enz. enz.

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

Vlĳ tig Liesje of Lobelia. 
Diverse kleuren. 
Potmaat 9 cm. 
Draagtray 6 stuks
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Dr. Grashuisstraat 3, Zelhem T: 0314- 620020  
www.mallemolen.info  

VORDENSE 
SOPPERS 

GRATIS ENTREE 

HEMELVAARTSDAG 
Donderdag 17 mei 
Aanvang 15.00 uur 

 
VOORPROGRAMMA: 

BAND STRIKE 
Snackwagen en 

springkussen aanwezig 
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Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE BADKAMER

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

€ 8400,-

 

Nu een complete badkamer
 incl- montage en tegelwerk

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

Batterij 12  Groenlo • Tel. 0544 - 476170 • Fax 0544 - 476179 • verkoop@bettingressing.nl

U vindt altijd de juiste tegel

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

BETTING RESSING
MEGATEGELVERKOOP         Daar word je vrolijk van!

wegens succes is onze AKTIE verlengd!

* Vraag naar de actievoorwaarden in de showroom.  
Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten. www.bettingressing.nl

Restant
verkoop

BIJ DIRECT AFHALEN EN BETALEN, 

ALTIJD DE SCHERPSTE PRIJS!

WAND- EN 
VLOERTEGELS 
VANAF 5 5,- m2

*
vrijdag koopavond 

tot 
21.00 uur

kom snel want op = op
MEGA
store
GROENLO

keukens • sanitair • tegels

Volg ons op Facebook

Succesvolle relatietherapie!
Op basis van EFCT.

Marga Jansen,
praktijk voor psychosociale 
counseling
Individuele- en relatietherapie

Rozenstraat 17a, Baak mmjansen@hccnet.nl
Tel. 0575-441569 www.praktijk-margajansen.nl
Lid LVPW

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink



Colofon en Contact VVV Bronckhorst

Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden

Tel.nr.: (0575) 55 32 22

Fax: (0575) 55 22 76

Internet: www.vvvbronckhorst.nl

E-mail: info@vvvbronckhorst.nl

Winkels en Agentschappen VVV Bronckhorst

Serviceshop Vorden

Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag 09.30 uur-17.00 uur

Zaterdag 10.00 uur-15.00 uur

Agentschap Hengelo (Gld.) - Albert Heijn

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo Gld.

Openingstijden: Het Agentschap is geopend tijdens de 

reguliere openingstijden van Albert Heijn.

VVV Agentschap Zelhem

‘Twinkeltje’

Stationsstraat 30, Zelhem

Het agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van ‘Twinkeltje’.

VVV Agentschap Steenderen - Geschenkenhuis Beuseker

Landlustweg 2, 7221 BS Steenderen

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van Geschenkenhuis Beuseker.

VVV Agentschap Hummelo - ‘Spar’ Supermarkt

Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van Spar.

Ons gebied heeft  veel te bieden: mooie en 
afwisselende natuur, rust, ruimte, uitgebrei-
de fiets- , wandel- en kampeermogelĳkhe-
den, kunst kĳken en lekker eten en drin-
ken. De informatie hierover is gebundeld in 
het fraaie boekje AchterOmmetjes, dat gratis  
verkrĳgbaar is bĳ de toeristische onderne-
mers van het Toeristisch Platform, bĳ Spar 
Janssen in Hummelo en bĳ de andere VVV-
agentschappen. U vindt daar ook het vouw-
blad GaleRitjes met nadere informatie over de 
twaalf in Drempt, Hummelo en Keppel geves-
tigde galerieën én het onlangs  verschenen 
Kinderen & Beleven, waarin allerhande acti-
viteiten voor kinderen (en volwassenen) zĳn 
verzameld. Een welkom en handig gidsje voor 
leuke uitstapjes en doe-dingen, niet alleen  in 
vakantietĳd. 

Rond Hemelvaart en Pinksteren, en ook in de 
weken daarna is er veel te doen in onze omge-
ving. Een greep uit dit aanbod van evenemen-
ten en activiteiten:

donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, zul-
len liefhebbers en vaste bezoekers  de 36e 
Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt van HC’03 
van 9.00-16.00 uur in Hoog-Keppel niet wil-
len missen. De rommelmarkt is vermaard om 
een heel divers en aantrekkelĳk aanbod en de 
gezellige sfeer. 

Zondag 20 mei is het de laatste dag van de 
Kunst10daagse Bronckhorst, waarbĳ op meer 
dan 50 locaties in de gemeente Bronckhorst 
kunst is te zien en cultuur te beleven via een 
vĳftal routes. Een daarvan gaat door Drempt, 
Hummelo en Keppel en hier houden 13 ate-
liers en galeries open huis. Voor  informatie 
over deelnemers, routes en openingstĳden 
zie: www.kunst10daagsebronckhorst.nl

zou ’s middags Ars Longa aan de Zomerweg 29 
in Achter-Drempt kunnen bezoeken. Hier gaat 
onder de naam Ars Musica een muziekpodium 
van start, gecombineerd met andere cultu-
rele activiteiten. In de beeldentuin is vanaf 
14.00 uur werk te zien van Zepp Gerritsen en 

Branzo; het Toeristisch Platform DHK is aan-
wezig met informatie over  haar activiteiten 
in het komende seizoen en om 15.00 uur staat 
een optreden van Hot & Sweet op het pro-
gramma. Voor nadere info: www.ars-longa.nl
t/m 28 mei: is de 13e editie van de 

Kunstwandelroute nog te bezoeken. Deze 
unieke combinatie van kunst en natuur is 
te ervaren tĳdens een wandeling over het 
landgoed Enghuizen in Hummelo. Daar heb-
ben ruim dertig Nederlandse en Duitse kun-
stenaars, samen met de dichtersgroep ‘De 
Omsmeders‘ een bĳzondere kunstroute uitge-
zet. De wandeling start bĳ De Gouden Karper, 
waar ook de routebrochure inclusief mini-
gedichtenbundel verkrĳgbaar is. Voor nadere 
info: www.webartsight.nl

zaterdag 2 juni is er van 10.00-17.00 
uur een Open Dag op aspergeboerderĳ De 
Stokhoven, Rĳksweg 37 in Voor-Drempt met 
aspergeproeverĳ en verkoop. Ook van aan-
verwante artikelen, zoals ham, zalm, sauzen, 
wĳn, schilmesjes, roomboter, nieuwe aardap-
pels en aardbeien. Tĳdens het aspergeseizoen 
(half april t/m 24 juni) is de aspergeboerderĳ 
dagelĳks geopend van 9.00-18.00 uur. Voor 
nadere info: tel. (0313) 38 15 71

2 en 3 juni vindt in de kasteeltuin aan de 
Dorpsstraat in Laag-Keppel de 3e editie plaats 
van Jazztime at the Keppel Castle, met een 
mix van nationale en internationale top acts. 
Dit jaar voor het eerst als tweedaags festi-
val. Programma op zaterdag van 12.00-18.30 
uur en een After Party van 20.00-24.00 uur. 
Festivalterrein geopend vanaf 10.30 uur. 
Op zondag is o.m. de topattractie Mezzoforte 
te horen en te zien. Deze instrumentale jazz-
funk fusion band uit Ĳsland zal het festival op 
spectaculaire wĳze afsluiten met een 1½ uur 
durend optreden. Programma zondag: 14.00-
20.30 uur. Festivalterrein geopend vanaf 12.30 
uur. Voor de verdere programmering en nade-
re info: www.jazztime.nl

zondag 10 juni gaat om 10.30 uur de 
5e editie van de Keppelrun van start, het 
hardloopevenement dat als een van de ‘100 

leukste lopen in Nederland en België’ ook 
landelĳk bekendheid heeft. Op het programma 
staan: de jeugdloop over 1 km, de loop van 5 
km en de 10 km-loop. Nieuw is de teamloop 
over 5 km. De inschrĳving via de site is inmid-
dels begonnen. Afhalen startnummer en na-
inschrĳving in de Hessenhal, Monumentenweg 
30 in Hoog-Keppel. Start en finish ter hoogte 
van de basisschool. Voor nadere info zie: www. 
keppelrun.nl

Zondag 10 juni: van 11.00-16.00 uur open 
dag rond het thema ‘Koken en eten op de cam-
ping’ bĳ Boerencamping Remmelink aan de 
Bronksestraat 2 in AchterDrempt. Met demon-
straties van smakelĳke gerechtjes  koken 
op een 2-pits campinggastoestel, djembé-
workshops en scoutingactiviteiten. Een culi-
naire fietstocht georganiseerd door Atelier de 
Beleving langs boerderĳen in de omgeving 
levert ambachtelĳke producten op, waarmee 
een professionele kok later op de dag voor de 
deelnemers een 4-gangendiner bereidt. Bĳ 
mooi weer wordt er aan een lange tafel in de 
bongerd gegeten. Voor nadere info: tel. 0314-
652250 en zie: www.boerencampingremme-
link.nl

Toeristisch 
Platform Zelhem
Het Toeristisch Platform Zelhem nodigt u uit 
om de komende weken de diverse activiteiten 
die worden georganiseerd mee te maken.
Zo kunt u op Hemelvaart weer het Traditionele 
Broodweging bĳ de” Muldersfluite” aan de 
Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en Zelhem 
meemaken. Onder het toeziend oog van de 
Goudse pĳp rokende notabelen, de burge-
meester, de veilingmeester en de weger, vroe-
ger de twee Markerichter en hun helpers, 
worden de per paard en wagen aangevoerde 
en voorafgegaan door de blaaskapel de door 
de cĳnsplichtige boeren geleverde rogge-
broden, gewogen en onder de toeschouwers 
geveild. De gever van het grootste brood krĳgt 
na de weging, nog steeds 2 flessen wĳn. Deze 
eeuwen oude vorm van gemeenschappelĳke 
armenzorg is een voorloper van de huidige 
sociale zekerheden.
Omlĳst door de klanken van de blaaskapel van 
Crescendo uit Hengelo, met dans en harmo-

’t Olde” uit de Velswĳk, bevat het programma 
bĳ de broodweging, ook dit jaar wederom een 
aantal activiteiten. Zo zĳn er demonstraties 
van oude ambachten in een grote tent en 
wordt verdere medewerking verleend door 
Museum Smedekinck, de Oudheidkundige ver-
eniging Zelhem, een Oldtimer tractoren rit ein-
digt bĳ de Muldersfluite. De VVV Bronckhorst 
komt met boekjes en fietsroutes onze mooie 
gemeente promoten en organiseert een fiet-
stocht met verschillende opstap punten die 
allen de Muldersfluite aandoen. Het Oratorium 
koor uit Zelhem komt met een 2e hands boe-
kenstand. Er zĳn fietsen met excentrische 
wielen waarop u of uw kinderen kunnen gaan 
fietsen, een stand van de imkervereniging “de 
Vooruitgang” en een roggebrood snĳmachine 
waarop u, het door u gekochte roggebrood 
kunt snĳden. De VVV Platforms van Hengelo 

en Zelhem verlenen hun medewerking met 
verkoop van roggebrood met nägelholt en 
soep. Op het terrein is voor een hapje en 
drankje gezorgd. 
De activiteiten bĳ de Muldersfluite starten om 
12.00 uur en de roggebroodweging begint om 
ca. 14.00 uur.
Vervolgens kunt u genieten van de band Strike 
en de Vordense Soppers bĳ café –zaal “de 
Mallemolen” in Zelhem. Zĳ spelen live van 
15.00 tot 20.00 uur. De aanwezige snackwa-
gen zorgt voor de inwendige mens.

Op zoek naar koopjes? Bezoek de rommel-
markt van Chr. Muziekver. Euterpe op het ter-
rein Halle Nĳmanweg 40. Van 10.00 tot 14.00 
kunt u uw slag slaan!

Altĳd een succes is de Harmonicadag bĳ 
museum Smedekinck.
Honderden harmonica spelers zullen op het 
podia iedere 45 minuten optredens verzorgen, 
afgewisseld met een optreden van een koor. 
Er is veel ruimte gemaakt voor vrĳe spelers, 
dus iedere harmonicaspeler mag zĳn instru-
ment meenemen en in en om het museum 
komen spelen! De dag wordt mede georgani-
seerd door De Trekkebuuls uit Hengelo (Gld). 
De eerste optredens zullen om 11.00 uur 
plaatsvinden en om 17.00  uur is de finale. 
Een zevental  groepen zullen op het podium 
optreden naast de vrĳe spelers.
Tussendoor zal de  Jachthoornblaasgroep van 

tweetal optredens verzorgen. 

Feest wordt er gevierd in de feesttent aan de 
Hogeveldweg 4 in Zelhem. Zaterdag 26 mei 
en 1e Pinksterdag 27 mei barst het feest los 
vanaf 20.30 uur.

Inmiddels traditioneel worden 1e Pinksterdag 
ook weer de Trekkertrek wedstrĳden gehou-
den op het terrein aan de Hogeveld weg 4. 
Vanaf 10.00 uur brullen de motoren, maar er 
zĳn ook oldtimers en trucks. Ook de kinderen 

worden niet vergeten. Voor hen zĳn er ook 
leuke activiteiten.

Sportief de Pinksterdagen afsluiten? 2e 
Pinksterdag
Sport Vereniging “de Ploeg” weer de recreatie-
wandeltocht door de prachtige omgeving van 
de Veldhoek. Starten kunt u bĳ Sportcomplex 
de Velhoek.

Het Toeristisch Platform Zelhem wenst u 
veel plezier met alle activiteiten. Voor meer 
informatie kĳkt u op de website van VVV 
Bronckhorst, de agenda in Contact of de eve-
nementenkalender 2012 uitgegeven door het 
Toeristisch Platform Zelhem.

Volg of like VVV
Bronckhorst!

Twitter:
twitter.com/

vvvbronckhorst

Facebook:
www.facebook.com/
achterhoektoerisme

Toeristisch 
Platform Hengelo
Selectie van evenementen in juni en juli 2012 
in Hengelo Gld.
maandag 28 mei: Omloop van de Graafschap 
- bewegwĳzerde fietstocht vanuit Keĳenborg 
en Hengelo Gld. Starten tussen 10.00 uur 
en 13.30 uur. Startplaats Keĳenborg: Café 

Café Egelantier. 

zaterdag 2 juni: Concours Hippique - Org. 
Rĳver. de Bosruiters uit Keĳenborg. Locatie: 
de Hietmaat, Zelhemseweg, Hengelo Gld. 
Aanvang: 13.00 uur. 
zondag 3 juni – aanvang: 9.00 uur. 

zaterdag 2 juni: Rommelmarkt, org. Chr. 
Muziekver. Crescendo. Locatie: Parkeerplaats 
sporthal de Kamp, Sarinkkamp, Hengelo Gld. 
Aanvang: 10.30 uur tot 14.00 uur. 

dinsdag 5 juni t/m vrĳdag 8 juni: 
Avondwandelvierdaagse in Hengelo Gld. 
Start vanaf sportterrein van voetbalver. Pax, 
Elderinkweg. Routes van 5 en 10 km. 

zaterdag 9 juni: Achterhoeks Open 
Golftoernooi bĳ Golfclub ’t Zelle. 
Op 9, 10 en 11 juni voorrondes en op zondag 
17 juni - finale. Meer info: Golfclub ’t Zelle, 
Vierblokkenweg. tel: 0314 - 335357. 

zondag 10 juni: Triatlon, start zwembad het 
Elderink om 09.00 uur. 

Toeristisch Platform Drempt, Hummelo en Keppel

Vernieuwde VVV Bronckhorst Winkel!

U bent van harte welkom om onze vernieuwde VVV winkel 
te komen bekĳken. 



Profile Bleumink & C1000 
Grotenhuys organiseren 

onder het motto van ‘beter 
een goede buur, dan een 
verre bekende’ samen een 

koopzondag. 

Vanaf 12:00u kunt u bij 
Profile Bleumink terecht 
voor het testen van sport 
en elektrische demofietsen. 

C1000 Grotenhuys gooit 
gelijker tijd haar deuren 
open en verzorgt diverse 
proeverijen met producten 

uit eigen schap. 

Diverse proeverijen

tot
tot
tot
tot

€750,00 -
 €1500,00 -
€2250,00 -
€3000,00 -

€50,00 gratis boodschappen
 €75,00 gratis boodschappen
€100,00 gratis boodschappen
€125,00 gratis boodschappen

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

€500,00
 €750,00
€1500,00
€2250,00

Demo & test opstapdagen 
Stad, sport & elektrische fietsen

Demo & test dagen 
El kt i h fi t

      zaterdag 19 mei 08:30u - 20:00u
 zondag 20 mei 12:00u - 17:00u

zaterdag & zondag geopend



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 20, 15 mei 2012

Na vele bijeenkomsten en gesprekken met inwo-
ners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties hebben b en w hun plannen klaar om 
Bronckhorst toekomstbestendig te maken. Lei-
dend was steeds de visie ‘Toekomstbestendig 
Bronckhorst, Duurzaam en Betrokken’ 
(zie www.bronckhorst.nl voor alle informatie hier-
over). Burgemeester Henk Aalderink: “We zijn vo-
rig jaar gestart met het traject Toekomstbestendig 
Bronckhorst (TBB) om in te kunnen spelen op drie 
ontwikkelingen waar we mee te maken hebben: 
demografische ontwikkelingen (minder inwoners, 
meer ouderen en minder jongeren), een terugtre-
dende rol van de overheid en een terugloop van 
financiële middelen. Ons doel is dat Bronckhorst 
ook in de toekomst een gemeente blijft waar het 
goed wonen, werken en recreëren is en waar 
iedereen, dus ook kwetsbare inwoners, mee kan 
doen. Het spreekt voor zich dat we met deze keu-
zes een grote stap zetten, maar ook de komende 
jaren zullen we moeten blijven werken aan een 
goede toekomst voor Bronckhorst.”

Verwachte bevolkingsontwikkeling 
Bronckhorst

Cijfers provincie Gelderland/CBS

Kwaliteit en ambitie
In de visie ‘Toekomstbestendig Bronckhorst’ (van 
oktober 2011) kiest de gemeenteraad ervoor om de 
veranderingen waar we voor staan te begeleiden 

kwantiteit. Hiervoor is creativiteit, vernieuwing, 
samenwerking en ambitie nodig. B en w hebben de 
afgelopen periode ervaren dat veel inwoners, ver-

veranderingen en mee willen denken en werken 
om hier goed op in te spelen. Er ontstaan vele ini-
tiatieven en ideeën en in veel gebieden leidt dit tot 
goede resultaten. B en w geven hieraan graag 
ruimte, omdat dit volgens hen de kracht van de sa-

kaart gebracht en b en w houden samen met inwo-
ners, verenigingen en organisaties de vinger aan 
de pols en volgen wat er in de gebieden gebeurt en 

Kiezen heeft consequenties

-
dende rol van de overheid en de terugloop van fi-
nanciële middelen dwingen ons tot het maken van 

daarom uitgebreid in overleg geweest met betrok-

dan ook niet onverwacht komen. Niettemin realise-

-
quenties voor inwoners, verenigingen of organisa-

De keuzes van b en w

gebied van economie, wegen, groen, subsidies, ac-

Thema Voorbeelden van voorstellen 

Algemeen -
nect: een site waar inwoners el-
kaar kunnen ontmoeten, nieuwe 
initiatieven kunnen ontstaan, 
waar mensen met (hulp) vragen 
in contact komen met andere in-

-
-

-
ding) kunnen verlenen etc.

Zorg en Welzijn -
voorbeeld sportverenigingen 

inwoners dus niet meer willen 
subsidiëren op de manier die nu 

 de deelname van kwetsbare 

Kindvoorzie- 
ningen

en kinderopvang (samengaan 
van scholen, verminderen van 

-
werk) in de verschillende gebie-
den volgen we als gemeente 

 b en w dit actief begeleiden.

Maatschappe- 
lijke accommo- 
daties standig kunnen bestaan. Is dat 

niet het geval dan willen b en w 

-

-

kunnen bestaan.

dorpsbelangenverenigingen en 

om met plannen te komen waar-
door de exploitatie van de sport-
hallen wordt verbeterd en de ge-

gaan.
-

sportaccommodaties.

Ruimte -
kleurde vlakken voor fietsstro-
ken meer aan te brengen op we-
gen, minder vaak bomen langs 
wegen te controleren, plantsoe-

-

aantal banken en prullenbakken 
in de openbare ruimte te vermin-
deren. In het algemeen willen 

 b en w het onderhoud van groen 
en wegen verminderen.

Economie -

-
ken, afstoten. 

van recreatie en toerisme willen 
b en w geen extra budget meer 
beschikbaar stellen, ondersteu-
ning gebeurt alleen nog binnen 
de inkomsten uit toeristenbelas-
ting. 

Organisatie en 
dienstverlening  verschillende soorten vergun-

handhaving.

werken op afspraak en de 

Plannen b en w voor een toekomstbestendig 
Bronckhorst bekend



Perspectiefnota
Alle keuzes en gedetailleerde informatie 
hierover (inclusief het financiële plaatje) 
kunt u lezen in de zogenaamde Perspectief-
nota (o.a. bijlage 3) op www.bronckhorst.nl 

 Werken aan de toekomst van Bronckhorst, 
of scan de QR-code. 

Financiële situatie gemeente
De gemeente heeft de komende jaren te maken met minder in-
komsten van onder meer het rijk. Dit komt door bezuinigingen 
van de rijksoverheid en daarnaast zal onze jaarlijkse algemene 
rijksuitkering (onze grootste inkomstenbron) achteruitgaan als 
we minder inwoners hebben (veel bijdragen zijn gebaseerd op in-
woneraantal). Ook kan de gemeente minder inkomsten halen uit 
de ontwikkeling van gronden (voor woningbouw, bedrijventerrei-
nen, buitengebied). Daarnaast krijgen we een aantal nieuwe ta-
ken op het terrein van zorg en ondersteuning van kwetsbare in-
woners. Die taken komen naar de gemeente met een kleiner bud-
get dan het rijk er nu zelf aan uitgeeft (vanuit het idee dat ge-
meenten dit effeciënter kunnen uitvoeren). Dit alles betekent dat 
wij in totaal ongeveer 10% op onze totale begroting van 62 miljoen 
euro moeten bezuinigen. Dit is een bedrag van 6 miljoen euro.

Burgemeester Aalderink: “Maar nog even voor de duidelijkheid: 
de visie en waar we als voor staan zijn het uitgangspunt voor de 
keuzes van b en w en niet de 6 miljoen. De keuzes in de Perspec-
tiefnota passen bij onze inwoners van de toekomst en leveren een 
gezonde begroting op. We stellen voor 5,7 miljoen euro minder uit 
te geven. In de begroting 2012 is al 2 miljoen euro bezuinigd. Dus 
in totaal gaat het om 7,7 miljoen euro minder uitgaven door de 
gemeente.”

De gemaakte keuzes hebben ook grote consequenties voor de ge-
meentelijke organisatie. Van de 5,7 miljoen euro komt ongeveer 
30% (1,6 miljoen euro) uit gemeentelijke organisatiekosten. Im-
mers als we als gemeente minder taken gaan uitvoeren, betekent 
dat ook minder werk voor ambtenaren en dus dat minder ambte-
naren nodig zijn. De afgelopen tijd is hier al rekening meegehou-
den door vacatures niet meer in te vullen en de komende jaren 
vindt bij de gemeente een behoorlijke uitstroom van pensioenge-
rechtigd personeel plaats (natuurlijk verloop). Op deze manier 
verkrijgen we de vermindering van het aantal ambtenaren. 

Wat betekenen de voorstellen voor u en uw omgeving 
en wat kunt u doen?
We geven inwoners meer ruimte om voor hun eigen woonomge-
ving zaken te regelen. In verschillende kernen en gebieden in 
Bronckhorst pakken inwoners, verenigingen en organisaties ge-
zamenlijk initiatieven op. Een goed voorbeeld daarvan is Bronck-

horst West (Baak, Toldijk, Olburgen/Rha, Bronkhorst en Steende-
ren). Dit komt mede door de actieve rol van de lokale dorpsbelan-
genverenigingen en zal zeker bijdragen aan (het behouden van) 
een goede leefomgeving van de inwoners in dit gebied. In andere 
gebieden zijn deze initiatieven minder of helemaal niet aanwezig. 
Het is van belang dat u als inwoner, vereniging of organisatie 
weet welke veranderingen er op u afkomen en wat die betekenen 
voor uw omgeving. Kijk daarom naar de voorstellen in de Per-
spectiefnota. Dit kan reden zijn om in overleg te gaan met andere 
inwoners, lokale verenigingen, de dorpsbelangenvereniging etc.

Bijeenkomst voor inwoners op 23 mei
Om u nog nader te informeren over de keuzes van b en w nodigen 
we u, als inwoners en/of vertegenwoordiger van een vereniging 
of organisatie, uit voor een bijeenkomst in het gemeentehuis op 
23 mei a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). De burgemees-
ter en de wethouders geven dan een toelichting op de keuzes en u 
kunt ons daarover vragen stellen. Als u aanwezig wilt zijn, meldt 
u zich dan aan voor de bijeenkomst. De avond bestaat uit een al-
gemene presentatie van de burgemeester, daarna wordt per the-
ma een toelichting gegeven door de wethouders en betrokken 
ambtenaren. 

Er zijn 3 thema’s: 
1. Maatschappelijke accommodaties, 
2. Zorg, welzijn en kindvoorzieningen en 
3.  Ruimte en economie. Bij uw aanmelding verzoeken wij u aan 
 te geven welk thema u wilt bijwonen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 17 mei a.s. 
Dit kan op de volgende manieren:

-
licht  Werken aan de toekomst  Aanmelden bijeenkomst 

 23 mei

bijeenkomst TBB 23 mei, uw naam, en evt. de organisatie, het 
aantal personen (max. 2 per vereniging/organisatie) én het 

 thema dat u wilt bijwonen

Verenigingen en organisaties hebben van ons een schriftelijke 
uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst. Heeft u vragen 
over de bijeenkomst dan kunt u contact met ons opnemen via tel. 
(0575) 75 02 50.

De data nog even op een rij
23 mei:  speciale informatiebijeenkomst voor inwoners, 

  verenigingen en organisaties

30 mei:  inspraak inwoners/organisaties op de Perspectiefnota 
  tijdens commissievergadering

 31 mei:  inspraak inwoners/organisaties op de Perspectiefnota
  tijdens commissievergadering (reservedatum)

7 juni:  commissievergadering over de Perspectiefnota

21 juni:  besluitvorming gemeenteraad over de Perspectief-
  nota

Al deze bijeenkomsten zijn openbaar en beginnen om 
20.00 uur!

Vervolg   Plannen b en w voor een toekomstbestendig Bronckhorst bekend

Nog niet definitief: de raad beslist

De keuzes die u in de Perspectiefnota vindt, zijn voor-

stellen van b en w aan de gemeenteraad. De keuzes zijn 

dus nog niet definitief. De gemeenteraad beslist uitein-

delijk. Besluiten die zij nemen, kunnen afwijken van de 

voorstellen van b en w! De gemeenteraad beslist op 

21 juni a.s. over de voorstellen in de Perspectiefnota. 

Daarna zijn de keuzes definitief en gaat de gemeente ze 

uitvoeren.

Inspreken kan tijdens speciale commissievergade-

ringen 

Voor de raadsvergadering van 21 juni zijn er nog verga-

deringen van de (raads)commissie, waaronder op 30 en 

31 mei. Bij deze commissievergaderingen kunt u in-

spreken en aangeven wat u van de voorstellen van b en 

w vindt. Heeft u vragen of opmerkingen? Maak ze! De 
-

voor uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering 

aanmelden bij de Griffie onder opgave van het onder-

werp waarover u wilt spreken, tel. (0575) 75 05 43 of 

Raadsvergadering 24 mei 
2012
Op 24 mei a.s. vergadert de gemeen-
teraad in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De openbare vergade-

harte welkom om deze vergadering 
bij te wonen. Op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwerpen:

Dorado Beach, Olburgen; wijzi-
ging gemeentelijk recreatiebe-
leid

 Het bestemmings- en exploitatie-
plan vormen de basis voor de her-
structurering en uitbreiding van 
recreatiepark Dorado Beach in Ol-
burgen en lagen begin dit jaar ter 
inzage. Tegen het ontwerpbestem-
mingsplan kwamen 15 zienswijzen 
binnen. De raad wordt gevraagd 
het ontwerpbestemmingsplan ge-
wijzigd en het exploitatieplan on-
gewijzigd vast te stellen en daar-
naast in te stemmen met een aan-
vulling op het gemeentelijk Recre-
atiebeleid

Wientjesvoort - Zuid’, Vorden
 B en w vragen de raad in te stem-

men met het bestemmingsplan, 
dat voorziet in een planologische 
regeling voor het zuidelijke deel 
van het oorspronkelijke landgoed 
‘Wientjesvoort’ tussen Vorden en 
Kranenburg. Voor het noordelijke 
deel stelde de raad al in 2010 een 
bestemmingsplan vast. Het be-
stemmingsplan voorziet o.a. in 
herinrichting van de zone rond de 
beek, opheffing van (camping)
standplaatsen en realisatie van 30 
recreatiewoningen, renovatie van 
het woonhuis en herbouw van een 
vervallen schuur

 Met de jaarstukken geven b en w 
verantwoording af aan de raad 
over het gevoerde bestuur in het 
begrotingsjaar 2011. De raad 
wordt gevraagd de jaarstukken 
2011 vast te stellen en het positie-
ve resultaat (€ 4.083.000,-) van de 
programmarekening 2011 te be-
stemmen zoals het college voor-
stelt

e Tussenrapportage 2012
 De tussenrapportage is een tus-

sentijdse verantwoording van het 
college aan de raad. Hierin wordt 
aangegeven in welke mate de doe-
len van de raad, opgenomen in de 
programmabegroting 2012-2015, 
vorderen. De vastgestelde begro-
ting 2012 kent een overschot van 

 € 145.000,-. De raad wordt gevraagd 
in te stemmen met de afwijkingen 
ten opzichte van de meerjarenbe-
groting

2012
 B en w vragen de raad in te stem-

men met deze nota, om het gebruik 
van de vrije reserves transparant 
te maken

 Maatschappij
 De raad neemt kennis van de voor-

gestelde richting van de Achter-
hoekse Groene Energie Maat-
schappij (AGEM) en kan wensen, 
suggesties en vragen kenbaar ma-
ken aan het college. De Achterhoek 
heeft de ambitie om in 2030 ener-
gieneutraal te worden. Om deze 
ambitie te kunnen waarmaken, is 
er het voornemen om de AGEM op 
te richten. De AGEM moet er (naast 
initiatieven gericht op energie-effi-
ciency en energiebesparing) voor 
zorgen dat een belangrijk deel van 
de in de Achterhoek gebruikte 
energie duurzaam tot stand komt

Algemene Verordening 
Ondergrondse Infrastructuren 

 Samen met 15 gemeenten is er 
een uniforme Algemene Verorde-
ning Ondergrondse Infrastructu-
ren (AVOI) tot stand gekomen. De 
AVOI zorgt voor een uniforme pro-
cedure voor het aanleggen, in-
standhouden en opruimen van ka-
bels en leidingen in openbare 
gronden voor alle netbeheerders. 
De raad wordt gevraagd de Tele-
communicatieverordening Bronck-
horst in te trekken en de AVOI-

 B en w vragen de raad de leges-
verordening 2011 in te trekken en 
die van 2012 vast te stellen. Hier-
mee speelt de gemeente in op 
noodzakelijk actualisering van de 
legesverordening tijdens het jaar 
als gevolg van veranderde wet- en 
regelgeving en praktijk

Ruurloseweg 64, Kranenburg
 De raad wordt gevraagd een nieuw 

voorbereidingsbesluit te nemen. 

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

Hoe kan ik mijn stem laten horen?
Over onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
Rondetafelgesprekken of commis-
sievergadering, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand. Voor onderwerpen die niet 
op de agenda staan heeft u hiervoor 

de mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ in 
de commissievergadering (iedere 
tweede donderdag van de maand).

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht 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 

bronckhorst.nl.

Voor alle infor-
matie over de 
onderwerpen 
die op de agen-
da staan verwij-
zen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code. 

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 

-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis.

Uit de raad



Het ministerie van Binnenlandse 
zaken heeft gemeenten laten weten 
maatregelen te hebben genomen om 
ervoor te zorgen dat de aanvragen 
van reisdocumenten die u tijdens de 
zomerpiek doet (dat is de periode tot 
30 juni 2012), zo veel als mogelijk 
binnen de normale levertijden kunnen 
worden geleverd. Het gaat om de vol-
gende maatregelen die op 9 mei jl. 
zijn ingegaan: 

 Voor een kind jonger dan 13 jaar en 
8 maanden, bijgeschreven in een 
paspoort waarvan de geldigheid op 
of na 1 juli 2012 verloopt, is  
spoedaanvraag meer mogelijk. 

 Uitzonderingen worden alleen 
 gemaakt om humanitaire redenen 

(bv. begrafenis, medische behan-
deling). U moet hiervan wel een 

 bewijs meebrengen. 

 Als uw reisdocument verloopt op of 
na 1 september 2012, verzoeken 
wij u  pas op zijn vroegst 
één maand voordat de geldigheid 
van het reisdocument verloopt de 
aanvraag te doen. Dit geldt niet als 
het land van reisbestemming een 
langere minimum geldigheidsperi-
ode eist bij aankomst of vertrek. Dit 
moet aangetoond worden door een 
ticket of bevestiging van uw reis.

Door het grote aantal aanvragen van 
paspoorten en ID-kaarten voor kinde-
ren (jonger dan 13 jaar en 8 maan-
den) kan de leverancier deze docu-
menten niet binnen de normale tijd 
leveren. Documenten die aange-
vraagd zijn na 1 mei ontvangt u 
mogelijk niet voor het einde van de 
zomervakantie (1 september 2012). 
Of uw reisdocument bij ons binnen is 
gekomen, kunt u volgen via www.
bronckhorst.nl  Uitgelicht  Is uw 
reisdocument al binnen? Ook vindt u 
hier meer informatie over dit onder-
werp. 

Langere levertijden reisdocumenten: 
geen spoedaanvragen mogelijk

Bij Velswijk/Zelhem ligt een vlieg-
tuigwrak uit de Tweede Wereldoor-
log. Na onderzoek (dat onder andere 
op verzoek van nabestaanden heeft 
plaatsgevonden) heeft Defensie 
geadviseerd het vliegtuigwrak te 
bergen. Onder meer omdat zich in 
het wrak mogelijk nog de resten be-
vinden van bemanningsleden. Ook 
is het waarschijnlijk dat zich tussen 
de wrakstukken nog explosieven 
bevinden en in de bodem kunnen 
milieuvervuilende stoffen aanwezig 
zijn. Van de totale bergingskosten 
van dergelijke operaties betaalt de 
rijksoverheid 70%. Het restant (ca. 

120.000 euro) moet lokaal worden 
betaald. In de Perspectiefnota stel-
len b en w de raad voor dat de ge-
meente zelf maximaal 50.000 euro 
voor haar rekening neemt en dat het 
overige bedrag 
gefinancierd moet worden door 
maatschappelijke partijen. De raad 
beslist op 21 juni a.s. over de voor-
stellen in de Perspectiefnota. 
B en w willen zich de komende tijd 
gaan inzetten om partijen te inte-
resseren.  Als de raad heeft inge-
stemd, bepalen hun bijdragen of 
berging daadwerkelijk kan plaats-
vinden.

B en w vragen raad onder voorwaarden 
bedrag beschikbaar te stellen voor 
berging Lancastervliegtuig nabij Zelhem

Vanaf 21 mei a.s. start de gemeente 
met de eerste jaarlijkse spuitronde 
om onkruid op trottoirs en bestra-
ting te bestrijden. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden en de groei 
van het onkruid, staat een tweede 
spuitronde ingepland vanaf midden 
augustus.

We proberen onkruid zoveel moge-
lijk te voorkomen door preventieve 
maatregelen te treffen, o.a. door te 
kiezen voor bepaalde soorten ver-
hardingen bij herinrichtingen, 
het snel herstellen van verzak-
kingen, het beperken van obstakels 

en waar mogelijk versmallen van 
verhardingen. Dit scheelt inzet 
van menskracht en chemische 
middelen.

Wij voeren de onkruidbestrijding 
uit op duurzame en verantwoorde 
wijze, volgens de gecertificeerde 
methode ‘Duurzaam onkruidbeheer 
op verhardingen’ van de stichting 
Milieukeur. De spuitmachine zoekt 
met een sensor de straat af naar on-
kruid. Vervolgens spuit het apparaat 
de benodigde hoeveelheid op het ge-
detecteerde onkruid. De hoeveelheid 
spuitmiddel wordt hierdoor tot een 
minimum beperkt.

U kunt ook een steentje bijdragen. 
Als u het trottoir voor uw woning 
met een krabbertje onkruidvrij 
maakt, levert u een bijdrage aan de 
vermindering van het gebruik van 
gifstoffen!

Voor vragen kunt u contact met 
ons opnemen via tel. (0575) 
75 02 50.

Onkruidbestrijding op verhardingen

De spuitmachine

Gemeentehuis op 17 en 18 mei dicht

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. Na 
begin vorig jaar met twitteren te zijn 
begonnen, zijn we op 1 mei jl. gestart 
met een eigen facebook-pagina. Ook 
onze twitterberichten zijn hier te vin-
den. Dus inwoners die op facebook 
zitten, kunnen onze berichten vanaf 
dan volgen door de button ‘Vind ik 
leuk’ aan te klikken, rechts op onze 
facebook-pagina. U krijgt onze be-
richten dan op uw eigen facebook-pa-
gina. U kunt vanzelfsprekend ook al-
tijd reageren op onze berichten. De 
facebook-account 
van de gemeente is: 
www.facebook.com/
gemeentebronck-
horst of scan de 
QR-code. Vind ons 
en vind ons leuk!

Vind ons en vind ons leuk op Facebook

leder jaar en veelal rond Koningin-
nedag worden Koninklijke onder-
scheidingen (Ko) uitgereikt. Ook in 
onze gemeente gebeurt dat bij re-
gelmaat. Inwoners ontvangen een 
Koninklijke onderscheiding omdat 
zij een bijzondere prestatie hebben 
geleverd. Of zich op bijzondere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de samenleving. Mensen op wie we 
trots kunnen zijn! Vaak gaat het om 
personen die zich lange tijd, vaak 
vrijwillig, inzetten voor verenigingen 
of maatschappelijke organisaties.
Ook u kunt een inwoner van Bronck-
horst voordragen voor een Koninklij-
ke onderscheiding. Dien een aan-
vraag wel op tijd in. Omdat diverse 

personen en instanties de aanvra-
gen toetsen en daarover adviseren, 
neemt het gehele traject geruime 
tijd in beslag. Om de aanvragen voor 
Lintjesregen 2013 op tijd te kunnen 
verwerken, is het noodzakelijk dat 
de aanvraag uiterlijk 1 juni 2012 bij 
de gemeente is ingediend! Wanneer 
u een aanvraag wilt indienen voor 
een uitreiking tijdens een andere ge-
legenheid dan Koninginnedag (bij-
voorbeeld een afscheid of jubileum) 
dan moet u de aanvraag minimaal 
zes maanden van tevoren indienen.
Iemand voordragen? Wilt u iemand 
voor een Koninklijke onderscheiding 
in aanmerking laten komen? Neem 
dan contact op met het bestuursse-

cretariaat van de gemeente via tel. 
(0575) 75 02 50. Zij kunnen in grote 
lijnen aangeven of de verdiensten 
bijzonder genoeg zijn voor een Ko-
ninklijke onderscheiding. Ook lopen 
ze procedure met u door. Meer infor-
matie vindt u ook op www.lintjes.nl.

Voor Lintjesregen van 2013 aanvraag uiterlijk 1 juni 

van dit jaar indienen!

Kent u iemand die een lintje verdient? 
U kunt hem of haar voordragen! 

Stel b en w vragen via twitter iedere 
dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur! 
Heeft u een vraag over de gemeente 
aan één van de leden van b en w, bur-
gemeester Aalderink of de wethou-
ders Mulderije, Seesing, Spekschoor 
of Steffens, dan kunt u hiervoor een 
afspraak met één van hen maken, 
maar het kan ook op een modernere 
manier: via het twitterspreekuur! Ie-
dere dinsdag houden zij, om de beurt, 
tussen 12.30 en 13.00 uur een twit-
terspreekuur om vragen te beant-
woorden die over de gemeente of 
specifiek over hun vakgebied gaan. 
We kondigen dit steeds aan via onze 
twitter-account (@gem_bronckhorst) 
en zo nu en dan de gemeentepagina’s 
in Contact en www.bronckhorst.nl. 

Nog een reden om ons te volgen via 
twitter! Stel uw vraag via #vraag-
bronckhorst. We gaan dan graag 
met u in twittergesprek!

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

dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!



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.

De monumentencommissie verga-
dert op 16 mei a.s. om 09.00 uur in 
het gemeentehuis, zaal Toren. De 
vergadering is openbaar. U bent dus 
van harte welkom om deze bij te wo-

nen. De agenda voor de vergadering 
vindt u op www.bronckhorst.nl  
Bestuur en organisatie  Openbare 
vergaderingen  Monumentencom-
missie.

Monumentencommissie vergadert

Binnenkort start de gemeente met de inzameling van 
kunststof verpakkingen aan huis in heel Bronckhorst. 
Deze week ontvangen alle huishoudens die in aanmer-
king komen voor de container, informatie over de nieuwe 
inzameling.

Nieuwe wijze van inzameling 
Eind maart heeft de gemeenteraad ingestemd met een 
nieuwe wijze van afvalinzameling, die het scheiden van 
afval makkelijker maakt en beloont. Onderdeel hiervan 
is de invoering van de container voor kunststof verpak-
kingen, waarmee kunststof verpakkingsafval gratis aan 
huis wordt ingezameld. Daarnaast gaat per 1 januari 
2013 het volume/frequentiesysteem van start. Hierbij 
betaalt u voor het aantal keren dat u de grijze en groene 
container aan de weg zet. Wie minder afval heeft of 
meer afval scheidt, heeft minder restafval, en betaalt 
dus minder.

Doet u ook mee? 
De ‘oranje’ container voor kunststof verpakkingen is niet 
verplicht. Wie mee wil doen, hoeft geen actie te onderne-
men en krijgt de container thuis. Wie niet mee wil doen, 
kan zich ervoor afmelden en ontvangt de container niet. 
Afmelden kan tot en met 28 mei a.s. In het informatie-
pakket dat deze week bezorgd wordt, staat uitgelegd 
hoe het afmelden in z’n werk gaat. De nieuwe ‘oranje’ 
containers worden in de periode van 29 mei t/m 8 juni 
thuisbezorgd. De inzameling start in juli en vindt iedere 
vier weken plaats. In het informatiepakket staan ook de 
inzameldagen van de nieuwe container.

Proef 
In 2011 is al een proef gehouden met de ‘oranje contai-
ner’ in een deel van het buitengebied van Bronckhorst. 
Zo’n 1.000 huishoudens deden hieraan mee en de proef 
was een succes. Voor huishoudens die in het voormalige 
proefgebied wonen en al een container voor kunststof 
verpakkingen hebben, verandert met ingang van juli de 
inzameldag van de container voor kunststof verpakkin-
gen. Zij ontvangen hierover binnenkort bericht.

Milieuparkjes 
Inwoners die geen gebruik maken van een groene, grijze 
en papiercontainer maar hun huishoudelijk afval weg-
brengen naar verzamelcontainers, ontvangen geen 
‘oranje’ container. Zij kunnen hun kunststof verpakkings-
afval blijven wegbrengen naar de milieuparkjes. De con-
tainers voor kunststof verpakkingen bij de milieuparkjes 
blijven gewoon in gebruik. Ook inwoners die geen contai-
ner voor kunststof verpakkingen aan huis willen ontvan-
gen, kunnen van de milieuparkjes gebruik blijven maken.

Meer informatie 
Meer informatie over de nieuwe inzameling leest u in 
het informatiepakket. Heeft u nog vragen? Ga dan naar 
www.berkelmilieu.nl of neem contact op met de Afval-
Informatie-Lijn van Berkel Milieu, tel. (0575) 54 56 46.

Deze week informatie in uw brievenbus
Nieuwe container voor kunststof verpakkingen

Op officiële feestdagen wordt er in 
Bronckhorst geen huishoudelijk afval 
ingezameld. Dit geldt dus ook voor 

Hemelvaartsdag. Op donderdag 
17 mei vindt er geen inzameling plaats. 
In plaats daarvan worden de groene 
containers en papiercontainers ge-
leegd op 19 mei! Ook op Tweede pink-
sterdag (maandag 28 mei) is er geen 
inzameling. In plaats daarvan vindt 
de inzameling van groene containers 
plaats op 26 mei! Zet op inhaaldagen 
uw container om 07.00 uur aan de 
weg. De Afval Breng Punten in Doe-
tinchem en Zutphen zijn op Hemel-
vaartsdag en Tweede pinksterdag 
ook gesloten. Informatie over inhaal-
dagen vindt u ook op uw Afvalkalen-
der en op www.berkelmilieu.nl. 
Heeft u nog vragen? Bel dan de Afval-
Informatie-Lijn van Berkel Milieu, 
tel. (0575) 54 56 46.

Afvalinzameling rond feestdagen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

contact oldtimers Achterhoek

 28 juli 2012 van 15.00 tot 01.30 uur, G.A.M. Stevens

van 10.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 29 juni van 20.00 tot 01.00 uur 
en 1 juli van 12.00 tot 18.00 uur, afsluiten Nieuwenhuisweg, tussen Deldensebroekweg en de 
Horst, 29 juni 2012 van 19.30 tot 01.00 uur, Deldense buurtvereniging

-
tus 2012 van 10.00 tot 16.00 uur, W.G. Zweverink

-
sen en gebruiken tent, 20 t/m 23 september, parkeerplaats De Pol, ontheffing art. 35 Drank- en 
Horecawet, 20 september van 20.00 tot 00.30 uur, 21 september van 14.00 tot 01.30 uur, 22 sep-
tember van 09.00 tot 01.30 uur en 23 september van 11.00 tot 17.30 uur, afsluiten 

 diverse wegen en instellen stopverboden op diverse wegen, 17 t/m 24 september, plaatsen van 
tijdelijke reclameborden ter promotie van de feesten, 10 t/m 24 september 2012, stichting 

 Septemberfeesten Zelhem

zwak-alcoholische dranken, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 6 t/m 9 september, afsluiten van 

ontheffing groepskamperen, 5 t/m 9 september, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter pro-
motie van de Trial, 26 augustus t/m 9 september 2012, Zelhemse auto- en motor club (ZAMC)

-
kamperen voor ca. 80 personen, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 30 augustus t/m 2 sep-
tember 2012, sv Arboricultura 

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3,8 Wabo)
Ontvangen op 3 mei 2012:

Ontvangen op 4 mei 2012:

Ontvangen op 6 mei 2012:

Aanvragen

Ontvangen op 7 mei 2012:

Ontvangen op 8 mei 2012:

Ontvangen op 9 mei 2012:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 22 april 2012:

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.

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

Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

De stukken liggen van 17 mei t/m 27 juni 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. 
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 4 mei 2012:

Lady and the Vageband, 3 juli 2012, muziekvereniging Crescendo

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

Verlengen beslistermijn

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Boeninksteeg 4 Zelhem’

Mogelijkheden voor beroep

Bestemmingsplannen

Wegwerkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

Melding mobiel breken bouw- en sloopafval (art. 10.52 Wm)

Maatwerkvoorschriften (art. 8.42, Nd 5 Wm)

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening

Wet milieubeheer

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

HENGELO GLD.  Vraagprijs € 189.000,-- k.k.

Sarinkkamp 52 - Aan de rand van het dorp gele-
gen met vrij uitzicht aan de voorzijde, een ROYALE 
MIDDENWONING met 4 slaapkamers, aangebouwde 
stenen garage en zonnige achtertuin met overdekt 
terras. Bouwjaar ca. 1981. Inhoud ca. 380 m3. Perc. 
Oppervlakte 158 m2. Ligging aan doodlopend straatje.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

NIEUW
 

IN
 V

ERKO
OP

HANGPLANT  
1+1 GRATIS

www.boerenbond-welkoop.nl/klantenpas

Deze aanbiedingen exclusief 
voor Klantenpashouders op  
18 en 19 mei!

Kom naar de winkel, ontvang 
uw Klantenpas en profiteer van 
onderstaande aanbiedingen!

HENGELO (gld) - Spalstraat 37, tel.: 0575 - 46 17 13

TOLDIJK - Zutphen-Emmerikseweg 35, tel.: 0575 - 45 14 41

VORDEN - Stationsweg 16, tel.: 0575 - 55 15 83

ZELHEM - Dr. Grashuisstraat 11, tel.: 0314 - 62 12 38

GRATIS TIMO

ALL-IN-MIX

Bij aankoop van  15.- 

aan hondenvoeding 

18/19 mei
18/19 mei

WEK UW EIGEN 
STROOM OP!

DE ZON IN UW BEDRIJF?
Een eenmanszaak, VOF of maatschap? Dan 

kunt u vanwege uw hoge belastingtarief 
nóg meer belastingvoordeel behalen! Maak 

snel een afspraak voor meer informatie.

Bespaarinstallateur Arendsen Installatietechniek 
weet hoe je een hoge energierekening klein kunt krijgen! Benieuwd  

naar de mogelijkheden? Maak dan een afspraak voor een geheel  
vrijblijvend advies voor úw woning of bedrijf.

Nijverheidsweg 2, 

7255 RA  Hengelo (Gld) 

Tel. (0575) 462 511

www.arendsen-hengelo.nl

            Set van 6 Zonnepanelen 
        Opbrengst ca. 1200 kW/h op jaarbasis

   € 2.438,-* incl. BTW

PROFITEER VAN FISCALE VOORDELEN DIE OPLOPEN 

TOT WEL 70% VAN UW INVESTERING!

Set van 12 Zonnepanelen (excl. montage) 
Opbrengst ca. 2350 kW/h op jaarbasis

  € 4.826,-* incl. BTW

Set van 12 Zonnepanelen  
Opbrengst ca. 2350 kW/h op jaarbasis

€ 4.578,-* incl. BTW
* Vraag naar onze voorwaarden. Prijzen zijn excl. montage.

UWBESPARING

€ 281,-
per jaar

UWBESPARING

€ 563,-
per jaar

Maandaanbieding MEI
10% korting op
multishades en

gratis montage*

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

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

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

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

sinds 1946.....
aannemersbedrijf

Meer dan alleen bouwen. Wij als aannemersbedrijf hebben de 
kennis en expertise om uw project van A t/m Z te begeleiden. 
Heeft u plannen tot nieuwbouw, verbouw of restauratie? 

Wij helpen u graag om uw plannen tot uitvoering te brengen 
www.ruiterkamp.nl

Ook meedoen? www.winnenmetweevers.nl

2012

Mevrouw Mirjam Donderwinkel uit Zieuwent

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



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

De 50 km begint in Steenderen en 
gaat via het landgoederenlandschap 
van Hummelo en Keppel de Oude IJs-
sel over de Liemers in richting Wehl. 
Aan de rand van het Montferland is 
de pauze in partycentrum De Deel 
in Loerbeek. Dan gaat de route via 
Nieuw Wehl Angerlo en Doesburg 
door de uiterwaarden van de IJssel 
terug naar Steenderen. Een mooie 
afwisselende route die vele kanten 
van het Gelderse Landschap laat zien. 
De 50 km kan tot 11.00 uur starten 
De 90 km is voor het eerste deel ge-
lijk aan de 50 km. In Kilder gaat de 
90 richting Zeddam waar het eerste 
serieuze klimwerk voor de wielen 
komt, een steil klinkerweggetje langs 
de kerk in Zeddam. Vandaar over 

de Drieheuvelenweg naar Stokkum 
waar de Peeskebult op de renners ligt 
te wachten, dan via Beek naar Elten. 
Weer naar Stokkum de grens over en 
via Duitsland de Elterberg omhoog. 
Daar wacht boven een heerlijke kop 
koffie en een stuk appelgebak om de 
verbruikte calorieën weer aan te vul-
len. Dan met geweld de Elterberg af 
via Babberich naar Loerbeek. Samen 
met de fietsers van de 50 wordt terug 
gepeddeld naar Steenderen. 

De langste afstand is voor de echte 
bikkels, sinds een paar jaar populair 
bij fietsers uit het hele land die zich 
voorbereiden op lange zware tochten 
en Steenderen als een training gebrui-
ken. Dat komt vooral omdat de tocht 

is opgenomen in het klimmersbrevet 
(www.klimmersbrevet.nl) een selec-
tie van zware klimtochten in heel 
Nederland. De route is tot en met de 
Elterberg gelijk aan de 90, vanaf de 
Elterberg gaat de route over de Rijn-
dijk van Spijk naar Westervoort. Dit 
is vooral met een straffe westenwind 
zeker zo zwaar als het toetje van 
de route: de Emma piramide en de 
Schietbergseweg. Boven bij paviljoen 
de Posbank wacht een banaan op de 
deelnemers. Weer afgedaald gaat de 
route door de Havikerwaard naar El-
lecom. Vervolgens naar Dieren waar 
de IJssel wordt overgestoken met het 
pontje. Door de uiterwaarden van de 
IJssel terug naar Steenderen. 

Een tocht die alle facetten van het 
landschap van Gelderland laat zien 
zeer de moeite waard, mooi en ook 
een pittige training.  Voor informatie 
zie de site www.toerclubsteenderen.
nl of bel met de organisatie: Rene van 
Eijden, telefoon (0575) 451669.

30ste toertocht van de Toerclub

De echte fietsers komen naar 
Steenderen

Steenderen - Op 20 mei organiseert Toerclub Steenderen voor de 30ste 
keer haar toertocht. Wat begon als ‘Rondom Steenderen’ is de afgelo-
pen jaren geworden tot ‘de Geldersche Heuvelentocht’. Een tocht van 
50, 90 of 125 km, hoe langer de tocht hoe meer heuvels. Wie graag op 
de racefiets zit mag deze tocht niet missen! Kom zondag 20 mei naar 
de sporthal in Steenderen. Starten kan van 8.00 tot 10.00 uur.

De Toerclub Steenderen organiseert de 30ste Geldersche Heuvelentocht.

Tussen 9.00 en 10.00 uur is er de mo-
gelijkheid om een rondje Bekveld te 
fietsen, maar dit kan ook nadat de 
dieren hun ontbijt hebben gekregen. 
Tegen 10.00 uur worden de dieren ge-
voerd waarbij de hulp van kinderen 
gewenst is. De biggen, het varken, 
de cavia’s, de konijnen, de geiten, de 
ezels, kortom alle dieren willen ook 
een ontbijt en vele kinderhanden 
maakt licht werk. Dus kom allemaal 
om ook te kunnen zien dat elk dier 
weer ander eten krijgt. Nadat de die-
ren gevoerd zijn is er de mogelijkheid 
om een rondje Bekveld te fietsen, wel 
zelf voor fietsen zorgen, routebe-

schrijving is beschikbaar. Deze tocht
is ongeveer 14 km lang en laat de 
mooie plekjes van Bekveld zien. Een-
maal moe maar voldaan terug dan
kunnen de kinderen lekker spelen en
de ouders of grootouders zich tegoed
doen aan een lekkere kop koffie of 
thee met huisgemaakte kruidkoek
of cake. Mooier kan de dag toch niet
worden begonnen? Ontdek het zelf
bij kinderboerderij Feltsigt aan de
Bekveldseweg 5 te Bekveld. 

Kijk op www.feltsigt.nl voor de rou-
tebeschrijving en informatie over He-
melvaartdag.

Hemelvaartsdag bij 
 kinderboerderij Feltsigt

Bekveld - Dauwtrappen, entree, ontbijten, dieren voeren en spelen en
dat allemaal voor een heel klein prijsje per persoon. Waar is dat nog
te vinden? Bij kinderboerderij Feltsigt is die mogelijkheid er op He-
melvaartdag 17 mei. Wat is er nou mooier om de dag goed te beginnen
door bij de dieren te ontbijten vanaf 8.00 uur tot 9.00 uur met een vers
gekookt eitje.

Bij de dieren te ontbijten op Kinderboerderij Feltsigt.

Pas als je dichterbij komt zie je alle-
maal individuen. Dan zie je ook dat 
er tussen elk mens ruimte is. Precies 
zo is het met gedachten, tussen elke 
afzonderlijke gedachte zit ruimte, 
stilte, ontspanning. Bij Avatar – een 
cursus over hoe je bewustzijn werkt – 
ga je ervaren hoe dat bij jezelf werkt. 
Maar ook binnen Rebalancing en trau-
matherapie ga je ervaren wat gedach-
ten met je doen. Gedachten kunnen 
van alles in beweging zetten, fysieke 
reacties, emoties, sensaties. Een voor-
beeld: als ik aan chocola denk dan 
voel ik verlangen en reageren mijn 
speekselklieren, als ik aan een ernstig 
ongeluk denk dan voel ik verdriet en 
komen de tranen. Bij weer andere ge-
dachten word ik boos, blij, enzovoort. 

Als je ‘denkt’ dat je hoofd de baas is,
neemt het denken het roer over en
hups, voor je het weet ontstaat een
kettingreactie van gedachten. Choco-
la? Lekker, uhhh… ongezond, ik ben
te dik, ik zie er afschuwelijk uit, wat
zullen anderen van me denken, ik 
moet meer bewegen…. Bah! Ik word
ongelukkig! Ineens is het denken de
baas over m’n leven. Maar je kunt
het ook anders zien. Gedachten ko-
men gewoon, net als schapenwolkjes.
Gedachten zijn vaak onuitgenodigde
bezoekers, en vooral: gedachten zijn
niet wie je bent! Osho, een Oosterse
wijsgeer, zei daarover: “Je hebt goede
en slechte bezoekers, maar een goede
gastheer behandelt alle gasten gelijk.
Eigenlijk zijn gedachten buitenstaan-
ders. Wat blijft is je wezen, je ‘tao’.”
Binnen in jezelf woont je vrije wil, on-
gedwongen. Geef jezelf de ruimte, je
bent meer dan je denkt!   

Informatie of afspraak? Xandra Velt-
man, natuurgeneeskundig therapeut,
Baak. (0575) 442 885  
www.respectrum.nl  

Afhankelijk van je ziektekostenverze-
kering worden sessies (deels) vergoed.

Xandra Veltman

Je bent meer dan je denkt!
Baak - Misschien denk je soms: 
“Dit kan (ik) niet.” Denk dan eens 
na over ‘denken’. Wat is dat? 
Denken is een proces. Miljoenen 
afzonderlijke gedachten, die in 
een wirwar door je hoofd gaan 
en je de illusie geven dat het den-
ken ‘bestaat’. Al die gedachten 
vormen net zo’n grijze massa als 
een mensenmassa die je vanuit 
de verte ziet.

Wij vinden het erg leuk dat hij dit 
jaar het “startschot” wil geven aan 
onze wandelvierdaagse. Ons vertrek-
punt is bij V en AV PAX, waar ook een 

heel gedeelte van Koen Kampioen 
zich afspeelde. De voorinschrijving 
is op 30 en 31 mei van 19.00-20.00 
uur in de kantine van V en AV PAX.  
Dit is voorkomt lange wachtrijen de 
eerste avond van de vierdaagse. Je 
kunt je inschrijven voor de 5 of de 10 
km. Wij, van de organisatie hebben 
weer gezorgd voor mooie routes en 
samen met de sponsoren voor leuke 
en lekkere dingen onderweg.

In teken van Koen Kampioen

Avondwandelvierdaagse
Hengelo - De derde avondwan-
delvierdaagse wordt georgani-
seerd van 5 t/m 8 juni 2012. De 
opening vindt plaats door Fred 
Diks,de bedenker en schrijver 
van Koen Kampioen.

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

Op 21 april 2012 heb ik mijn diploma Medische Ba-
siskennis behaald, wat betekent dat ik nu ben aan-
gesloten bij een beroepsvereniging als paramedisch 
therapeut. Daarmee bied ik u een waarborg voor een 
deskundige behandeling en een (gedeeltelijke) ver-
goeding bij uw zorgverzekeraar. Dit is wel afhanke-
lijk van uw zorgverzekeraar. Deze opleiding is speci-
aal ontwikkeld voor therapeuten die tegemoet willen 
komen aan de eisen van beroepsverenigingen en ver-
zekeraars uit het vakgebied van de complementaire 
(aanvullende) geneeswijzen. Bovendien kan ik zo be-
ter communiceren met artsen en specialisten om u 
zo nog beter te kunnen ondersteunen.
Tevens heb ik op 27 april 2012 de licentie behaald 
voor het spel ‘Coachee!‘. Het is een zeer gevarieerd 
spel, waarbij tijdens het spelen veel informatie wordt 
verkregen over het kind, de hulpvraag en de situatie 
waar het kind zich in bevindt. Vragen en opdrach-
ten vanuit verschillende thema’s komen aan bod. In 
deze regio ben ik de enige therapeut die dit spel mag 
inzetten.

Ook werk ik voor volwassenen als ontspanningsthe-
rapeut. Stress is een veelvoorkomend verschijnsel in 
onze huidige maatschappij. Vrijwel iedereen kent 
stress uit eigen ervaring of heeft het waargenomen bij 
anderen en kan daarom wel beschrijven wat het on-
geveer inhoudt. Vooral bij het behandelen van stress 
en lichamelijke klachten door stress kan ik u onder-
steunen als ontspanningstherapeut. Ik spoor tijdens 
de counselingsessies de geestelijke oorzaak van de 
stress bij u op en de klachten bespreken we middels 
therapeutische gesprekken. Daarnaast verminder ik 
op lichamelijk niveau de verschijnselen van stress met 
ontspanningsmassages. 

 
Bel gerust voor een intakegesprek of neem een kijkje 
op mijn website zithetzo.nl
Zet vandaag de stap naar leven vanuit ontspanning 
in plaats vanuit spanning!

Advertorial

Nieuwe ontwikkelingen bij ?ZithetZo!
Symone Boerstoel van ?ZithetZo!  heeft de afge-
lopen maanden niet stilgezeten en zodoende zijn 
er een aantal nieuwe ontwikkelingen tot stand 
gekomen…..
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Alpe d’HuZes is een actie van het 
KWF ter ondersteuning van de be-
strijding van Kanker. De malletband 
instructeur van muziekvereniging 
Concordia, Emile Laarveld, gaat voor 
dit goede doel fietsen. Hij kocht vo-
rig jaar oktober speciaal om met dit 
evenement mee te doen een fiets, 
maar hij vindt het zo leuk, dat hij 
er zeker mee door zal gaan. “Ik ben 
er sinds vorig jaar mee begonnen,” 
lacht hij. “Via vrienden van ons, een 
collega van mijn vrouw, die hebben 
mij vorig jaar gestrikt in hun team te 
komen fietsen. Zij hebben vorig jaar 
al gefietst, maar wilden dit jaar een 
team formeren van Basisschool Dich-
terbij uit Doetinchem met vrienden, 
collega’s en partners.” 

Emile Laarveld is een sportieve man. 
“Ik deed vroeger aan fietscrossen, 
ben nu aan het badmintonnen en 
wandelen, de vierdaagse van Nijme-
gen loop ik elk jaar,” lacht hij. “Maar 
fietsen is compleet wat anders en ze-
ker vijftien kilometer klimmen.” In 
Groenlo, waar Emile woont, werkt hij 
aan zijn conditie tijdens de spinning- 
en krachttraining.  Hij traint veel 
zelf, maar maakt ook tochten samen 
met de groep. “We willen wat eerder 
naar Frankrijk toe gaan, sowieso het 
weekend ervoor, zodat we daar nog 
een of twee dagen kunnen gaan klim-
men.”  Emile zal dan op donderdag 
7 juni zijn uitdaging, om vier keer 
de berg te beklimmen, aangaan. “Je 
wordt een beetje gedragen. Er staan 
zoveel mensen op de berg, dat gaat 
wel meespelen,” weet hij.”Er zijn veel 
mensen die je ermee raakt.” 
Emile heeft niet in zijn directe familie 
of omgeving te maken met de ziekte 
Kanker, maar wel binnen de groep 

deelnemers aan de Alpe d’HuZes. “Er 
zijn mensen die al kanker hebben ge-
had en die nu gaan fietsen.” De acht 
leden van het team moeten zorgen 
voor een bedrag van 20.000 euro, elk 
2.500. “Je wilt ook als individu de op-
gave, het binnenhalen van het dona-
tiegeld binnenhalen.” 

Tijdens de repetitie vertelde Emile 
van zijn initiatief en Anja Kraassen-
berg pakte het op. “Ik ben naar het 
bestuur toe gestapt en verteld dat 
Emile zou gaan fietsen,” vertelt ze. 
“Ik dacht, misschien kunnen we wel 
een veiling doen met een concert en 
dan op zo’n manier Emile te helpen 
met het bedrag binnen te halen. Dat 
was meteen helemaal goed.”  Een 
commissie werd in het leven geroe-
pen voor de organisatie van de spon-
soractie. Er wordt een Frühshop con-
cert gegeven in combinatie met een 
gezellige voorjaarsmarkt, met kraam-
pjes van Concordia, met spulletjes, 
potjes en pannetjes en bloemstuk-
ken, maar er zijn ook kraampjes van 
een kunstschilder, een wijnboer, een 
edelsmid en de bloemenboerderij.  
Het parkeerplein voor het repetitielo-
kaal wordt omgetoverd in een gezel-
lig plein, met zitjes en sta tafels, een 
bar, marktkraampjes en een podium 
voor de veilingstukken en de notaris. 
Ook een plek voor spinningfietsen, 
gesponsord door Aerofit in Hengelo 
Gld. zal worden ingericht, waar Emi-
le, een aantal ploeggenoten en andere 
belangstellenden op gaat fietsen. 

Tijdens de muziekpauze kan men bie-
den en kopen op de veiling, die onder 
leiding staat van notaris Henk Ste-
ven Kleinburink. “Die heb ik ervoor 
benaderd en die was direct enthou-

siast,” vertelt Anja. De prachtige vei-
lingstukken zijn beschikbaar gesteld 
door verschillende bedrijven uit de 
omgeving: Rijwielhandel Slotboom, 
nieuwe fiets; Welkoop Hengelo, een 
grote buiten BBQ; Bouwcentrum 
HCI, bouwradio; Expert Arendsen, 
Nepresso koffie apparaat en een Te-
fal Actifry cooker; Monique Wolbert, 
uit haar eigen atelier een prachtig 
schilderij; Stoffeerderij Hein Esman 
(bij Onstenk Meubelen), een fauteuil; 
Installatiebedrijf Gotink, gesigneerd 
shirt van VV De Graafschap; Riet-
dekker Herman Groot Jebbink, een 
vogelhuis. Daarnaast zijn nog meer 
mooie veilingstukken in de aanbie-
ding, zoals een instrument, uniform, 
curiosa en dergelijke. In de spaar-
potten voor ‘Opgeven is geen optie’ 
wordt ook regelmatig geld in gedaan. 
“De instructrice van de spinning in 
Groenlo heeft een spaarpot gemaakt 
met mijn foto en het logo. Daar zat 
ook veel geld in, dat is super,” vertelt 
Emile. “Het voornaamste is dat je de 
sportieve dag voor het doel doet. Geld 
is nodig voor onderzoek naar draag-
zamer behandelmethodes bij kanker. 
Dat kanker niet meer als een dode-
lijke ziekte, maar als een chronische 
ziekte kan worden gezien.” 
Hij vindt het erg fijn dat zijn vrouw 
en kinderen achter deze actie staan. 
“Naast het werk en de hobby moet ik 
nog fietsen. Dat betekent een behoor-
lijke druk op het gezin. Dus petje af 
daarvoor.” 

Meer informatie over deze actie, via 
Martin en Anja Kraassenberg, tele-
foon (0575) 463352 en Gerda Len-
derink, telefoon (0575) 461223. Kijk 
voor meer informatie over de deel-
name van Emile en de tussenstand 
op http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/
acties/emilelaarveld/emile-laarveld/.  
Koninklijke Harmonie Concordia, 
Zelhemseweg 13a, 7255 PS Hengelo 
Gld. , bij het terrein de Hietmaat. Te-
lefoonnummer verenigingsgebouw 
(0575) 464649. Meer informatie staat 
op www.concordia-hengelo.nl.

Malletband instructeur Emile Laarveld op de fiets

Concordia voor Alpe d’huZes

Hengelo - Koninklijke Harmonie Concordia uit Hengelo Gld. houdt 
een sponsoractie voor de Alpe d’HuZes op het parkeerplein naast hun 
verenigingsgebouw op zondag Eerste Pinksterdag 27 mei 2012. Het 
doel is om geld in te zamelen voor de malletband instructeur Emile 
Laarveld, die ernaar streeft de Alpe d’Huez vier keer te gaan beklim-
men. Het wordt een benefiet Frühshop concert in combinatie met een 
voorjaarsmarkt en een veiling. Aanvang 11.00 uur.

De Malletband van Concordia in actie voor Emile Laarveld (m.) die deelneemt aan de Alpe d’HuZes.

Start en finish van de fietstocht is 
bij het Verenigingsgebouw achter de 
basisschool Veldhoek aan de Kapers-
weg. Men kan starten tussen 13.00 
en 13.30 uur. Na de fietstocht is het 

mogelijk om onder het genot van een 
kop koffie en/of drankje even gezel-
lig na te praten in het Verenigings-
gebouw.

Fietstocht Volksfeestcommissie 
Veldhoek
Ruurlo - Volksfeestcommissie 
Veldhoek organiseert zondag 3 
juni haar jaarlijkse fietstocht 
waaraan ook niet Veldhoekers 
deel kunnen nemen.

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

De routes zijn met zorg gekozen en 
gaan uitsluitend door het landelijk 
gebied, langs houtwallen, boerderij-
en en door bossen. Deelnemers aan 

de afstanden 20, 30 en 40 kilometer
kunnen tussen 7.30 uur en 10.00 uur
starten. Op de overige afstanden 5, 10
en 15 km kan tussen 9.00 en 12.30
uur gestart worden. Halverwege elke
route is gelegenheid om te rusten. Op
de lange afstanden kan twee keer ge-
rust worden. 

Nadere informatie kunt u krijgen bij
wandelsportvereniging ‘de Ploeg’, tel.
0575-463013 of tel. 0314-641531. Ook
op de website www.wsvdeploeg.tk 
vindt u de nodige informatie.

Pinksterwandeltocht de 
Veldhoek
Veldhoek - Op maandag 28 mei, 
tweede Pinksterdag, verzorgt 
wandelsportvereniging ‘de Ploeg’ 
haar recreatie Pinksterwandel-
tocht met sporthal ‘de Veldhoek’ 
als startpunt. Er is een busverbin-
ding tot vlakbij de start en bij de 
start is een ruime parkeerplaats 
aanwezig.

Opkomen voor de belangen van de 
mensen die het zonder steun van de 
gemeente niet redden. Dat is, heel kort 
samengevat, de kern van het werk 
van de Participatieraad. De Participa-
tieraad geeft het College van Burge-
meester en Wethouders  advies in het 
kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Wet soci-
ale werkvoorziening (Wsw) en de Wet 
werk en bijstand (Wwb). Gevraagd en 
ongevraagd. De Participatieraad kijkt 
daarbij zowel naar het voorgenomen 
beleid als naar de manier waarop een-
maal vastgesteld beleid wordt uitge-
voerd. Beleid en uitvoering dus.

Komende jaren krijgt de gemeente er 
veel nieuwe taken bij. De gemeente is 
straks verantwoordelijkheid voor de 
begeleiding van mensen met beperkin-
gen, die het zonder steun niet redden. 
De jeugdzorg komt over van de provin-
cie en bij de sociale werkplaats gaat het 
er vooral om dat mensen in het gewone 
bedrijfsleven aan de slag gaan. Hoe de 
gemeente een en ander organiseert be-
paalt ze grotendeels zelf. Daarom heeft 
de Participatieraad 11 punten geformu-
leerd waaraan het nieuwe beleid naar 
haar mening in ieder geval zal moeten 
voldoen:

1. Analyse.
 De Participatieraad vindt het van 

belang om allereerst te weten om 
hoeveel mensen het gaat, welke 
doelgroepen er zijn en wat hun be-
perkingen zijn. Zij adviseert goed na 
te gaan waar de mensen  nu gebruik 
van maken en hoelang al en waar zij 
nu wonen. Ook is van belang te on-
derzoeken welke behoeften er nu al 
leven. Ook moet er daarbij aandacht 
zijn voor kleine groepen als doven en 
blinden

2. Toekomstig aanbod 
 Vervolgens komt het toekomstige 

aanbod aan de orde. Dat verschilt 
van persoon tot persoon. Een oudere 
mevrouw  met dementie vraagt een 
andere benadering dan een kind met 
opgroeiproblemen. Voor de één is 
groepsgewijze ondersteuning prima, 
de ander heeft juist individuele coa-
ching nodig en in een derde situatie 
gaat het om het hele gezin.

3. Eén contactpersoon
 Eén (coördinerend) hulpverlener 

moet straks de contactpersoon zijn. 
We moeten af van de vele hulpverle-
ners die in een gezin of bij één per-
soon over de vloer komen. Binnen de 
gemeentelijke organisatie zou ook 
één persoon het aanspreekpunt voor 
de burger moeten zijn.

4. Steunpunten
 Voor een eerste advies en zonodig 

indicatie zou iedereen in zijn direc-
te woonomgeving terecht moeten 
kunnen. Dan kan ook meteen goed 
gekeken worden naar de aard van 
de problemen. Deskundige gespeci-
aliseerde medewerkers zijn daarvoor 
noodzakelijk.

5. Dicht bij huis en met vervoer
 De Participatieraad is  voorstander 

van een dekkend aanbod van voor-
zieningen, zoveel mogelijk dicht 
bij huis, indien echter nodig op ge-
meentelijk of zelfs regionaal niveau. 
Natuurlijk hoort daarbij een goed 
toegerust vervoersysteem, zodat 
mensen daar kunnen komen waar 
activiteiten in welke zin dan ook ( 
denk ook aan boodschappen doen!)  
plaats vinden.

6. Algemeen en laagdrempelig
 Zowel ondersteuning in de vorm van 

algemene laagdrempelige voorzie-
ningen in bijvoorbeeld buurthuizen 
en inloopcentra, als met bijzondere 
voorzieningen op basis van indicatie 
zullen straks nodig zijn.Versterking 
van de eigen kracht en wat daarvoor 
nodig is moet straks het uitgangs-
punt zijn.

7. Het Persoons gebonden budget
 Er zijn omstandigheden dat het ge-

wone aanbod niet geschikt is. Dan 
kan het Pgb uitkomst bieden. Het 
kan bv gaan om persoonlijke onder-
steuning en begeleiding, de keuze 
voor een bepaalde zorgboerderij of 
eigen persoonlijke hulpverleners. 
Daarom adviseert  de Participatie-
raad een vorm van Pgb te handha-
ven. 

8. Samenwerking professional, vrij-
williger en mantelzorger

 Alle drie hebben elkaar nodig. Daar-
om moeten professionals, vrijwilli-
gers en mantelzorgers samenwerken 
en elkaar versterken en aanvullen.

9. Kwaliteitseisen
 Van belang is dat zowel individuele 

hulpverleners als hun organisatie 
voldoen aan algemeen aanvaarde 
kwaliteitseisen en dat de gemeente 
daarop ook controleert.

10. Voorlopig huidige aanbod
 De Participatieraad adviseert voor-

alsnog het huidige aanbod te conti-
nueren om geen gaten te laten val-
len. Tenzij op een bepaald gebied al 
van een goed alternatief sprake is.

11. Nieuwe Wsw cliënten
 In overleg met het bedrijfsleven 

zouden aantrekkelijke voorwaarden 
ontwikkeld dienen te worden t.b.v. 
werkplekken voor mensen met een 
arbeidshandicap.

Alle voorstellen van de gemeente zal de 
Participatieraad in ieder geval leggen 
naast deze punten.

Reageren? Mail dan naar wmoraad-
bronckhorst@gmail.com.

Participatieraad toetst nieuwe gemeen-
telijke taken rond jeugd, begeleiding 
en sociale werkplaats op 11 punten
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Winnaar werd de met ballonnen 
versierde wagen waarin Marije van 

Halen en Iris Willems gemaskerd za-
ten. Opmerkelijk was dat Marije af-

gelopen maandag nog geopereerd is 
aan haar blindedarm. Omdat zij haar 
vriendin niet alleen wou laten, was ze 
toch aanwezig.

Eervolle vermelding was er voor Ca-
spar Lammers die met z`n eenwieler 
arriveerde.

Later op de avond bleef men lange 
tijd in spanning wie de mysteryguest 
was. 

Na enige vertraging verscheen Foura-
di als gast en de hele zaal brulde mee 
met het nummer dat ze ten gehore 
brachten. 

Vervolgens werden de prijzen voor 
de ludieke aankomst en de King en
Queen door Fouradi uitgereikt. De 
Queen werd Mariska Tichelman en
de King werd Kevin Weever. 

Al met al was het ondanks de regen
weer een gedenkwaardige avond.

Regen geen spelbreker

Galafeest Beeckland

Vorden - Afgelopen donderdag vond het traditionele galafeest van het 
Beeckland plaats bij Hotel Bakker. Ondanks de regen was het hoogte-
punt van de avond de ludiek aankomst van alle leerlingen. Allerlei voer-
tuigen passeerden weer de revue zoals een hummer, snoek, ambulance, 
3 kleine fiatjes, uiteraard een aantal trekkers, quad, kart en vele andere.

In 2004 begon Mash met basgitarist 
Jeroen Baars en gitarist, zanger en 
saxofonist Sacha Reulink. Gitarist en 
zanger Jos Teunis en drummer Erik 
Witteveen kwamen er vlot daarna 
bij. Eind 2006 nam drummer en 
zanger Robin Brinkman de plaats 
van Erik in. Na het vijfjarig jubileum 
versterkte toetsenist en zanger Dave 
Cortvriend de band. Astrid Garritsen 
zong een jaar mee in de band. 
De band toerde door heel Nederland 
en genoot van de spetterende optre-
dens. De bandleden kwamen ook 
van alles tegen: maïs op de vloer, 
stroom die uitging, zekeringen die 
eruit sprongen, lichten die uitvielen, 
maar ze maakten er altijd een muzi-
kaal feest van. Ze speelden op plek-
ken waar weinig ruimte was en het 
interieur van de kroeg in hun bus 
moest worden geschoven of besloten 
feestjes, maar ook in grote zalen en 
tenten, tijdens carnavalsfeesten en 
kermissen. “Door het repertoire van 
152 nummers zit er altijd muziek 
tussen waar je een avond mee kunt 
vullen,” vertelt Sacha over de flexibi-
liteit die de band heeft. “Nummers 
waarmee je kunt knallen, daar kun 
je op een bruiloft niet zo goed mee 
uit de voeten. De mensen vermaken 
konden we wel.” 

Dave kreeg last met zijn gezondheid 
en gaf aan te moeten stoppen met 
de band. Hij speelde zoveel mogelijk 
maar als het niet ging, speelde Silke 

Loeters van de band Pluto 34 in zijn 
plaats. De Mashleden spraken af de 
staande afspraken van een klein jaar 
na te komen en ondertussen een 
nieuwe toetsenist te zoeken. Maar 
het viel niet mee om iemand te vin-
den die speelde zoals Dave dat deed. 
Om weer zonder toetsenist verder te 
gaan, dat wilden de bandleden niet. 
Gaandeweg ontdekten de jongens 
ook dat de meningen uit elkaar kwa-
men te liggen. In goed overleg beslo-
ten ze toen helemaal te stoppen. 

De bandleden van Mash zijn onder-
tussen al druk doende hun eigen mu-
zikale weg in te slaan, want muziek 
maken vinden ze allemaal geweldig. 
Dave blijft keyboard spelen in een 
duo, Sacha speelt in de band Super 
Sundays, Robin speelt in That’s What 
She Said en Jos in Springbreak. Jeroen 
begint met Jos en anderen een nieu-
we band. 

“Het afscheid is niet alleen voor ons-
zelf, maar om mensen te bedanken 
voor 7,5 jaar steun. Er zijn veel men-
sen voor ons op pad geweest,” weet 
Robin. Fans volgden de band naar de 
verschillende optredens. “We hebben 
een hele mooie periode meegemaakt 
vol goede en grote optredens. Daar-
om willen we ook een groot feest aan 
het einde geven. Dat het geen dom-
per wordt. We willen een knallend 
einde.” Ze zullen zich voor de laatste 
optredens weer honderd procent in-

zetten. “We zouden het niet op halve 
kracht kunnen,” zegt Jos. 

Mash maakt een show van zo’n an-
derhalf uur. “Ik denk dat we het bes-
te van wat we hebben zullen spelen,” 
vertelt Robin. Sacha vult aan: “Daar 
zitten ook nummers van zeven jaar 
geleden bij. Je bent 7,5 jaar bezig ge-
weest om een repertoire op te bou-
wen.” De bandleden zijn blij dat Dave 
bij het afscheidsconcert aanwezig kan 
zijn op het podium. “Ook repertoire 
technisch. Dave werkt met bepaalde 
geluiden en effecten en zonder hem 
kunnen we bepaalde nummers dan 
niet spelen. Je wilt afsluiten met het 
mooiste en beste wat je ooit gemaakt 
hebt.” Na het laatste optreden van 
Mash, zorgt een DJ voor de muzikale 
invulling van de after-party. 

Robin, Jos, Jeroen, Sacha en Dave wil-
len een paar mensen extra bedanken. 
“We hebben altijd veel steun kregen 
van Gerard en Tonnie Reulink, die 
er, bijvoorbeeld, voor gezorgd heb-
ben dat we altijd konden repeteren 
en materiaal hadden.” Huug Lohuis 
is al enige jaren zeer betrokken bij 
Mash als geluidsman en vriend van 
de band. Bas en Hetty Teunis hielpen 
ook al die jaren. Bas, bijvoorbeeld 
met licht en techniek en Hetty maak-
te ondermeer de foto’s. ”In het alge-
meen hebben wij veel te danken aan 
Gerard, Tonnie, Huug, Bas en Hetty, 
zij hebben ons de afgelopen jaren 
onvoorwaardelijk gesteund en bijge-
staan, daarvoor veel dank!” 

Mash afscheidsconcert, aanvang 
21.00 uur in Zaal Heezen. Met mede-
werking van Pluto 34 en een DJ.

Afscheidsfeestavond op 19 mei in Zaal Heezen

Mash zegt: dankjewel!

Steenderen - De band Mash stopt er mee. Na 7,5 jaar ronden ze een fan-
tastische periode af met een fantastische feestavond. “We zijn tenslot-
te als vrienden begonnen. We willen niet uitgaan als een nachtkaars.” 
In het voorprogramma speelt de band Pluto 34 en na het slotoptreden 
van Mash zal een DJ de muziek verzorgen.

De band Mash: Dave Cortvriend, Jos Teunis, Jeroen Baars, Robin Brinkman en Sacha Reulink.
Voor de aanwezigen een gezellig en 
vooral inspirerend weekend waarin 
men elkaar als collega’s ontmoet 
maar waar men ook diverse reisor-
ganisaties spreekt waarmee Travel 
Counsellors een goede en fijne sa-
menwerking heeft. Dit jaar had het 
echter ook een extra feestelijk tintje 
en sloot het naadloos aan bij het the-
ma “The different is YOU”. Tiny Ko-
ning: ‘ Het publiek had Travel Coun-
sellors gekozen tot Beste Reisbureau 
Groep, Populairste Reisbureau Groep 
en daarnaast kregen wij nog eens een 
award voor de hoogste waarderings-
score onder alle Zoover Award win-
naars. Met een 9.4 voor persoonlijke 
service lieten we diverse grote reisbu-

reau- ketens ver achter ons. 

Het is goed en fijn te weten dat steeds
meer mensen hun reis via Travel
Counsellors boeken. Kennis, kwali-
teit en vooral de persoonlijke service
worden steeds meer gewaardeerd 
boven het reguliere reisbureau en in-
ternet. Ik ben daarom ook supertrots
op deze drie Awards, het voelt als een
kroon op mijn werk. Ik wil dan ook
iedereen bedanken die op ons heeft
gestemd en ook de cliënten, die jaar-
lijks bij Travel Counsellors terug ko-
men voor advies en het boeken van 
een vakantie’, zo zegt Tiny Koning. 
Zie ook 
www.travelcounsellors.nl/tiny

Travel Counsellors wint
drie Zoover Awards

Vorden - Afgelopen weekend had ik onze jaarlijkse Travel Counsellors
bijeenkomst met als thema: “ The different is YOU” ( Het verschil ben
JIJ ). Dit jaar in het mooie vestigingsstadje Sluis in Zeeland. Het was
even een stukje rijden vanuit Vorden maar zeker de moeite waard.
Elk jaar zitten we in een andere provincie zodat wij ,als toch redelijke
wereldreizigers, ook ons mooie land kunnen ontdekken’, zo zegt Tiny
Koning van Travel Counsellors.

Tiny Koning

Ed Wassink is Godsdienstfilosoof en 
priester van het aartsbisdom Utrecht. 
Hij heeft de laatste jaren als priester 
in de streekparochie Zutphen ge-
werkt en heeft regelmatig in Steen-
deren diensten geleid, is gevangenis-
pastor en verpleegkundige geweest. 
Een man met veel levenservaring die 
open staat voor levensverhalen en 
samen op zoek wil gaan om te leren 
van elkaar. Rondom de Kern is een 

serie open avonden waarin de aanwe-
zigen op ontdekkingstocht gaan naar
de kern van het christelijk geloof. Na-
tuurlijk gaan ze lezen, luisteren en in
gesprek maar ze geven de zoektocht
vooral ook praktisch handen en voe-
ten. Samen aan de slag, ontdekken 
wat de woorden van de Geest en Gods
liefde concreet kunnen betekenen. 
Ed Wassink wil op deze avond de 
mensen aan de hand nemen en lei-
den. Kom deze avond vooral langs 
om te luisteren, te kijken, de sfeer te
proeven en om mee te denken. Ieder-
een is van harte welkom, of die nu
voor het eerst komt of al vaker is aan-
geschoven. De koffie staat klaar! 
Tijd: 20.00 tot 21.45 uur. 
Meer info: www.pkn-sb.nl (Discover).

Avond met Ed Wassink 
in Het Anker
Steenderen - Op dinsdag 22 mei 
is er weer een Rondom de Kern 
gespreksavond in het Anker in 
Steenderen. Hierin zal Ed Was-
sink uit Zutphen op zoek gaan 
naar de gaven van de Geest en 
Gods liefde. Aanvang 20.00 uur.
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De KNMV Supercup races 600 en 1000 en de 
CRT Cup 600/1000 zullen hun trainingen en 
wedstrijden rijden op vrijdag 18 mei. De trainin-
gen beginnen die dag om 8.30 uur, de races zijn 
vanaf 15.15 uur. Belangrijkste kandidaat voor 
de overwinning in de Supercup 600 is Hamove 
lid Joey den Besten die uitkomt op een Yama-
ha voor het Nelon Racing team. Andere leden 
die aan de start komen op vrijdag zijn Maikel 

van Ooijen en Nick van Nieuwenhuizen. Bij de 
Supercup 1000 zijn vele kanshebbers voor de 
overwinning. Daarnaast zijn er die dag nog trai-
ningen in de ONK klassen Supersport en Super-
bikes. De Young Timers SAM klasse komt die 
dag ook twee keer in de baan, in die klasse zijn 
er van allerlei mooie motoren te bewonderen. 
De toegang voor de vrijdag is gratis.

De trainingen voor de ONK klassen, 50cc en IR-
RC beginnen op zaterdag om 8.30 uur en zullen 
tegen ongeveer 16.30 uur zijn afgelopen. Na de 
trainingen zal er nog een race gereden worden 
in de 50cc klasse waarin namen Jan de Vries, 
Aalt Toersen en vele anderen hun opwachting 
zullen maken op de van Veen Kreidlers en 
Zundapps. De klassen die uitkomen in het ONK 
zijn de Moto3/125 cc, Supersport, Superbike, 
Sidecars en Classics. Maar liefst drie Hamove 
coureurs zullen aan de start verschijnen in de 
Moto3/125cc op de ‘Varsselring’. Scott Deroue 
wist afgelopen weekend in het Portugese Esto-
ril zelf twee races winnend af te sluiten in de 
Red-Bull Rookies Cup. Deze klasse wordt ver-
reden tijdens Grand-Prix weekenden. Deroue 
zal felle tegenstand krijgen van het andere 
Hamove lid Jerry v.d. Bunt. De enige dame in 
het veld Tasia Rodink ook een fervent Hamove 
rijdster wil zich ook van haar beste kant laten 
zien in Hengelo.In de supersport categorie zijn 
vele favorieten voor de overwinning. Stuart Vos-
kamp, Nederlands kampioen, zal als Hamove 
rijder alles geven voor een overwinning. Leon 

Bovee uitkomend op een door Torleif Hartel-
man getunde Yamaha is ook een van de grote 
kanshebbers voor de overwinning evenals Ni-
gel Walraven en Twan van Poppel. Daarnaast 
komen de Hamove rijders Joop Timmer, Cliff 
Kloots, Lesley ten Tusscher en Martin van Rui-
tenbeek in de baan. De kanshebbers voor een 
zege in de categorie Superbikes zijn Danny de 
Boer, Raymond Schouten, Randy Gevers, Allard 
Kerkhoven en ex Moto-GP coureur Chris Burns. 
Dave Hendriksen, Wim Theunissen en Jarco 
Grotenhuis zullen namens de club in actie ko-
men. Bij de sidecars zullen Bennie Streuer/Kees 
Endeveld en Colin Nicholson/Jarno van Lith er 
alles aan doen om de wedstrijd naar zich toe te 
trekken. De gebroeders Ritzer zijn onze lokale 
Hamove helden. Jarno Ontstenk, jaren lang lid 
van de club, zou zich zelf graag op het podium 
willen zien eindigen in de klasse Classics. 
Naast de ONK klassen komt zoals vele jaren de 
IRRC aan de start in Hengelo. Men kan punten 
halen in de 600 en 1000 cc. De deelnemers ko-
men uit Nederland, Duitsland, België, Ierland, 
Frankrijk, Engeland en Denemarken. Belang-
rijkste kandidaat voor de overwinning in de 
1000cc zal de Duitse rijder Didier Grams zijn. 
Frank Bakker van het Hengelose Performance 
Racing Achterhoek zal het Grams niet makke-
lijk maken en ook de Belgische rijder Tom van 
Looy zal er alles aan doen om te winnen. De 
IRRC categorie zal twee manches rijden op het 
prachtige stratencircuit in Varssel. Niemand 
minder dan tweevoudig ex Nederlands kampi-
oen in de 250cc Hans Smees zal ook deelnemen 
in de IRRC. Smees had een aantal jaren niet 
meer geracet maar kon het toch nog niet mis-
sen. Hij besloot dit voorjaar weer te gaan rijden 
maar wel op een iets minder hoog niveau dan 

in het verleden. Hij wist twee weken geleden in
Duitsland op het circuit van Schleiz meteen al
met de overwinning aan de haal te gaan in de
600cc. Smees rijdt naast Bakker ook voor het
PRA team. Olaf Romijn, Michael Hofman, Peter
Heijmans en Branko Srdanov zijn naast Bak-
ker en Smees leden die in actie komen in deze
klasse. De races om het IRRC kampioenschap
komt behalve in Hengelo ook nog aan de start
in Chimay Belgie, Terlicko Tsjechie en Froh-
burg Duitsland. Op de Varsselring komen dit
jaar meer dan driehonderd coureurs op debaan.
Op vrijdag en zaterdagavond is er live muziek.
De band Underkoffer zal op vrijdagavond de 
muziek verzorgen en Woodstar staat zaterdag
op het podium. Op beide avonden is de toegang
voor de muziek in de feesttentgratis.

De entree voor de trainingen op zaterdag be-
draagt voor zestien jaar en ouder 8 euro in-
clusief een programmaboek.( Onder de 16 jaar
is gratis.) De entree op zondag is voor zestien 
jaar en ouder 19 euro. Van twaalf tot zestien 
jaar 8 euro inclusief programmaboek. Onder de
twaalf is de toegang gratis. Voor de kinderen is
er van alles te doen op de racedag. Zo is er voor
de kleintjes een springkussen, draaimolen en
kan men op motoren rijden op een minibaan.
De wedstrijden zijn live het mooist te volgen
in de Molenbocht, Veldermansbocht of de Bos-
chbocht. Daarnaast is het voor het publiek ook
genieten in de chicane achterop het circuit. De
wedstrijd zal verslagen worden met drie com-
mentatoren, de Hengelose speaker Hans Vee-
nink zal verslag doen vanuit de pitstraat. De
organisatie heeft een aantrekkelijk programma
en hoopt op veel publiek aanstaand weekend op
de ‘Varsselring’.

Aankomend weekend

Jubileum wegraces Hamove

Hengelo - Aanstaand weekend worden op 
de ‘Varsselring’ in Hengelo Gld. de jaar-
lijkse wegraces georganiseerd. De Hamove 
bestaat dit jaar 75 jaar en de wegraces wor-
den voor de 45e keer gehouden. Er wordt 
gereden van vrijdag 18 mei tot en met zon-
dag 20 mei. De CRT KNMV-Cup races zullen 
hun wedstrijden rijden op vrijdag, ook zal 
die dag getraind worden in de belangrijkste 
klassen van het ONK: de Supersport en Su-
perbikes. In het weekend komen de klassen 
voor het Open Nederlands Kampioenschap 
(ONK) en de Internationale Road Racing 
Championship (IRRC) in de baan. Vanaf za-
terdag zal er getraind worden door de cou-
reurs en op zondag staan de wedstrijden op 
het programma. In het pauze programma 
op zondag komen oud coureurs zoals Theo 
Bult, Aad Wijsman, Willem Heykoop, Mar-
tin van Soest, Adri van de Broeke etcetera 
in de baan. Van de Broeke zal rijden op de 
IMN Yamaha waar Jack Middelburg de TT 
van Assen mee won in 1980.

Start Dutch Superbike 2011.  (Foto Henk Teerink).

Winnaar Dutch Supersport 2011 op de Varsselring Leon Boveel.  (Foto Henk Teerink).

Ook dit jaar is de tocht voor zowel 
menners als ruiters. De opzet is om 
in een gemoedelijke, rustige sfeer 
de mooiste plekjes uit de gemeente 
Bronckhorst te ontdekken. Het is een 
zeer gevarieerd landschap met bosge-
bieden, landerijen, kastelen en uiter-
waarden dat zich erg goed leent om 
een aantal dagen op een ontspannen 
manier met de ruiter- of mensport in 
de natuur bezig te zijn. De omgeving 
straalt nog steeds de rust uit van het 
platteland waar mens en natuur een 
eenheid vormen. De akkers, de bo-
men, het groen en de boerderijen ge-
ven je een gevoel van vervlogen tijden 
die in Bronckhorst nog tot het heden 
behoren. 
De leden van de menvereniging ken-
nen de mooiste plekjes in hun woon-
omgeving en zijn er trots op dat ze 

deze in de verschillende routes op 
mogen nemen. Er zijn weggetjes op-
genomen die normaal niet toeganke-
lijk zijn maar speciaal voor dit eve-
nement opengesteld worden door de 
Landgoedeigenaren. De routes gaan 
voor een groot deel over onverharde 
wegen waarbij vanuit Hengelo Gld. 
drie windstreken aangedaan worden. 
De deelnemers worden zoveel als 
mogelijk is vrij gelaten om te rijden 
wanneer zij willen. De start is elke 
dag tussen 11.00 en 12.30 uur. Het 
secretariaat sluit om 18.00 uur. Hoe-
wel het zeker de moeite waard is om 
alle drie routes te rijden kunnen de 
deelnemers ook volstaan met één of 
twee routes te rijden. De afstanden 
zijn ongeveer dertig kilometer per 
dag en er is voldoende verkeersbege-
leiding aanwezig. 

Het bekende paarden evenementen-
terrein de Hietmaat in de voormalige
gemeente Hengelo Gld. is het dage-
lijks start- en eindpunt van de tocht.
Van hieruit is door leden van ‘In Stap
en Draf’ een route uitgezet in de om-
geving van Hengelo; door leden van
‘In de Reep’n’ de route in de omge-
ving van Vorden en door leden van
‘Onder de Zweppe’ de route in de om-
geving van Zelhem. 
De afgelopen jaren heeft de organisa-
tie gemerkt dat er zeker ook belang-
stelling is voor deze rit van mensen
die er een vakantietocht van willen
maken. De mogelijkheden voor over-
nachtingen met pensionstalling voor
paarden in de nabijheid van de Hiet-
maat is groot. (zie de site www.paar-
dentoerismebronckhorst.nl ) Indien
u toch ’s avonds weer naar huis wilt,
maar het te lastig vind de menwagen
of het rijtuig mee te nemen, dan kan
deze dichtbij de Hietmaat achter een
gesloten omheining gestald worden.
Voor meer informatie en aanmelding
kunt u terecht op de website van de
Stichting Bronckhorster Paarden-
meerdaagse. (www.bronckhorster-
paardenmeerdaagse.nl)

Bronckhorster paardenmeerdaagse
Hengelo - Op 18 mei gaat alweer voor de vierde keer de Bronckhor-
ster Paardenmeerdaagse van start. Deze meerdaagse wordt over drie 
dagen verreden; te weten 18, 19 en 20 mei. Na de gemeentelijke her-
indeling hebben de menverenigingen in Vorden, Hengelo en Zelhem 
gezamenlijk getracht de paardensport in hun nieuw gevormde ge-
meente Bronckhorst een extra impuls te geven. Hiertoe hebben ze de 
Stichting Bronckhorster Paardenmeerdaagse opgericht met als doel 
minimaal één keer per jaar een meerdaags paardensport evenement 
te organiseren.

Op zondag 3 juni organiseert buurt-
vereniging Bekveld een fietstocht. 
Inschrijving is mogelijk vanaf 10.30 

tot 13.30 uur. Er zijn twee mooie rou-
tes uitgezet. Zo is er een route van 
ongeveer 15 kilometer en een gro-
tere route van circa 35 kilometer. De 
fietstocht is zowel voor jong en oud. 

De kosten bedragen voor kinderen 1
euro en volwassenen 2,50 euro. De
start is aan de Veermansweg 18 in
Hengelo Gld.

Fietstocht buurtvereniging Bekveld
Bekveld -

Het KNWU gedeelte begon met een 
wedstrijd voor de masters 40+. Er 
ging een groot peloton van start. 
In deze spannende wedstrijd reed 
half cours een groep van 13 renners 
weg, met daarin ook de RTV master 
Jan Weevers. Zij bouwden de voor-
sprong gestaag uit en reden dan ook 
gezamenlijk naar de finish. Weevers 
probeerde een paar keer weg te ko-
men, hetgeen niet lukte, Jan werd 
13e. Peter Makkink uit het Gelderse 
Hengelo reed naar een 22e plaats en 
Eric de Greef uit Vorden werd 26e. De 
overige gestarte RTVers Martin We-
ijers en Rudi Peters reden keurig hun 
wedstrijd uit in een reeds gehalveerd 

peloton, een teken dat het zwaar was. 
Bij de amateurs gingen 110 renners 
van start, een grote groep reed als een 
lang lint door Wichmond. Vanwege 
de wind moest uiteindelijk de helft 
van de renners ‘ passen ‘ en gaven 
vroegtijdig op. Er ontstond twee om-
lopen voor het einde een groepje van 
8 renners met een lichte voorsprong. 
Deze bleven in de volle finale nipt 
voor op het achtervolgend peloton. 
De race werd gewonnen door Faeke 
Oppewal een sterke Fries die de ge-
hele wedstrijd erg actief was, 2e werd 
Micel Warlich en als 3e kwam Fer-
dinand Tuin over de meet. De RTV 
gaat nu werken aan de Ronde van 
Vorden, deze wordt verreden op zon-
dag 24 juni . Hier vertrekken ook de 
Elite /Beloften, deze renners krijgen 
dit als extraatje in het kader van het 
35 jarig bestaan van RtV Vierakker/ 
Wichmond. De RTVer uit Keijenborg 
Rens te Stroet , rijdt deze week in 
de etappewedstrijd de Olympia Tour 
met zijn Piels team. Hij rijdt momen-
teel erg sterk en gaat van start met 
de ambitie om in enkele etappes van 
voren te eindigen. Komende woens-
dag is de aankomst van de etappe in 
Gendringen.

RTV Vierakker/Wichmond 
tevreden over verloop
Wichmond - Afgelopen zaterdag 
12 mei werd de Rabo ronde van 
Wichmond verreden, gelukkig 
dit jaar onder goede weersom-
standigheden. Het begon alle-
maal met een Rabo dikke banden 
Race voor de jeugd , waarvoor een 
minimale belangstelling bestond. 
De Wichmondse schooljeugd was 
elders druk in de weer met een 
damtoernooi ! Uiteindelijk werd 
Nick Rozendaal winnaar met 
Rens Makkink als goede tweede.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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De meeste bezoekers die per fiets de 
tocht langs de molen maakten, lieten 
zich overal uitgebreid inlichten over 
de molen en haar techniek. Bij de 
Hackfortsche windmolen kwamen 
vooral belangstellenden uit de buurt 
zelf. De molenaars waren er blij mee, 
omdat zij het een prettig idee vinden 
dat buurtbewoners de aanwezigheid 
van de molen waarderen. Een jonge 
vader, wonend op het Hoge beant-
woorde de vraag ‘ Waarom steun je 
de molen ‘? Met ‘Het is toch prachtig 
zo’n molen vlak bij je huis. Een mooi 
gezicht ‘. Vanaf de molen aan het 
Hoge was er ook een wandeling uit-
geschreven met een lengte van circa 
zes kilometer. Degene die ‘ onderweg 
‘ een stempel van de molenaar van de 
watermolen op het inschrijfformu-
lier liet zetten, kreeg als beloning een 
pannenkoek met molenhoning. Zo’ n 
25 personen lieten zich deze lekker-
nij goed smaken !

Nationale Molendag
Vorden - Tijdens de Nationale 
Molendag die zaterdag 12 mei in 
Nederland plaats vond, konden 
ook de vier molens in Vorden 
bezichtigd worden. Dat waren 
de molen De Hoop, Hackfortsche 
Windmolen, Lindesche Molen en 
de watermolen op het landgoed 
Hackfort. De bezoekersaantallen 
varieerden tussen de 250 en 100 .

aan het werk in de molen

kinderen bezig met het meel

De Nationale Molendagen is elk jaar 
het tweede weekend in mei en wor-
den georganiseerd door De Holland-
sche Molen en het Gilde van Vrijwil-
lige Molenaars om zoveel mogelijk 
aandacht te vragen voor deze monu-
menten in het landschap. Aanstaande 
donderdag 17 mei, Hemelvaart kun-

nen belangstellenden de molen bekij-
ken, er wordt uitleg gegeven over de
molen en er zijn vele molenproduc-
ten te koop. De Bronckhorster molen
is te vinden aan de Spaensweertweg
1 tussen Steenderen en Bronkhorst. 
Meer informatie is te vinden op 
www.bronckhorstermolen.nl

Dauwdraaien bij 
Bronckhorster molen

Steenderen/Bronkhorst - Tijdens de Nationale Molendagen die afge-
lopen weekend in Nederland werden gehouden, kwamen molenlief-
hebbers een kijkje nemen in de Bronkhorster Molen. Wie deze dag
verhinderd was, krijgt een herkansing tijdens de extra opening op He-
melvaartdag, 17 mei. Dan is er het zogenaamde Dauwdraaien, waarbij
de molen geopend is van dauw tot schemer, dus van 6.00 tot 18.00 uur.

Na de Molendagen is de Bronkhorster Molen ook op Hemelvaartdag geopend: van dauw
tot schemer.

DIENSTVERLENING TIJDENS 
VERBOUWING
De geldautomaten, chipknip, seal-
bagautomaat en brievenbus blijven 
tijdens de verbouwing beschikbaar. 
Voor overige bancaire handelingen 
kunnen klanten terecht op de kan-
toren in Hengelo en Warnsveld. 
Vanaf 14 mei is het vanwege de 
verbouwing niet meer mogelijk om 
geld- en vreemde valuta bestellin-
gen op te halen op kantoor Vorden. 
Hiervoor kunnen klanten terecht op 
het verkoopkantoor in Lochem. De 
openingstijden van de kantoren zijn 
te vinden op www.rabobank.nl/graaf-
schap-noord. 
Men kan op werkdagen van 8.30 
uur tot 20.30 uur vanuit huis via de 
website ook gebruik maken van het 

Virtueel Kantoor van de bank en hier
met behulp van videocommunicatie
vragen stellen aan een bankmede-
werker.

MODERNISERING
Manager Kantoren Ferdi Hofstede: 
“Kantoor Vorden is belangrijk voor 
de bank. Sinds de verhuizing van een
deel van het personeel uit Vorden 
naar Zutphen staat de bovenverdie-
ping van het kantoor leeg evenals een
deel van de benedenverdieping. Om 
het kantoor weer helemaal bij de tijd
te laten zijn, hebben we gekozen voor
een grondige verbouwing.“

RUIMERE OPENINGSTIJDEN
De benedenverdieping zal verbouwd
worden tot een modern, eigentijds
bankkantoor. De bovenverdieping
krijgt te zijner tijd een andere be-
stemming. Het kantoor krijgt na de
verbouwing ruimere openingstijden. 
Elke werkdag van 9.30 uur tot 17.30
uur zijn er adviseurs aanwezig. Op 
donderdag is er een avondopenstel-
ling tot 20.30 uur. Verder krijgt het 
kantoor als extra service een virtu-
ele spreekkamer waar tijdens de ope-
ningstijden contact kan worden ge-
zocht met het Virtueel Kantoor van
de bank.

Rabobank Vorden gaat 
 verbouwen
Vorden - Op 14 mei start de ver-
bouwing van het kantoor van de 
Rabobank in Vorden. Het kan-
toor krijgt een nieuw modern 
jasje. De verbouwing is naar ver-
wachting 23 juli gereed. Tijdens 
de eerste drie weken is het kan-
toor nog gewoon open. Vanaf 4 
juni tot en met 22 juli is het kan-
toor voor publiek gesloten, maar 
kan er wel gebruik worden ge-
maakt van de geldautomaten en 
de sealbagautomaat.

Een uniek evenement waarbij ruim 
250 occasions te vinden zijn op één 
locatie. Tijdens dit weekend is er te 

profiteren van speciale acties. Voor 
de kinderen is er een springkussen 
aanwezig. 

De openingstijden van het Knallend 
Hemelvaart Occasion Spektakel bij 
Herwers aan de Kruisbergseweg 8 in 
Hengelo Gld: vrijdag van 10.00 tot 
21.00 uur, zaterdag en zondag van 
10.00 tot 17.00 uur.
Kijk ook op www.herwers.nl

Knallend Hemelvaart Occasion 
Spektakel

Hengelo (Gld) - Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 mei is er bij Her-
wers in Hengelo wederom een Knallend Hemelvaart Occasion Spekta-
kel.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL
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De route voert langs allerlei gebou-
wen en plekken waar in de oorlog 
iets gebeurd is. Van vliegtuigcrash-
plaatsen naar radarrestanten en ge-
bouwen met een verhaal. Een mooi 
boekwerkje geeft op iedere plek een 
uitvoerig verhaal ondersteund met 
foto’s.  Dit jaar rijdt u ook een stuk 
over het compleet geprepareerde cir-
cuit de Varsselring waar de volgende 
dag de wegrace wordt gehouden. Een 
leuk dagje uit en tevens een histori-

sche kennistocht met vooraf of aan-
sluitend een museumbezoek. 

Voor een bedrag van 7.50 euro per 
persoon krijgt u de kleurenbrochure 
met de route, entree in het museum 
en een kop koffie of thee of fris met 
appelgebak. Leuk voor iedereen van 
8 tot 88. U bent welkom van 10 tot 
17 uur in het Achterhoeks Museum 
1940 -1945, Marktstraat 6 in Hengelo 
Gld., zie www.museum40-45.com

Donderdag 17 mei

Historische 
Hemelvaarttocht

Hengelo - Op Hemelvaartsdag heeft het Achterhoeks Museum 1940-
1945 een leuk arrangement voor de liefhebbers van een dagje uit. Een 
prachtige monumentenroute rondom Hengelo Gld. van circa veertig 
kilometer, geschikt voor fiets auto en motor.

Het Kervel.

Henk Stemerdink is geboren en ge-
togen in Winterswijk. Hij heeft eerst 
de Pedagogische Academie gedaan en 
verhuisde vervolgens naar Arnhem 
om daar aan de Kunstacademie te 
gaan studeren. Hier had hij onder an-
dere les van Klaas Gubbels. “Je wordt 
tijdens de opleiding voortdurend 
geconfronteerd met jezelf, eigenlijk 
uitgedaagd om eruit te halen wat 
je in je hebt en hoe je dat tot volle 
wasdom kan laten komen,” zegt hij. 
Henk geeft nu een aantal uren les in 
kunst op het voortgezet onderwijs in 
Arnhem Zuid. 

Ruim dertig jaar geleden begon Henk 
met schilderen. In de loop van die ja-
ren veranderde zijn manier van wer-
ken van realistisch naar abstract. “Ik 
ben echt een natuurmens en een na-
tuurschilder,” zegt Henk. “Ik maakte 
vooral landschapsschilderijen. Ik ben 
afgestudeerd op Turner, was zeer ge-
interesseerd in deze Engelsman, een 
romanticus, die in Tate Galery grote 
werken heeft hangen. Turner staat 
bekend om zijn landschappen en het 
prachtige licht in zijn schilderijen. 
Het licht vind je ook in mijn werk te-
rug. Langzaam begon ik mijn eigen 

landschappen te creëren. Ik noem 
het mijn innerlijke landschappen. 
Hierin zie je altijd beweging, water 
stromen, lucht, een groei-element en 
de verbondenheid met de natuur en 
mijn tuin. Ook tijdens de 10daagse 
speelt mijn tuin een belangrijke rol.” 
De doeken die Henk gebruikt zijn van 
verschillende afmetingen. “Ik begin 
altijd met acryl en werk het af met 
olieverf om de kleurintensiteit nog 
groter te maken. Kleur is een van 
de belangrijkste elementen in mijn 
schilderijen. Ik gebruik geen zwarte 
verf.” Irma Jannink vult aan: “Henks 
werk onderscheidt zich inderdaad 
door de kleuren en daarnaast ook 
door het levendige, energetische ka-
rakter van zijn schilderijen. Terwijl 
andere schilderijen vaak statisch zijn. 
Dat is het mooie van zijn werk; een 
schilderij van Henk blijft je boeien. 

Het verheft je op een bepaalde ma-
nier, geeft een bepaalde vrolijkheid, 
het maakt je blij.” 
Henk is een intuïtieve schilder. “Wan-
neer iemand een schilderij uitkiest, is 
het leuke ervan, dat mensen vaak on-
bewust iets kiezen dat bij hun past. 
Zonder de titel of de achtergrond van 
een schilderij te weten.” Hij schildert 
ook in opdracht. “Omdat ik intuïtief 
werk, maak ik op de energie van de 
opdrachtgever, schilderijen. De uit-
gangspunten voor deze schilderijen 
zijn zeer divers; een gedicht, tekst, 
lied, een herinnering…” 
Na jarenlang in Nederland te hebben 
geëxposeerd, begonnen de exposities 
vanaf 2006 ook in het buitenland 
hun vlucht te nemen. Twee jaar lang 
werd zijn werk in de galerie Victory 
on Canvas in Marbella (Zuid-Spanje) 
geëxposeerd en verkocht. Twee jaar 
later verhuisde zijn werk van Spanje 
naar The Way of the Spirit in Bremen 
(Duitsland). Vier jaar lang zijn hier 
uitsluitend zijn schilderijen geëxpo-
seerd. Ook de sieraden en healing 
tools gebaseerd op de Heilige Geome-
trie, werden in The Way of the Spi-
rit verkocht. Tussendoor exposeerde 
Henk in Eastborne (Zuid-Engeland) 
en in Warschau. In Polen werd hij als 
enige West-Europeaan in een groep 
van twintig kunstenaars geselecteerd 
om te schilderen en te exposeren. 
Ook de Polen werden gegrepen door 
de vrolijkheid van zijn schilderijen, 
tegenover de soberheid van de Oost-
Europeanen. Daarna werd zijn werk 
ook in Wit-Rusland, Litouwen en Let-
land geëxposeerd. 
De schilderijen worden regelmatig sa-
men met de sieraden van de Heilige 
Geometrie, op verschillende plekken 
in Europa tentoongesteld. “Ze vor-
men een intrigerende combinatie 
van licht, kleur en vorm,” vertelt 
Irma Jannink. Zij is tijdens de Kunst-
10daagse aanwezig om te vertellen 
over de Heilige Geometrie en haar 
werkzame, helende krachten. “De be-

zoeker kan de sieraden en tools bekij-
ken, maar ook ervaren. Elk voorwerp
is handgemaakt door Boeddhistische
monniken en ingezongen met man-
tras.“ 
“De tools zijn behandelwerktuigen. 
Heilige Geometrie is een hele hoge
energietrilling die de lagere trilling
van personen, dieren of objecten
overneemt en de trilling verhoogt.
Daarmee wordt bereikt dat dingen
regenereren, herstellen.” De van ver-
guld koper gemaakte - platonische
- vormen zijn heel precies gemaakt, 
letterlijk monnikenwerk! De bekend-
heid hiervan begint te komen. “De 
Flower of Life is wel bekend. Dat is 
een oeroud symbool, een volkomen 
vorm, die geneeskrachtig werkt. 
Heilige geometrie komt uit dezelfde
bron, in de Flower of Life zitten alle
geometrische vormen. Ik laat dit ook
zien tijdens de 10daagse.” 
“Ik heb in The Way of the Spirit in
Bremen een aantal jaren de tools en
sieraden verkocht en behandeld met
deze helende voorwerpen. De werk-
zame kracht zit ‘m in de kracht van
de Heilige Geometrie,” vertelt Irma,
die als kind onbewust die vormen al
zag en de energie voelde. Naast de be-
handelingen die zij geeft, is ze stem-
docente en zanglerares. Het helende
van beide vult elkaar goed aan en fas-
cineert haar. 
Tijdens de Kunst10daagse kan het 
atelier bezocht worden op zaterdag 
12 en zondag 13 mei; donderdag (He-
melvaartsdag) 17 t/m zondag 20 mei.
Bezoektijden: 11.00 – 17.00 uur. Ge-
sloten: vrijdag 11 mei, maandag 14,
dinsdag 15 en woensdag 16 mei. 
Henk Stemerdink, Waardeel 15, 6996
BJ Drempt, telefoon (0313) 47 63 09,
email henk.stemerdink@online.nl. 
Meer informatie op: facebook: Victo-
ry on Canvas, www.thewayofthespi-
rit.eu en www.victoryoncanvas.nl.
Irma Jannink is te bereiken op (06) 
20 345 223. Beiden zijn te vinden op
route 2, locatie 10 in Voor-Drempt.

Kunst10daagse Bronckhorst - 11 t/m 20 mei 2012

Kunst en Heilige Geometrie

Voor-Drempt - De zesde editie van de Kunst10daagse wordt gehouden 
van 11 t/m 20 mei 2012. Dan zijn de deuren van meer dan 50 ateliers, 
galeries, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronck-
horst geopend. Henk Stemerdink laat schilderijen zien in zijn atelier. 
Daarnaast worden sieraden en healing tools gebaseerd op de Heilige 
Geometrie getoond, ontworpen door boeddhistische monniken.

Henk Stemerdink laat tijdens de Kunst10daagse schilderijen zien en tools van boeddhistische monniken.

Mooie ballads, blues en uptempo jazz 
zijn vrij gearrangeerd. De band be-
staat uit Trix van Rossum, sax; Tom 
Gruyters, slagwerk; Tim Geeraerts, 
toetsen; Niek Hietbrink, contrabas en 
Monique Wolbert, zang. 

Door omstandigheden doet Monique 
Wolbert dit jaar niet mee aan de ge-
hele Kunst10daagse Bronckhorst, 
maar op die dag kunnen belangstel-
lenden toch een aantal nieuwe wer-
ken bekijken en op adem komen in 
de sfeervolle tuin!

Kunst en Jazz op Hemelvaart
Hengelo - Op Hemelvaartdag, 
donderdag 17 mei, heeft Monique 
Wolbert Visual Arts haar deuren 
geopend voor Kunst en Jazz. Van-
af ongeveer 14.00 uur zal de band 
‘Triqs and traqs’ onder leiding 
van saxofoniste Trix van Rossum 
sfeervolle jazz ten gehore bren-
gen.

Contrabassist Niek Hietbrink en jazz zangeres Monique Wolbert.

Jos-Bert Aalbers, lid van Klootschiet-
vereniging ’t Trefpunt uit Baak mag 
voor de derde achtereenvolgende 
keer deelnemen aan deze wedstrij-
den. In 2004 kwam hij in Duitsland 
uit voor de junioren. 2008 mocht hij 
zijn best doen voor de heren senioren 
in Ierland. En nu wederom voor de 
heren senioren, op de onderdelen 
Zetten en Straat. Hij gaat in gezel-
schap van nog 36 Nederlandse top-
sporters uit Twente, Drenthe en de 
Achterhoek samen met hun bege-

leiders, coaches, bestuurders en vele 
supporters. In Italië wacht de Neder-
landers een zware concurrentiestrijd 
van vooral de Ieren en de Duitsers. 
Een maandenlange training op zowel 
de baan als in de sportschool heeft 
de sporters op het juiste niveau ge-
bracht. In combinatie met hopelijk 
zonovergoten weersomstandigheden 
zijn alle ingrediënten aanwezig om er 
een geslaagd weekend van te maken. 
De resultaten van de wedstrijden zijn 
te volgen op www.klootschieten.com

EK Klootschieten in Italië
Baak - Tijdens het hemelvaart weekend van 17 t/m 20 mei wordt door 
de Europese top van het klootschieten gestreden om de EK-titels in het 
Italiaanse Pesaro. Er zal door de deelnemers worden gestreden op de 
onderdelen Zetten (3 worpen), Veld (10 schoten) en Straat (10 schoten). 
Per onderdeel mag ieder land deelnemen met 3 meisjes, 4 jongens, 
6 dames en 10 heren. In totaal zullen ca. 200 sporters met elkaar de 
strijd aangaan.

Jos-Bert Aalbers van Klootschietvereniging 
’t Trefpunt uit Baak gaat voor de derde 
keer naar het EK.
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Ook in mei maken deelnemers weer 
kans op een paar dagen lekker tot 
rust komen in een van de prachtige 
Bed and Breakfast-accommodaties 
die de Achterhoek rijk is. Ditmaal 

stelt Bed & Breakfast Huis op den 
Bergh in Doesburg een arrangement
beschikbaar. Ga naar www.winnen-
metweevers.nl om kans te maken op
een verblijf op deze locatie.

April-winnaars 

Winnen met Weevers

Zutphen - De heer en en mevrouw Donderwinkel uit Zieuwent zijn
de gelukkige winnaars van Winnen met Weevers in de maand april.
Zij kregen maandag 7 mei een cheque die in te ruilen is voor een ar-
rangement voor twee personen bij Bed & Breakfast ‘Aan de Berkel’ in
Zutphen. Het echtpaar ontving de prijs uit handen van Jan Bijvank
van Weevers Grafimedia en gastvrouw Elly Janssen. Zij leidde meneer
en mevrouw Donderwinkel na afloop van de uitreiking rond in het
schitterende verblijf aan de rivier de Berkel.

Vlnr: Jan Bijvank (Weevers Grafimedia), meneer en mevrouw Donderwinkel (winnaars
Winnen met Weevers in de maand april) en Elly Janssen (B & B ‘Aan de Berkel’).

Zaterdag is het de beurt aan de Kop-
pels en zondag aan de single darters. 
Op beide dagen is de zaal om 11:30 

uur geopend en is inschrijven tot
12:00 uur mogelijk. 
Voor meer informatie of voorinschrij-
ven kunt u bellen met: 0545-291288
of mail: info@haantjeneede.nl 
Voor beide dagen geldt dat het in-
schrijf en sponsorgeld prijzengeld is!
Kijk ook op www.haantjeneede.nl

Gerrit te Hofstee Darttoernooi
Dartweekend bij het Haantje
Neede - Zaterdag 19 en Zondag 20 
mei vindt bij ‘t Haantje in Neede 
weer het Gerrit te Hofstee Dart-
toernooi plaats.

PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING
Klachten over de huisarts of zieken-
huis, een vraag over de wachtlijst of 
bepaalde vergoedingen, of opzien te-
gen het vragen van uitleg aan de zorg-
verlener. Het zijn allemaal voorbeel-
den van zaken waarmee mensen bin-
nen kunnen lopen tijdens de spreek-
uren. Tijdens deze inloopspreekuren 
ontvangen Kruiswerk Sensire leden 
persoonlijke informatie, advies of on-
dersteuning. Bijvoorbeeld bij het in-
dienen van een klacht over geleverde 
zorg, maar ook bij het helpen zoeken 
naar een verpleeghuis waar huisdie-
ren zijn toegestaan. De inloopspreek-

uren vinden plaats in Doetinchem,
Winterswijk en Zutphen bij de Thuis-
zorgwinkels van Sensire. 

ACTUELE 
THEMABIJEENKOMSTEN
Naast de persoonlijke inloopspreek-
uren, waar individuele klachten be-
handeld worden, organiseert Kruis-
werk Sensire ook actuele themabij-
eenkomsten exclusief voor haar leden.
Deze themabijeenkomsten hebben
betrekking op een, op dat moment,
actueel onderwerp dat voor iedereen
van toepassing is. De bijeenkomsten 
zijn interactief. Leden krijgen de mo-
gelijkheid vragen te stellen, discussië-
ren of deel te nemen aan workshops.
Zorgbelang Gelderland leidt deze bij-
eenkomsten en pakt grote problemen
naar aanleiding hiervan op. De data
en inhoud voor de themabijeenkom-
sten volgen nog. Kruiswerk Sensire
nodigt haar leden van harte uit hierbij
aanwezig te zijn. 
Uitgebreide informatie over de belan-
genbehartiging van Kruiswerk Sensi-
re is te vinden op: www.kruiswerk.nl/
onze-diensten/belangenbehartiging

Samenwerking Kruiswerk Sensire en Zorgbelang Gelderland

Persoonlijke 
belangenbehartiging
Regio - Opkomen voor de belan-
gen van inwoners uit de Achter-
hoek. Dat is wat Kruiswerk Sensi-
re vanaf 1 mei, in samenwerking 
met Zorgbelang Gelderland, doet. 
Vanaf deze maand organiseert 
Kruiswerk Sensire speciale in-
loopspreekuren voor haar leden. 
Spreekuren waar ieder lid terecht 
kan voor informatie, advies of 
ondersteuning bij het indienen 
van een klacht over de zorg.

Evert Warffemius is in het Zeeuwse 
dorp ‘s-Heer Abtskerke geboren, maar 
groeide op in het Gelderse dorpje Ro-
zendaal. Als kleine jongen was Evert 
al geïnteresseerd in antiek. “Ik hield 
van oude dingen. We gingen vroeger 
vaak in Frankrijk op vakantie en gin-
gen dan naar brocanteurs. Van mijn 
zakgeld kocht ik curiosa,” vertelt hij 
enthousiast. “Maar je smaak veran-
dert. Je zoekt naar steeds mooiere 
objecten en kijkt hoe fraai iets is ge-
maakt, je gaat daar meer op letten.” 
Bij een bezoek aan het Openlucht 
Museum zag hij klokkenmaker Frits 
Teunissen antieke klokken repare-
ren. Geïnspireerd daardoor volgde hij 
de MTS Vakschool in Schoonhoven, 
voor horloge- en klokkenmaker. Na 
een jaar in Friesland klokken te heb-
ben gerestaureerd, solliciteerde hij 
op een advertentie van Simons Ju-
weliers in antieke sieraden en antiek 
zilver in Amsterdam. Evert volgde in 
de avonduren de opleiding voor ju-
welier, eveneens in Schoonhoven en 
werkte er ruim tien jaar. 
Frans Koekkoek is geboren in het 
Gooise Laren. Ook hij kreeg de liefde 
voor antiek van huis uit mee, had er 
veel belangstelling voor. Hij las en 
leest nog steeds veel over geschiede-
nis, heraldiek en genealogisch onder-
zoek. Hij studeerde logistiek en rech-
ten in Den Helder aan het Koninklijk 
Instituut Marine (KIM) en was jaren 
beroepsofficier. Hij woonde en werk-
te in Den Haag en een jaar op Cura-
çao en was regelmatig op zee. Intus-
sen studeerde hij economie en haalde 
zijn kandidaats bedrijfseconomie in 
Rotterdam. In ’85 verliet hij de ma-
rine en ging het bedrijfsleven in als 
exportmanager van Nedcon in Doe-
tinchem. Door zijn vele buitenlandse 
reizen was het ideaal om in Amster-
dam te wonen. 
In 1989 leerde Evert en Frans elkaar 
kennen in deze hoofdstad. Omdat 
Frans in een nieuwe functie als direc-
tiesecretaris in Doetinchem kwam te 
werken, zochten ze in die regio een 
woning, met een combinatie van wo-
nen en werken. De vader van Evert 
zag in 1991 bij een bezoek aan Bronk-
horst het pand van de dichter Wille-
mien Bosch te koop staan. “Toen we 
de eerste keer gingen kijken, voelde 

het al heel vertrouwd. Het was ook 
nog origineel, daar kunnen we wat 
van maken,” weet Evert nog goed. 
Ze verbouwden in 1992 het pand tot 
een fijne woon- en werkplek. De of-
ficiële opening verrichtte de toenma-
lige burgemeester Buddingh op 28 
november dat jaar. De drukte van het 
stadje is voor de winkel plezierig en 
in de woonkamer merk je niets van 
toeristen. “Het wonen hier is heel 
leuk. We noemen ons huis ‘Stad en 
Land’. Op zoek naar antiek loop je 
vaak Stad en Land af, voor hebben we 
de drukte van de stad en achter in de 
tuin de rust van het land.” 

De Heeren van Bronckhorst in- en 
verkopen antiek. Ze weten dat het 
economisch allemaal moeilijker gaat 
en mensen weinig profijt hebben van 
hun geld op de bank of van hun aan-
delen. “Dan zie je dat goede kunst 
alleen maar duurder en zeldzamer 
wordt. Mensen kopen liever nu een 
goed schilderij, daar kunnen ze dan 
elke dag van genieten, met de weten-
schap, dat het waarschijnlijk straks 
nog meer waard is geworden,” legt 
Evert uit. 

Hun klanten komen vanuit heel 
Nederland naar Bronkhorst. In hun 
kunsthandel worden veelal Neder-
landse Meesters verkocht, zoals Koek-
koek, Mesdag of Dommelshuizen. Er 
is op dit moment minder belangstel-
ling voor antieke meubels. “Je zou an-
tiek heel mooi kunnen combineren 
met modern,” vindt Evert. “Maar alle 
woonprogramma’s worden gespon-
sord door bouwmarkten dus er komt 
geen stukje antiek in. Ik vind dat jam-
mer, ik vind het zo bijzonder als men-
sen een eigen stijl hebben, dat je ka-
rakter weerspiegelt in je interieur.” 
Twee jaar geleden heeft Evert Warf-
femius met succes examen gedaan 
bij de Taxateurs, Makelaars en Vei-
linghouderfederatie (federatie TMV). 
Bij het praktijkexamen moest hij bij 
Christie’s veilinghuis 73 objecten be-
kijken. “Daar kreeg je vijf minuten 
per object om te zeggen wat het was, 
de leeftijd, de maker, de herkomst, 
de conditie en vervolgens de veiling-
waarde en de verzekeringswaarde. 
Een week later kreeg je theorie-exa-

men en daarvoor moet je de kunst-
geschiedenis kennen van 1500-2000, 
weten welke stromingen er zijn en 
noem representanten van die stro-
ming.” 
Een heel zwaar examen, maar nu is 
Evert Warffemius een ‘gecertificeerd 
register taxateur kunst, antiek en in-
boedelgoederen’. Omdat het beroep 
taxateur is vrijgegeven, is de term 
‘beëdigd taxateur’ komen te verval-
len. “De verzekering, notarissen en 
de rechtbank vragen nu om gecer-
tificeerde taxateurs, om bij nalaten-
schappen en boedelscheidingen pro-
blemen te voorkomen.” Een gecertifi-
ceerd register taxateur is erkend om 
te taxeren in de hele Europese unie. 
Evert Warffemius en Frans Koekkoek 
presenteren in de zitkamer van hun 
kunsthandel Heeren van Bronckhorst 
tijdens de Kunst10daagse schilderijen 
van kunstenaar Peter Harskamp. Hij 
volgde zijn opleiding aan de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten in Rot-
terdam. Deze oorspronkelijk Haagse 
schilder - beeldhouwer (1951) woont 
sinds twee jaar met zijn vrouw Mir-
jam in het stadje Bronkhorst, waar 
hij een atelier heeft. “Prachtig werk 
maakt hij,” benadrukt Frans. “Hij 
is echt een topkunstenaar. Werk 
van hem staat te koop onder ander 
in Galerie De Twee Pauwen aan het 
Noordeinde in Den Haag en Galerie 
Bell’Arte in Maastricht. Hij heeft in 
maart meegedaan aan de kunstbeurs 
Art Revolution Tapei in Azië.” Hij 
werkt voornamelijk met paletmes, 
waardoor onderlagen boven komen 
en fijne structuur ontstaat. Afgelo-
pen november toonden de Heeren 
van Bronckhorst zijn werk geïnspi-
reerd op het werk van Picasso en het 
Kubisme op de belangrijkste Natio-
nale Kunst-en Antiekbeurs de PAN in 
Amsterdam.
 
In de Engelse tuin van de Heeren 
wordt door ‘A Mesa Potugesa’ hand-
beschilderd Portugees Keramiek 
verkocht. Hierbij valt te denken aan 
borden, schalen, wijnkoelers, water-
kannen etc. dit alles voor een feeste-
lijk gedekte tafel.  In de winkel zijn 
eveneens de eigen collectie juwelen, 
zilver, schilderijen, klokken en por-
selein te bezichtigen. Tijdens de 
10daagse is de winkel alleen maan-
dag 14 mei gesloten. 

Heeren van Bronckhorst, Onderstraat 
1, 7226 LB Bronkhorst, telefoon (0575) 
452535, email heerenvanbronck-
horst@planet.nl. Meer informatie, 
zie www.heerenvanbronckhorst.com

Kunst10daagse Bronckhorst - 11 mei t/m 20 mei 2012

Heeren van Bronckhorst

Bronkhorst - De zesde editie van de Kunst10daagse wordt gehouden 
van 11 mei t/m 20 mei 2012. Dan zijn de deuren van 50 ateliers, gale-
ries, musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst 
geopend. De juweliers, antiquairs en taxateurs Heeren van Bronck-
horst, Evert Warffemius en Frans Koekkoek stellen, naast hun eigen 
collectie, schilderijen van de in Bronkhorst wonende kunstenaar Pe-
ter Harskamp tentoon.

Evert Warffemius (l.) en Frans Koekkoek tonen ‘liggende vrouw met appels’ van Peter Harskamp.

In de week van 23 april heeft AeroFitt de mo-
gelijkheid geboden om geheel vrijblijvend een 
lezing over een van onze gezondheidslessen bij 
te wonen. Tijdens deze lezingen kon u kennis 
maken met de inhoud van deze lessen. 

De lessen welke zijn besproken waren: BigFitt 
voor mensen met overgewicht/obesitas. Diabe-
tesFitt voor mensen met diabetes type 1, type 

2 en pre-diabetes. LongFitt voor mensen met 
astma en COPD. RugFitt: voor mensen met spe-
cifieke of a-specifieke rug, nek en/of schouder 
klachten. SeniorFitt is individuele- en groestrai-
ning voor senioren. 

BigFitt tieners voor jeugd met overgewicht/obe-
sitas. Personal training is sporten met resultaat 
garantie. Na het bijwonen van een lezing bood 

AeroFitt de mogelijkheid om één maand gratis
en vrijblijvend een programma uit te proberen.

Heeft u om welke reden dan ook de lezing
gemist en wilt u graag meer informatie dan
kan men contact opnemen met sportcentrum
AeroFitt vestiging Hengelo Gld. Tel. 0575-
465001 of Zutphen 0575-820222 of mailen naar
info@aerofitt.nl

Lezingen gezondheidscentrum AeroFitt
Hengelo - AeroFitt het voor elkaar gekre-
gen om zich echt te mogen specialiseren 
als gezondheidscentrum! Naast de grote 
groep sporters zonder (fysieke) klachten 
is het AeroFitt gelukt om de juiste voor-
waarden te creëren, en het personeel zo 
op te leiden bij erkende instituten, dat zij 
specifieke gezondheidslessen kunnen be-
geleiden.
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Harmsen Vakschilders is in 1978 op-
gericht door Bennie en Els Harmsen.   
Al snel groeide het familiebedrijf in 
het hartje van Hengelo Gld. uit tot 
een bekende speler in de regio. Vele 
bedrijven en huizen werden vakkun-
dig gerenoveerd en opgeknapt door 
de Vakschilders. Zo ook in Zelhem.  
Er was zelfs een filiaal van Harmsen 
Vakschilders in Zelhem aan de Palm-
berg gerund door dhr. Abbink.  Circa 
18 jaar geleden werd er besloten te 
verhuizen naar een groot en modern 
pand waar alles onder één dak te vin-
den is. Zeker toen de samenwerking 
met Deco Home van start ging, was 
er behoefte aan  complete woningin-
richtingen en alle producten om ook 
zelf aan de slag te gaan. Met recht een 
allround schildersbedrijf.

Inmiddels is het team van Harmsen 
Vakschilders uitgegroeid tot een be-
drijf met 10 schilders, 4 interieursty-
listes, een woningstoffeerder en ad-
ministratief medewerksters. Verder 
is het hele gezin Harmsen betrokken 
bij het bedrijf en zijn de twee zonen 
inmiddels ook werkzaam in het be-
drijf. Ondanks de groei van het be-
drijf, staan de pijlers vakmanschap 
en kwaliteit nog steeds hoog in het 
vaandel.  

ONTWIKKELINGEN
Nog steeds merkt Harmsen Vakschil-
ders dat er groei in hun onderne-
ming zit. Dit willen ze dan ook graag
zo houden. Wel merkt Jan Willem 
Harmsen dat het heel belangrijk is
om met de tijd mee te gaan. Zo wordt
er dan volop rekening gehouden met
specifieke woon- en inrichtingswen-
sen, daar spelen wij dan op in, door
met kleuradviseurs langs te gaan en
de klant door middel van een mood-
board een bepaalde sfeer te laten  
zien, uiteraard geven we ook graag 
advies bij U thuis.”

In het schildersbedrijf wordt er alleen
gewerkt met topmaterialen en dat is
te merken!  Klanten die na een verve-
lende ervaring, toch weer kiezen voor
vertrouwd vakmanschap met alleen  
de beste materialen. 
‘’Op het moment werken wij veel 
d.m.v. gefaseerd onderhoud en krij-
gen hier steeds meer vraag naar. Wij
maken voor de klant een voorstel 
over meerdere jaren ‘’het zogeheten
meerjarenplan’’  zo heeft de klant er
geen omkijken naar en weet hij zeker
dat zijn pand in topstaat verkeerd en
dat hij hier nooit te veel voor betaald,
dit werkt uitstekend aldus Jeroen 
Harmsen’’ Verdient uw woning ook
alleen het beste, en wilt u ook een
pand dat er de komende jaren weer 
strak bij staat zonder omkijken?  
Vraag dan vrijblijvend naar de moge-
lijkheden en de nieuwste technieken
die worden toegepast door Harmsen
Vakschilders. Dan staat ook uw pand
er de komende jaren weer perfect
bij!  Meer info over Harmsen Vak-
schilders vindt u op www.harmsen-
vakschilders.nl of in de advertentie
elders in deze krant.

Bijna 35 jaar een begrip in de Achterhoek

Harmsen vakschilders
Hengelo - Het is niet te missen. 
Rijdt u van Zelhem naar Hengelo 
dan ziet u aan de rechterkant het 
pand van Harmsen Vakschilders.  
Al bijna 35  jaar  is Harmsen 
Vakschilders het bedrijf voor uw 
binnen en buitenschilderwerk, 
behangwerk, glaswerk, maar ook 
voor gordijnen, vloerbedekking, 
verf en gereedschappen bent u in 
de Deco Home showroom al bijna 
35 jaar aan het juiste adres.

Voor slechts vijftien euro is het mo-
gelijk om op diverse plaatsen in de 
Achterhoek op te stappen om het 
Reurpopfestival te bezoeken. Voor 
dit luttele bedrag heb je vervoer naar 
en van het feest aan de Wiersseweg 
inclusief entree! Opstapplaatsen waar 
de bussen van Gelderesch Reizen 

langs zullen rijden zijn onder andere:
Lievelde, Lichtenvoorde, Mariënvel-
de, Zieuwent, Zelhem, Hengelo (Gld.),
Vorden, Lochem, Barchem, Eibergen,
Neede, Borculo, Groenlo en Beltrum.
Voor het complete busschema, in-
formatie en reserveringen kijk je op
www.reurpop.nl

Retourtje Reurpop € 15,00 (incl. entree)

Busje komt zo!

Ruurlo - Op 8, 9 en 10 juni organiseert stichting ‘Vrienden van Reurle’
voor de vijfde keer het Reurpop festival in Ruurlo. Om festivalgangers
uit de regio tegemoet te komen stelt Gelderesch Reizen uit Groenlo
festivalvervoer beschikbaar voor zaterdag 9 en zondag 10 juni.

Begin jaren ‘90 van de 8e eeuw kreeg 
Ludger op instigatie van koning Ka-
rel de Grote een nieuwe missietaak; 
de kerstening van het toen net ge-
pacificeerde Saksenland. Tussen 794 
en 800 verkreeg hij grondbezit in 

Wichmond onder Zutphen en sticht-
te hij een kerk waar hij relieken van 
Sint Salvator (meegenomen uit Rome) 
onderbracht. De Wichmondse kerk 
stond op de rand van het Frankisch 
gezinde en al deels gekerstende ge-

bied ‘Hamaland’. Vandaar ging de 
kersteningstocht verder via onder 
meer Zelhem (801) en Billerbeck 
naar zijn nieuw op te richten mis-
siepost in Mimigernaford dat hij om-
doopte tot Monasterium (= klooster, 
nu Münster). In 805 werd hij door 
aartsbisschop van Keulen, Hildebold 
als eerste bisschop van Münster inge-
wijd. Bij het Münsterse diocees hoor-
de het huidige Münsterland en een 
deel van de oostelijke Achterhoek, 
verder het land rond Essen-Werden. 
Ook de Groninger gouwen hoorden 
bij dit diocees. Deze territoria lagen 
dus erg verspreid. Ludger overleed te 
Billerbeck op 26 maart 809. Ter her-
innering aan Ludger komt een over-
blijfsel van hem terug en krijgt een 
blijvende plaats in de Achterhoek. 
Zondag 22 april begon de tocht in 
Aalten. Via Lichtenvoorde, Zieuwent, 
Mariënvelde en Zelhem is op zondag 
13 mei de tocht verder gegaan van 
Zelhem naar Keijenborg. Zondag 20 
mei eindigt de estafette via Hengelo 
in Vierakker, waar om 15.00 uur in 
de Willibrorduskerk een installatie-
vesper is. Mgr. T. Hogenboom, hulp-
bisschop van Utrecht gaat dan voor, 
samen met F. Hogenelst, pastoor van 
de parochie HH 12 Apostelen. Na de-
ze vesper is er nog een samenkomst 
met alle gasten in het Ludgerusge-
bouw naast de kerk. Daar zullen ook 
wat zaken tentoongesteld worden die 
met Ludger te maken hebben. Er ko-
men die dag mensen vanuit heel Ne-
derland naar deze plechtigheid, maar 
ook vanuit Duitsland. Sint Ludger is 
uiteindelijk in 809 begraven in Essen-
Werden in het Ruhrgebied. De Lud-
gerkring heeft al jaren contact met 
mensen daar. Zij komen met een bus 
vol naar de Achterhoek, om zo hun 
betrokkenheid vorm te geven. Naast 
deze mensen komen er ook mensen 
vandaar met de fiets. Zij starten zon-
dagmorgen klokslag 00.00 uur bij de 
basiliek in Essen-Werden en komen 
kort na de middag hier aan. De reliek 
is geplaatst in een fraaie reliekhou-
der. Deze krijgt een mooie plaats in 
de Willibrorduskerk in Vierakker.

Sint Ludger

Reliek krijgt blijvende plaats

Vierakker - Afgelopen weken is een reliek (klein botje) van Sint Lud-
ger middels een estafette richting gemeente Bronckhorst gekomen. 
Ludger was de eerste bisschop van Münster en bracht rond het jaar 
800 het Christendom in de Achterhoek. Bij de plek waar Ludger de 
IJssel overstak en voet zette op Achterhoekse bodem, is een paar jaar 
geleden een gedenkteken opgericht en een straatnaambord onthuld. 
Nu ruim 1200 jaar na zijn dood komt een overblijfsel van hem terug 
en krijgt een blijvende plaats in de Willibrorduskerk te Vierakker.

Een toerrit van 90 kilometer voor 
auto’ s en motoren. Men kan zich 

die avond tussen 18.30 en 20.00 
uur inschrijven bij het clubhuis 
van de VAMC aan de Eikenlaan 
2A in Vorden. ( Buurtschap Kra-
nenburg aan de provincialeweg 
Vorden- Ruurlo).

Voorjaarsavondrit
Vorden - VAMC De Graafschap-
rijders organiseert woensdag 
16 mei de zgn. ‘Voorjaars-
avondrit’ .

Naar aanleiding van de Doetinchem-
se harmonicadagen, die vanaf 2002 
werden gehouden in sportcentrum 
Oosseld in Doetinchem, ontstond de 
vraag of er niet iemand was, die les 
kon geven. Jos Gores nam de hand-
schoen op en vanaf het voorjaar van 
2003 werd met twee groepjes gestart.
Toen de groepjes meer vaardigheden 
kregen en er een repertoire ontstond, 
wilden de leden wel gaan optreden in 
bijvoorbeeld verzorgingshuizen en zo 

ontstond de club ‘DHC’ met een be-
stuur, een muziekcommissie en zelfs 
een ‘lief en leed’ potje. Met 25 leden 
ging de club van start.
Inmiddels is er een programma van 
twee keer 45 minuten, waarmee 
opgetreden wordt en het harmoni-
ca-orkest werd uitgebreid met een 
drummer en twee zangers, waarbij 
er eigenlijk nog een gitarist gezocht 
wordt. Op het veelzijdige repertoi-
re staan oud-Hollandse nummers, 

Duitstalige schlagers, zeemansliede-
ren en een paar Engels-talige num-
mers, maar ook gevoelige nummers 
als de Clown, Edelweiss.

Harmonica spelen is voor jong en 
oud. De jongste speler bij DHC is 
Wouter Klein Hesselink (14 jaar toen 
hij begon) en het oudste lid is Jan Eel-
derink, inmiddels 92 jaar. 

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen of beluisteren via Radio 
Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal.

Harmonicaclub bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 23 mei zal DHC tussen 20.00 en 22.00 uurlive 
optreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mal-
lemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

EK Jeugd
motocross

2-3 juni 2012 Halle
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Na deze opening ging Gerke Wunderink ver-
der om aan de kinderen uit te leggen wat zij 
allemaal moesten doen met het kalf. Het kalf 
moet gewassen worden en rondjes lopen en de 
kinderen moeten opschrijven wat zij allemaal 
met het kalf gaan doen. Er komt een jury langs 
om te kijken of het kalf schoon is en of het hok 
ook goed schoon is. Het kalf scheren is voor 

de kinderen het moeilijkst, dit werd door Rudi 
Schennink goed voorgedaan. Het rondje in de 
ring lopen werd ook een keer gedaan, sommige 
kinderen wisten dit nog van vorig jaar. Als de 
jury twee keer op huisbezoek is geweest dan 
komt de eindkeuring in zicht. Voor de kinderen 
wordt het dan steeds leuker, want met de eind-
keuring komen de kalveren allemaal bij elkaar 
en worden er mooie prijzen verdeeld. 
Op 18 augustus in Wichmond bij Camping 
Warnstee is de eindkeuring. Op die dag kan er 
door iedereen worden bekeken, hoe de kinderen 
bezig zijn met hun kalf. Wie deze instructieoch-
tend is vergeten en nog mee wil doen, kan zich 
nog snel opgeven via de mail kocbronckhorst@
gmail.com of bel naar Henny Rietman, telefoon 
(0575) 441313. Hopelijk tot 18 augustus!

De Kalveropfokclub in Drempt

Drempt - Bij de familie Kemperman is af-
gelopen zaterdag de instructieochtend van 
de Kalveropfokclub geweest. Het was een 
leuke ochtend met gezellige kinderen. Om 
ongeveer 10.30 uur opende de voorzitter 
Jan Borgman de ochtend door te zeggen 
hoe het programma van deze ochtend ging 
verlopen.

Rudi Schennink liet het scheren van een kalf zien.

De jeugdhandballers, maar ook (school)vriend-
jes of -vriendinnetjes, buurjongens of meisjes, 
neefjes of nichtjes waren welkom om mee te 
doen. Er werd gestreden in twee poules, vier 
teams E- en D-jeugd en vier teams C- en B-jeugd. 
Na drie wedstrijden werd even pauze gehouden, 

waarna de wedstrijden om de 3e en 4e plaats en
de finalewedstrijden werden gespeeld. Er was
voor iedereen een ijsje. Jasper had de eer om de
prijzen uit te reiken: voor de winnende teams
was er een heerlijke slagroomtaart, die direct
werd aangesneden. Jasper bedankte iedereen 
voor de aanwezigheid en deelname. “Er is veel
nieuw talent voor Quintus gespot,” besloot hij. 

Het handbalfeest werd aansluitend gehouden
in de grote schuur en was een gezellig samen-
zijn met muziek van DJ Dion Wolf.

Handbalvereniging SV Quintus

Quintus & Friends Festijn

Hengelo - Op zondag 6 mei werd op het 
terrein van Sesink Schildersbedrijf het 
Quintus&Friends Festijn georganiseerd.  
’s Middags werd een jeugdhandbaltoer-
nooi gehouden en aansluitend een gezel-
lig handbalfeest.

Sportieve strijd tijdens het Quintus&Friends jeugdhandbaltoernooi.

Door een Nederlandse vrijwilligster (Noortje 
Campman uit Utrecht) is AmaZing op dit pro-
ject gekomen om te steunen. Hun doel is, zoveel 
mogelijk financiële middelen te realiseren, om 
voorlichting kunnen geven aan de kinderen, die 
nog een toekomst voor zich (horen te) hebben. 
Het belooft een geweldige avond te worden met 
veel Afrikaanse nummers, waaronder ‘Nkosi’ 
het Afrikaanse volkslied, maar ook ‘Feel’ van 
Robbie Williams, ‘Lost’ van Anouk, ‘Sweet good-
byes’ van Krezip, ‘Leun op mij’ van Ruth Jacott 
e.a. Het concert wordt opgeluisterd met verha-
len en liedjes van Hans Keuper, van de Achter-
hoekse band Boh Foi Toch en de djembéband 
La Vache Qui Rit. Hans Keuper heeft zelf een 
aantal jaren als leraar in Kameroen gewerkt. 
Verder zal AmaZing producten verkopen welke 
gemaakt zijn door de mensen uit Douala. 

Het concert op 1 juni wordt gehouden in De 
Heilige Geest Kerk, Bilderdijkstraat 3 in Doetin-
chem. De zaal gaat om 19.30 uur open en het 
concert begint om 20.00 uur. De entreeprijs be-
draagt € 10,-- en komt geheel ten goede aan het 

project. Ben je verhinderd dit benefietconcert 
bij te wonen, maar wil je toch een financiële 
bijdrage voor het project leveren? Dat kan via 
rekeningnummer 47.16.25.663 t.n.v. vrouwen-
koor AmaZing o.v.v. Benefietconcert SWAA.

Vrouwenkoor AmaZing

Een fantastisch concert 
voor een goed doel!
Drempt - Vrouwenkoor AmaZing geeft 
vrijdagavond 1 juni een benefietconcert 
voor SWAA, (Society for Woman and Aids) 
in Douala te Kameroen. Deze vrouwen, 
en kinderen, worden door de gemeen-
schap verstoten als zij leven met aids of 
HIV geïnfecteerd zijn. Zij moeten samen 
proberen te overleven en in hun levenson-
derhoud te voorzien. SWAA helpt hen een 
zelfstandig bestaan op te bouwen.

Hans Keuper luistert het concert op met verhalen en 
liedjes

De Kammhuberlinie was een afweergordel die
bedoeld was om Duitsland te beschermen tegen
de steeds groter wordende Geallieerde lucht-
aanvallen. Het zenuwcentrum van de linie was
gevestigd in Schaarsbergen. De commandolijn
liep vanuit Schaarsbergen via de Toldijk en het
Kattennest bij Doetinchem (stellung Roseng-
arth) naar de commandopost van Zelhem, die in
het huis van dokter Diephuis aan de Halseweg
was gevestigd. Die commandopost had een di-
recte radioverbinding met alle afweerstellingen
in het buitengebied van Zelhem. Deze afweer-
stellingen waren voor korte of langere tijd op 
verschillende locaties opgericht en bestonden
voor het grootste gedeelte uit zoeklichten, maar
ook radar, radiobakens, lichtbakens en afweer-
kanonnen stonden langs de linie opgesteld. De
hoofdtaak van deze stellingen was om de Duit-
se nachtjagers (meestal komend van vliegveld
Twente ) te assisteren.
Was een Geallieerde bommenwerper eenmaal
gevangen in de kegel van een zoeklicht, dan 
werd het vliegtuig gevolgd en door andere stel-
lingen overgenomen tot de Duitse nachtjagers
er naar toe waren geleid. Vaak met fatale afloop
voor het Geallieerde vliegtuig.
Bert Schieven wil al deze Duitse stellingen bin-
nen de voormalige gemeente Zelhem in kaart
brengen. Hierbij is uw hulp meer dan welkom.
Weet u nog één of meerdere (precieze) locaties
van deze stellingen en waar ze uit bestonden,
bijvoorbeeld bakens, kanonnen of zoeklichten 
en hoeveel manschappen er ongeveer gelegerd
waren? Vaak werden deze manschappen bij
huizen in de directe omgeving ingekwartierd,
misschien zijn er nog gegevens of foto’s van de-
ze soldaten bekend. Neem contact op met Bert
(zie zijn telefoonnummer hieronder). 
Kortom alle informatie is welkom, om ook dit
stuk geschiedenis niet verloren te laten gaan.
Tot heden is er in Halle één precieze locatie
bekend bij het Olde Maatje, maar van anderen
mist Bert de precieze locatie.

Wilt u reageren op het verhaal achter deze foto,
hebt u aanvulling over eerder geplaatste foto’s
of zelf nog oude foto’s met eventueel met een
mooi verhaal, neem dan via het e-mailadres
oudzelhem@gmail.com contact op met de in-
ternetgroep van www.oudzelhem.nl Dit kan
ook per telefoon. Belt u met Bert Schieven, tel.
0314-623306, Harry Somsen, tel. 0314-621011,
Willem Hartemink, tel. 0314-623686 of Eef Oos-
terink, tel. 06-55820125.

Oud Zelhem

Kammhuberlinie Stellingen
in Zelhem en Hengelo

Zelhem - Gedurende een groot gedeelte 
van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945 
liep de zogenaamde Kammhuberlinie on-
der anderen over de voormalige gemeen-
ten Zelhem en Hengelo (G), genaamd naar 
zijn ontwerper, de Duitse luchtmachtge-
neraal Josef Kammhuber.

INTRODUCTIE ACTIE
Komt de klant op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei 

naar de winkel met de voordeelbonnen uit de 
huis aan huis flyer, dan profiteert men meteen 
als nieuwe Klantenpashouder van veel voordeel. 
Op 18 en 19 mei geldt de aanbieding ‘Hangplan-
ten 1+1 Gratis’ en ‘Gratis Timo Hondensnacks 
bij aankoop van 15 euro aan hondenvoeding’!

VOORDEEL GROEIT MET DE 
KLANTENPAS
Bij iedere aankoop wordt per Euro automatisch 

1 punt aan het saldo toegevoegd. Bij speciaal 
geselecteerde artikelen ontvangt men boven-
dien extra spaarpunten. Deze punten kunnen 
verzilverd worden tegen directe korting op een 
volgende aankoop of ingezet worden voor kor-
tingen op producten van partners. Als Klanten-
pashouder is men bovendien als eerste op de 
hoogte van nieuws, workshops en evenemen-
ten in en om de winkel én profiteert men van 
exclusieve aanbiedingen.

Welkoop Hengelo,Toldijk, Vorden en Zelhem

Lancering nieuwe Klantenpas
Regio - Op vrijdag 18 mei 2012 lanceren de 
Welkoopwinkels in de gemeente Bronck-
horst de nieuwe Klantenpas. Met deze pas 
profiteert de klant van diverse voordelen 
en spaart men automatisch voor aantrek-
kelijke kortingen op artikelen uit het as-
sortiment én op producten van partners.
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Antwoorden

We’j nog van too?

Wat is: A. Beschalteren: 
  Verwensen, vervloeken; “Dén keal Wod’n toch zo helleg op 

mi’j, dat e mi’j begon te  beschalteren en te verweunsen”.  

 B. Krietzoer: 
  Erg zuur; “Dee appele bunt krietzoer”.   

 C. Spiet: 
  C1. Vlasafval; “A’j good wilt knallen met de Fletterbusse   

 mo’j spiet gebroeken”. 
  C2.  “Argens spiet van hemm”. Ergens spijt van hebben. 
   “Ik heb ter geen spiet van”.

afd. Dialect

Om twaalf uur wordt er begonnen 
aan ‘Een dag terug in de tijd’. Zo zul-
len er onder andere Amerikaanse 
auto’s en motoren zijn, er zijn eet-
gelegenheden, diverse kraampjes en 

fun for kidz. Vanaf 14.00 uur tot in
de late uurtjes zullen er diverse bands
spelen, van rock and roll tot rockabil-
ly. Eduva zorgt ervoor dat de bands ‘s
middags buiten en ‘s avonds binnen
qua geluid en podia niets te kort ko-
men. ’s Middags om 14.00 uur begint
de band Mischief, gevolgd door Poor
John. Tussen de bands door zijn er 
verschillende Elvis Acts. Vervolgens
zal tegen 20.00 uur de Hairy Ballz en
Strike knallend de dag afsluiten op
een Big After Party in café De Zwaan.

‘Rock in Roll out’
Hengelo - Voor het derde jaar 
wordt er in Hengelo Gld. op zon-
dag 27 mei,eerste Pinksterdag, 
‘Rock in Roll out’ georganiseerd. 
Anders dan voorgaande jaren 
wordt nu gebruik gemaakt van 
de hele Spalstraat.

Het octet DUZZ uit Zutphen staat 
die avond garant voor een prachtig 
a capella gezongen concert op maan-
dagavond. En ze komen graag in de 
sfeervolle kerk. Ze zullen een nieuw 
repertoire laten horen, waar lang 
op geoefend is. Het Bestuur van de 
Vereniging van Vrijzinnige Geloofs-
gemeenschap nodigt u dan ook van 

harte uit die klanken niet alleen te
laten, maar lijfelijk aanwezig te zijn.
Het mes snijdt maar liefst aan drie 
kanten: Niet alleen voor u maar ook
voor de zangers en de organisatoren
zal het dan een feestje worden. 
DUZZ is als gemengd octet eind 2004
deels voortgekomen uit Collegium 
Vocale Zutphen. Acht ervaren koor-
zangers die zich richten op een zeer
breed repertoire. Oude madrigalen 
maar ook barbershop en close har-
mony garanderen een gevarieerd ge-
heel. De entree bedraagt 5 euro. De 
koffie of thee met cake in de pauze
is daarbij inbegrepen. De kerk zal om
half acht open zijn.

Concert koor DUZZ
Hengelo - Voor de derde keer 
komen ze naar Hengelo Gld. Op 
maandag 21 mei om 20.00 uur in 
de Vrijzinnige kerk in Hengelo 
Gld. De kerk aan de Bannink-
straat zal weer een avond vol zijn; 
vol met muziek.

Het zijn onderwerpen waar je (geluk-
kig) niet dagelijks bij stil staat, maar 

die wel belangrijk kunnen worden.
Als het zover is, is het vaak te laat om
nog iets te regelen. Daarom is het be-
langrijk hier tijdig over na te denken
en ‘wil en wens’ vast te laten leggen.
Notariskantoor Blankestijn wil u daar
graag bij helpen.
De informatiebijeenkomst vindt
plaats in Zaal Langeler te Hengelo
(Gld) en begint om 20.00 uur (de kof-
fie staat klaar vanaf 19.30 uur). De
entree is gratis. Hebt u interesse dan
kunt u zich aanmelden door te bellen
met het kantoor, tel. 0314-621141 of
te mailen naar info@notariszelhem.
nl, onder opgave van het aantal per-
sonen.

Notaris verzorgt gratis informatieavond

Wilsonbekwaamheid, erven
en belastingen
Hengelo - Op 29 mei verzorgt no-
tariskantoor Blankestijn Zelhem 
een gratis informatieavond over 
wilsonbekwaamheid, erven en 
belastingen. Vragen als “Wat wil 
ik regelen voor het geval ik de-
ment word? Wie vertrouw ik dan 
mijn zaken toe?” en “Wat wil ik 
regelen over mijn levenseinde in 
mijn levenstestament? En welke 
andere testamentsvormen zijn er 
en wat zijn de mogelijkheden om 
(erf)belasting te besparen?” ko-
men aan de orde.

De routes zijn met zorg gekozen. Ze 
gaan uitsluitend door het landelijk 
gebied, langs houtwallen, boerderij-
en en door bossen. De start is vanaf 
sporthal de Veldhoek aan de Varssel-

seweg 55 in Veldhoek. Er is een bus-
verbinding tot vlakbij de start. 
De afstanden 20, 30 en 40 kilometer
kunnen starten van 7.30 tot 10.00
uur, de overige afstanden 5, 10 en 15
km van 9.00 tot 12.30 uur.
Halverwege elke route is gelegenheid
om te rusten, voor de lange afstanden
zelfs twee keer. 

Verder is er ruime parkeergelegen-
heid. Voor meer informatie, tel.:
0575-463013 of 0314-641531. Email: 
www.wsvdeploeg.tk

Pinksterwandeltocht de 
Ploeg
Veldhoek - Op maandag 28 mei, 
tweede Pinksterdag, organiseert 
wandelsportvereniging de Ploeg 
uit Velswijk haar recreatiewan-
deltocht vanuit Veldhoek. De 
startlocatie is gewijzigd, mede 
daardoor zijn er nieuwe prach-
tige routes uitgezet.

Strike is een nieuwe band, die covers 
speelt met een randje Rockabilly, 
compleet met contrabas.
Vervolgens komen de Vordense Sop-
pers op het podium. Ze spelen aller-
lei stijlen en nummers met een oor-
sprong in het Achterhoekse dialect. 
Van Normaal tot Kas Bendjen en van 
Jovink tot het Hanska Duo. Daarnaast 
heeft de band een aantal eigen num-
mers op het repertoire.
Kijk voor nadere informatie op www.
mallemolen.info en op 
www.devordensesoppers.nl.

Hemelvaart-Rock bij de 
Mallemolen
Zelhem - Na het dauwtrappen, 
al dan niet lopend of op de fiets, 
kunt u bij café ‘de Mallemolen’ in 
Zelhem terecht voor een heerlijk 
middagje ‘Rocken’ met de Vor-
dense bands ‘Strike’ en ‘de Vor-
dense Soppers’. Van 15. tot 20.0 
uur plezier op het podium. De 
toegang is gratis. Voor de kids is 
er een springkussen en voor de 
lekkere trek een snackwagen

“Iedereen wil graag zo lang mogelijk 
in zijn of haar vertrouwde omgeving 
blijven wonen” aldus Anna Hoekman 
van Woongemak Bronckhorst. “Door 
de tendens van een terugtredende 
overheid willen wij met name oude-
ren vanaf de leeftijd vanaf 55 jaar wij-
zen op de eigen verantwoordelijkheid 
voor het aanpassen van de woning”. 
Van de 37.500 inwoners van de ge-
meente Bronckhorst vallen 7.400 
mensen in deze categorie. Dit ver-
klaart dan ook het grote aantal men-
sen die deze informatiemarkt hebben 
bezocht. Vooral mensen die toch al 
een verbouwing of aanpassing van de 
woning overwegen, doen er verstan-
dig aan zich goed te laten informeren 
omtrent de technische mogelijkhe-
den. Naast deze technische aanpas-
singen werd men door de aanwezige 
zorginstanties ook geïnformeerd over 
het zorgaanbod, waardoor mensen 
zolang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen.

 Wethouder Josephine Steffens die 
o.a. zorg in haar portefeuille heeft, 
“Ik heb zelf onlangs een gelijkvloerse 
douche laten installeren. Ik vind dit 
niet alleen mooier dan de oude dou-
chbak waar je in moest stappen, het 
geeft ook veel meer gemak”. “Met 
deze informatiemarkt proberen we 
ouderen niet alleen te wijzen op de 
eigen verantwoordelijkheid voor het 
treffen van preventieve maatregelen. 
Minstens zo belangrijk is dat ouderen 
zelf de regie op zich nemen. Deze ei-
gen regie heeft tot gevolg dat zowel 
de technische aanpassingen als het 
zorgaanbod veel beter op de indivi-
duele omstandigheden wordt afge-
stemd”. Wethouder Arno Spekschoor 
van volkshuisvesting moet bekennen 
dat hij in zijn persoonlijke situatie 
nog geen maatregelen heeft getroffen 
“Ik ben erg onder de indruk van wat 
er technisch tegenwoordig allemaal 
mogelijk is. Het effect van bewust-
wording, dat we beogen met deze 
informatiemarkt, heeft dus ook mij 

persoonlijk er van overtuigd, om naar 
mijn eigen situatie te kijken. Van vele 
technische aanpassingen zoals elek-
trisch aangestuurde dakramen of het 
op afstand bedienen van verlichting 
denk ik nu, waarom daarmee wach-
ten”. In dit verband wordt het woord 
domotica vaak gebezigd. Domotica 
is het integreren van technologie en 
diensten ten behoeve van een betere 
kwaliteit van wonen en leven. Wat 
mij het meest aanspreekt is, dat met 
het treffen van de juiste aanpassin-
gen, de zelfredzaamheid van ouderen 
wordt gestimuleerd. Deze afstem-
ming op de menselijke maat zorgt er 
voor, dat ouderen langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen en dat is ons 
doel in de gemeente Bronckhorst. 
Een bijkomend voordeel is dat, door 
deze kwaliteits- slag te maken, dit na-
tuurlijk ook de waarde en verkoop-
baarheid van de woning ten goede 
komt.

 Op www.bronckhorst.nl kunt u via 
de zoekterm ‘huistest’ zelf een test 
invullen om te kijken welke maatre-
gelen u kunt treffen. Tevens krijgt u 
een indicatie van de kosten. Woonge-
mak Bronckhorst adviseert u graag 
en deskundig. U kunt ook een huis-
bezoek aanvragen via info@bronck-
horst.nl of u belt (0575) 75 02 50.

Informatiemarkt Woongemak 
Bronckhorst trekt veel bezoekers

Hengelo - Afgelopen zaterdag 12 mei organiseerde Woongemak 
Bronckhorst een informatie-markt over het ‘levensloopbestendig ma-
ken van uw woning’. Van 12:00 tot 16:00 uur kon men terecht in de 
centrale hal van het gemeentehuis te Hengelo. Diverse organisaties en 
bedrijven gaven op deze informatiemarkt, tips en adviezen over hoe u 
uw woning geschikt maakt, om zolang mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen met meer comfort, gemak en veiligheid.
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Ook de ‘Lage Tuin’ nabij het landhuis 
komt nu weer tot leven: elegante tul-
pen groeien tussen vergeet-mij-niet-
jes, de vroegstbloeiende clematis siert 
de pergola en op de achtergrond, te-
gen het bos van de ‘Wilde Tuin’, staat 
de Cornus nuttalii. 

De opendagen vinden plaats op don-
derdag 17 mei (hemelvaart), zondag 
27 en maandag 28 mei (Pinksteren). 
Ingang aangegeven bij: km 16,7 aan 
de N319 tussen Vorden en Ruurlo.

Voorjaarsopening van de 
tuinen van de Wiersse
de buitenplaats in de Achterhoek - 2012

Vorden - Tussen het vroege voorjaar en de zomer, voordat de adelaars-
varens manshoog worden onder de berken, bloeien wilde voorjaars-
bloemen en bollen langs de paden in de ‘Wilde Tuin’. Heerlijk rui-
kende lelietjes-van-dalen en het daaraan verwante kleine dalkruid, 
schieten van de ene dag op de andere uit de grond. De elegante sa-
lomonszegel en de koningsvaren zoeken zelf de gunstigste plaatsen 
onder bomen en langs vijvers uit. Her en der staan scilla’s, blauwe 
camassia, narcissus poeticus en oxalis.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

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

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Eén van de mooiste en meest uitdagende 18-holes golfbanen in de Achterhoek!

Varsselseweg 45, Hengelo Gld

Kom op zaterdag 12 mei naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS, PITCH & PUT
EN DEMONSTRATIES.

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zaterdag 12 mei
van 12.00 tot 17.00 uur

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

Voor
alle

leeftijden!

Op Do. 17 mei (Hemelvaartsdag) 
-bijzondere voorjaarsbloeiers- 
en op 27 en 28 mei (1e en 2e 

Pinksterdag) -rhododendrons, 
pergola en borderplanten- zijn de 
Tuinen van de Wiersse van 
10-17 uur geopend, ingang bij 

km 16,7 N319 tussen Vorden en 
Ruurlo. Opbrengsten ten bate  

van het tuinonderhoud. 

Rondleidingen (zonder afspraak): 
elke do. (m.i.v. 24 mei) en iedere 

1e za. van de maand; vertrek 
10.30 uur (en op do. 7 juni tevens 

om 14.30). Groepsbezoek  
ook mogelijk op afspraak:  

0573-451409, wiersse@xs4all.nl. 
Honden worden niet tot  

de tuin toegelaten. 

www.dewiersse.nl

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

” ”

I

SCHOOL VOOR 
INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Opleidingen

Informatiemiddag 10 juni,
hotel Ruimzicht, Zeddam

www.siomariamajoor.nl
Tel. 0314–381084 

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

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

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Controle blusmiddelen
Op de volgende datum kunt u bij ons weer uw blusmiddelen laten controleren: 

Maandag 11 juni 2012  tussen 12.00 en 16.00 uur       

Locatie:  
Oefencentrum “De Maalderij”, Zutphen-Emmerikseweg 103, 7223 DB Baak  

Let op: De controleurs zijn bij ons op locatie aanwezig van 12.00 tot 16.00 uur en kunnen ter plekke uw 
blusser(s) controleren. Vriendelijk verzoeken wij u vooraf aan te melden via verkoop@achterkamp.nl   

De standaardcontrole kost € 12,50 excl. BTW per blusser, uitgezonderd groot onderhoud (5 en 10 jaar). 
U kunt uitsluitend betalen per pin. De controle wordt uitgevoerd in samenwerking met een door REOB erkend 
bedrijf. Voor informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0575-452990. 



Niet blij met de bezuinigingsplannen van Jan Kees?
Wij doen het nog even op onze manier in de 

Openingstijden:
Maandag  10.00  - 18.00 uur
Di en wo 09.00  - 18.00 uur
Do 17-5 Hemelvaartdag gesloten
Vrijdag  09.00  - 21.00 uur
Zaterdag  08.30  - 16.00 uur

ZELHEM Gildenweg 1 
Tel. (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

* Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden 

35%
korting

op de totale
keuken*

Tot

*Mega* Matsweken

1 inbouwapparaat GRATIS!  5 halen 4 betalen*

Bij aankoop van een nieuwe keuken*

GRANIETEN WERKBLAD 
VOOR DE PRIJS VAN
KUNSTSTOF!

*
KAST NAAR KEUZE CADEAU!
Bij aankoop van tien SieMatic keukenkasten**

*Vergeet even de bezuinigingsplannen van onze Jan Kees. Daar 

worden we niet beter van. Maar ze hoeven uw keukenplannen 

niet in de weg te staan. Want bij Scheffer Keukens kunt u 

nog even profiteren van de MegaMatsWeken met sterke 

bezuinigingsacties. Tot 19 mei a.s. geven wij nog lekker veel 

voordeel op uw nieuwe keuken. Kijk, dat is nou echt Scheffer!

Bij uw eerste keukenofferte* 

CADEAUBON T.W.V. €20,- 

Te verzilveren bij Groenrijk Doetinchem

TOT EN MET 
ZATERDAG 

19 MEI

Kijk maar, óns bezuinigingsvoorstel 

   levert ú veel geld op!



Contact met de Politiek

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

Het college van B&W van Bronckhorst stelt 
aan de gemeenteraad voor om 1,6 miljoen 
euro per jaar te bezuinigen op subsidies voor 
verenigingen en het onderhoud van zwemba-
den, sportvelden, sporthallen en gymzalen. 
Dit betekent dat verenigingen en 
gebruikers op de een of andere 
manier dit bedrag zelf moeten 
gaan opbrengen. Het college 
denkt vooral aan meer inzet van 
vrijwilligers. Iemand die schilder 
is kan de kleedkamers toch best 
een verfje geven en hoeveel men-
sen hebben geen verstand van 
gras maaien? Willen onze bur-
gers dit niet zelf doen, dan moet 
de contributie omhoog of moe-
ten er maar sponsoren gezocht 
worden. Lukt dit ook niet, dan is 
er volgens het college onvoldoen-
de draagvlak in de gemeenschap en houdt de 
vereniging op te bestaan of gaat het zwembad 
of de sporthal dicht.
Voor de jeugdhulp en voor mensen die be-
geleiding nodig hebben is in de toekomst 
700.000 euro minder beschikbaar dan nu. 
Ook hier moeten op ‘vrijwillige’ basis familie 

en buurtgeno-
ten extra in-
springen. Dit 
komt, net als bij de vrijwilligers voor de sport, 
bovenop wat iedereen nu al doet.
 

GroenLinks vindt dat deze 
manier van bezuinigen de 
verkeerde weg is. De burgers 
van Bronckhorst laten nu al 
zien dat zij veel over hebben 
voor hun naasten en voor de 
gemeenschap. Voor 2,3 mil-
joen euro meer inspanning 
leveren dat is echt teveel ge-
vraagd. Het college stuurt 
bewust af op het einde van 
verenigingen, het sluiten van 
accommodaties en verarming 
van de zorg.
 

Vindt u ook dat het anders moet? Vertel dit 
dan aan de gemeenteraad op de inspraak-
avonden op 30 en 31 mei. Hoe meer mensen 
dit doen, hoe meer kans er is dat de gemeen-
teraad deze voorstellen van B&W niet goed-
keurt!

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Waar haal je ze vandaan?

We staan aan de vooravond van ingrijpende 
beslissingen die een grote impact hebben op 
Bronckhorst. We geven structureel € 6 mil-
joen te veel uit en hieraan moet een einde 
worden gemaakt. Een simpele en verkeerde 
keuze is om alleen de lokale lasten te ver-
hogen, een keuze die de VVD niet maakt. 
In plaats van nog meer geld van onze hard-
werkende inwoners af te nemen, moet de ge-
meente minder geld uitgeven.
Dit betekent wel dat wat tot nu toe als van-
zelfsprekend een taak van de gemeente werd 
beschouwd, komt te liggen bij degenen die 
van deze voorziening gebruik maken. 

Ervaringen hebben geleerd daar waar de over-
heid zich terugtrekt, bijvoorbeeld als subsi-
diegever, mensen veel inventiever worden en 
kritischer met middelen omgaan. Het vraagt 
ook van mensen om keuzes te maken. De ei-
gen verantwoordelijkheid die de VVD hoog 
in het vaandel heeft staan, roept het beste in 
de mensen naar boven. Dit betekent niet dat 
je mensen in de kou laat staan, de gemeente 
moet altijd klaar staan voor degenen die niet 
mee kunnen komen.

Wat voorzieningen betreft, 
moet gekeken worden hoe 
deze in stand kunnen blij-
ven. Voldoende draagvlak 
is daarbij een belangrijke 
randvoorwaarde. Met be-
hulp van gebiedsgerichte 
aanpak wil de VVD investeren in de toekomst 
van voorzieningen. Wanneer we kiezen om 
alle voorzieningen met slechts enkele gebrui-
kers en weinig draagvlak in stand te willen 
houden, zal het er uiteindelijk toe leiden dat 
uiteindelijk niets meer kan blijven bestaan. 

De VVD vindt het belangrijk dat inwoners, 
ondernemers en organisaties zich zoveel mo-
gelijk laten horen en met ideeën komen die 
er toe kunnen bijdragen dat Bronckhorst ook 
in de toekomst een gemeente is waar we blij 
mee kunnen zijn.
Heeft u goede ideeën of maakt u zich zorgen 
over bepaalde voorzieningen? Neem dan ge-
rust contact met ons, bezoek onze website of 
stuur ons een e-mail.

vvdfractie@bronckhorst.nl

Kiezen voor een betaalbare toekomst

Eind april werd het duide-
lijk: op 12 september gaan 
we weer naar de stembus 
voor een nieuwe 2e kamer. 
Drukke tijden voor de poli-
tieke partijen en dat terwijl 
juist nu op gemeentelijk 
niveau belangrijke beslis-
singen genomen moeten 
worden. Toekomst bestendig Bronckhorst 
staat immers op de raadsagenda. Een traject 
waarin tot grote bezuinigingen moet worden 
gekomen. Onze energie is nu nodig voor het 
maken van goede keuzes. Daarvoor spreken 
we geregeld met verenigingen, lezen rappor-
ten over hoe ze het elders oplossen en vragen 
onze leden wat zíj er van vinden.
 
De uitslag van de verkiezingen in september 
wordt een indicatie voor de gemeenteraads-
verkiezingen in 2014. D66 zit in de lift en 
ook in Bronckhorst verwachten we groei en 
wellicht meer leden in de raad. Dan willen 
we wel goede kandidaten hebben. Niet alleen 
voor de raad. We hebben ook mensen nodig 
die in de steunfractie meehelpen bij de voor-
bereiding van het raadswerk en die, als het 
nodig is, tussentijdse vacatures kunnen op-

vullen. Daar moeten 
we ons nu al op voor-
bereiden want kandi-
daten voor de verkie-
zingslijst moeten een 
jaar lid van D66 zijn. 
 
Het raadswerk wordt steeds boeiender. Denk 
maar aan de krimpproblematiek, de bezuini-
gingen, nieuwe taken en organisatievormen 
voor sportverenigingen en maatschappelijke 
organisaties, lokale energieopwekking, re-
gionale ontwikkelingen, meer initiatief en 
verantwoordelijkheid voor de burger. Raads-
leden praten hierover mee. Als raadslid hebt 
u dus invloed op uw eigen leefomgeving. Dat 
maakt het werk zo boeiend. Hebt u er wel 
eens aan gedacht u als kandidaat beschik-
baar te stellen? Kom dan gewoon een keer 
langs tijdens het fractieoverleg. Om de sfeer 
te proeven. Eén maal per maand vergaderen 
we op locatie, mogelijk in uw dorp. Indien u 
meer informatie wilt of een afspraak wilt ma-
ken kunt u ons per email bereiken. Het adres 
staat hieronder in de balk.
 
Johanna Prick, fractievoorzitter D66.

d66fractie@bronckhorst.nl

Wie durft?

Stel uw vraag, deel uw zorgen of bespreek uw 
voorstellen. www.Bronckhorst.pvda.nl. Hoe 
lang nog gezellig sporten in onze gemeente?

Einde oefening, dankzij het stopzetten van 
subsidies aan sportverenigingen?

Een keuze heeft Gemeen-
tebelangen Bronckhorst 
al gemaakt: Handhaven 
waarderingssubsidie 
ver eni gingen.
Verenigingen met zijn 
vrijwilligers zijn al veel 
te lang in onzekerheid 
door het bezuinigings-
traject TBB van de ge-

meente. Onze fractie merkt dat door de vele 
reacties van verenigingen die de fractie bena-
derd hebben.

Onze fractie constateert begrip bij de bestuur-
ders van de verenigingen, dat er bezuinigd 
moet worden en dat daartoe ook de bereid-
heid bestaat. Samenwerkingsverbanden van 
verenigingen en het elkaar opzoeken om tot 
versterking te komen zijn een positief gevolg.

Maar het smeermiddel van € 260.000,-- struc-
tureel is daarbij onmisbaar. Wij vinden dat 
een acceptabel bedrag (ca. 0,5% v.d. begro-
ting) om de leefbaarheid van de samenleving 
in stand te houden. Wanneer er naar dit be-
drag op een andere wijze was gekeken dan 

had er misschien 
iets op bezuinigd 
kunnen worden. Dat 
zou voor onze fractie 
bespreekbaar zijn. Maar het stopzetten niet.

Naar ons oordeel is een gevolg van het ophef-
fen van waarderingssubsidies het verdwijnen 
en opheffen van verenigingen en daarmee 
ook het aantasten van de leefbaarheid. Dat 
is nu juist een kernwaarde van onze partij. 
Wat is een samenleving zonder leefbaarheid? 
Individualisme.

Onze fractie vindt één soepactie van een ver-
eniging voldoende in de maand. Want als alle 
verenigingen hun tekorten moeten gaan op-
vullen door middel van allerlei acties, werkt 
dat averechts. Allemaal vissen in dezelfde vij-
ver betekent niet meer, maar eerder minder.

Dus handhaving waarderingssubsidie ge-
meente. Dat is de keuze van GBB.

Ten slotte een oproep aan alle verenigingen. 
Laat u allen horen eind mei en spreek in.

gbbfractie@bronckhorst.nl

Waarderingssubsidies Verenigingen handhaven!

Toen in november 2010 de begroting van de 
gemeente Bronckhorst voor 2011 werd vast-
gesteld was de verwachting dat er een positief 
resultaat van € 5.000.- zou zijn. Hoe is de wer-
kelijkheid geweest?
 
De werkelijkheid is natuurlijk altijd anders. 
Het resultaat over 2011 is ongeveer € 4 mil-
joen positief. Nu lijkt dat een stuk mooier 
dan het is. Het grote voordeel zit onder an-
dere in bedragen die zijn uitgekeerd door 
de rijksoverheid maar waar de uitgaven nog 
voor komen. Als je dit soort correcties uit-
voert blijft er nog ongeveer € 800.000.- voor-
deel over. Dit voordeel is gerealiseerd omdat 
overal voorzichtiger en zuiniger is gewerkt. 
Een goede zaak dus.
 
Maar waar is het grote bedrag dat is verloren 
door het stopzetten van een aantal nieuw-
bouwplannen gebleven? Dit grote bedrag kon 
gelukkig betaald worden uit de reserves van 
de gemeente Bronckhorst. Uiteraard heeft de 
reserve hiermee een forse tik gehad.
Elke gemeente heeft reserves nodig. Er moet 
een forse reserve worden aangehouden om ri-
sico’s af te dekken en er moet een forse reser-

ve worden vast-
gelegd omdat 
de gemeente, 
naast inkomsten van het rijk, ook rekening 
houdt met inkomsten uit rente. 
Met andere woorden, de gemeente moet 
voorzichtig omgaan met haar reserves. Op 
dit moment is die reserve nog groot genoeg 
maar we zijn blij dat van het positieve resul-
taat over 2011 een groot deel weer aan de re-
serve kan worden toegevoegd.
 
Op dit moment is het college van B. en W. 
maatregelen aan het voorbereiden om bezui-
nigingen door te voeren. Bezuinigingen om te 
zorgen dat de uitgaven van de gemeente niet 
structureel hoger zijn dan de inkomsten. Het 
CDA is zich ervan bewust dat die bezuinigin-
gen hard nodig zijn. Toch is het CDA ook blij 
dat het college van burgemeester en wethou-
ders heeft laten zien in 2011 goed de tering 
naar de nering te kunnen zetten, dat geeft in 
de praktijk ook de ruimte om bij bezuinigin-
gen op plekken waar de pijn erg groot wordt 
wat meer tijd en ruimte te nemen.
 
CDA-fractie

cdafractie@bronckhorst.nl

Financieel resultaat 2011 valt toch nog mee
bezuiniging

Bezuinigingen ten behoeve van onze  toekomst.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een internationaal productiebedrijf in Zutphen zijn wij per 
direct op zoek naar een ervaren: 

PRODUCTIELEIDER M/V
Fulltime – vacaturenr. VIO924732

Samen met het productieteam (Ploegleiders, Quality Supervi-
sor, Chef TD, Lean Manufacturing Promotor) draagt u zorg voor 
een adequate productieorganisatie op korte en lange termijn, 
zodat de geplande volumes tijdig en conform de gestelde kwali-
teitseisen worden geproduceerd tegen minimale kosten. U bent 
de stuwende kracht achter het continue verbeterprogramma 
binnen deze fabriek. U levert input voor het productiebeleid 
en zorgt voor de realisatie daarvan binnen de wettelijke milieu 
en kwaliteitsvoorschriften. U draagt in dat kader eveneens 
zorg voor een correct budgetbeheer en de uitvoering van het 
arbo- en personeelsbeleid volgens de  geldende richtlijnen en 
procedures. U neemt deel aan verbeter- en projectteams en 
bent lid van het Management Team.

U beschikt over minimaal een HBO opleiding (bedrijfskundige 
of technologische), aangevuld met meerdere jaren ervaring in 
een soortgelijke functie. Kwaliteitsbewustzijn en procesbeheer-
sing staan hoog in uw vaandel. U beschikt over uitstekende 
communicatieve eigenschappen, bent pragmatisch ingesteld 
en continu op zoek naar verbeteringen. U bent een mens- en 
resultaatgerichte manager en beweegt u gemakkelijk op alle 
niveaus en weet mensen voor uw ideeën te winnen. U hebt 
ervaring met Lean Manufacturing.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 - 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BINNENDIENST M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO824735 

Werkzaamheden
Na de inwerkperiode vervul je als commercieel medewerker 
binnendienst een (pro)actieve rol in telefonische contacten met 
klanten. Door acquisitie en technisch advies, weet je nieuwe en 
bestaande relaties te interesseren voor diensten en producten van 
deze opdrachtgever. Je onderhoudt telefonische contacten met 
relaties in de klantengroep interieurbouw. Je werkt nauw samen 
met jouw collega’s in de binnendienst en de divisieleider aan wie je 
rechtstreeks rapporteert.

Functie eisen
- MBO werk- en denkniveau, verkregen door een (technische) opleiding;
- Commercieel en communicatief vaardig;
- Ervaring in een soortgelijke functie is een pré.

OPLEIDINGSCOORDINATOR M/V 
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VCP924707

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van opleidingsbeleid 
en de daaruit vloeiende doelen. Je inventariseert de opleidingsbe-
hoeften en dit vertaal je in een jaarplanning. Je geeft opleiding aan 
medewerkers, klanten en distributeurs.

Functie eisen
-  Afgeronde HBO opleiding richting Kwaliteit of Techniek;
-  Minimaal 3 jaar werkervaring;
-  Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
-  Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, verzorgen en doceren 

van opleidingen.

ACCOUNTMANAGER KOZIJNEN  M/V  
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIO824734

Werkzaamheden
Als accountmanager in de buitendienst heb je een zeer (pro)actieve 
en zelfstandige rol in contacten met (potentiële) klanten en met 
jouw partner in de binnendienst met wie je een sterke band op-
bouwt. Door actieve acquisitie en technisch advies, weet je nieuwe 
en bestaande relaties te interesseren voor diensten en producten. 
Je bezoekt relaties in de klantengroep kozijnen in de regio Oost en 
Noord Nederland.

Functie eisen
-  Minimaal MBO werk- en denkniveau, verkregen door een (tech-

nische) opleiding;
-  Ruime ervaring als commercieel medewerker in de buitendienst;
-  Woonachtig in de omgeving van Apeldoorn;
-  Bekend met de hout- en kunststofverwerkende industrie.

CONSTRUCTIEBANKWERKER/
MACHINEBOUWER M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK921861

Werkzaamheden
Voor een bedrijf gespecialiseerd in machinebouw zoeken wij 
een constructiebankwerker/machinebouwer. Je gaat zelfstandig 
constructies voor machines samenstellen. Hierbij verricht je bank-
werk- en laswerkzaamheden en ga je assembleren. Het betreft een 
veelzijdige en uitdagende functie in dagdienst.

Functie eisen
-  Ervaren met lastechnieken en machinebouw;
-  Tekening kunnen lezen;
-  Werken in dagdienst.

SALES ASSISTENT M/V  
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VCP924320

Werkzaamheden
Voor de afdeling sales en marketing van onze opdrachtgever 
zoeken wij een technisch commercieel medewerker. Je bent verant-
woordelijk voor het uitwerken en opvolgen van offertes, het behe-
ren en plannen van demonstratie apparatuur, het voorbereiden van 
vakbeurzen en klantbezoeken en het uitvoeren van testmetingen. 
Daarnaast ondersteun je diverse engineers en help je bij projecten. 

Functie eisen
-  MBO+/HBO werk- en denkniveau richting WTB of elektrotechniek;
-  Goede kennis van de Engelse en Duitse taal;
-  Communicatief vaardig, zelfstandig en klantgericht. 

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

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

www.werk.nl



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 20 van 15 t/m
19 mei 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


