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Deze week
Klooster van 
Kranenburg 
blaast frisse wind

Avonturijn en 
Het Hoge Festival 
een groot succes!

Beleef een dag 
op de boerderij

Prijswinnaars 
ballonnen-
wedstrijd

Enthousiaste 
kennismaking met 
blaasinstrumenten

Eerste lustrum 
Kunstbus Vorden

Uitgave:
Weevers Grafimedia
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 98
Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 
18 juni 2013
75e jaargang 
no. 15

Het was een indrukwekkende cere-
monie, waarbij de ceremoniemees-
ter gedichten voordroeg en anderen 
aankondigde, zoals de kinderen die 
hun eigen geschreven gedichten 
voor mochten lezen. Duo Buiten-
gewoon Anja den Bakker en Eelco 
Schuijl, brachten prachtige liedjes 
ten gehore, ook begeleid door Mu-
ziekvereniging Union uit Zelhem. 
Union speelde gedragen muziek. Een 
dochter van een overleden moeder, 
over wie de vader een boek schreef, 
las een passage eruit voor. Prachtig 
ballet. Het vuur werd door burge-

meester Henk Aalderink ontstoken, 
samen met een survivor. De wind 
blies echter te hard om de wensbal-
lonnen op te laten, maar het vuur 
erin gaf al een indrukwekkende 
sfeer weer. Een kaarsenceremonie. 
Meer dan 2500 kaarsenzakken ston-
den rond het veld opgesteld, tegen 
elkaar aan. Allemaal voorzien van 
teksten en tekeningen, bij enkelen 
een foto. Om te herdenken, om niet 
te vergeten. Sensationeel moment 
van saamhorigheid.
Foto’s van de kaarsenceremonie 
staan op www.contact.nl

Kaarsenceremonie 
Sensationeel moment 
van Saamhorigheid

Wichmond - Zaterdagavond 15 juni in de donkere uurtjes, kwamen 
honderden belangstellenden naar het Socii terrein om de kaarsen-
ceremonie bij te wonen van de SamenLoop voor Hoop. 24 uur lang 
liepen mensen hun rondes, zij liepen mee om stil te staan bij kan-
ker. Tijdens de kaarsenceremonie kwam een moment dat iedereen 
letterlijk even stilstond.

Meer dan 2500 kaarsenzakken stonden rond het veld opgesteld. Om te herdenken, 
om niet te vergeten.

Het is overigens niet aan veel Oran-
jeverenigingen gegeven, een feest te 
mogen organiseren met op de achter-
grond een kasteel. In het buurtschap 
Wildenborch weten ze niet anders. 
En traditiegetrouw wordt het Oran-
jefeest geopend door Jennine Staring, 
nazaat van de bekende dichter A.C.W. 
Staring en die samen met haar echt-
genoot Evert- Kees v.d. Plassche kas-
teel Wildenborch bewoont. Jennine 
blikte tijdens de opening overigens 
nog even terug op de inhuldiging van 
Willem Alexander en Maxima. Zij 
deed dat zaterdagmiddag nadat de 
ballonnenoptocht vanaf de Nijland-
weg, met medewerking van Harmo-
nie Vorden, op het feestterrein was 
gearriveerd. Harrie Dinkelman, voor-
zitter van Oranjevereniging bracht 
Jennine en Evert Kees dank voor de 
(jarenlange) gastvrije ontvangst waar-
bij hij ook het ‘tuinders- paar’ Bas en 
Alma v.d. Schoot betrok.
Hierna werd begonnen met de stoe-
lendans waarbij Bruce Langwerden 
uiteindelijk het langst op de stoel 
bleef zitten. Bij dit onderdeel zorgde 
Harmonie Vorden eveneens voor de 
muzikale ondersteuning. 

De uitslagen van de volksspelen 
waren: Vogelschieten: 1 Hans Rein-
tjes (romp), 2 Joop Reintjes (kop), 3 
Joop Brinkerhof (r.vleugel), 4 Hans 

Reintjes (l.vleugel), 5 Dinie van Ark 
(staart). Stoelendans: 1 Bruce Lang-
werden, 2 Dion Otten, 3 Niels Lang-
werden. Kegelen: 1 Hennie Zweve-
rink, 2 Hendrikjan Meulenbrugge, 3 
Evert Otten. Schijfschieten: 1 Johan 
Addink, 2 Frits Pladdet, 3 Evert Otten. 
Dogcarrijden 1 Evert Otten, 2 Jacque-
lien Langwerden, 3 Jasmijn Dijkman. 
Sjoelen: 1 Rik Mars, 2 Bruce Langwer-
den, 3 Jan Lindenschot. Briefposten: 
1 Johan Addink, 2 Arnold Mennink, 
3 Esley Lindenschot. 
Eigenlijk begon het Oranjefeest in de 
Wildenbroch al op vrijdagavond toen 
bij de Kapel een gezellige barbecue 
werd gehouden met medewerking 
van de band ‘Oud en Nieuw’ bestaan-
de uit Peter Besselink, Erik Knoef en 
zijn zoon Arjan Knoef. Ter afwisse-
ling werd er ook een partijtje dart 
gespeeld.

Tijdens Oranjefeest

Ook in de Wildenborch 
maakt koningin plaats 
voor (schutters) koning

Wildenborch - In navolging van het ‘echte Oranje’, waar koningin 
Beatrix een aantal weken geleden plaats maakte voor koning Willem 
Alexander, vond zaterdagmiddag tijdens het Oranjefeest in de Wil-
denborch ook een ‘troonswisseling’ plaats. Vorig jaar liet Petra van 
Velde zich huldigen als (schutters) koningin. Deze keer was het Hans 
Reintjes die tijdens het vogelschieten de vogel naar beneden haalde. 
Als bewijs dat het geen toevalstreffer was, knalde Hans luttele minu-
ten eerder ook de linkervleugel eraf. Dus mag hij zich een jaar lang de 
Koning van de Wildenborch noemen !

Scheffer Keukens heeft 
het antwoord op alles

Design of landelijk, bij Scheffer Keukens 
gaat een wereld aan keuzes en inspiratie 
voor u open. In onze showroom kunt u alle 
nieuwe trends en ontwikkelingen zien.

W W W.SCHEFFERKEUKENS.NL
ZELHEM Gildenweg 1 Tel. 0314 623658

Kerkhoflaan 3B Vorden 

 
Iedere Zaterdag geopend ! 

www.4athome.nl Zat 10:00 - 17:00   Ma - Vrij op afspraak 

Badkamers
Sanitair
Tegels
Tapijt
Laminaat

Steigerhouten meubels
Raamdecoratie
Pvc vloeren

Badkamervoordeel!
- Geberit inbouwreservoir + design wandcloset
- Inloopdouche 90 cm
- Badmeubel 80 cm
- Regendouche
- Design radiator
- Draingoot
- 25 m2 Tegels

Toilet voordeel!
- Geberit inbouwreservoir + design wandcloset
- Design fontein set
- Tegels 5 m2 van € 1500,-

Voor € 950,-

van € 4500,-

Voor €
 2499,-

OPEN HUIS
Zaterdag 29 juni

10.00 tot 17.00 uur

Met heel veel voorlichting 
en demonstraties.

Ook voor de kinderen is 
er vermaak.

Zie redactie elders in de krant.

DE MODEHAL
IS EN BLIJFT KOOPJESHAL!

    

KERKHOFLAAN 3c VORDEN

Open: Elke vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur
 Elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

+ deze week ook donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur

PARTIJ MERKKLEDING! 50% KORTING!
Grote maten jasjes, shirts, tunieken!

VOORDEELACTIES: Kleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; 
Shawls € 2,50; Sieraden vanaf € 2,50; Slippers € 5,00.



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

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

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

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

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

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

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

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

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

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

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts
22 - 23 juni J.H.H. de Lange, Lochem (0573) 25 43 57.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

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

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

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

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

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

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

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

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. bel-

len of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dietetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en hulpmiddelen. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten 

Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

27 35 53 82. www.podi.nl

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

aliceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, lid provoet. 

KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst 
(SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 

Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 9.30-17.00 uur. Vrijdag 

9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-15.00 uur.

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

richte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het 

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

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

verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts niet 

nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 23 juni 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 juni 10.00 uur, mw. ds. R. Reiling, Steenderen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 23 juni 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 juni 9.30 uur, Eucharistieviering, em.-priester Zandbelt.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 juni 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, m.m.v. 

Koorleden.

Zondag 23 juni geen viering.

Weekenddiensten

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Koffiekoeken    € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 18 juni t/m za. 29 juni

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

Dagmenu’s 19 t/m 25 juni
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 19 juni
Champignonsoep / Sucadevlees met aardappelen en groente

Donderdag 20 juni
Babi pangang met nasi en rauwkostsalade / Tiramisu met 
slagroom

Vrijdag 21 juni
Spinaziesoep / Victoriabaars met mosterdsaus, aardappelen en 
groente 

Zaterdag 22 juni (alleen afhalen/bezorgen)
Vordense cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade /    
IJs met slagroom

Maandag 24 juni
Uiensoep / Kip-kerrie met rijst en rauwkostsalade

Dinsdag 25 juni
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

stuntaanbieding
Hollandse aardbeien

500 gram € 1,00
NERGENS GOEDKOPER !!!!!!!      
...........................................................                          
Kom voor nog meer aanbiedingen naar onze winkel!

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 22 juni.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 



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

familieberichten
online opgeven:

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

Geboren op zaterdag 8 juni 2013

Cas
52 cm - 3220 gram - 15:01 uur

Trotse ouders zijn:
Ronald Heijink en Elles Zents

Hoetinkhof 102
7251 WE Vorden

Superblij en trots zijn wij met de geboorte van 
onze dochter en zusje

Joeske  Jorieke

Ze is geboren op 11 juni 2013. 
Tijdelijk adres van Joeske is het Gelre Ziekenhuis 
te Zutphen.

Alex, Jocelyn en Ninthe 
Hoebink - Kraassenberg

Julianalaan 20
7251 ER Vorden

Verslagen en bedroefd zijn wij door het plotselinge 
overlijden van

Uinko Golstein

Wij zullen Uinko en zijn humor missen aan tafel.
Wij wensen Tonnie, Niels en Sam veel kracht en 
sterkte toe.

De vrienden van de eetclub

Wij zijn heel verdrietig, omdat de vader van onze 
leerling Sam en oud-leerling Niels

Uinko Golstein

is overleden. 

Wij wensen Niels, Sam en hun moeder Tonnie 
heel veel sterkte.

Basisschool Het Hoge

 uw uitvaartbloemist
 creatieve rouwarrangementen 

van klein tot groot
 persoonlijke interesse en

 inleving
 indien gewenst bespreking bij 

u thuis

0314-382437 of 06-49490331
www.d-mension.nl
info@d-mension.nl
D-mension is ook te vinden op 

BLOEMEN, DECORATIES & MEER ...

 Zo gewoon maar toch bijzonder
 Je hebt altijd voor ons klaargestaan
 Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
 Zo was je hele leven
 Je was een schat voor ons allen
 Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van 
haar mochten ontvangen, delen wij u mee, dat na 
een liefdevolle verzorging in De Wehme, toch nog 
onverwachts is overleden onze lieve en zorgzame 
moeder, oma en omi

GERRITJE HENDRIKA
KORENBLEK-WONNINK

sinds 24 maart 2002 weduwe van

Bertus Korenblek
* 22-8-1922 † 16-6-2013

 Vorden: Jaap en Janny † en Diny

 Hengelo Gld.: Hermien en Geert

 Laren Gld.: Gerrit en Hannie † en Willy

 Lochem: Dick en Jo

 Hengelo Gld.: Ietje en Hans

 Vorden: Betsy en André

  Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, De Delle 13

Correspondentieadres:
Wildenborchseweg 17, 7251 KB  Vorden.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op 
woensdag 19 juni van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden.

“Haar ogen hebben ons tot ‘t laatst gezocht
Mama, het is goed zo.”

Bedroefd om de leegte die zij achterlaat, maar 
dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve 
moeder en trotse oma

Bertha Peters-Kemperman
Albertha Christina

weduwe van Gerrit Peters

* Hummelo en Keppel,    † Zutphen,  
15-01-1937  15-06-2013

 Großsander (D): Ans en Gart Arendse
         Jolien, Meike

 Harfsen: Tiny en Michiel Haarman
         Joska, Gerjan

  Vorden: Jos en Elke Peters
         Robin

De gezongen uitvaart, waarvoor u wordt 
uitgenodigd, is op vrijdag 21 juni om 11.00 uur  
in de H. Willibrorduskerk, Vierakkersestraatweg 31 
te Vierakker. Voorafgaand aan de dienst kunt u  
van Bertha afscheid nemen.

Aansluitend is de begrafenis op het Parochiekerkhof 
aldaar. 

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

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

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Sutfene, 
afdeling Berkelpoort voor alle liefdevolle zorg 

en aandacht.

Correspondentieadres: 
Spiekerweg 6a, 7251 RA  Vorden.
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KEURSLAGERTROTS

Carpaccio

GRATIS dressing

SPECIAL

Tre colore

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

Rookvlees + (wijn)cervelaat

100 gram + 100 gram 469

KEURSLAGERKOOPJE

Kip
Rollade

500 gram 550

MAALTIJDIDEE

Spaghetti

500 gram 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Wij zijn diep bedroefd door het onverwacht over-
lijden van onze zoon, broer, schoonzoon, zwager 
en oom

Uinko Golstein

in de leeftijd van 52 jaar.

Familie Golstein
Familie Denkers

-



GEZOCHT

TE HUUR

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

TE KOOP

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

Ik sta op voor 
mijn moeder Els

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium

We hebben
ze weer!

Dagelijks 
vers

geplukte 
aardbeien

 

Fam. van Amerongen
Schuttestraat 12

Vorden 
0575-556408

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 9.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz. 

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl

Rondweg 2, 7251 RV Vorden. Tel. 0575 55 22 22

Ruim je thuis je eigen slaapkamer op?
Dek je zonder te vragen de tafel?
Kun je goed met geld omgaan?

Ben je netjes in taal en antwoord?
Ben je 18 jaar of ouder?

Zoek je ‘n baantje voor in het weekend 
en in de vakanties?
Ben je geen doetje?

Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij zoeken een

shopmedewerker(ster)
voor ons Shelltankstation

Sollicitatie t.a.v. Jan Groot Jebbink.

directie@groot-jebbink.nl

Woonruimte te huur: voor 2 

personen in het buitengebied 

van Hengelo. Tel. 0575-46 73

76.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

Wegens omstandigheden t.k. 

Geheel volledig ingerichte Ca-

ravan, Eriba Feeling, type 470, 

bj. 2011, + voortent met extra 

luifel, bijzettentje en aparte 

doorschuif luifel. Tel. 06-360 

260 02 of 06-402 054 12.

Stalen en houten magazijn-

kasten, zeecontainers voor

opslag 6m, dekkleden, balk-

hout, plankhout, hardhout,

werkbank, bureaus, tafels en

stoelen, bankstel, rieten stoel-

tjes, antiek dressoir, wagen-

wielen, decoratiekachels, keu-

kenkastjes, emaille trommels,

deuren, tegels, straatklinkers, 

dakpannen, oude stenen, pla-

vuizen, houten wanden met en 

zonder glas, houten schaar-

hekjes, kinderfietsen, heren-

fietsen, gaskachel, gasfornuis,

oliekachel, zonneschermen,

luxaflex, kantoorunit dub-

belwandig, tuinset met tafel,

fietsendrager, houten wand-

meubel, boeken, computer,

computerschermen, faxappa-

raat, magnetron, , kinderledi-

kanten,  lp’s, cassettebandjes,

Cd’s, Ferrari T-Shirts, Ferrari

Posters, keukenaccessoires,

lampen, dekens, kussens, an-

tieke klokken, stofzuigers, kle-

ding, bed, cavia/hamsterhok,

duivenhok,  spinnenwiel, oude

schilderijen, elektrische or-

gel,  aanhangers, oude piano,

bladblazer, hogedrukreiniger,

opvouwbare picknicktafel,

elektrische typemachine, plan-

borden, visnet, epson matrix

printer, tosti-ijzer, kinderstoel,

konijnenhok, stalen damwand-

panelen + dakgoten, div vouw-

fiets v.a. € 95,-, 2 loungestoe-

len, antiek servies, whitebord,

halpro skelter + aanhanger.

partij Ferrari modelauto’s op

= op. Stationsstraat 18 Ruurlo

0573-451426.

De nieuwe BERLIN MODELLEN

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1.2 – 11.0; kms/liter: 83.33 - 9.09; CO2 gr/km 27 – 259.
Prijzen incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken. Zie verkoopvoorwaarden op www.opel.nl. Leverbaar zolang de voorraad strekt en niet i.c.m. andere aanbiedingen. Afgebeelde modellen kunnen op details afwijken van werkelijke uitvoeringen. Wijzigingen voorbehouden.

WIJ MAKEN DUITS 
RIJDEN BEREIKBAAR.
Wist u dat Duitse kwaliteit en innovatie bereikbaar is voor een betaalbare prijs? Wij bewijzen het. Bijvoorbeeld met de nieuwe 
Berlin uitvoering.  Een uiterst luxe versie met een zeer scherp prijskaartje. Het nieuwe instapmodel van Opel dat standaard uitgerust 
is met heel veel extra’s: zoals airconditioning, een geïntegreerde radio/CD/mp3-speler, cruise-control en een boardcomputer.
Kom langs in onze showroom voor een uitgebreide kennismaking!

CORSA BERLIN

€ 12.995
€ 16.095

ASTRA BERLIN

€ 19.495
€ 22.045,-

MERIVA BERLIN

€ 18.995
€ 21.345

ZAFIRA TOURER BERLIN

€ 25.595
€ 30.245

OPLEIDING (MEDISCH) PEDICURE 
Start: SEPTEMBER 2013 

SCHRIJF U NU IN…..  VOL = VOL 

Voor meer informatie, www.lunarc.nl 
Of bel: 0314-642545 

 

LUNARC -  Doetinchem 
GROOTHANDEL EN OPLEIDINGEN 

(OOK VOOR UW ACCREDITATIE!!!) 

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.



Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4  per maand kleurt u mee. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur kleurt
het leven. 
Al voor € 4 kleurt 
u mee.

Word donateur

juist nu!

Concentratie/aandachtsproblemen, slaapproblemen en/of andere klachten, 
maar geen behoefte te starten met medicijnen door bijwerkingen of andere 
nadelige gevolgen?

Denk eens aan een Neurofeedbacktraining of een Cogmed werkgeheugentraining. 
Nu met aantrekkelijke vakantiekorting! Neem contact op met 0575-511444 of kijk 
op www.brainbasics.nl voor meer informatie. 

Marieke & Sander

16-05-13   11:15

Gaan trouwen!

Op woensdag 31 oktober 

om 15.00 uur in het 

Gemeentehuis van Zutphen.

Daarna vanaf 16.00 uur 

is de receptie in hotel 

“De Nieuwe” 

Nieuwstad 57 te Zutphen.

Aansluitend zal het feest 

beginnen rond 20.00 uur.

Meer informatie zal 

snle volgen via  onze 

ceremoniemeester.

Liefs Marieke de Klein & 

Sander de Groot

16-05-13   11:15

STIAAn
15-01-13   09:53

ANTOny  MaRTEnBaSTIAAn
Zaterdag 20 april 2013 om 04:09 uur 

is onze prachtige zoon geboren.

Hij weegt 4080 gram en is 50 cm lang.

Moeder en zoon maken het uitstekend!

Gezellig als je langskomt, na een telefoontje.

15-01-13   09:53

16-05-13   11:16

21-12-12   09:1

Zaterdag 30 maart 2013 gaan wij

Om 14.00 uur is de ceremonie op het gemee

Het feest zal zijn in “de Weeve” aan de Nieu

van af 20.00 uur

Annelies de Wit & Dan

Berkelkade 10

7202 KA Zutphen

Tel. 0575 585 58

Ceremoniemeester: Pieter de Wit - pieter_dewit

Ik
 oo

k van jou.....

Op 26 januari 2013 zijn wij Paul en Martine, 

25 jaar getrouwd!

Dit willen wij dan graag samen met jullie vieren. Daarom nodigen wij u uit op 30 januari 

a.s. bij Café Leuk, Te Verweg. U bent welkom vanaf 20.00 uur, waar een leuk avondfeest u 

tegemoet komt.

Wij u hopen te zien op 30 januari, maar mocht u ongehoopt niet kunnen, meld u dan even 

voor 20 januari a.s. af.

Paul & Martine

Slotsteeg 948

9130 LP Te Verweg

06 - 12365489

14-11-12

Uitnodiging

14-11-12   16

Happycards.nl is onderdeel van Weevers Grafi media

Huwelijk, geboorte 
of een feestje?
Dat moet natuurlijk gevierd 
worden! Op Happycards kun 
je zelf de aankondiging en/of 
uitnodiging maken voor jouw 
speciale moment. En wat is er 
nu leuker dan een persoonlijke 
kaart met je eigen foto en 
tekst? Happycards biedt je alle 
mogelijkheden om online je eigen, 
unieke kaart te maken. Je kunt 
de kaart helemaal zelf maken, 
een ontwerp van ons aanpassen 
of gewoon een bestaande kaart 
van Happycards kiezen; alles 
is mogelijk! Kies één van de 
mogelijkheden en ga aan de slag!

20 tot 50% korting op alle topmerken

Ruurloseweg 118 | Vorden (‘t Medler)
Tel. (0575) 559 232
www.mrb-lensink.nl

Kunststof kozijnen:
Een leven lang
zorgeloos genieten
Alkuplus kunststof kozijnen, deuren, hefschuifpuien
en rolluiken. Topkwaliteit in uw woning met
optimale warmte en geluidsisolatie, maatwerk,
snelle levertijd én... een prima prijs.

Showroom open: Dinsdag en donderdag de gehele dag. Zaterdag van 11.00 tot 15.00 u.

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

telefoon 0573 - 451426 - telefax 0573 453476

www.fiatteger.nl - info@fiatteger.nl

Fiat Punto TwinAir Sport

5drs, 2013, 0 km 

van € 19.518,- 

nu ACTIE KORTING  

Fiat Panda TwinAir 

Lounge, 2012, 0 km 

van € 13.695 

nu voor € 11.995,-

Fiat Panda 1.2 edizione 

Cool, 2009, 9.096 km 

nu voor € 6.750,-

Fiat Idea 1.4 8v Actual Plus 

2006, HOGE ZIT  

62706 km 

nu voor € 6.950,-

Daewoo Matiz 0.8 Spirit  

45.342 km 

  

nu voor € 3.450,-

Fiat Grande Punto 1.2 

Ed. Lusso, 2008 

48456 km 

nu voor € 8.600,-

Fiat Grande Punto 1.2 GP 

5drs, 2008 

27777 km 

nu voor € 7.950,-

Fiat Panda 1.2 Edizione 

Cool, 2010  

16784 km 

nu voor € 7.950,-

Zomaar een greep uit 40 geselecteerde 

occasions bij uw fiat dealer



Vol trots geeft Jeroen Timmers een rondleiding door het gebouw. 
“We hebben het pand zoveel mogelijk in oude luister hersteld”, 
zegt de uitbater terwijl hij naar de bar in één van de gemeen-
schappelijke ruimtes wijst. “Kijk, die spiegels hebben de vorm 
van de kapelramen.” 
Waar het gebouw er een jaar geleden nog vervallen bij stond 
en een doorn in het oog was van veel inwoners, is het nu alsof 
het klooster een frisse wind door het dorp blaast. Doordat onder 
meer het dak is vervangen, oogt het allemaal een stuk fraaier. 
De komst van de Timmers werd kennelijk gewaardeerd door de 
buren.
“We hebben veel steun van de Kranenburgers en vrijwilligers van 
het Heiligenbeeldenmuseum gehad”, vertelt Timmers. “Dankzij 
hen is de kapel bijvoorbeeld helemaal gerestaureerd en opnieuw 
ingericht. En Kranenburgs Belang heeft de windvaan op het dak 
weer in oude luister laten herstellen.”
Nee, de Timmers hebben hun oude woonplaats Nunspeet nog 
geen moment gemist. Als het goed gaat, zal het dorp nog veel 
meer nieuwe gasten mogen verwelkomen. Het groepshotel heeft 
als doelgroep senioren en mensen met een beperking. Veel van 
de hotelkamers zijn dan ook uitgerust met aangepaste badka-
mers en toiletten. Het pand leent zich echter ook uitstekend voor 
familieweekendjes of bedrijfsuitjes.
De uitbaters zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Het 
loopt goed met de boekingen. Groepen uit het westen van het 
land en uit Duitsland, maar ook verenigingen en mensen uit de 
buurt maken al gebruik van onze ruimtes voor een feestje.” 
Het was een bewogen jaar voor de familie Timmers en de betrok-
ken bedrijven, vrienden en buren. Soms werd er tot diep in de 
nacht doorgewerkt.  Terugkijkend op die periode kan Timmers 
maar één conclusie trekken: “Het was zeker de moeite waard.”

Klooster van Kranenburg blaast frisse wind 
door het dorp
Kranenburg - Er is nog veel werk te verzetten, beseffen 
Jeroen en Danielle Timmers. Maar één ding is zeker: de 
al geleverde arbeid heeft zijn vruchten afgeworpen. Het 
Klooster van Kranenburg is een parel voor het dorp. De 
eerste gasten hebben het groepshotel inmiddels met een 
erg tevreden gevoel verlaten.

Jeroen en Danielle Timmers achter één van de togen die het Klooster van Kranenburg rijk is. De exploitanten van het groepshotel zijn trots op het resultaat
na een jaar verbouwen.

Bettinkhorst 7



Onderweg werd er aangelegd bij het 
Ludgerusgebouw in Wichmond voor 

koffie met wat lekkers. Zij werden 
hier echt gastvrij onthaald.

De volgende fietstochten zijn op 
woensdagavond 26 juni vanaf het 
marktplein in Steenderen, op 10 juli 
vanaf Café Herfkens in Baak en op 24 
juli vanaf het marktplein in Steende-
ren. Ze vertrekken om 18.30 uur.

Fietsen met de KBO IJsselsenioren

Regio - Op woensdagavond 12 juni was de eerste van vier fietstochten 
van de KBO IJsselsenioren. Het gezelschap vertrok vanaf Café Herf-
kens te Baak en fietste een mooie route rondom Baak.

STEMMEN
In het totaal ontving de bank 97 
aanvragen, waarvan er uiteindelijk 
77 voldoen aan de criteria van het 
fonds. Deze projecten staan allemaal 
vermeld op de website www.stemop-
hetcooperatiefonds.nl. Leden van Ra-
bobank Graafschap-Noord kunnen op 
deze site tot en met 31 juli hun stem 

uitbrengen en zo bepalen welke pro-
jecten een bijdrage krijgen. 

HERINVESTEREN WINST
De Rabobank is een coöperatie, zij
heeft geen aandeelhouders maar le-
den. De ledenraad heeft besloten jaar-
lijks van de nettowinst een fors deel
te herinvesteren in de lokale samen-
leving via het Coöperatiefonds. Met
dit fonds wil de Rabobank de vitali-
teit en kwaliteit van de regio verbete-
ren door te investeren in de thema’s:
economie en innovatie, kunst en cul-
tuur, jongeren en educatie, sport en
ontspanning, natuur en milieu en 
zorg en welzijn. Voor 2013 is het Co-
operatiefonds gevuld met € 200.000.

Stemprocedure weer van start
77 projecten voor 
Coöperatiefonds Rabobank
Regio - Tot en met 31 mei konden 
verenigingen en stichtingen pro-
jecten indienen voor een bijdrage 
uit het Coöperatiefonds van Ra-
bobank Graafschap-Noord. Vanaf 
nu kunnen leden van de bank 
weer stemmen op hun favoriete 
project.

Niet alleen het mooie weer, maar 
ook de inzet van de medewerkers 
van Avonturijn en Het Hoge zorgden 
voor een stralende middag! De echte 
sterren waren natuurlijk de kinderen 
zelf. Op het buitenpodium werd live 
gezongen, terwijl verderop spulle-
tjes werden verkocht op de rommel-
markt. Schminken, springkussen, 
blikgooien, cup cakes maken… ge-
noeg te beleven voor iedereen. Er was 
zelf een rondritje mogelijk op een 
oude tractor!  De activiteiten kost-
ten een klein bedragje, maar alles bij 
elkaar is er maar liefst 360 euro op-
gehaald voor stichting “Make a wish/ 
Doe een wens”. 
Ook eigen initiatieven van de kinde-
ren werden erg gewaardeerd. Twee 
meiden uit groep 8 verzorgden een 
presentatie over de stichting, terwijl 
een aantal klasgenoten de Vordense 
middenstand waren afgegaan om 
spulletjes te verzamelen om te verko-

pen. Hun volledige opbrengt schon-
ken ze aan “Doe een wens”!  In de 
school en de ruimtes van het kinder-
dagverblijf en de buitenschoolse op-
vang was er een rondleiding.  Een da-
me van 90 jaar zat ooit als leerling  op
Het Hoge en ze was onder de indruk
van de ontwikkelingen en de wijze
waarop er nu zoveel aanbod is voor 
alle leerlingen. Gelukkig had ze vroe-
ger zelf ook een fijne tijd gehad… er
waren mooie anekdotes!

De kinderen en bezoekers die deze
fijne middag hebben meegemaakt
zullen zich het vast nog weten te her-
inneren, wanneer ze zelf misschien 
over een flinke tijd de school weer
komen bezoeken! Kinderopvang/ BSO
Avonturijn en basisschool Het Hoge 
werken samen aan een fijne plek
voor de kinderen en volgend jaar is er
zeker weer een Het Hoge- Avonturijn
Fe(e)stival!.

Avonturijn en Het Hoge Festival 
Vorden een groot succes!

Vorden - Een prachtige zaterdag in juni rondom het gebouw van Het
Hoge en Avonturijn. Kinderen en medewerkers genoten van elkaar en
zorgden voor een mooi opbrengst voor “stichting doe een wens!”

“Via de Bleek waar tevens 85 nieuwe
parkeerplaatsen zijn gerealiseerd,
zijn wij als C1000 prima bereikbaar.
Wij ontvangen u graag voor spectacu-
laire en scherpe aanbiedingen.”

C1000 Grotenhuys goed bereikbaar 
tijdens werkzaamheden
Vorden - De Zutphenseweg is een 
aantal maanden afgesloten van-
wege de herinrichting van het 
centrum.C1000 Grotenhuys blijft 
echter goed bereikbaar via de 
Rondweg en de Horsterkamp.

Ook dit jaar is er weer van alles te 
beleven. “Er worden rondleidingen 
gehouden, is er live muziek en stro 
voor de kinderen om in te spelen. 

Dit jaar bereiden we het programma 
en het terrein wat uit: met een zui-
velproeverij, de promotie van onze 
nieuwe vriendenstichting en het zelf 

mogen oogsten van groenten in de 
pluktuin”.  Tevens is er een infor-
matiestand waar mensen informatie 
kunnen krijgen van de behandel- en 
begeleidingsmogelijkheden vanuit 
stichting Urtica. “Urtica De Vijf-
sprong is een samenwerking tussen 
zorgstichting Urtica en boerderij De 
Vijfsprong, een mooie combinatie 
die voor mensen met psychiatrische 
problematiek en/of een verstande-
lijke beperking een gezonde leef- en 
behandelomgeving biedt”, aldus Wil-
lem. Op dit moment houdt boer Wil-
lem zich bezig met de hoeveelheid 
koffie die gezet moet worden, het ex-
tra schoonmaken van het erf en het 
maaien van de parkeerplaatsen. Op 
de vraag of mensen tijdens de open 
dag nog andere boeren of kandidaten 
van het Boer zoekt vrouw program-
ma kunnen verwachten, antwoordt 
de boer: “ze zijn natuurlijk van harte 
welkom, maar deze dag niet gaat om 
het vinden van een nieuwe metgezel, 
maar om mensen te laten kennisma-
ken met het boeren leven en de heer-
lijke producten die er bij hen in de 
buurt geproduceerd worden”. Bezoe-
kers zijn welkom van 11:00 tot 16:00 
uur, meer informatie is te vinden op 
www.urticadevijfsprong.nl

Beleef een dag op de boerderij

Vorden - “Elk jaar is het weer spannend, hoeveel mensen kunnen we 
verwachten”, aldus Willem Beekman, de veehouder van boerderij De 
Vijfsprong te Vorden. Zaterdag 22 juni is het weer zo ver, de jaarlijkse 
open dag van Boerderij De Vijfsprong.  “De grote vraag is meestal, wat 
doet het weer”, aldus Willem. “Mooi weer maakt dat mensen ook een 
tijd blijven en als de kinderen zich vermaken, brengen gasten graag 
een dagdeel door op de boerderij”.

Vele honderden ballonnen zijn rond 
14.00 uur de lucht ingegaan. De bal-
lonnen kwamen heel ver!
De hele maand mei heeft men in 
spanning afgewacht welke kaartjes er 
bij “de Herberg” en “de Rotonde” in 
de brievenbus zouden belanden.
De winnaars (zie foto) van de ballon 
oplaat wedstrijd 30 april 2013 zijn:
1. Linde Klein Kranenberg 63 km.
2. Twan Rouwenhorst 36 km.
3. Merel Legtenberg 21 km.
Afgelopen woensdagmiddag hebben 
ze samen een lekker drankje gedron-
ken en kregen ze de prijzen met een 
mooie foto ter herinnering uitgedeeld!

Prijswinnaars ballonnenwedstrijd
Vorden - Op 30 april jl. heeft Café 
“de Herberg” samen met Grand 
bistro “de Rotonde” ter gelegen-
heid van de troonswisseling van 
Koningin Beatrix en Prins Wil-
lem Alexander aan alle jeugd van 
Vorden aangeboden dit gezamen-
lijk te vieren met een heuse bal-
lonnen oplaat wedstrijd.

De hele middag en avond vonden er gesprekken plaats 
tussen de aanwezige bedrijven en de bezoekers. Ook de 
workshops werden doorlopend goed bezocht. De deelne-

mende bedrijven waren net zo positief als de jongeren. 
Enkele werkgevers hebben zelfs al een paar veelbeloven-
de kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 
De organisatie was in handen van de Jongerenraad van 
Rabobank Graafschap-Noord. Met dit evenement wil de 
Jongerenraad een positieve bijdrage leveren aan de ar-
beidskansen voor jongeren in de regio. Door de enthou-
siaste medewerking van diverse bedrijven en instellingen 
uit de regio is het een succesvolle en interactieve middag/
avond geworden.

Carrièrebeurs Young@Work succesvol voor 
bezoekers én bedrijven
Zutphen - Op donderdag 13 juni 2013 vond in het 
Koelhuis in Zutphen de carrièrebeurs “Young@
Work” plaats. Bijna 150 jongeren tussen 18 en 30 
jaar bezochten de beurs om zich te oriënteren op 
de arbeidsmarkt of om hun carrière een nieuwe im-
puls te geven.
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Elke vrijdag op de 
weekmarkt in Vorden 
van 8.00-12.00 uur

Peter Hondebrink Food 
voor een gezellige avond!
Iedere vrijdagmorgen op Vordense weekmarkt met noten en zuidvruchten

Ook in Vorden is het inmiddels voor velen een traditie. Op vrijdagochtend verse 
noten en gedroogde zuidvruchten halen op de weekmarkt bij Peter Hondebrink. 
Eenmaal oog in oog met al dat lekkers kunnen maar weinigen de verleiding van 
vele soorten gebrande noten weerstaan. En wat te denken van het assortiment 
zuidvruchten? De keuze is reuze. 
,,Wilt u proeven?”, vraagt verkoper Peter Hondebrink uit het Twentse Almelo als hij op vrij-

dagochtend de zoveelste smachtende blik ontwaart. Naast Vorden staat Hondebrink Food 

ook met zijn noten- en zuidvruchten verkoopwagen op markten in Almelo (2) en Borne. Ook 

heeft Peter Hondebrink twee verkoopwagens met snoep- en zoetwaar waarmee hij op mark-

ten in Emmen, Enschede en Almelo (2) staat. Daarnaast runt hij ook nog een groothandel 

met kaas. Peter Hondebrink heeft in totaal vijf werknemers in dienst.

Sinds 2006 is hij op de Vordense weekmarkt te vinden. Een markt die zich volgens Peter 

kenmerkt door een goede sfeer en gezelligheid. ,,En de klanten zijn er enorm trouw. Dat 

mag ook gezegd worden. En dat waardeer ik zeer.” Natuurlijk, de klanten in Vorden zijn 

anders dan die in bijvoorbeeld Emmen. Maar wat ze gemeen hebben, is de uitdrukking op 

hun gezicht als Peter Hondebrink ze begroet. Het ene gezicht staat op standje verlekkerd, 

het andere vertelt hem: ik kan niet kiezen. Maar uiteindelijk vertrekt iedereen met een lach 

van oor tot oor. Zeker als Peter het draagtasje overhandigt en daaraan toevoegt: ,,Laat u 

thuis het zakje nog even openstaan? De nootjes zijn nog warm.”

De nootjes worden namelijk op de markt gebrand: verser vind je ze nergens. Al kun je 

ook kiezen voor een ongebrande ‘gezondheidsmix’. Pinda’s en noten bevatten immers van 

nature onmisbare voedingsstoffen. De chocoladerozijnen, -pinda’s en -rotsjes zul je in te-

genstelling tot de noten en zuidvruchten 

niet zo snel in een voorgeschreven dieet 

vinden. Peter Hondebrink: ,,Maar als je ’s 

avonds op de bank een zakje pindarotjes 

opent weet ik zeker: dan heb je een gezel-

lige avond!” 

Peter Hondebrink komt van oorsprong 

uit de kaasbranche en exploiteerde tot 

1999 een eigen kaaswinkel in Almelo met 

als bijproducten noten en zuidvruchten. 

Sinds dat jaar concentreert Peter zich spe-

cifiek alleen op markten met noten, zuid-

vruchten, snoep en zoetwaar. Daarnaast 

levert hij noten en zuidvruchten aan di-

verse horecabedrijven en grootverbrui-

kers in Twente.

Zie voor meer informatie de website 

www.hondebrinkfood.nl. Zie voor speci-

ale weekaanbieding de advertentie van 

Hondebrink Food hiernaast.

Grote verse dadels 250 gram € 2,50
Gedroogde cranberry 250 gram € 2,50

Ze zijn er weer!
De echte Hollandse Nieuwe
Speciale aanbieding
3 stuks ....................................  € 5,50
Warme lekkerbek
3 stuks ................................€ 10,00

VISHANDEL “HENGEL” 

Paraquaya’s (Wilde perziken)

€ 2,98 per kilo

Zoete kersen € 4,98 per kilo

Heerlijke Galia meloen € 0,98 Malse slabonen 500 gr. € 1,49

Volop nieuwe
aardappelen!

(Doré, Frieslander, Bildtstar,

Opperdoezer ronde)

Roomschnitzels
4 stuks € 4,40

Knakworst per 250 gram € 3,50
Grootmoeders gehakt
Helemaal panklaar per 500 gram € 3,50
Rook-, verse-, boeren-, droge- 
of leverworst
p/st € 2,25 3 stuks naar keuze € 6,00

Aanbiedingen
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Holland Kaascentrum 
al 40 jaar de lekkerste! 

 een heerlijk stukje brie cadeau
 bij aankoop van minimaal 750 gram kaas!

 bij ons vacuüm trekken geheel gratis! 

30+ gerijpt geen 10,95

 mager en toch smeuïg maar slechts 9,95

Grote
stevige
haantjes 3.25

kilo

Zakje kruiden gratis!

Kippen
lever 3.95

kilo

Franken Ondermode
HEREN SHORTAMA (Paul Hopkins) maten 50 t/m 56 € 19,95

J&C Heren boxers (2-pak) € 10,=

DAMES- EN HEREN SHORTAMA’S € 19,95

Onze merken zijn verder o.a.:
Beeren, Twentini, Palma, Con-ta, Avet-Set, Naturana, Robson, 

Giovanni, Maxx Owen, To Wear, Lunatex etc.

www.frankenondermode.nl

NIEUW!
Heerlijke chocolade

fruitspiezen

3 voor € 5,00

Chocolaterie           Magdalena

verse snijbloemen - bruidswerk - rouwwerk - vazen - potten - kamerplanten - eenjarige

 

     voor al uw bloemen     
  en bloemwerken

Bos Pioenrozen 4,99

 
 

    

3e BOS
GRATIS!



De leerlingen van De Kraanvogel ge-
bruiken het startkapitaal van twin-
tig euro steeds om er zaaigoed van 
te kopen. Daarmee gaan de meisjes 
en jongens aan de slag in de school-
tuintjes op een stukje braakliggend 
terrein achter de school. In de loop 
van zes jaar zijn er allerlei verbeterin-
gen aangebracht om tot een betere 
opbrengst te komen. Een deel van de 
oogst is steeds bestemd voor eigen 
gebruik, een ander deel wordt twee 
keer per week te koop aangeboden op 
de markt vóór het schoolgebouw. 

Begin juni werd De Kraanvogel sa-
men met een basisschool uit Gouda 
en een uit Almere genomineerd voor 
microkredietonderneming van het 
jaar. Op de drie scholen werden film-
pjes gemaakt en afgelopen woensdag 
volgde de ontknoping in Amsterdam. 
De opnames werden vertoond en na-
mens elke school moest een groepje 
leerlingen vragen beantwoorden van 
de jury en van presentator Ruben 
Dingemans (bij veel leerlingen ook 
bekend als Regis uit de lessen En-
gels). Die jury bestond uit kinderboe-

kenschrijfster Francine Oomen, de 
onderneemsters Renee Pater en Zlata 
Brouwer en Jan van Teeffelen (voor-
zitter Day for Change en voormalig 
directeur van de Rabobank).

Ook een beetje tot eigen verrassing 
van de leerlingen van De Kraanvogel 
werden zij als winnaar aangewezen! 
De jury waardeerde vooral het duur-
zame karakter van het bedrijf en de 
lange periode en het vele werk die 
nodig zijn voor de producten aan de 
man kunnen worden gebracht. De 
school nam een grote beker in ont-
vangst, er was voor alle leerlingen 
van groep 8 een medaille en voor 
groep 7 ligt er nog een bezoek aan het 
geldmuseum in het verschiet. Boven-
dien werden de winnaars als echte 
kampioenen (toevallig) vervoerd in de 
spelersbus van De Graafschap en was 
de school bij terugkomst van de leer-
lingen mooi en toepasselijk versierd.

De Kraanvogel Vorden is 
Microkredietonderneming van 2013

Vorden - De hoogste groepen van De Kraanvogel doen dit schooljaar 
voor de zesde opeenvolgende keer mee aan de Klasse! Actie van Day 
for Change. Deelnemende basisscholen krijgen daarbij een lening van 
€ 20 waarmee ze een bedrijfje kunnen opzetten. De bedoeling van het 
bedrijfje is dat er winst wordt gemaakt. Die winst gaat naar begin-
nende ondernemers in ontwikkelingslanden. Zij krijgen zo een micro-
krediet (een kleine lening) om een eigen onderneming te beginnen. In 
2006 kreeg Muhammad Yunus uit Bangladesh voor dit idee de Nobel-
prijs voor de Vrede.

Het feest begint voor de jongste be-
zoekers met een gezellige kindermid-
dag. Met onder andere springkussens, 
Clown , ponyrijden en nog veel meer. 
De kindermiddag start om 13.30 uur 
en zal rond 16.30 uur afsluiten met 
een ballonnenwedstrijd. De toegang 
voor deze middag is gratis. ‘s Avonds 
om 20.00 uur gaat de poort van het 
terrein weer open. The Fools trappen 

af. Deze Belgische band weet van elk 
feestje een daverend succes te maken.
Op het overdekte terras wordt de 
avond afgesloten door Harco&Hein. 
Terwijl daar het feest in volle gang is 
doet Mental Theo er nog een schepje 
bovenop en zorgt hij in de tent voor 
een knallende afsluiting van Boo-
ming Vorden. De presentatie is deze 
avond in handen van Theo Tankink.

De gehele avond is er gelegenheid 
om een vrije val met de scad dive te 
maken. Deze vrije val zorgt voor een 
geweldige kick. De Scad Dive wordt 
mogelijk gemaakt door Lubron en de 
Westerik Groep. 
Kaarten hiervoor zijn op het terrein 
te koop, maar koop je je toegangs-
kaart in de voorverkoop dan maak 
je kans op een vrijkaart voor deze 
unieke ervaring.
 
Meer informatie over Booming 
Vorden kun je vinden op de facebook 
pagina en www.stevo.nu

Stevo vorden

Zaterdag 22 juni, 
eerste editie Booming Vorden

Vorden - Nog enkele dagen en dan vind de eerste editie van Booming 
Vorden plaats. De organisatie is samen met haar vrijwilligers druk 
bezig om het terrein rondom kasteel Vorden om te toveren tot heuse 
feestweide.

De straat was vanwege de werkzaam-
heden moeilijk bereikbaar en dat 
konden de winkeliers vanzelfspre-
kend merken. “We zijn de klanten 
dankbaar die ondanks de overlast 
toch naar onze winkels bleven ko-
men.” Daarnaast was ook het overleg 
met de uitvoerder goed. “Er werd zo-

veel mogelijk rekening met de win-
keliers gehouden.” Het resultaat mag
er ook zijn. Zo zijn onder andere de
stoepen verbreed en is er meer par-
keergelegenheid. De werkzaamhe-
den maakten deel uit van de herin-
richting van het centrum in Vorden
die momenteel is volle gang is.

Raadhuisstraat weer geopend

Winkeliers heten 
klanten welkom in 
vernieuwde straat

Vorden - Voor de winkeliers en hun klanten was het even doorbijten
de afgelopen 2,5 maand, maar de ondernemers (zie advertenties hier-
onder) zijn blij met het resultaat en nodigen alle Vordenaren uit om
een kijkje te komen nemen. De Raadhuisstraat is sinds 14 juni weer
geopend.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

*     Geldig voor alle tijdschriften, puzzels en vakantiedoeboeken, m.u.v. strips, OP=OP. 
Uitsluitend verkrijgbaar in de winkel en exclusief inhoud.

bij besteding van 
€15,-* aan tijdschriften 

GRATIS Bruna 

vakantietas



...Weevers
   ontwerpt

www.weevers.nl

...Weevers
   compleet

www.weevers.nl

...Weevers
   print

www.weevers.nl

...Weevers
   publiceert

www.weevers.nl

...Weevers
   drukt

www.weevers.nl

...Weevers
   online

www.weevers.nl

...Weevers
fi lmt

www.weevers.nl

WINNENMETWEEVERS.NL

Vorden 
vorden@weevers.nl
(0575) 55 10 10

Groenlo 
groenlo@weevers.nl
(0544) 46 18 28

Lichtenvoorde
lichtenvoorde@weevers.nl
(0544) 37 13 23

Zelhem
zelhem@weevers.nl
(0314) 62 50 53 

Zutphen
zutphen@weevers.nl
(0575) 58 55 85

Annie Colenbrander-Berendsen uit Zelhem wint mand 
met Achterhoekse streekproducten

De mand met streekproducten van Weevers Grafi media 
is woensdag 11 juni in ontvangst genomen door mevrouw 
Colenbrander-Berendsen uit Zelhem. Zij is de mei winnaar 
van de actie Winnen met Weevers!

Weevers Grafi media is een full-service grafi sch bedrijf met 
vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zutphen en Zelhem. 
Van concept en ontwerp, van drukwerk tot de bouw van websites 
en van videoreportages tot het uitgeven van weekbladen: Weevers 
is de partner voor alle specialiteiten op het gebied van grafi media.

Zo veelzijdig als het bedrijf is, zo divers is ook de prijs die 
maandelijks wordt weggegeven. Van lokale streekbiertjes tot 
heerlijke streekwijn, van boerenkaas en ijs tot typische Achterhoekse 
nâgelholt en zure zult. U kunt het zo gek niet bedenken. 
De producten worden ambachtelijk en/of traditioneel bereid en zijn 
uiteraard afkomstig van Achterhoekse bodem!

Om net als mevrouw Colenbrander-Berendsen in aanmerking te 
komen voor deze mand met (h)eerlijke Achterhoekse producten 
hoeft u alleen naar de website van Winnen met Weevers te gaan, 
op de button ‘e-mail en win’ te klikken en uw gegevens in te vullen.

Ga dus gauw naar www.winnenmetweevers.nl om kans te maken!

Dyanne Schiphorst van 
Weevers Grafi media overhandigt 
de manden vol streekproducten aan 
Annie Colenbrander-Berendsen.

WAT EEN HEERLIJKE MA(A)NDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl



Gert Oldenbeuving uit Zutphen bijt 
het spits af van deze wekelijkse con-
certen. Hij bespeelt dan het Lohma-
norgel met composities van Zipoli, 
Telemann, Bennett, Krebs en Bach.
Gert Oldenbeuving (1946) was tot 1 
mei 2013 stadsbeiaardier van Zut-
phen, Lochem en tot zijn pensione-
ring (2011) ook de vaste bespeler van 
de beiaarden in Groenlo, Winterswijk 
en Nijmegen. Als cantor-organist was 
hij van 1986 tot 2012 verbonden aan 
de Oude St. Helenakerk in Aalten. 
Sinds 1 november bespeelt hij het Na-

ber-orgel van de Dorpskerk in Voost. 
Van 1982 tot 1994 was Gert Olden-
beuving voorzitter van de Nederland-
se Klokkenspelvereniging, de NKV. In 
1990 was hij gastheer van het 8e We-
reldbeiaardcongres te Zutphen en in 
2006 was hij opnieuw artistiek leider 
van het Wereldbeiaardcongres van 
de BWF, Beiaard Wereld Federatie, 
dat werd gehouden in de Poolse Han-
zestad Gdansk. Voor zijn stimulerend 
werk voor de beiaardcultuur in deze 
stad ontving hij in 2001 de ‘Adel-
brecht medaille’ van de stad Gdansk 

en in 2006 ‘Het Gouden Kruis van 
Verdienste’ van de Poolse regering. 
Uitgereikt door Lech Walesa tijdens 
het 8e Beiaardwereldcongres in 2006. 
Gert Oldenbeuving is gastdocent voor 
beiaard aan de Muziekacademie van 
Gdansk. Als klokkendeskundige is 
Gert Oldenbeuving verbonden aan 
de KKOR, de Katholieke Klokken- en 
Orgelraad. Als beiaardadviseur was 
hij bij diverse grote projecten betrok-
ken in o.a. Stuttgart, Dallas, Mün-
chen, Melle en Gdansk. Op 29 april 
2011 ontving Gert Oldenbeuving een 
Koninklijke onderscheiding: Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Gert 
Oldenbeuving is lid van de Raad van 
Advies van de SOGK (Stichting Oude 
Gelderse Kerken). Zie verder 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

In Hervormde Dorpskerk Vorden

Eerste Toeristenconcert 
zomerseizoen
Vorden - De Dorpskerk in Vorden is op werkdagen’s middags weer 
voor bezoekers geopend. Wat is er mooier dan op één van die midda-
gen een kort concert te beluisteren na een wandeling of een fietstocht 
in de mooie omgeving van Vorden. Het eerste toeristenconcert vindt 
donderdag 27 juni plaats. De aanvang is 15.30 uur en het duurt on-
geveer 30 minuten. De toegang is gratis, wel wordt er een vrijwillige 
bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten.

Ook ouders die voor de kinderen afge-
lopen woensdagmiddag in het zwem-
bad een verjaarspartijtje hadden geor-
ganiseerd, troffen het. De verjaardag-
gasten konden zich heerlijk uileven. 
Het personeel van het zwembad In de 
Dennen had de handen meer dan vol. 

Ruim 300 kinderen kwamen op deze
sport- en spelmiddag af. Een aantal 
dat de stoutste verwachting verre 
overtrof. Met name de aquabubble
was een succes. Lange rijen jongens
en meisjes, geduldig wachten op de 
beurt om in dit speeltuig met drieën
tegelijk rond te rennen. 

Ook trefbal, langzaam fietsen e.d. vie-
len in de smaak. Deze week staat het
zwembad In de Dennen in het teken
van de zwemvierdaagse die vrijdag 21
juni eindigt met de uitreiking van de
medailles en wat de neven- activitei-
ten betreft met de finale planksprin-
gen en spijkerbroekhangen. Ook is er
vrijdagavond tot slot discozwemmen.

Buitenspeeldag met ruim 
300 kinderen
Vorden - Met de school een paar 
dagen kamperen in de omgeving 
van Vorden. Ter afwisseling een 
middagje zwemmen in het zwem-
bad In de Dennen. Zonder het te 
weten, precies op het moment 
toen daar de nationale Buiten-
speeldag werd gehouden. De kin-
deren vielen met de neus in de 
boter!

Op die dagen exposeren van 13.00 tot 
17.00 uur: Edith Claessen en Willy 

Rieser ( beiden schilderijen) en beeld-
houwer Frank Letterie zelf.

Tentoonstelling in huis 
Frank Letterie
Vorden - Gedurende drie weekends, 22, 23, 28, 29 en 30 juni en 5,
6 en 7 juli wordt er in huis Frank Letterie aan de Hamminkweg 1
(buurtschap Delden) in Vorden een tentoonstelling gehouden.

Laat je verrassen door het schilder-
achtige landschap van landgoed 
Hackfort. Terwijl de zon langzaam 
ondergaat, wandel je rond het kas-
teel en door het parkbos langs beken 
en lanen. Geniet van de eeuwenoude 

cultuurgrond met bolle akkers en 
doorkijkjes in het boerenland. De 
boswachter wijst je onderweg op de 
mooiste plekken. Als de zon onder is, 
ervaar je het landgoed bovendien op 
een geheel nieuwe manier. Vleermui-

zen fladderen rond en mogelijk hoor 
je nog de mysterieuze roep van een 
bosuil of zie je een wegspringend ree.
Op een prachtige plek op het land-
goed is er een buitenoptreden van 
zanger Henk Boogaard. Hij zingt Ne-
derlandstalige, cabareteske liedjes uit 
eigen keuken van zijn teksten. Veel 
van zijn liedjes gaan over groenten en 
fruit. Henk heeft weinig op met koe-
tjes en kalfjes die gemeengoed zijn 
in de huidige jachtige en vluchtige 
wereld. Zijn optredens leveren vaak 
interessante gespreksstof op. Zie ook 
www.natuurmonumenten.nl

Avondwandeling Hackfort
Vorden - Natuurmonumenten organiseert op zaterdag 22 juni een 
verrassende avondwandeling over landgoed Hackfort in de gemeente 
Vorden. De boswachter wijst je onderweg op de mooiste plekken en er 
is een bijzonder optreden op een prachtige locatie. De wandeling van 
Natuurmonumenten begint om 21.30 uur en duurt ongeveer 2 uur. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.natuurmonumenten.nl of 
telefonisch bij de ledenservice, 035 - 655 99 55. Vergeet uw verrekijker 
niet!

Steeds meer wordt het belang van 
een goede voorschoolse ontwikkeling 
door de overheid onderschreven. Het 
bestuur van ’t Kraankuikentje is daar-

om blij een voorziening als een peu-
terspeelzaal nog steeds te kunnen aan-
bieden. Op dit moment maken bijna 
twintig kinderen er gebruik van. De 

jeugdige bezoekers werken deze we-
ken rond het feestthema “circus”. Om 
het vierde lustrum extra luister bij te 
zetten was er afgelopen woensdag een 
optreden van clown Frederico in de 
gymzaal van De Kraanvogel. Ook de 
leerlingen van de groepen 1 en 2 van 
de school konden hiervan genieten. 
Met een ijsje deelden alle andere leer-
lingen eveneens in de feestvreugde.

Lustrum Peuterspeelzaal 
’t Kraankuikentje Vorden

Vorden - In mei bestond peuterspeelzaal ’t Kraankuikentje 20 jaar. 
De peuterspeelzaal ontstond destijds om alle peuters in Kranenburg 
en omgeving een nabije mogelijkheid te bieden zich nog beter te ont-
wikkelen en elkaar te ontmoeten. ’t Kraankuikentje maakt daarbij 
gebruik van ruimtes in basisschool De Kraanvogel.

Docent Geert Jan Dijkerman vertelde 
over verschillende instrumenten, op 
welke manier het geluid ontstaat bij 
deze instrumenten en natuurlijk wer-
den de instrumenten ook gedemon-
streerd door verschillende leerlingen, 
die allemaal een muziekstukje had-
den voorbereid. Geert Jan vertelde 
over de functie van de dirigent en liet 
de kinderen ook ervaren hoe belang-
rijk de functie van een dirigent is wan-
neer je iets samen wilt spelen.
Aan het einde van de les mochten 
alle kinderen de verschillende instru-
menten uitproberen. Al snel klonk er 
een enthousiaste muzikale mix van 
dwarsfluiten, trompetten, klarinet-

ten, saxofoons en trombones door
elkaar! 

Voor alle leerlingen die het leuk vin-
den om allerlei slaginstrumenten uit
te proberen, heeft Harmonie Vorden 
een slagwerkworkshop georganiseerd
in het Dorpscentrum op dinsdag 25
juni van 16.00 tot 17.00. Opgeven kan
via info@harmonievorden.nl Kinde-
ren die graag volgend jaar een mu-
ziekinstrument willen leren bespelen
via de muziekvereniging (de muziek-
vereniging biedt voor de allerjongste
kinderen ook blokfluitlessen aan!)
kunnen zich ook melden via het e-
mailadres: info@harmonievorden.nl

Enthousiaste kennismaking 
met blaasinstrumenten 
in Vorden

Vorden - Op vrijdagmorgen 14 juni waren enkele leerlingen en andere
leden van Harmonie Vorden op bezoek bij basisschool Het Hoge.
De leerlingen van groep 4 en 5 kregen daar een interactieve les over
allerlei blaas- en slaginstrumenten.

Dat er veel belangstelling is om het 2 jaar gele-
den gerenoveerde interieur van de historische 

Dorpskerk te bewonderen, bleek ook vorig jaar, 
toen zo’n 1800 mensen de gelegenheid benut-

ten het gebouw binnen te gaan. Bezoekers van 
dichtbij en veraf, zo bleek. Vorige week tijdens 
de eerste dag van de openstelling openden een 
echtpaar uit het Engelse Canterbury de rij van 
bezoekers. De vrijwilligers, gastvrouwen en 
-heren, verwachten ook dit seizoen weer vele 
toeristen, maar zij wekken ook bewoners uit 

Vorden en omstreken op een keertje de ver-
nieuwde Dorpskerk binnen te lopen. Openings-
tijden: in de maanden juni, juli, augustus tot 
medio september tijdens werkdagen van 14.00 
– 16.00 uur. De laatste mogelijkheid is zat.14 
september, op Open Monumentendag, is de 
Dorpskerk geopend van 11.00 u tot 16.00 uur.

Openstelling dorpskerk Vorden in de zomermaanden
Vorden - Sinds begin deze maand is de jaarlijkse openstelling van de Dorpskerk weer 
een feit. Dankzij een team van vrijwilligers staan iedere werkdag tussen 14.00 en 16.00 
u de deuren onder de toren open en kan een ieder binnenlopen voor bezichtiging, of 
voor een moment van stilte of bezinning.
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heden op dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagmid-
dag. Wilt u meer weten neem dan contact op met Daan van der 
Kolk, 452012. Hij kan u er alles over vertellen.

Elke dag contact?
Een telefooncirkel is een groep mensen die elkaar dagelijks 
belt. Dat gebeurt meestal in een vaste volgorde, zodat u steeds 
door dezelfde persoon wordt gebeld. Daarna belt u zelf de vol-
gende van de lijst.
De telefooncirkel is er voor iedereen die behoefte heeft aan re-
gelmatig contact, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen. Of 
omdat u minder mogelijkheden heeft om anderen te ontmoe-
ten door uw leeftijd, handicap of ziekte. Het geeft een gevoel 
van zekerheid als iemand regelmatig informeert of alles in 
orde is. Vooral als u alleen woont of moeilijk de deur uit kunt. 
Bovendien is het gewoon gezellig als er iemand belt. 
De telefooncirkel is voor elke leeftijd. Er is weer vraag naar het 
oprichten van een telefooncirkel in Steenderen en omgeving. Is 
dit ook iets voor u? Meldt u dan aan.

Thuismaaltijden voor iedereen
U hebt vast al gehoord van de mogelijkheid om via onze stich-
ting maaltijden te bestellen. Als u het lastig vindt om zelf te ko-
ken, wilt eten wanneer u dat uitkomt, of gewoon eens een ge-
makkelijke dag wilt hebben. Vrijwilligers bezorgen bij u thuis 
vries-verse maaltijden. Alle maaltijden zijn van topkwaliteit en 
worden dagelijks vers gemaakt en snel ingevroren. Het enige 
wat u hoeft te doen is uit de diepvries halen en de maaltijd 
verwarmen in oven of magnetron. Het is een volledig assor-
timent met maaltijden die voldoen aan verschillende diëten. 
Veel keuze. Ook vegetarisch, extra grote porties, internationale 
gerechten of gewoon de traditionele Hollandse kost. Wilt u het 
eens proberen, neem dan contact op met Gerrie Gal, 452270.

Samen fietsen?
Wilt u de komende zomer ook lekker fietsen? Als er belang-
stellenden zijn dan zorgen wij voor het samenbrengen en met 
elkaar afspraken maken. Bent u geïnteresseerd? Bel of kom 
langs op het kantoor van de stichting.

Rectificatie opruiming
Ook bij Lanco mode is het weer opruiming. Op dinsdag 9 juli 
(niet 2 juli) komen ze met de opruimingsspullen in de Bongerd. 
Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom voor leuke koopjes. 
Hou de datum in de gaten, wie weet is er iets voor u bij.

En verder .....
Wordt het al wel een beetje vakantietijd. Het wordt wat rusti-
ger, tijd om lekker te fietsen, in de tuin te rommelen of in de 
luie stoel te zitten. Onze wekelijkse en maandelijkse activitei-
ten gaan gewoon door. En natuurlijk worden er door allerlei 
bonden en verenigingen ook nog heel veel dingen georgani-
seerd. Dat leest u dan in de agenda.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen via de contactgege-
vens die genoemd zijn in de kop van deze berichten. www.wel-
zijnsteenderen.nl

Wat is er veranderd per 1 juni bij Stichting Welzijn 
Vorden?
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leef-
tijd is Louise van Uden, de coördinator, gestopt met haar werk-
zaamheden bij Stichting Welzijn Vorden. 
Wilma Berns, de huidige welzijnsadviseur, heeft per 1 juni 
haar taken overgenomen. Van maandag tot en met donder-
dag  is het kantoor geopend, de vrijdag gesloten. De inloop-en 
spreekuurtijden zijn van maandag tot en met donderdag van 
9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden kan er een afspraak worden 
gemaakt voor een gesprek of huisbezoek.
Willy Gotink blijft haar werkzaamheden als secretarieel/admi-
nistratief  ondersteuner continueren.
Stichting Welzijn Vorden, Welzijnsadviseur Wilma Berns, tele-
foon: 0575 553405.
E-mail: w.berns@sswb.nl of welzijnvorden@sswb.nl, Website: 
www.sswb.nl 

Geheugenspreekuur in Vorden
In Vorden wordt op 25 juni een geheugenspreekuur gehouden 
door GG-Net, waarvoor u een afspraak kunt maken met de 
welzijnsadviseur, Wilma Berns, tel. 553405. Locatie: Stichting 
Welzijn Vorden, Raadhuisstaat 6, Vorden.

Waarom het geheugenspreekuur?
Iedereen vergeet wel eens een naam of waar de sleutels zijn
gebleven. Jongeren maken zich daarover geen zorgen, maar
ouderen denken bij zo’n gebeurtenis al snel aan dementie. De
vraag of er sprake is van gewone vergeetachtig¬heid, ouder-
domsvergeetachtigheid of dementie komt om de hoek kijken.
Dit kan veel onzekerheid met zich meebrengen en mogelijk
zelfs leiden tot het ontstaan of een toename van de (lichame-
lijke) klachten. Veel ouderen met zorgen over hun geheugen
stappen niet of te laat naar de huisarts of een andere hulpver-
lener. Men vindt het moeilijk om het onderwerp aan te snijden
of meent dat er aan geheugenklachten weinig te doen is. Dat
laatste is echter vaak onjuist. Vergeetachtigheid kan veel ver-
schillende oorzaken hebben zoals somberheid, een lichamelijk
probleem of overbelasting doordat men zorgt voor een ander.
Door niet over geheugenklachten te praten kan men zich on-
nodig ongerust maken of te lang rondlopen met een probleem
dat mogelijk verholpen zou kunnen worden. Op het geheu-
genspreekuur heeft men de tijd en de deskundigheid om een
eerste inschatting te maken wat de oorzaak van de geheugen-
klachten zou kunnen zijn en of verdere hulp nodig is. Heeft u
dus geheugenklachten (of aanverwante problemen zoals angst,
gepieker, concentratieproblemen of somberheid) óf heeft u in
de naaste omgeving iemand met dergelijke problemen én wilt
u er meer over weten: bezoek het geheugenspreekuur!

Inloopspreekuur voor mensen met gehoorproblemen
Vrijwilligers van de NVVS (Nederlandse Vereniging Voor
Slechthorenden) organiseren, in samenwerking met Stichting
Welzijn Vorden, één ochtend in de maand een inloopspreek-
uur in Vorden waar u vrijblijvend en zonder afspraak kunt bin-
nenlopen. Hier zijn geen kosten aan verbonden!
Elke 2e donderdagochtend van de maand (met uitzondering van
de maand augustus) houden wij een inloopspreekuur. Tussen 10 en
12 uur bent u welkom. In de komende maand is dit: 11 juli.
Adres: Stichting Welzijn Vorden, zij-ingang van het Dorpscen-
trum aan de Raadhuisstraat nr. 6.
Wat betekent het voor u en uw omgeving om problemen te
hebben met uw gehoor en zijn er praktische oplossingen? U
wordt persoonlijk te woord gestaan door ervaringsdeskundi-
gen die begrijpen wat het voor u betekent om problemen met
uw gehoor te hebben. Zij geven u advies en handige tips hoe
om te gaan met uw hooraandoening. U kunt op vele gebieden
last hebben van uw gehoor, niet alleen slechthorendheid maar
ook de ziekte van Ménière, Tinnitus en Hyperacusis kan een
reden zijn om naar ons toe te komen.
U kunt  foldermateriaal meenemen, van de NVVS en Hoorwij-
zer.nl, afhankelijk van de problemen die u heeft, om thuis nog
eens door te lezen. Landelijk zijn er op veel plaatsen al spreek-
uren opgezet en met succes. In de gemeente Bronckhorst wo-
nen relatief veel ouderen en deze doelgroep krijgt vaak te ma-
ken met hoorproblemen. Vandaar dat wij u deze mogelijkheid
aanbieden.
Voor informatie kunt u terecht op onderstaande adressen:
NVVS, via de mail: ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl of 
Stichting Welzijn Vorden, via de mail: w.berns@sswb.nl

Het volgende Repair Café is:
Zaterdag 14 september van 11.00-14.00 uur. In de maanden juli en
augustus is er geen Repair Café.
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren,
duurzame samenleving en de mogelijkheid tot het hebben van
sociale contacten. Iedere 2e zaterdag van de maand vindt deze
activiteit plaats in het Dorpscentrum te Vorden, van 11.00-
14.00 uur. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee.
Deskundige vrijwilligers bieden hun hulp aan bij het repare-
ren. Alleen materiaal wordt in rekening gebracht. Contacten
kunnen worden gelegd of inspiratie kan worden opgedaan aan
de leestafel of bij de vrijwilligers. Spullen die niet gerepareerd
kunnen worden, neemt de bezoeker mee terug naar huis.
Voor informatie: Wilma Berns, Stichting Welzijn Vorden, tel.
0575-553405 of w.berns@sswb.nl 

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden in Vorden 
Op 29 juni 2013 (org. PCOB) is er weer een rijbewijskeuring op zater-
dagmiddag om 13.15 uur.
Voor wie 70 jaar is of ouder moet zich voor een nieuw rijbe-
wijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor
de keuring kunnen, voor de aanmelding en/of informatie , da-
gelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575 552003. De
rijbewijskeuring bedraagt  € 25,- en wordt verricht door dr. van
Remmen. De opbrengsten van deze keuringen schenkt hij aan
een project voor ontwikkelingshulp. 
Locatie: in het woon-zorgcentrum, De Wehme, Nieuwstad 32
in Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de ver-
lengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ou-
deren onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan 
contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd 
19-06 ANBO Hengelo/Steenderen koetsentocht met pannenkoek
  Wolbrink, Hengelo 13.00 uur 
19-06 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
19-06 Markenheem, spelmiddag De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
20-06 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
20-06 KBO Drempt, fietsen met Jan en Bennie Bellen voor informatie 0313-474664
25-06 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
25-06 Markenheem, bingo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
26-06 Markenheem, spelmiddag De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
26-06 ANBO Hengelo/Steenderen, fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
26-06 KBO Steenderen, fietstocht Marktplein, Steenderen 18.30 uur
27-06 Markenheem, koor De Bleijke, Hengelo 19.00 uur
28-06 Markenheem, koersballen De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
29-06 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
29-06 PCOB Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
02-07 KBO Steenderen, middagexcursie
06-07 Zonnebloem, autotocht
09-07 SWS, opruiming mode Lanco De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
10-07 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10-07 KBO Steenderen, avondfietstocht Herfkens, Baak 18.30 uur
  
Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Vrijwilligers gezocht
In samenwerking met de gemeente  versturen de Welzijnsstichtingen elk jaar uitnodigin-
gen naar alle inwoners die in dat kalenderjaar 75 of 80 jaar zijn geworden. Hierin wordt 
hen een informatief huisbezoek aangeboden. In de huisbezoeken wordt gesproken over 
de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en hoe 
men hulp kan vragen als dit niet langer meer verantwoord is. Deze huisbezoeken wor-
den afgelegd door vrijwilligers die zijn geschoold om informatie te kunnen geven op het 
gebied van welzijn, wonen en zorg: vrijwilligers informatief huisbezoek. Op dit moment 
zijn wij voor deze dienst op zoek naar vrijwilligers vooral in de omgeving van Zelhem, 
Hengelo en Vorden. Wij bieden deze vrijwilligers: informatie/trainingsbijeenkomsten, 
begeleiding door de welzijnsadviseur, vrijwilligerscontract met aansprakelijkheidsver-
zekering via de gemeente en een reiskostenvergoeding voor de af te leggen bezoeken. 
De informatie/trainingsbijeenkomsten vinden bij voldoende aanmeldingen plaats in het 
najaar. Lijkt het u iets om hiervoor pad te gaan om met mensen in gesprek te komen, 
neem dan contact op met één van de welzijnsadviseurs: Wilma Berns 0575-553405, Ineke 
Bijsterbosch 0575-450029, Paul Tiggeloven 0314-622074 of Ans Vermeulen 0575-465281.

Computercursus najaar 2013
Onder de vlag van Seniorenweb bieden wij ook dit najaar weer in Hengelo bij Stichting 
Welzijn bij voldoende deelname de volgende cursussen aan: Beginnerscursus computer-
brevet voor senioren met Windows 7 tot 10 lessen, Word 6 lessen, Excel 10 lessen, internet, 
e-mail en telebankieren 6 lessen, iPad cursus in Vorden nu ook in Hengelo 5 lessen. Voor de 
I-pad cursus geldt maximaal 5 deelnemers per cursus. Seniorweb wil het gebruik van nieu-
we toepassingen van informatie- en communicatietechnologie stimuleren. Dit met het oog 
op vergroting van de zelfstandigheid, onafhankelijkheid en participatiemogelijkheden van 
senioren in de samenleving. Er wordt gewerkt in kleine groepjes met voldoende begelei-
ding. Opgave bij de welzijnsadviseurs. Voor Hengelo: Ans Vermeulen, tel. 0575-465281 en 
voor Vorden: Wilma Berns, tel. 0575-553405

Bijzondere bijstand
U kunt bijzondere bijstand krijgen als u in bijzondere omstandigheden komt en extra 
kosten moet maken. Voorwaarde is dat u deze uitgaven niet zelf kunt betalen en nergens 
anders vergoed krijgt. Te denken valt aan noodzakelijke uitgaven als gebitsprothese, spe-
ciale diëten, warme maaltijd-voorziening, reiskosten, eigen bijdrage thuiszorg enzovoorts. 
Meer informatie en vragen bij de gemeente of bij de welzijnsadviseur in uw omgeving.

Welzijnsadviseur
Sinds begin deze maand dragen de medewerkers van de SSWB de naam welzijnsadviseur. 
Reden ligt in het feit dat wij ons niet alleen bezig houden met de oudere mens, maar ook 
bereikbaar willen zijn voor de hulp en ondersteuningsvragen van andere inwoners en voor 
organisaties die ondersteuning willen. U kon al een tijdje bij ons terecht, maar de naam 
ouderenadviseur gaf wat verwarring. Vandaar nu welzijnsadviseur: dezelfde gezichten en 
service, nieuwe naam.

Biljarten
Er is weer plaats bij de biljartgroepen die wekelijks in De Bongerd spelen. Er zijn mogelijk-

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. 
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo.
Tel. 0575-465281, Mobiel 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur
Inloop en telefonisch spreekuur:
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
Tel. 0575-553405 of 06-22929630.
Wilma Berns, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag 
van 9.00-11.00 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: w.berns@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel 06-13280466.
Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur
Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl



Van de Berkelduikers hadden 13 
kinderen zich geplaatst (Ivan, Daan, 
Bjarne, Dante, Jordy, Ruben, Bente, 
Lynn, Britt, Lisa, Mayke en Isa). Zoe 
Ulkeman zwom zich op de 200 m 

wisselslag naar een bronzen medail-
le. Ook behaalde zij tijdens een zeer
spannende race een bronzen medail-
le op de 100 m schoolslag.

Minioren finale Gelderland

Vorden - De beste 18 van Gelderland per jaargang (leeftijd  t/m 11 jaar
voor meisjes en t/m 12 jaar voor jongens) mochten afgelopen weekend
meedoen aan deze wedstrijd, gehouden in het nieuwe zwembad van
Vaassen.

In het twentekanaal, bij Almen is de 2de wedstrijd gevist. 14 vissers zijn de
strijd met elkaar aangegaan. Na 3 uur vissen was dit de einduitslag.
1e. Mevr. van Amerongen: 2250 gram
2e. Rob Golstein: 2000 gram
3e. Wim Vreeman: 880 gram

De volgende wedstrijd is 3 juli, er wordt dan in de Berkel, Stiggoor gevist.

Uitslag HSV de Snoekbaars Vorden
Vorden - Uitslag tweede senioren wedstrijd van HSV de Snoekbaars

Vooral het feit dat bijna alle kunste-
naars aanwezig waren om met het 
publiek in gesprek te gaan over hun 

inspiratiebronnen en werkwijzen en 
er vragen gesteld konden worden 
werd door het publiek zeer gewaar-

deerd. Er ontstonden dan ook boei-
ende gesprekken tussen bezoekers en 
kunstenaars/vormgevers, waardoor 
velen lange tijd op één locatie verble-
ven om de kunst op zich in te laten 
werken en ook om te genieten van de 
prachtige omgeving waar sculpturen 
en monumentale objecten in de beel-
dentuinen werden geëxposeerd. De 
OverzichtsTentoonstelling (OT)van 
alle deelnemende locaties op Dorps-
straat 9, was al een aantal weken vóór 
KZV geopend. Dit gaf bezoekers ruim 
de gelegenheid zich vooraf te oriënte-
ren en de route naar eigen keuze sa-
men te stellen. Het feit dat de meeste 
personen heel gericht de locaties van 
hun kunst voorkeur bezoeken, on-
derschrijft dat de OT in een behoefte 
voorziet. Dit ontlokte een van de me-
dewerksters van de VVV de verzuch-
ting: “Ach, waren jullie maar de hele 
zomer op zaterdagmiddag geopend 
voor alle in kunst geïnteresseerde 
toeristen”. En aan deze wens wordt 
voldaan, zo hebt u wellicht al in Con-
tact gelezen. Vanaf zaterdag 22 juni 
tot en met 17 augustus heeft KZV-
deelnemer Galerie De Ezelstal een 
expositie ingericht op Dorpsstraat 9 
met museale werk van de beeldend 
kunstenaars Gradus Verhaaf en Jan 
Homan. Deze expositie is in die peri-
ode  iedere zaterdag te bezoeken van 
13.00 – 17.00 uur. De volgende Kunst-
ZondagVorden wordt gehouden op 8 
september 2013. 
www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden 9 juni:
Vorden op de toeristische kunstkaart gezet

Vorden  - KunstZondagVorden van 9 juni jl. heeft veel in de omgeving 
van Vorden verblijvende toeristen uit het hele land een dagje inten-
sief kunst laten beleven. Vorden is hierdoor op de kaart gezet van een 
kunstminnend publiek dat aangenaam verrast werd door de grote di-
versiteit en professionaliteit van de kunstwerken op de deelnemende 
KZV-locaties. Zowel lopend als fietsend en soms ook met de auto wer-
den galeries en ateliers in Vorden-dorp en in het buitengebied de hele 
dag druk bezocht.

Vorden - Vrijdagmiddag 7 juni heb-
ben ruim honderd eersteklassers van 
het vmbo ‘t Beeckland in Vorden, met 
docenten, hun tentoonstelling  ‘Mas-
kers op Pad’  in Galerie De Burgerij in 
groepsverband bekeken. ‘s Morgens 
was de stoep vóór de galerie  al door 
leerlingen  opgevrolijkt met maskers 
in krijt. Hier kon je niet ongemerkt 
aan voorbij gaan. Eerst  liepen de 
leerlingen vol bewondering door het 
mooie gebouw. Daarna ging iedereen 
meteen naar zijn/haar eigen masker 
en was men uiteraard benieuwd wie 
er prijzen gewonnen hadden. Maar 
dát werd nog niet bekend gemaakt. 
Na een kwartiertje rondkijken wan-
delden de leerlingen in groepjes naar 
Kulturhus Vorden waar zij een adem-
benemende  dansshow bijwoonden  
van Evelien, Zoë en danstalent Chan-
der en konden genieten van de zang-

kunst van Babette en Janouk. Om 
14.00 uur werden in Kulturhus Vor-
den de winnaars van de Masker-ten-
toonstelling bekend gemaakt en vond 
de prijsuitreiking plaats aan Thimo, 
Rutger en Pierre. De prijs bestaat uit 
een workshop glasfusen in glasatelier 
Mary Quarles van Ufford. De kunste-
nares was aanwezig om de leerlingen 
op een symbolische manier de prijs te 
overhandigen. De tweedeklassers die 
ook aan het kunstproject deelnamen 
en waar de prijs gewonnen is door Ce-
ren, Martijn en Michael  krijgen een 
workshop beeldhouwen in het beeld-
houwatelier van Hein Smeerdijk. 
Ook deze prijzen onderschrijven nog 
eens de doelstelling van het project 
nl. bruggen slaan tussen jongeren en 
kunst&cultuur in hun eigen directe 
omgeving. Zaterdag- en zondagmid-
dag 8 en 9 juni hebben verscheidene 

ouders met leerlingen en andere ge-
interesseerden de maskers in Galerie 
De Burgerij in alle rust bekeken. In 
het Kulturhus was het op zondagmid-
dag vrij stil. Het samenwerkingspro-
ject tussen Kulturhus, ‘t Beeckland 
en de Burgerij is enthousiast ont-
vangen. Will(emijn) Colenbrander, 
lid Programmacommissie Kulturhus 
Vorden, bedankt iedereen voor zijn/
haar bijdrage aan de realisatie van 
het kunstproject “Maskers op Pad” en 
met name alle eerste- en tweedejaars 
leerlingen van ’t Beeckland voor hun 
inzet, enthousiasme en creativiteit 
waarmee ze aan dit project gewerkt 
hebben. Hierdoor heeft iedereen kun-
nen genieten van hun verrassende 
eindresultaten in de tentoonstelling 
“Maskers op Pad”.  Een project-con-
cept dat absoluut een vervolg moet 
krijgen als het aan Colenbrander ligt.

‘Maskers op Pad’ succes!

Regionale bandjes die op zoek zijn 
naar een daverend applaus dingen te-
gelijkertijd mee naar de nieuw inge-
stelde Herrie bi-j tante Gerrie-bokaal. 
Vóór 7 juli kunnen de bands zich 
inschrijven door een eigen nummer 
naar infohbtg@gmail.com te stu-
ren plus wat tekst en uitleg over de 
band. Daarna wordt bepaald welke 

vier bands om de eerste plaats gaan
strijden.

De vier overgebleven bands spelen
ieder 20 minuten. In die set is één
nummer verplicht. Iedere band geeft
hier zijn eigen draai aan. De win-
naar ontvangt de hbtg-bokaal 2013.
Bovendien mag de winnende band
een single opnemen in de studio van
ID Music. De formule van Herrie  bi-j
tante Gerrie blijft verder hetzelfde: 
goede muziek, betaalbare drankjes
en Achterhoekse gemoedelijkheid.
Voor meer informatie kan men bel-
len met Wendy Addink 0575-521053 /
06-51977837

Bandjeswedstrijd ‘Herrie 
gezocht’ bij Tante Gerrie
Vorden - Het Warkense feest Her-
rie Bi-j Tante Gerrie is op zoek 
naar meer herrie. Die moet ko-
men van diverse regionale band-
jes die op 16 augustus het dak 
van de boerderij aan de Geesink-
weg 2 in Warnsveld eraf knallen.

De brandweer hoopt op die ma-
nier nieuwe brandweerlieden (man/
vrouw) te kunnen aantrekken. Er zijn 

de gehele dag vrijwilligers van de post
Vorden aanwezig voor het geven van
informatie.

Inloopdag brandweer Vorden
Vorden - De brandweerpost Vorden is naarstig op zoek naar vrijwil-
ligers. Daarvoor wordt zaterdag 22 juni bij de brandweerkazerne aan
de Rondweg 6 een inloopdag gehouden. Tussen 10.00 en 15.00 uur
worden er continu demonstraties gegeven.

IEDERE DAG KUNSTAGENDA VORDEN



Ondanks dat het leerlingenaantal 
door krimp al een aantal jaren rond 
de 40 leerlingen zit kon de school 
open blijven en uitgroeien tot een 
school waar de hele gemeenschap 
bij betrokken is. Zo worden er ook 
ouderenmiddagen georganiseerd en 
heeft de jeugdclub er ook een plek 
gevonden. 
Met behulp van de belangenvereni-
ging is er twee jaar geleden een unit 
bij geplaatst om zo ook de buiten-
schoolse opvang een plek te geven.
Door samenwerking met buurtgeno-
ten, gemeente en GelderVeste is er in 

de speelomgeving een prachtig wa-
terspeeltoestel geplaatst en een moes-
tuin en een kruidentuin gerealiseerd. 
De afgelopen drie jaar heeft de school 
zich ontwikkeld tot natuurschool. 
Gebruik makend van de prachtige 
omgeving konden kinderen zich bui-
ten optimaal ontwikkelen door ge-
bruik te maken van al hun zintuigen. 
Ook de boerderijschool van de fam. 
Hebbink en het bos van Landgoed 
Zelle hebben hier aan bij gedragen.
Gezien de aanhoudende krimp die 
gevolgen heeft voor meerdere scho-
len van GelderVeste heeft het college 

van bestuur doen besluiten CBS Vars-
sel deel uit te laten maken van een 
fusie. Samen met CBS Veldhoek, Hei-
deschool Halle en Wolfersveen (stich-
ting IJsselgraaf) wordt er een nieuwe 
school gevormd in Wolfersveen: de 
Sccsschl 3.0. Veel kinderen gaan naar 
de nieuwe school in Wolfersveen, 
daarnaast gaat ook een aantal leerlin-
gen naar de scholen in Hengelo. 
Dit doen we echter niet nadat we op 
een gezellige feestelijke manier met 
elkaar af hebben gesloten, dankbaar 
dat we zijn voor al die mooie leer-
zame jaren samen. Zaterdag 6 juli 
willen we iedereen de gelegenheid 
geven om afscheid te nemen van de 
school. Oud-leerlingen ontmoeten, 
de school nog een keer bekijken, alle 
belangstellenden zijn van harte wel-
kom van 14.30 tot 16.30 uur aan de 
Zelledijk 22!.

CBS Varssel sluit haar deuren

Varssel - In de buurtschap Varssel vormt de school al gedurende 84 
jaar een belangrijke plek waar ouders en kinderen elkaar ontmoeten. 
In de tijd dat kleuterschool Pinkeltje en de christelijke basisschool 
werden samen gevoegd werd er een nieuw gebouw betrokken aan de 
Zelledijk 22. De school maakt deel uit van Stichting GelderVeste. Dit 
is een Stichting die 20 scholen onder haar hoede heeft.

Voordat men op weg ging naar Sta-
ja hadden Laurens Hekkelman en 
Christian Jansen een PowerPoint 
presentatie over Staja door de jaren 
heen gepresenteerd. Daarna konden 
de kinderen van de groepen 6, 7 en 
8 vragen stellen. Nadat alle vragen 
beantwoord waren gingen zij op weg 
naar Staja aan de Molenenk in Henge-
lo en werden zij ontvangen door Theo 

Stapelbroek en Chris te Stroet. Na de
limonade en wat algehele uitleg over
het bedrijf kregen de leerlingen in
twee groepen een rondleiding door
het bedrijf waar men kon zien wat er
allemaal gemaakt wordt.
Van Betonwapening tot de bouw van
landbouwmachines en Staalconstruc-
ties. Dit alles vonden de kinderen
zeer interessant.

CBS Bekveld brengt een 
bezoek aan Staja Hengelo

Hengelo - Op donderdag 13 juni hebben twee leerlingen van groep 8
een excursie georganiseerd naar Staja, als taal opdracht.

Op maandagmorgen 10 juni begon 
een grote groep vrijwilligers ’s mor-
gens in alle vroegte het festivalterrein 
op te ruimen. Op dinsdagavond 11 
juni was nagenoeg alles opgeruimd 
en toog de hele club naar pannenkoe-
kenboerderij De Heikamp. Voor het 
tweede achtereenvolgende jaar wer-
den de vrijwilligers uitgenodigd voor 
een heerlijke pannenkoek en een fris 

drankje. Na een week opbouwen, het
festivalweekend zelf en twee dagen
opruimen gaat, zoiets er natuurlijk
wel in bij de vrijwilligers en men liet
zich de diverse specialiteiten dan ook
bijzonder smaken. 
De dames en heren willen De Hei-
kamp bedanken voor de gastvrijheid
en het heerlijke eten. Het was top,
heel erg bedankt!

De Heikamp trakteert
vrijwilligers Reurpop

Ruurlo - Bezoekers, vrijwilligers, buurtbewoners, sponsoren en arties-
ten waren het erover eens: Reurpop 2013 was een groot succes! Na 
het grandioze Reurpopfestival moest alles uiteraard weer opgeruimd
worden.

Woensdag 19 juni
* Steenderen - Het Steenders Land-
schap zomerwerkavond, aanvang 
19.00 uur bij de boomgaard Linzell.

Donderdag 20 juni
* Toldijk - Zomerbridge Den Bremer. Bel 
of sms (06) 28633453 of mail bcbronk-
horst@hotmail.nl voor inschrijven. 
Aanvang bridge 19.30 tot ± 22.30 uur.

Vrijdag 21 juni
* Toldijk - Flophouse examengala, 
aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 22 juni
* Baak - Jeugdschilderdag door Lions
Club Bronckhorst voor kinderen tus-
sen 4 en 12 jaar bij Boerderij De Vren-
denberg. Aanvang 10.00 uur.

Zondag 23 juni
* Toldijk - Open dag bij Zorg- en re-
creatieboerderij De Bult van 10.00 tot
17.00 uur.
* Baak - Podium Boak organiseert
concert met Celtic Wind, bij Marti-
nuskerk. Aanvang 14.00 uur.

Woensdag 26 juni
* Steenderen - KBO IJsselsenioren
fietstocht. Vertrek vanaf het markt-
plein om 18.30 uur.

Agenda Steenderen 
van de aankomende week
Steenderen - De aankomende 
week staan de volgende activitei-
ten op het programma:

Zaterdag 15 juni trapten de bands Dro-
pIt en Shagging Ponies het marktpop 
weekend af. Deze twee heel verschil-

lende bands zorgden voor een gevari-
eerde muzikale avond. Zondagsmid-
dags de 16e kwamen onder zeer zon-

nige omstandigheden en met een plein 
vol toeschouwers, de bands Mig Buff, 
Pluto 34, The Police Force en Huphter 
het podium op. Want helaas moest 
Tributor zich door omstandigheden 
afmelden. Het publiek genoot van alle 
optredens, dronk een glaasje, praatte 
gezellig bij en danste op de muziek.

Marktpop Heezen een gezellige drukte

Steenderen - Onder prima zomerse omstandigheden werd de zeven-
tiende Marktpop gehouden. Zes bands speelden op het podium, waar 
de liefhebbers van genoten. Vooral de Police-tributeband mocht reke-
nen op veel publiek.

De band The Police Force.

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 25, 18 juni 2013

Het is bijna zover. Op 3 juli a.s. om 14.00 uur 
openen gedeputeerde Annemieke Traag van de 
provincie Gelderland, wethouder Paul Seesing 
van de gemeente en Dorpsbelang Hengelo het 
vernieuwde park De Bleijke in Hengelo. Een 
uniek park met prachtige natuur, afwisselende 
waterpartijen en spannende Cool Nature 
speelplekken voor kinderen, waarmee ze de 
natuur ontdekken met uitdagende, natuurlijke 
speelmaterialen zoals takken/hout, zand en 
water. Maar ook met belangrijke cultuur-
historische waarden, zoals het Bleekhuisje. 
Dit mooie, vernieuwde park is een visitekaartje 
voor Hengelo en wij zijn er trots op dat het tot 
stand is gekomen met de hulp en inzet van 
inwoners, scholen en verenigingen! 

Officiële opening: 14.00 uur
Rondgang door het park met 
uitleg bij de unieke elementen: 14.15 uur 
Plaats: 
  Hengelo (Gld) 

We zien u graag op 3 juli!

Enkele reacties:
Een buurtbewoner: “Ik vind het prachtig dat het 

de afgelopen maanden als het ware groeien. 
Ook kinderen hebben regelmatig geklust aan hun 
eigen nieuwe speelplekken en meegeholpen met 

Zelf wandel ik er regelmatig doorheen.”

Opening vernieuwde park De Bleijke op 3 juli
Bent u erbij? Van harte welkom!

Wethouder Paul Seesing: “Het park was aan een 
grondige opknapbeurt toe. Ik vind het echt een 

enorm hard voor heeft gemaakt, en ook inwoners, 
verenigingen en schoolkinderen hebben kunnen 

van het vernieuwde park!”

met de gemeente afgesproken dat we dat als 

inwoners Iet Feit, tel. (0575) 76 40 40, of Gerard 

dag in het park, weer of geen weer. Lekker klimmen, 

 
Cool Nature

-

matig komt. Kinderen kunnen er spelen, leren 
-

de waterbaan en het amfitheater. Wie het water 

het water uitspuugt! In het amfitheater kunt u 
luisteren naar heuse kikkerconcerten, maar het 

of  presentaties in de open lucht.

Verenigingen 

overlegd met de verenigingen die het park gebrui-

Denkt u over het plaatsen van zonnepanelen op uw dak? 

Maak eens een berekening op zonatlas.nl

Benieuwd of dit wat voor u is? Kom dan 

gelegenheid om al uw vragen te stellen 

of de facebookpagina van de post 

bawpostvorden).

Leden brandweerpost 
Vorden zoeken nieuwe 
collega’s m/v!

geschikt voor het opwekken van 

dak geschikt is voor het plaatsen 

Rekenhulp

van een eenvoudige rekenmodule 

uitrekenen welke voordelen een 

met de hoogte van gebouwen, 
bomen, oppervlakte van het dak, 

automatisch aan voor welk deel van 

Financieel interessant

is gestegen, is de aanschaf van 

hierover op de website van het 
Agentschap NL.

Informatie

of scan de QR-code voor meer 
informatie over 

en de aanschaf 
ervan. Informatie 
over de subsidie 
kunt u vinden op 
www.agent-
schapnl.nl



De werkzaamheden voor de nieuwe 
rondweg in Hummelo zijn in volle 
gang. Het ontgraven van de hoofd-
rijbaan en parallelweg is bijna 
afgerond zodat met de opbouw van 
de funderingen gestart kan worden. 
De Rotonde Sliekstraat/Dorpsstraat 
is inmiddels bijna klaar en op de 
rotonde Keppelseweg is ook al de 
eerste laag asfalt aangebracht. 

Afsluiting en omleiding
De aansluiting op de Torenallee/

Zutphenseweg (N314) moet nog wel 
worden gemaakt. Voor deze werk-
zaamheden is het noodzakelijk om 
deze weg af te sluiten voor het 
verkeer, uitgezonderd hulpdiensten, 
openbaar vervoer en (brom)fietsers. 
De afsluiting is van 1 t/m 12 juli. 
Het verkeer wordt omgeleid. Bij de 
A348 wordt het verkeer komende 
uit de richting Arnhem omgeleid via 
Dieren en Zutphen. Voor het verkeer 
komende uit Doetinchem/Zelhem is 
de omgeleiding via de N316 Hengelo 
en Zutphen. Voor het verkeer dat toch 
blijft doorrijden tot de afgesloten 
N314 is er een omleidingsroute over 
de Broekstraat. Wij zijn ons ervan 
bewust dat het tijdens de omleiding 
drukker is op de Broekstraat. 
De provincie probeert de overlast 
tot een minimun te beperken en zo 
kort mogelijk te houden. Nadat deze 
aansluiting is gerealiseerd kan 
het verkeer gebruik maken van de 
nieuwe rondweg! 

Rondweg Hummelo vordert gestaag

Gemak dient de mens en wij zetten 
ons graag in om onze dienstverle-
ning aan u te verbeteren. Daarom 
kunt u digitaal een afspraak met ons 
maken voor een aantal veel voor-
komende producten. Bijvoorbeeld 
een paspoort, ID-kaart, rijbewijs 
en geboorteaangifte. Dat is handig 
want u wordt bij binnenkomst in het 
gemeentehuis direct geholpen en 
hoeft niet te wachten. De mogelijk-
heid van vrije inloop tijdens onze 
openingstijden is er daarnaast 
natuurlijk ook, maar dan weet u niet 
of het druk is en de wachttijd lang. 
Een digitale afspraak maakt u heel 
gemakkelijk via www.bronckhorst.nl. 
Op deze pagina vindt u onder ‘Direct 
naar…’ een link naar afspraak maken. 
Hier reserveert u een datum en tijd 
die in uw agenda past. Een afspraak 
maken kan ook telefonisch via tel. 

(0575) 75 02 50. U kunt nog niet voor 
alle producten een digitale afspraak 
maken. Wij bereiden het aantal 
producten waarvoor u een digitale 
afspraak kunt inplannen geleidelijk 
uit. Zie hiervoor de informatie op 
onze website.

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

Maak het u gemakkelijk  
Voorkom wachttijden en kom op afspraak 
bij ons langs

Op 26 juni van 15.00 tot 17.00 uur 
staan zowel de geschiedenis van het 
veergebied als de plannen voor de 
toekomstige herinrichting van het ge-
bied centraal tijdens een bijeenkomst 
aan beide zijden van de IJsseloevers. 
De gemeenten Brummen en Bronck-
horst organiseren die middag twee 
excursies in het gebied rondom het 
Bronkhorsterveer. De excursie aan 
Brummense kant gaat langs de oude 

meander van de IJssel, De Hank. Een 
boswachter van Staatsbosbeheer 
vertelt over de flora en fauna in dit 
gebied. De excursie aan de Bronkhor-
ster kant leidt naar het pompgemaal 
dat opengesteld is en waar een mede-
werker van waterschap Rijn en IJssel 
de werking van het gemaal uitlegt en 
vertelt over watermanagement in 
Nederland. Actrice Josephine van der 
Meer (onder meer bekend van de 

‘Vlaamsche pot’ en ‘Zeg ‘ns Aaa’) luis-
tert deze excursie op met gedichten, 
oude verhalen en de geschiedenis 
van Bronkhorst. 

Programma
De excursies vormen het sluitstuk 
van een feestelijke bijeenkomst 
rondom het Bronkhorsterveer. Vanaf 
15.00 uur is iedereen welkom en 
organiseren we een leuke kinder-
activiteit. Rond 15.30 uur onthullen 
wethouder Dorien Mulderije van 
Bronckhorst en wethouder Hennie 
Beelen van Brummen op ludieke 
wijze het definitieve ontwerp voor de 
herinrichting van beide oevers van 
de veeromgeving. Aansluitend maken 
zij de prijswinnaars van de scholen-
wedstrijd bekend. Leerlingen van drie 

Brummense en drie Steenderense 
scholen hebben hun ideale speel-
toestel voor de natuurspeelplaats 
getekend of geknutseld. Het speel-
toestel moet gemaakt kunnen worden 
met materiaal dat je bij de rivier 
kunt vinden. De zes beste ontwerpen 
worden beloond met een mooie prijs. 
  
Na de prijsuitreiking mogen alle 
bezoekers deelnemen aan één van 
de twee excursies. Staatsbosbeheer 
heeft een deel van het veergebied in 
eigendom. De boswachter van 
Staatsbosbeheer weet als terrein-
beheerder veel te vertellen over de 
natuur in dit gebied. Aan Bronkhorster 
zijde is niet alleen het gemaal te 
bezichtigen, maar wordt ook infor-
matie gegeven over de plannen voor 

26 juni vanaf 15.00 uur bij het Bronkhorsterveer  

Beleef het verleden en kijk in de toekomst van het veergebied!

het Kunstgemaal, het kunstcentrum, 
de uitspanning en het VVV Agentschap. 

Oproep voor oude foto’s, ansichten 
en verhalen

In de tent aan de Brummense oever 
van het veer kunt u oude foto’s en 
ansichten van de veeromgeving 
bekijken. De gemeenten Brummen 
en Bronckhorst willen het verleden 
van dit gebied doen herleven. Daarom 
roepen wij u op om uw historische ma-
teriaal met ons te delen! Neem oude 
foto’s en ansichten mee op 26 juni en 
wij zorgen dat er kopieën van gemaakt 
worden. U krijgt uw eigen exemplaren 
weer terug van ons. U kunt ook een 
mail sturen naar info@bronckhorst.
nl en dan nemen wij contact met u op. 

Meer informatie
Op www.bronckhorst.nl onder 
‘Plannen en projecten in uw buurt’ 
vindt u informatie over het programma 
en de projecten die de komende 
jaren aan Bronkhorsterzijde worden 
uitgevoerd. Op www.hetkunstgemaal.nl 
leest u meer over de plannen voor 
het Kunstgemaal.

Raadsvergadering 
27 juni 2013
Op 27 juni vergadert de gemeenteraad 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
De openbare vergadering begint om 
20.00 uur. U bent van harte welkom 
om deze vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

Groeneweg 13 Hummelo, 
Meeneweg 13 Zelhem en 
Wolfersveenweg 14 Halle’

 De raad wordt gevraagd de functie-
veranderingen in dit bestemmings-
plan ongewijzigd vast te stellen 

Kruisdijk 2 Vorden’
 Op dit perceel zijn plannen voor 

een zorgvoorziening van 8 appar-
tementen, waarbij de stap van het 
groepswonen naar het zelfstandig 
wonen wordt vergemakkelijkt voor 
de huidige bewoners van Urtica. 
Het perceel is eigendom van Na-
tuurmonumenten en maakt onder-
deel uit van landgoed Hackfort. 

 De plannen bestaan uit het slopen 
van de niet monumentale schuur 
en deze te herbouwen tot zorg-

 accommodatie en de huidige 
 burgerwoning te bestemmen 

 als dienstwoning voor de zorg-
 appartementen. De raad wordt 
 gevraagd het bestemmingsplan 

ongewijzigd vast te stellen

 Dit bestemmingsplan omvat diverse 
locaties in het buitengebied en de 
bebouwde kom van de gemeente 
Bronckhorst. Het betreft locaties 
die niet eerder in de grote actuali-
seringsplannen zijn opgenomen 

 en aanpassingen in verband met 
woningbouwcapaciteit. De locaties 
die in het plan zijn opgenomen zijn: 
Golfbaan ’t Zelle; GOMA B.V., 

 Ruurloseweg 80 en 80A Hengelo; 
Landgoed ’t Lenderinck; Wilden-
borcherhof, Wildenborchseweg 19 
Vorden; perceel naast Hummelo-
seweg 19 Zelhem; perceel naast 
Bleek 6 Zelhem en perceel naast 
Bergstraat 20 Zelhem. B en w vragen 
de raad het bestemmingsplan 

 gewijzigd vast te stellen

2010-2020
 De raad wordt gevraagd kennis 
 te nemen van de evaluatienotitie 

regionale Woonvisie Achterhoek 
2010-2020 ‘Van verminderen naar 
transformeren’. Zeven gemeenten 

in de Achterhoek gaan samen de 
nieuwe regionale Woonagenda 
2015-2025 voorbereiden. Hierin 
wordt rekening gehouden met de 
demografische ontwikkelingen in 
onze regio

Gelderland

Achterhoek Liemers
 De raad krijgt ter kennisneming 

het jaarverslag en de jaarrekening 
2012 van het recreatieschap 

 Achterhoek Liemers en b en w 
 vragen de raad in te stemmen met 

de begroting van 2014

ODA 2013-2014

Regio Achterhoek

 Met de nieuwe ‘Wet aanscherping 
handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving’ per 1 januari 2013 is de 
maatregel bij inlichtingenfraude 
vervangen door een boete van 100% 
van het gefraudeerde bedrag. Als 
iemand daarna nogmaals fraudeert 
moet de gemeente een boete op-
leggen van 150%. Hiervoor moet 
de gemeenteraad de verordening 
aanpassen

-
naren en griffiepersoneel 2013

 afhandeling 2012
 Jaarlijks wordt de behandeling van 

de interne klachten geëvalueerd. 
De raad neemt kennis van de 

 rapportage

Erfgoedverordening 2013
 De raad wordt gevraagd de kaders 

van de nota ‘Archeologiebeleid in 
de regio Achterhoek’ vast te stel-
len met uitzondering van het ad-
vies over vrijstellingsgrenzen en 
bodemingrepen. Hiermee waar-
borgen wij een zorgvuldige om-
gang met archeologisch erfgoed 

binnen onze gemeente. Dit archeo-
logiebeleid heeft consequenties 
voor de huidige Erfgoedverordening 
en daarom ging de raad ook 

 akkoord met de geactualiseerde 
Erfgoedverordening 2013

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergaderingen, iedere 
tweede woensdag en donderdag 
van de maand. Over onderwerpen 
die niet op de agenda staan heeft u 
hiervoor de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot inspre-
ken over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissievergadering 
die iedere tweede donderdag van de 
maand plaatsvindt.

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

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

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Gehandicaptenparkeerplaatsen 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 

Verlengen beslistermijn 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Herziening ‘Beleid onrechtmatige bewoning recreatiewoonverblijven’ 
voor wat betreft de begunstigingstermijn

Inzien

➝
➝

➝
➝ ➝

➝

Ruimtelijk beleid

Vergadering 
Recreatieschap 
Achterhoek en 
Liemers 24 juni

Ja, ik wil… trouwen in Bronckhorst!
Gaat u binnenkort trouwen of een partnerschap aan? Bronckhorst is een 
prachtige  gemeente voor uw mooiste dag. Mooi,  veelzĳdig, historisch, 
groen en kleurrĳk.  
Dit zĳn allemaal woorden die opgaan 
voor de bĳzondere locaties die de ge-
meente  huwelĳksparen en part-
nerstellen biedt:
• Gemeentehuis in Hengelo (Gld)
• Kapel in Bronckhorst
• Kasteel Vorden in Vorden
• Museum Smedekinck in Zelhem
• Kasteel Keppel in Laag-Keppel (foto)



voor na

Meer volume?
Meer glans?

Geen dof haar 
meer? 

GRATIS 
KUUR!

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

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

Loop bij ons binnen of bel voor een afspraak op dinsdag 18 
t/m woensdag 26 juni (m.u.v. zaterdag 22 juni voor de

SCHERPE PRIJZEN
 HOGE KWALITEIT
SERVICE OP MAAT
SNELLE LEVERING

www.uiterweerd.nl  info@uiterweerd.nl 
Regelinkstraat 16, 7255CC Hengelo Gld.

Telefoon 0575-463818

Met deze vier punten 
richten wij ons graag op 

uw wensen! 
Vraag naar de vele
 mogelijkheden van 

onze printshop!



Kermis Keijenborg   
21 t/m 24 juni

www.kermiskeijenborg.nl

160 JAAR

VRIJDAG 21 JUNI:

14.00 UUR AANLOOPKERMIS       
VOOR 60-PLUSSERS 
(GRATIS ENTREE)

21.00 UUR MUZIEK FEESTTENT: 

BOULEVARD  
MUZIEK CAFÉ-TENT:

SPIRIT

ZATERDAG 22 JUNI:

17.00 UUR OPENLUCHTMIS 
MARIA POSTEL

21.00 UUR MUZIEK FEESTTENT: 

PAPA DI GRAZZI  
MUZIEK CAFÉ-TENT:

DAKKERAF

ZONDAG 23 JUNI:

13.30 UUR AFMARS 48E 
KERMISOPTOCHT

15.00 UUR MUZIEK FEESTTENT: 

COMMERCIAL 
BREAK      

MUZIEK CAFÉ-TENT:

HANSKA 
SHOWBAND

MAANDAG 24 JUNI:

09.30 UUR VOGELSCHIETEN / 
VOLKSSPELEN

13.00 UUR MUZIEK FEESTTENT: 

PERFECT 
SHOWBAND  

MUZIEK CAFÉ-TENT:

CAPT. 
KINKELBAUM  

Hip Hop Dance Clinic
Zaterdagmiddag  13.30  uur

ZONDAG   OPTOCHT
14.00    UUR

SPECTACULAIR
LUNA   PARK!

   Zondagmiddag 
speciaal optreden 

straattheater  ‘Stille Fanfare’



Er was in die tijd sprake van vele 
onderlinge vechtpartijen tussen de 
buurtschappen rond Keijenborg en 
er was sprake van illegale (jenever)
stokerijen. Om dat in te bannen heeft 
de toenmalige pastoor Berendsen ge-
opperd één grote kermis te houden 
voor de Keijenborg en haar omge-
ving. Dit jaar is het precies 160 jaar 
geleden dat het Gilde hiervoor werd 
opgericht. Een jubileumjaar dat in 
september 2013 een feestelijke afslui-
ting zal krijgen.
Daarom is het huidige bestuur ook 
trots op alles wat er in die 160 jaar 
bereikt is. Wat er nu geboden kan 
worden aan een evenement met 
feesttenten, een optocht en niet niet 

te vergeten het fantastische luna-
park, dat zijn oorsprong vond door 
het initiatief van pastoor Berendsen. 
De vechtpartijen tussen de omliggen-
de buurtschappen hebben plaatsge-
maakt voor het bouwen van een ker-
miswagen die de optocht opluistert 
en de illegale jeneverstokerij heeft 
plaatsgemaakt voor ons eigen gilde-
drank ‘St. Janskruut’.
Daarom verwelkomen wij u graag op 
het grote familiefeest, de kermis in 
Keijenborg.
Geniet van alles wat u geboden wordt 
en om alvast in de feeststemming te 
komen leest u nu alvast deze kermis-
krant.

Het bestuur van het Schuttersgilde 
‘St. Jan’ wenst u allen een gezellige 
en sociale kermis toe. 

Prettige kermisdagen
voorzitter John Rondeel

Voorwoord
160 jaar actief ...
Hoe zou het bestuur in 1853 erbij 
hebben gezeten toen het Gilde de 
opdracht kreeg om een kermis te 
organiseren en welke problemen 
kwamen er op hun weg?

REGLEMENT VOGELSCHIETEN 
MAANDAG 24 JUNI 2013
A. Koningschieten is slechts geoor-

loofd voor personen die de acht-
tienjarige leeftijd hebben bereikt 
en woonachtig zijn binnen het 
werkgebied van de voormalige pa-
rochie ‘St. Jan de Doper’ in Keijen-
borg. Oud-inwoners van Keijen-
borg die nu buiten het werkge-
bied van de voormalige parochie 
‘St. Jan de Doper’ wonen vormen 
hierop een uitzondering.

 Ook een uitzondering hierop 
vormen de actieve leden van het 
Schuttersgilde ‘St. Jan’. 

B. Personen waarvan blijkt dat zij 
een vals woonadres hebben opge-
geven zullen alsnog worden uitge-
sloten om mee te schieten. 

C. Er wordt strikt persoonlijk ge-
schoten. Niemand kan dus voor 
een ander persoon schieten.

D. Eenieder wordt op nummer af-
geroepen, men wordt niet opge-
haald (een uitzondering hierop 
vormen de bestuursleden van het 
Schuttersgilde ‘St. Jan’).

E. Men dient instructies van de be-
geleidende personen strikt op te 
volgen i.v.m. veiligheid. 

F. De eerste vogel is de koningsvo-
gel.

G. Indien er twee onderdelen tegelij-
kertijd worden afgeschoten gaat
één onderdeel naar de opvolgende
schutter.

 De volgorde van schieten is:
1. Kop
2. Rechtervleugel
3. Linkervleugel 
4. Staart
5. Romp

H. Mocht de koningsvogel vóór 11.30
uur eraf geschoten zijn, zal er een
tweede vogel (de zogenaamde prij-
zenvogel) worden geplaatst. Ook
voor de afgeschoten onderdelen
van deze tweede vogel worden tot
12.00 uur prijzen beschikbaar ge-
steld.

I.  Om 12.00 uur zullen alle volks-
spelen worden beëindigd.

 De niet-afgeschoten onderdelen
van de koningsvogel zullen direct
ter plekke worden verloot aan de
schutters die daadwerkelijk heb-
ben meegeschoten.

 Voor de niet-afgeschoten onder-
delen van de tweede vogel wor-
den er géén prijzen beschikbaar
gesteld.

J.  Over punten waarin dit reglement
niet voorziet, beslist het bestuur
Schuttersgilde ‘St. Jan’.

OPGAVE 
VOGELSCHIETEN EN 
VOGELKNUPPELEN

vrijdag 21 juni: van 20.00 tot 23.00 uur in de café-tent.
zaterdag 22 juni: van 20.00 tot 23.00 uur in de café-tent.
zondag 23 juni: na de prijsuitreiking van de optocht tot 20.00 uur

in de café-tent.

Wij verzoeken alle dorpsgenoten in Keijenborg op 21, 22, 23 en 24 juni de Nederlandse driekleur of 
de geel-blauwe schuttersvlag te laten wapperen.

Ingezetenen worden 
 verzocht te vlaggen

De route (ca. 3,5 km) op zondagmid-
dag ziet er als volgt uit: 
start: 14.00 uur bij de aanleun-
woningen ‘Postel Staete’ aan de 
Pastoor Thuisstraat. 
Vervolgens Geltinkweg - Koldewei-
weg - Kerkstraat - St. Janstraat - Otten-
kampweg - Eulingkamp - Teubenweg 
- St. Bernardusstraat - Pastoriestraat 
- Kerkstraat - Molenstraat - Poelsweg 
- Eulingkamp - Teubenweg - St. Jan-
straat - Poelsweg - Teubenweg - Kol-
deweiweg.

Wij verzoeken ingezetenen van 
 Keijenborg die aan de route van de 
optocht wonen er voor te waken dat 
er geen auto’s langs de route worden 
geparkeerd. Alleen daardoor zullen 
ons een groot aantal ergernissen wor-
den bespaard.

Route en 
tijdstip 
kermis-
optocht

In de optocht zult u de volgende mu-
ziekgezelschappen voorbij zien trek-
ken: Schuttersgilde ‘St. Jan’ uit 
Keijenborg, Showband ‘K.D.O.’ uit 
Groessen, Schutterij ‘Willem Tell’ 
uit Silvolde, Drumfanfare ‘Eensge-
zindheid’ uit Aerdt, Muziekvereni-
ging ‘de Eendracht’ uit Haarlo en 
Koninklijke Harmonie ‘Concor-
dia’ uit Hengelo Gld.

Een speciaal optreden wordt verzorgd
door straattheater ‘Stille Fanfare’
uit Amersfoort. Zij zullen op zondag-
middag om 13.30 uur een ludieke
show geven bij de aanleunwoningen
‘Postel Staete’ aan de Pastoor Thuis-
straat. 

Na de optocht zal zij nogmaals een
show geven nabij het kermisterrein.

Muziekgezelschappen

Ook tijdens de Keijenborgse Kermis 
hebben we te maken met de aange-
scherpte controle op alcoholverkoop. 
Zoals inmiddels bij eenieder bekend, 
is het wettelijk verboden alcohol te 
verstrekken aan personen onder de 

leeftijd van 16 jaar. Bij de munten-
kassa zijn gratis polsbandjes verkrijg-
baar voor personen boven de 16 jaar
op vertoon van een geldig legitimatie-
bewijs. Dit voorkomt discussie aan de
bar.

Verscherpte controle
alcoholverkoop

NIEUW: DANSFESTIJN
Dit jaar zal er voor het eerst op de zaterdagmiddag om 
13.30 uur een dansfestijn georganiseerd worden in de 
feesttent op het kermisterrein voor de jeugd van de basis-
school. Aan dit dansfestijn wordt medewerking verleend 
door de dansgroep ‘Next episode crew’ van topartiest Gers 
Pardoel. Twee dansers uit deze groep hebben zich gekwa-
lificeerd voor de eindrondes EK duo-dansen in Glasgow, 
Schotland. We hopen dan ook dat de jeugd in grote getale 
aan dit festijn willen meedoen. Jij komt toch ook!!!

PINNEN met pinpas
Omdat er sinds vorig jaar geen pinautomaat meer is in 
Keijenborg, bieden wij u de mogelijkheid om met een pin-
pas te betalen tijdens de kermis. Het is mogelijk om met 
een pinpas consumptiemunten (vanaf € 50,-) te betalen 
en/of contant geld (vanaf € 50,-) op te nemen aan de mun-
tenkassa. 
 

POLSBANDJES
I.v.m. verscherpte alcohol-controles, zijn wij genoodzaakt 
om ook tijdens de kermis polsbandjes te gebruiken voor 
personen vanaf 16 jaar. Wanneer een jeugdig persoon 
zonder polsbandje bij de bar om alcoholhoudende dran-
ken vraagt zal dit niet worden verstrekt. Polsbandjes zijn 
gratis af te halen bij de muntenkassa door personen vanaf 
16 jaar op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 

CAFÉ-TENT (Inter-Primeur bar)
Net als voorgaande jaren zal er een café-tent worden ge-
plaatst naast de grote feesttent op het kermisterrein. In 
deze café-tent zal een echte (bruincafé)bar worden ge-
plaatst die speciaal voor de café-tent ontworpen en ge-
maakt is door Inter-Primeur uit Ulft. Bij deze bar kan men 
naast het gewone bier ook een speciaal biertje van Grolsch 
verkrijgen.

KERMISOPTOCHT
De zondagmiddag staat uiteraard weer grotendeels in het 
teken van de kermisoptocht. Door de grote inzet van een 
aantal actieve straten/buurten en vriendenclubs, kunt u 
genieten van een prachtige optocht. Om 12.00 uur wordt 
de bebouwde kom van Keijenborg voor al het gemotori-
seerde verkeer afgesloten. Vanaf 12.00 uur wordt er een 
entreeprijs geheven à € 1,- per persoon en de auto’s dienen 
op de aangegeven parkeerplaatsen buiten de bebouwde 
kom van het dorp te worden geparkeerd !!!!! De grote 
praalwagens worden vanaf 12.30 uur in de Geltinkweg 
opgesteld. Daar vindt ook (voor aanvang van de optocht) 
de 1ste jurering plaats. De opstelling van de kleine wa-
gens, versierde fietsen en loopgroepen is vanaf 13.00 uur 
in de Pastoor Thuisstraat (voor de aanleunwoningen ‘Pos-
tel Staete’). Als u de praalwagens, vóór aanvang van de 
optocht, wilt bekijken, dan raden wij u aan vroegtijdig 

door de Pastoor Thuisstraat en de Geltinkweg te wande-
len. Om 13.30 uur zal er een ludieke showoptreden door 
straattheater ‘Stille Fanfare’ uit Amersfoort gegeven wor-
den en om 13.50 uur volgen vanaf het bordes van ‘Postel 
Staete’ de openingstoespraken. Aansluitend zal om 14.00 
uur de kleurrijke 48e kermisoptocht in beweging worden 
gezet. Na de optocht zal om ± 15.30 uur een 2e showop-
treden door de ‘Stille Fanfare’ worden gegeven nabij het 
kermisterrein.Ook zal er tijdens de prijsuitreiking van de 
kermisoptocht een publieksprijs uitgereikt worden die be-
schikbaar is gesteld door vijveraanleg ‘Valle Verzasca’. Be-
zoekers van de kermisoptocht die van buiten Keijenborg 
komen zullen bij de entree een formulier krijgen waarop 
kan worden aangegeven welke wagen men het mooist 
vindt. Aan het eind van de optocht zullen een aantal jon-
gens lopen die de formulieren weer bij u ophalen.

KONINGSSCHIETEN
Dit is geoorloofd voor personen die de 18-jarige leeftijd 
hebben bereikt en woonachtig zijn binnen het werkge-
bied van de voormalige parochie ‘St. Jan de Doper’ in Ke-
ijenborg. Oud-inwoners van Keijenborg die altijd hebben 
meegeschoten en nu buiten het werkgebied van de pa-
rochie wonen vormen hierop een uitzondering. Jaarlijks 
schieten ± 220 schutters mee om het koningschap van het 
Schuttersgilde ‘St. Jan’. 
HOUDT EEN OUDE TRADITIE IN ERE EN SCHIET 
MEE !!!!!!

VOGELKNUPPELEN
Dit is geoorloofd voor vrouwen vanaf 16 jaar, men hoeft 
hiervoor niet binnen het werkgebied van de parochie te 
wonen. Bij iedere beurt krijgt men de kans om met 2 
knuppels de houten vogel van een paal te gooien.

JEUGD-VOGELSCHIETEN
Dit is bedoeld om de schoolgaande jeugd van 10 t/m 17 jaar 
kennis te laten maken met het vogelschieten. Er wordt ge-
schoten met een luchtbuks op een vogel van piepschuim.
De jeugd kan zich hiervoor inschrijven op de al eerder 
vermelde dagen tijdens de opgave voor het vogelschieten 
en het vogelknuppelen. Kosten voor deelname bedraagt € 
2,50 per persoon.

VLAGGETJES
Men kan nog tot uiterlijk donderdag 20 juni geel/blauwe 
vlaggetjes bestellen. Alle lengtes zijn mogelijk. Kosten 
€1,20 per meter. 

Ook zijn er geel-blauwe vlaggen (afmeting 100x150 cm.) 
te bestellen voor € 15,- per stuk bij: E. te Stroet, Past. 
Thuisstraat 22, Keijenborg, tel. 0575-46 21 30 of via email: 
 info@kermiskeijenborg.nl.

WETENSWAARDIGHEDEN



Vrijdag 21 juni:
14.00 uur:  AANLOOPKERMIS voor 60-plus-

sers in de café-tent op het kermis-
terrein m.m.v. ‘Spirit’. (Entree gra-
tis).

18.00 uur:  KERMISATTRACTIES open.
21.00 uur:  FEEST vieren in de café-tent op het 

kermisterrein m.m.v. ‘Spirit’ en in 
de grote feesttent m.m.v. ‘Boule-
vard’. (Entree gratis).

Zaterdag 22 juni:
13.30 uur:  DANSFESTIJN op het kermister-

rein voor de jeugd m.m.v. dans-
groep ‘Gers Pardoel’.

14.00 uur:  KERMISATTRACTIES open.
17.00 uur:  OPENLUCHTMIS in de binnentuin 

van Zorgcentrum ‘Maria Postel’ 
(mits de weersomstandigheden 
het toelaten).

18.00 uur:  muzikale rondgang van het Schut-
tersgilde ‘St. Jan’ door Keijenborg.

18.30 uur:  ‘EREWIJN’ in Dorpshuis ‘De Horst’ 
(alleen voor genodigden). Tevens 
huldiging ereschutters en jubile-
rende leden van het Schuttersgilde 
‘St. Jan’.

21.00 uur:  FEEST vieren in de café-tent op het 
kermisterrein m.m.v. ‘Dakkeraf’ 
en in de grote feesttent m.m.v. 
‘Papa di Grazzi’. (Entreeprijs € 10,- 
per persoon).

Zondag 23 juni:
12.00 uur: bebouwde kom van Keijenborg 

wordt afgesloten voor al het ge-
motoriseerde verkeer.

12.30 uur: opstellen van de kermisoptocht in 
de Pastoor Thuisstraat en de Gel-
tinkweg.

13.00 uur: KERMISATTRACTIES open.
13.30 uur: 1e showoptreden door straatthea-

ter ‘Stille Fanfare’ uit Amersfoort 
voor de aanleunwoningen ‘Postel 
Staete’ aan de Pastoor Thuisstraat.

13.50 uur: openingstoespraken door de voor-
zitter Schuttersgilde ‘St. Jan’ en de 
burgemeester.

14.00 uur: AFMARS van de 48e kermisop-
tocht.

15.30 uur: 2e showtreden door straattheater 
‘Stille Fanfare’ nabij het kermis-
terrein.

18.00 uur: PRIJSUITREIKING van de kermi-
soptocht in de café-tent op het ker-
misterrein. Na de prijsuitreiking 
ouderwets feest vieren m.m.v. 
‘Hanska Showband’.

’S MIDDAGS:
 BARBECUE bij de feesttent.

HELE DAG:
FEEST vieren in de grote feesttent op het ker-
misterrein m.m.v. ‘Commercial Break’. (’s 
avonds entreeprijs € 5,- per persoon).

Maandag 24 juni:
 8.00 uur: REVEILLE (Keijenborg ontwaakt).
 8.45 uur: muzikale rondgang door het 

Schuttersgilde ‘St. Jan’ door Ke-
ijenborg.

 9.00 uur: VAANDELHULDE voor alle ere-
schutters en genodigden voor 
Dorpshuis ‘De Horst’.

 9.10 uur: welkomstwoord door de voorzit-
ter van het Schuttersgilde ‘St. Jan’.

 9.30 uur: aanvang VOGELSCHIETEN op het 
voormalige schoolplein aan de 
Kerkstraat.

10.00 uur: aanvang JEUGDSCHIETEN, VO-
GELKNUPPELEN en overige 
VOLKSSPELEN.

12.00 uur: KERMISATTRACTIES open en ein-
de volksspelen.

12.30 uur: afmars Schuttersgilde ‘St. Jan’ 
voor het ophalen van het oude 
en het nieuwe koningspaar en 
jeugdkoning(in).

 Huldiging van het nieuwe ko-
ningspaar en jeugdkoning(in) voor 
de pastorie gevolgd door een vaan-
delhulde.

AANSLUITEND:
PRIJSUITREIKING van de volksspelen in de gro-
te feesttent op het kermisterrein.

’S MIDDAGS:
BARBECUE bij de feesttent.

’S MIDDAGS:
FEESTEN in de grote feesttent op het kermister-
rein m.m.v. ‘Perfect Showband’. Aan het eind 
van de middag - wanneer de grote feesttent tij-
delijk gesloten wordt - gaat het feest door in de 
café-tent m.m.v. ‘Captain Kinkelbaum’. (Entree 
gratis).

21.00 uur:  FEESTEN in de grote feesttent 
m.m.v. ‘Perfect Showband’. (En-
tree gratis).

KERMISPROGRAMMA KEIJENBORG

Spirit 
(vrijdag 21 juni ca-
fé-tent)
‘s-Middags tijdens de 
aanloopkermis voor 
60-plussers zal ‘Spi-
rit’ als duo optreden 
met bekende oude 
muzieknummers zo-
als de polka, een wals 
en de driekesman ge-
speeld door Eduard en 
Lineke. 
‘s-Avonds zullen ze voor meer spektakel zorgen 
als ze met een extra bandlid als trio optreden. 
Voor meer informatie: www.spirit-live.tk

Boulevard 
(vrijdag 21 juni feesttent)
De uit Friesland komende band Boulevard be-
staat al sinds de beginjaren ‘90. De band heeft 
door de jaren heen veel ervaring opgedaan, waar-
door ze feilloos aanvoelt wat een avond nodig 
heeft om er een onvergetelijk feest van te ma-
ken. Door de jaren heen deed de band verschil-
lende shows, waaronder de show ‘the Hitstory’, 
maakte een live-album, deed tv-optredens, een 
theatertournee en begeleidde verschillende ar-
tiesten. De muzikanten van de band zorgen er 
met hun sterke songs en verrassende medleys 
voor dat iedereen een geweldige avond beleeft. 
De band bestaat uit: Ytzen Peterson (gitaar), Ste-
ven Lont (toetsen), Froukje Kits (zang), Erwin 
Dorrius (zang & gitaar), Ilse Hofma (drums), Eva 
Sinnema (zang) en Bonne v/d Wal (basgitaar). 
Voor meer informatie: www.boulevardmusic.nl

Dakkeraf 
(zaterdag 22 juni café-tent)
Deze 3-koppige feestband uit Groningen bestaat 
al vanaf 2003. De afgelopen jaren hebben de 
heren van de band op allerlei podia het dak er 
bijna letterlijk afgespeeld. De band is van oor-
sprong een coverband die nummers speelt van 
stevige Engelse rock tot swingende Nederpop, 
als er maar meegezongen en gedanst kan wor-
den. In 2009 werd hun eerste single ‘Zo verliefd’ 
uitgebracht en in 2010 hebben ze hun eerste tv-
optreden gedaan in het programma ‘Life4You’. 
Voor meer informatie: www.dakkeraf.nl

Papa di Grazzi 
(zaterdag 22 juni feesttent)
Papa di Grazzi is een band wat meer kan dan 
fantastisch musiceren. Het is een gelikte show 
met maffe taferelen. Een band met een spraak-
makende zanger, een veelzijdige zangeres, su-
perlenige danseressen, 5 topmuzikanten, geinige 
acts, een sms-party, saxofoon- en trompetsolo’s, 
een videoshow en noem verder maar op. Het kan 
bij Papa di Grazzi niet op. De band speelt up to 
date top-40 hits afgewisseld met de betere rock 
en feestnummers, acts en natuurlijk de popu-
laire eighties/nineties nummers. De band bestaat 
uit: Albert (zang & entertainer), Joanne (zang), 
Kirsten (danseres), Judith ( danseres), Frank 
(trompet & toetsen), Jan (saxofoon, gitaar & zang) 
Niels (gitaar & zang), Julia (basgitaar) en Geert 
(drums). Voor meer informatie: 
www.papadigrazzi.nl

Hanska show-
band 
(zondag 23 juni 
café-tent)
Tijdens een Baakse 
kermis is het idee 
ontstaan om een 
legendarische ‘Tri-
bute to Hanska’ te 
organiseren. Hier-
na hebben twee 
‘zielsverwanten’ 
de lijn en huisstijl, 
van wijlen Hans Wonnink, de Hanska activitei-
ten weer opgepakt met als doel er nieuw leven 
in te blazen. Het Hanska duo is ontstaan in 1967 
uit een vijfmansformatie ‘The Flying Comets’. 
Hans Wonnink en Karel Klaassen zijn in die tijd 
als een duo verder gegaan en al snel kwam men 
erachter dat, indien men een glas bier (teveel) op 
had en men veranderde de teksten ook nog eens, 
er een gouden formule was ontstaan. Wie kent 
niet de bekende nummers van het Hanska duo 
zoals ‘Schijt aan de buren’, ‘Sex met die kale’ en 
de vele andere meezingers. Dat het Hanska duo 
na 45 jaar weer helemaal terug is blijkt wel uit 
het feit dat vorig jaar op de Keijenborgse kermis 
de Hanska Showband een heel nieuw program-
ma presenteerde. De Hanska Showband bestaat 
uit een variant aan (beroeps)muzikanten, waar-
bij de bezetting nogal eens wisselt. Voor meer 
informatie: www.hanskaduo.nl

Commercial 
Break 
(zondag 23 juni feesttent)
Commercial Break is een zeer enthousiaste co-
verband en een begrip in het Nederlandse fees-
ten- en evenementencircuit. Het brede repertoire 
maakt dat de band alle gasten een onvergetelijk 
feest kan bezorgen. Feeling voor sfeer, prachtig 
geluid en een onuitputtelijk enthousiasme ma-
ken de Commercial Break ervaring uniek. De 
band bestaat uit: Remco van Bree (toetsen, gitaar 
& zang), Jelle Keijzers (drums & zang), Patrick 
van Bree (gitaar, saxofoon & zang), Johan Hui-
berts (basgitaar & zang) en Belinda Kinnaer (zang 
& percussie). Voor meer informatie: 
www.commercialbreak.nl

Captain 
Kinkel-
baum 
(maandag 24 juni ‘after-
party’ café-tent)
Is het een raket? Is het 
een barpianist op prozac? 
Nee, het is Captain Kinkel-
baum! Een vleesgeworden, 
op hol geslagen jukebox, 
die vergezeld van zijn on-
misbare wonderorgel, de 
beste, slechtste en gekste 
krakers op hysterische en onnavolgbare wijze 
door elkaar husselt en speelt. Een éénmans-Jos-
ti-band in een bizar roze kapiteinspak met een 
show boordevol grappen en grollen. Hij kan op 
verzoek zijn naar Tirol geëmigreerde broertje 
vragen om een setje naar het in Duits vertaal-
de Hollandse liederen te komen zingen/spelen! 
Voor meer informatie: www.willemspans.nl

Perfect 
Showband 
(maandag 24 juni feesttent)
De naam van de band is wellicht een tikje ge-
waagd, maar sinds het ontstaan van de band in
1992 kunnen zij terugzien op vele geslaagde op-
tredens. Het gevarieerde repertoire is van rock
tot feest, waaronder een Nederpop en een 60-,
70-er jarenset. Door hun rijke ervaring en flexi-
biliteit neemt de Perfect Showband u mee op
reis vol muzikale hoogstandjes. De band bestaat
uit: Jeroen Pothof (drums & zang), Albert Pothof
(toetsen, tuba & zang), Marieke Dollekamp (zang
& percussie), Erik Dollekamp (trompet, saxofoon
& percussie), Gilbert van Zolingen (gitaar & zang)
en André van Ham (basgitaar & zang). Voor meer
informatie: www.perfect-showband.nl

Voor de 

aktuele informatie over 

Kermis Keijenborg 2013 

zie:

www.
kermis

keijenborg.
nl



Schuttersgilde 
‘St. Jan’ Keijenborg

Het Schuttersgilde ‘St. Jan’ uit Keijenborg is in 1853 opgericht 
door pastoor Berendsen, die in de eerste jaren ook de voorzitter 
was van het bestuur. Het doel was om de plaatselijke buurtfees-
ten in het gebied ‘Het Goy’, zoals het gebied rond Keijenborg vroe-
ger heette te structureren, zodat de onderlinge twisten minder 
werden. Tot op de dag van vandaag organiseert het Gilde de jaar-
lijkse kermis rond het patroonsfeest van St. Johannes de Doper 
(24 juni). Een kermis met als hoogtepunt de optocht van diverse 
praalwagens, show- en muziekkorpsen. Het Schuttersgilde heeft 
een eigen drumfanfare van ca. 40 muzikanten. Samen met de 
officieren, bielemannen, boogschutters, vendeliers, lansdragers, 
marketentsters en het standaardvaandel is het een keurkorps 
van ca. 80 personen. Jaarlijks treedt het Gilde op tijdens diverse 
regionale optochten en schuttersconcoursen, met regelmatig een 
uitstapje buiten de regio, waarbij eenieder kan zien dat tradities 
niet saai hoeven te zijn. In de prachtige kleuren geel/blauw reeds 
van veraf te herkennen. Daor komp ze weer an, de jongens van 
Sint Jan. Voor meer informatie: www.schuttersgildestjan.nl

Drumfanfare 
‘Eensgezindheid’ 
Aerdt

In 1950 werd het tamboerkorps ‘Eensgezindheid’ uit Aerdt opge-
richt. Dit korps moest de muzikale omlijsting verzorgen tijdens 
de optochten van de jaarlijkse Aerdtse kermis. Het tamboerkorps 
werd later uitgebreid met blaasinstrumenten. Zo kwamen er in 
1960 klaroenen en in 1975 es-des (één ventiel) blaasinstrumenten 
bij. In 1982 werd ‘Eensgezindheid’ omgeturnd tot drumfanfare 
en kreeg het blaasinstrumenten met drie ventielen. De drumfan-
fare heeft in de loop der jaren een goede staat van dienst opge-
bouwd. Zo is de drumfanfare in het trotse bezit van een in 1989 
gewonnen bondswimpel, behaald op een concours te Lichten-
voorde. De drumfanfare telt momenteel 35 leden. Voor meer 
informatie: www.eensgezindheid-aerdt.nl

Showband ‘K.D.O.’ 
Groessen

Showband “K.D.O.” is een snelgroeiende actieve vereniging uit 
Groessen die zich bezig houdt met het spelen van mooie maar 
vooral herkenbare muziek, maar ook stevige marsen gaat het 
niet uit de weg. In 2006 vierde ze haar 40-jarig jubileum met 
o.a. een spetterende jubileumtaptoe. De laatste jaren is “K.D.O.” 
meer en meer het accent gaan leggen op het showgebeuren en is 
dus een relatief nieuwe vereniging op onze vaderlandse taptoe-
velden, maar wel eentje die er wezen mag. De vereniging deed 
al heel lang streetshows, maar de afgelopen jaren heeft men veel 
geïnvesteerd in het opzetten van taptoeshows. Naast het grote 
orkest mag “K.D.O.” zich sinds een aantal jaren gelukkig prijzen 
met een leerlingenorkest die via het project “Music Kiddz” tot 
stand is gekomen. Men is een graag geziene gast in zowel Neder-
land als ook daarbuiten. Een vast jaarlijks onderdeel is de mede-
werking verlenen aan optochten tijdens de carnaval in Duitsland. 
Maar ook in Nederland wordt veel gespeeld tijdens evenementen 
zoals bloemencorso’s en diverse taptoes. Voor meer informatie: 
www.showbandkdo.nl

Kon. harmonie  
‘Concordia’ 
Hengelo Gld.

Muziekvereniging ‘Concordia’ werd in 1861 opgericht door mu-
zikanten die op bruiloften en kermissen dansmuziek ten gehore 
brachten. De muziekvereniging nu bestaat uit een malletband, 
harmonie, opleidingsorkest, ‘Royal Wind Band’ en een boeren-
dansgroep (Old Hengel). De malletband en de harmonie zijn bin-
nen onze regio een graag geziene gast, met mooie blauwe unifor-
men. Zij doen mee aan optochten, serenades, sinterklaasintocht 
en het inhalen van kampioenen. Ook concerten met ‘the Dogz’ 
en ‘the Hurricanes’ zijn een bekend fenomeen. De ‘Royal Wind 
Band’ is een amusement/dweilorkest met een kleine groep en-
thousiaste muzikanten. De boerendansgroep ‘Old Hengel’ danst 
folkloristische dansen bij VVV-activiteiten en andere feesten. 
Voor meer informatie: www.concordiahengelo.nl

Muziekvereniging 
‘De Eendracht’ 
Haarlo

Muziekvereniging ‘De Eendracht’ is opgericht in september 1922
en verzorgt diverse soorten optredens in binnen- en buitenland.
De vereniging bestaat uit een majorettegroep, een malletband
en een harmonie-orkest. Door deze samenstelling te combine-
ren met een gedisciplineerd en enthousiast optreden, wordt ‘De
Eendracht’ jaarlijks uitgenodigd om medewerking te verlenen
aan diverse optochten en concerten. Op het repertoire van het
harmonie-orkest staan werken variërend van klassieke ouver-
tures tot aan bigband, filmmuziek en originele werken voor 
harmonie-orkesten. De malletband is door haar samenstelling in
staat vele muziekgenres te vertolken. Een ander onderdeel van
de vereniging is de ‘Berkelkapel’. Dit is een Egerländer blaasor-
kest, dat uitkomt in de topklasse. Voor meer informatie: www.
eendrachthaarlo.nl

Straattheater 
‘Stille fanfare’ 
Amersfoort 
(ludiek optreden)

In vol ornaat, in mooie kostuums en voorzien van diverse ‘instru-
menten’ marcheert de ‘Stille fanfare’ voorbij, zonder ook maar
een noot te spelen. Het geheel voltrekt zich in totale stilte, op het
ritmische geluid van de voetstappen der fanfareleden na. Aan
het hoofd de Markies-Generaal die als maïtre-tambour het gezel-
schap met vaste tred leidt. Waarheen is het korps op weg? Zullen
zij nog muziek gaan maken? En houdt de Markies-Generaal nog
een onnavolgbare speech of verdwijnen zij weer even stil dan dat 
zij gekomen zijn, of .... alles is mogelijk. De ‘Stille fanfare’ is het
muziekkorps dat zorgt voor een prettige ontregeling van het pu-
bliek op manifestaties, festivals of willekeurige bijeenkomsten.
Zij zullen voor aanvang en na beëindiging van de kermisoptocht
voor een leuke show zorgen, dit mag u niet missen! Voor meer 
informatie: www.stillefanfare.nl

Schutterij ‘Willem 
Tell’ Silvolde

Schuttersvereniging ‘Willem Tell’ is opgericht in 1898 door aan-
zet van een paar kroegbazen. Deze oprichting was oorspronke-
lijk bedoeld voor het organiseren van een kermis. Nu meer dan
honderd jaar later is de schuttersvereniging uitgegroeid tot een
van de grootste verenigingen in de gemeente ‘Oude IJsselstreek’.
De vereniging telt honderden leden. De meeste zijn passief lid,
dit alleen om met de kermis mee te mogen schieten op de vogel.
De vereniging is onderverdeeld in verschillende afdelingen, de
drumfanfare, de vendeliers en de schietsport. Deze afdelingen 
oefenen in een eigen clubgebouw dat zij tijdens het 100-jarig be-
staan in 1998 openden. 
Voor meer informatie: www.willemtell.net

Deelnemende muziekkorpsen 
 kermisoptocht Keijenborg

Attracties: 
Autoscooter, Superstar, Booster, Break Dance, Mini-Cars, Draai-
molen, Bungy-Trampoline, Lucky Cranes, Boksbal, Skeeball, Fo-
toschietsalon, Bulldozerschuivenspel, Kop van Jut, Lijntrekspel, 
Vuilnisbakkenspel, Eendenspel, Voetbalspel.

Versnaperingen: 
Vis/Snackstand, Nougat/Suikerwerken, Oliebollenkraam, Suiker-
spin/Popcorn en IJsverkoop.

Traditiegetrouw zullen er weer een groot aantal kermisat-
tracties op en nabij het Booltinkplein worden opgebouwd. 
Dit jaar hebben wij contractueel weten vast te leggen:

Kermis-
attracties



Voor genodigden zal op zaterdagavond om 
18.30 uur de ‘traditionele erewijn’ geschonken 
worden in Dorpshuis ‘De Horst’. Tijdens de ere-
wijn zal de zelfbedachte tekst op een nieuw ko-
ningsschild van de huidige koning, Johnny van 
Londen, worden voorgelezen en zal het schild 
worden toegevoegd aan het grote koningske-
ten. Tevens zullen er een 2-tal ereschutters ge-
huldigd worden die al 50 jaar deelnemen aan 

het vogelschieten op de kermismaandag. Ook
zullen er een 2-tal leden gehuldigd worden die
121/2 en 50 jaar lid zijn van het Schuttersgilde
‘St. Jan’. 
W.A. Eijkelkamp 50 jaar schutter, erelid
W.J.A. Mentink 50 jaar schutter, erelid
N. Goossens 121/2 jaar lid, blazer
A. Stapelbroek  50 jaar lid, tamboer

Traditionele erewijn

In het weekend van 13 t/m 15 september 2013 
zal het Gilde haar 160-jarig bestaan vieren. Tra-
ditiegetrouw zal dan ook de strijd om de titel 
‘Keizer’ van het Gilde plaats vinden. Dit week-
end belooft een groot spektakel te worden. Er 
is dan wel geen lunapark, maar het feest kan   
er gevierd worden. De voorbereidingen zijn nog 
in volle gang. Toch kunnen we alvast een tipje 
van de sluier oplichten. Het weekend zal op 
vrijdag 13 september beginnen met een schut-
tersmaaltijd voor de genodigden. ‘s-Avonds is 
er groot feest in de tent, de toegang is gratis en 
de avond zal opgeluisterd worden door een Ne-
derlandstalige artiest die al heel wat kilometers 
heeft rondgereisd. Op zaterdag zal de gehele 
dag gebouwd moeten worden aan het evene-
mententerrein, waar op zondag  de wedstrijden 
gehouden gaan worden. Zaterdagavond is er 
feestmuziek met muzikale medewerking van 
een topformatie die al eens eerder op onze ker-
mis gespeeld heeft.
Zondag viert het Gilde haar jubileum. Maar dat 
is niet alles, want het schuttersgilde organiseert 
dit jaar ook het Gelders Bielemanstreffen. Onge-
veer 50 bielemannen uit heel Gelderland zullen 

strijden om de hoogste eer. Wie zal er zo snel
mogelijk een boomstam doormidden  kunnen
hakken? Dat daarbij de Keijenborgse bieleman-
nen ook van de partij zullen zijn is geen verras-
sing. De zondag staat in het teken van ‘Oktober-
fest’, waarbij ook Egerländermusik gespeeld zal
worden en de catering aangepast zal zijn aan 
dit thema. Uiteraard zal deze zondag begonnen
worden met een H.mis, om de verbondenheid
met de kerk te benadrukken. Na de kerk zal er
een groot frühshopfeest losbarsten. In de loop
van de middag zullen alle oud-koningen van 
ons Gilde strijden om de keizerstitel en zullen
de bielemannen hun slag slaan. Het frühshop-
pen zal nog even doorgaan en de middag wordt
afgesloten met de huldiging van de winnende
bieleman en natuurlijk de nieuwe keizer.

We hopen u dan weer te mogen begroeten in
Keijenborg.                                                                                                       

Namens het bestuur van het Schuttersgilde ‘St.
Jan’.                                                                                                                 
voorzitter John Rondeel

Jubileumweekend 
160-jarige 
Schuttersgilde ‘St. Jan

Dit jaar wordt op het Booltinkplein de 30ste 
rommelmarkt gehouden. Een traditie die door 
de jaren heen niet alleen in Keijenborg, maar 
ver daar buiten een naam heeft opgebouwd. De 
opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede 
voor de aanschaf en het onderhoud van de vele 
uniformen en instrumenten van de Drumfan-
fare ‘St. Jan’. Bovendien zal door de opbrengst 
ook de jeugd haar muzikale opleiding in het 
dorp kunnen blijven volgen.
Diverse vrijwilligers zijn achter de schermen al 
bezig met de noodzakelijke voorbereidingen. 
Een behoorlijke voorraad ‘rommel’ en mooie 
curiosa staan al opgeslagen. Voor deze rommel-
markt zijn bruikbare spullen of kleine meubels 
van harte welkom. Niet bruikbare spullen en 
grote meubels (die niet door één persoon mee-
genomen kunnen worden) en oude, niet bruik-
bare, elektrische apparatuur, zoals koelkasten, 

computers en TV’s, kunnen door de ophalers 
geweigerd worden. Op zaterdag 6 juli zullen de 
leden en vrijwilligers binnen de dorpskernen 
van Keijenborg en Velswijk spullen huis-aan-
huis ophalen.

Ook zal dit jaar, in de week na de Keijenborgse 
kermis, een container geplaatst worden voor 
oud-ijzer op het kermisterrein op de hoek Kerk-
straat-Past. Thuisstraat.
Voor vragen over de rommelmarkt kunt u con-
tact opnemen met Theo Schoenaker tel. 0314-
641634 of Bennie Mentink tel. 0575-461419.

De Drumfanfare ‘St Jan’ is niet meer weg te 
denken. Met behulp van uw bijdrage zal ook de 
drumfanfare in staat zijn de festiviteiten in Ke-
ijenborg muzikaal te ondersteunen. 
Komt allen zondag 7 juli naar het Booltinkplein!

Rommelmarkt in 
Keijenborg op zondag 
7 juli

Om 18.00 uur vindt de prijsuitreiking van de 
kermisoptocht plaats in de café-tent op het ker-
misterrein. 
Na de prijsuitreiking is het ouderwets feest vie-
ren m.m.v. ‘Hanska Showband’ die net als vorig 

jaar weer voor een spetterende show zal zorgen. 
Tevens is er nog een laatste mogelijkheid om u 
op te geven voor het vogelschieten, vogelknup-
pelen en jeugd-vogelschieten tot 20.00 uur.

Prijsuitreiking optocht

Voor de aktuele informatie over 
Kermis Keijenborg 2013 zie:

www.kermiskeijenborg.nl

Natuurlijk was het een ludieke 
actie om aandacht te krijgen voor 
een unieke gebeurtenis. Immers, 
op zondag 23 juni om 18.00 uur 
treedt Hanska op samen met 
De drumfanfare van het Schut-
tersgilde St. Jan. “Het feit dat 
het Gilde al 160 jaar bestaat, is 
een unieke gebeurtenis en heeft 
ons tot denken gezet”. aldus het 
management van Hanska. Mana-
ger Werner Willemsen vervolgt: 
“Wij spelen enkele keren per 
jaar met de gelegenheidsband en 
alleen op exclusieve feestjes. De 
Keijenborgse kermis is hier een 
goed voorbeeld van. Respect hoe 
hier kermis wordt georganiseerd 
en gevierd. Het is hier altijd ou-
derwets gezellig. De bandleden 

hebben er echt zin in om net als 
vorig jaar de tent op zijn kop te 
zetten”.
Het Schuttersgilde staat bol van 
tradities, maar ook staat het Gil-
de altijd voorop met het organi-
seren van uitzonderlijke gebeur-
tenissen. Het bestuur heeft deze 
uniek mogelijkheid aangegre-
pen om hun 160 jarig bestaan te 
vieren. “De zondagmiddag met 
de prijsuitreiking van de optocht 
is heel het dorp uitgelopen, hier 
zie je de saamhorigheid van jong 
en oud”, aldus het bestuur van 
het Gilde. “De jeugd is trost op 
hun zelfgebouwde wagentjes en 
de spanning die de wagenbou-
wers hebben bij de prijsuitrei-
king is gigantisch”. Voorzitter 

John Rondeel meldt: “Geweldig 
te zien hoeveel enthousiasme en 
energie er vrij komt als de eerste 
prijs bekend is. Dat dit dan met 
het Hanska Duo gevierd kan 
worden, tja dat is geweldig”. 
De Hanska bandleden hebben 
een nieuw repertoire samenge-
steld met nog meer kneitergoeie 
hits. Mede ook i.v.m de nieuwe 
cd 1000% die nu al enkele we-
ken bij diverse Welkoopwinkels 
in de regio te koop is. Willem-
sen: “Volgens insiders is dit het 
beste repertoire ooit dat door de 
Hanska Showband op de bühne 
gebracht gaat worden”.
“Zondag 23 Juni gaat er iets ge-
beuren waar we nog niet alles 
van kunnen en willen zeggen”, 
aldus een woordvoerder van het 
St.- Jans Gilde. Het management 
van Hanska: “Het optreden met 
het Hanska Duo is een ode aan 
de St Jan Gilde en veelzijdigheid 
van hun leden. Tevens aan de 

kermis en aan een ieder dit dit 
evenement een warm hart toe-
draagt. Dit betekend echter, wel 
voor de leden van het St Jans 
Gilde en de Hanska Showbandle-
den extra inspanningen waarbij 
de deadline in zicht komt.” John 
Rondeel meldt nog even: Er is 
ook al een mooie naam voor dit 
waanzinnige project, namelijk: 
Sintjanska!.
Sint Jan en Hanska geven beide 
aan: Komt allen naar de optocht 
op de Keijenborg en laat je daar-
na verrassen door een unieke 
muzikale en feestelijke gebeur-
tenis. 1000% Echt Achterhoek. 
Kijk voor mee informatie in de 
speciale kermisbijlage bij dit 
weekblad.

St Jans Gilde en Hanska 
 treden samen op met Kermis 
Keijenborg
Keijenborg/Baak - Het Schuttersgilde St. Jan Keijenborg en 
Hanska zijn de afgelopen weken samen in gesprek geweest. 
Enkele weken geleden kon u in dit weekblad lezen dat het 
Hanska management het niet eens was met een eventuele 
naamswijziging van het Gilde.

vakmanschap

www.weevers.nl

Traditioneel zijn we altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering. Om voor 

u de juiste insteek te kunnen kiezen, hebben we de modernste technieken in 

huis. Zo blijven we niet alleen verbonden met ons vak, maar ook met de tijd. 

En kunnen we altijd het maatwerk leveren waar u om vraagt. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem 

en Zutphen.

Hoegenstraat 3, Zelhem
Tel. (0314) 64 17 00

Prettige kermisdagen
Maandag 24 juni gesloten



Alle adverteerders wensen u
PRETTIGE KERMISDAGEN!

UW WONING ALTIJD STRAK IN DE LAK...

De voordelen van het
HuisSchilderPlan®

� deskundige analyse van 
het onderhoud;

� schilderonderhoudsplan
op maat;

� zekerheid van
vakmanschap;

� kleur- en productadvies;
� eenmalig of volgens

contract;
� met garantiecertificaat;
� collectief buurtplan ook

mogelijk.

Neuzendijk 7 Zelhem 
Telefoon 0314 - 64 19 50
www.abcbessels.nl
info@abcbessels.nl

Een heldere visie op schilderwerk
Met het HuisSchilderPlan® heeft u nooit meer
omkijken naar het schilderwerk aan uw woning.
Want het HuisSchilderPlan® is een plan op maat
waarbij op afgesproken momenten onderhoud
plaatsvindt. Dus als u wilt dat uw woning altijd fraai
in de verf staat, neemt u nú contact met ons op.

Ook binnen buitengewoon goed!
Ook het binnenschilderwerk is bij ABC Bessels in
vertrouwde handen. Met vakmanschap en professi-
oneel advies, en met de nieuwste materialen en
technieken waardoor zelfs oude plafonds en muren
weer als nieuw worden. Wilt u meer weten? Bel
0314 - 64 19 50 voor een vrijblijvende afspraak.

Oerseweg 4a, 7071 PP Ulft
telefoon (0315) 64 01 66

website www.interprimeur.nl

i n t e r i e u r b o u w

Wij wensen iedereen FIJNE en GEZELLIGE Kermisdagen!!!

Ruurloseweg 2
7255 DH Hengelo Gld

(0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27
7261 AV Ruurlo
(0573) 45 31 93

Markt 9
7141 AA Groenlo
(0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

... als het méér moet hebben ...

Meubel- en Tapijtenhuis

  Berendsen- van Geemen b.v. 
Aannemingsbedrijf

 
 

 
P.Calandweg 26, 6827 BK Arnhem 

Tel: 0575- 463253 
Tel: 026-3684222

E mail: info@bvgarnhem.nl

 
 

 
 

 

www.bvgarnhem.nl

GOOSSENS
MELGERS

bouwbedrijfbouwbedrijf

GOOSSENS  
MELGERS

Nijverheidsweg 11
Hengelo Gld.
(0575) 46 33 81

Prettige 
kermisdagen

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

Hoge Wesselink 2 - Steenderen         (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

Onder het motto: 

Mooi Makkelijk Wassen 
biedt Autobedrijf Melgers 

met de wasstraat extra service 
en zorg voor uw auto.

Muziek & schutterij
Brandweer
Beveiliging
Horeca

Corporate fashion
Biljartvereniging
Dienstverlening
Transport

Seezo Uniformen B.V. St. Janstraat 38 - 7256 BC Keijenborg Gld
Tel. (0575) 46 16 41. (na 17.00 uur: (0575) 46 19 38). Fax (0575) 46 26 69. info@seezo.nl / www.seezo.nl

Uniformen en
bedrijfskleding

H E N G E L O 

Wensen u fijne Kermisdagen toe!

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

HEWU
Montage- en metselbedrijf

Dinand Wullink

Velswijkweg 56

7021 DT  Velswijk

tel: 0314 - 641034

mobiel: 06-51082309

fax: 0314 - 641036

Prettige Kermisdagen



Alle adverteerders wensen u
PRETTIGE KERMISDAGEN!

SMEDERIJ BESSELINK
KEIJENBORG

  Autobedrijf

Dambroek 9,
Baak

(Industrieterrein 
Dambroek)

Tel.: (0575) 44 20 89

Onderhoud en reparatie 
alle merken auto’s

Ruitenreparatie
APK-keuringsbedrijf
Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s

NIESINK

www.autobedrijfniesink.nl

www.haggeman.nl
Hengelosestraat 61 
7256 AB  Keijenborg
T: 0575-461515 
F: 0575-462435Sinds 1924

wenst u een prettige kermis!!!

Kermisweekend

Zondag  v.a 18.00 uur schnitzel buffet

Maandag  v.a 18.00 uur chinees/ Hollands buffet
    

Buffet € 15,- p.p.

* * *

 Maandag op het terras v.a 11.00 uur

Broodjes: huisgemaakte gehaktbal
 Beenham mosterdsaus

* * *

Bestel tijdig uw kermis salade’s

Huzarensalade € 6,- p.p.

St. Janstraat 3
7256 BA  Keijenborg

Telefoon 0575-461267

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

Coen Evers
horecagelegenheid

speeltuin

café

cafetaria

catering

camping

Keijenborgseweg 27 - 7021 LW - ZELHEM - tel. 0314 64 13 92

feesten & partijen

www.coenevers.nl

( )   

Wij wensen u 

prettige kermisdagen!

Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 23 65

06-53 482 468
www.remcopeters.nl

Zonwering &
Geveltechniek

AL VELE JAREN UW SPECIALIST IN:
- Zonneschermen - Garage Deuren 
- Markiezen - Garage Pantsers  
- Screens - Kunststof kozijnen
- Rolluiken - Aluminium kozijnen 
- Shutters - Terras Overkappingen 
- Parasols - Zonnepanelen
- Binnenzonwering - Onderdelen
- Horren - Reparatie / Onderhoud

 

Prettige kermisdagen

wensen u

prettige Kermisdagen



Alle adverteerders wensen u
PRETTIGE KERMISDAGEN!

www.kermiskeijenborg.nl

Al vier eeuwen lang brouwen onze brouwers bier zo eigen als Grolsch. 

Een karakteristiek bier met een frisse smaak door pure ingrediënten en 

natuurzuiver water uit onze eigen bronnen. De beste gerstsoorten, 

persoonlijk geselecteerd door onze brouwers en vermout in onze eigen 

mouterij. Twee soorten hop zorgen voor onze eigen smaak en aroma. 

Een karakteristiek gist, een fl inke dosis principes en het vakmanschap 

van onze brouwers maken het helemaal Grolsch.

OP     DE SMAAK 
DIE JE PAKT!

O n z e  s e r v i c e 
b r e i d t  z i c h 
n o g  v e r d e r  u i t
Verhey Toldijk BV heeft per 1 juni 2013 installatiebedrijf 

Arthur Berendsen uit Baak overgenomen.

Bij ons kunt u nu naast specifi eke watertechniek en grondboringen 

ook terecht voor aanleg en onderhoud van: Gas, Water, Elektra, 

Loodgieterswerk, CV-installaties, Dakbedekking, Solarsysteem 

en Waterpompen.

Installatiebedrijf Arthur Berendsen BV

Verhey Toldijk B.V.
Zutphen-Emmerikseweg 13b

7227 DE Toldijk

0575 - 452041 

info@verheytoldijk.nl

www.verheytoldijk.nl

Wij bieden:

 met veel specialistische kennis en vaardigheden. 

 componenten op voorraad.

De Covik uit Steenderen biedt een breed scala aan werkzaamheden, 
zowel voor de bedrijfsmatige sector als particulieren:

 Grondverzet in de breedste zin van het woord
 Straatwerkzaamheden
 Aanleg riolering
 Aanleg sleufsilo’s
 Zand- en grindhandel
 Sloopwerk
 Containerplaatsing
 Afvoer van puin, groenafval, enz.
 Afvalinzamelingsdepot
 Leveranties van granulaat
 Gladheidsbestrijding

Ook voor:
 Sleepslangbemesting
 Gemengd voeren
 Ronde balen
 Vloeibare kunstmest

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

Voor elke gelegenheid het passende bloemwerk

VISHANDEL “HENGEL” 

Vishandel “Hengel” 
wenst heel Keijenborg 

gezellige  kermisdagen toe.
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Het geld dat de Jongeren Werkgroep 
Roemenië ophaalt met deze actie, 
komt ten goede aan de ontwikkeling 
van speelmogelijkheden in Roeme-
nië. Ook helpen we de ouderen aan 
een betere leefomgeving.

Jongeren Werkgroep Roemenië gaat
al een aantal jaar naar Roemenië om
daar met lokale jeugd de speelvoor-
zieningen voor kinderen te verbete-
ren en uit te breiden. Met het geld 
dat wordt opgehaald, worden onder
andere speeltoestellen aangeschaft
en opgeknapt.
Daarnaast organiseert de Jongeren
Werkgroep Roemenië nog meer ac-
ties om geld op te halen, zoals zwarte
pietenactie, lege statiegeldflessen op-
halen. Ze helpen ook tijdens evene-
menten en staan op braderieën. 

Ga met een schone en glimmende
auto op vakantie deze zomer!

Zaterdag 29 juni

Autowasactie Jongeren 
Werkgroep Roemenië
Hengelo - Jongeren Werkgroep 
Roemenië organiseert zaterdag 
29 juni een autowasactie. Op de-
ze dag kunt u vanaf 9.00 tot 16.00 
uur uw auto voor een geringe 
prijs laten wassen, zowel van 
binnen als van buiten. De actie 
wordt gehouden bij Autobedrijf 
Wassink, gevestigd aan de Ban-
ninkstraat 24 in Hengelo.

Wim en Lianne zijn opgegroeid op de 
boerderij, Wim in Keijenborg en Lian-
ne in Warnsveld. Deze ervaring in de 
agrarische sector namen ze met zich 
mee in het gemengd veebedrijf dat ze 
samen jarenlang runden. De laatste 
vijf jaren daarvan werkte Wim even-
eens bij het loon- en groenvoorzie-
ningbedrijf van Arie Klein Staring in 
Toldijk. Het werken in de groenvoor-
ziening beviel Wim bijzonder en hij 
maakte de overstap naar een eigen 
bedrijf. Op 1 juli 2013 is het precies 
12,5 jaar geleden dat Wim en Lianne 
Jansen hun Groenaannemingsbedrijf 
inschreven bij de Kamer van Koop-
handel. “Ik doe geen hovenierswerk, 
maar voer met een team van mede-
werkers opdrachten uit van bijvoor-
beeld campings, landgoederen, parti-
culieren, hoveniers, kwekerijen, over-
heid en Natuurmonumenten,” legt 
Wim uit. “Het gaat om grof groen 
onderhoudswerk en de aanleg van 
gazons vanaf 400 vierkante meters.” 
Wim Jansen laat zijn bedrijfsterrein 
zien. “De beide oude varkensschuren 
zijn verbouwd tot een grote schuur, 
waar het machinepark staat en het 
terrein ervoor, het erf zeg maar, is 
groter geworden.”
De machines zijn groot, geschikt voor 
het grof groen werk. Zo staat er een 
bosklepel, waarmee de takken van 
een gekapt bos worden fijngemalen 
waarna het bos weer gereed is voor 
nieuw gewas. De houtversnipperaar 
kan takken versnipperen, verzame-
len en opslaan voor duurzaam ge-

bruik in onder andere groene stroom-
productie. Verschillende tractoren, 
groot en klein zijn inzetbaar op ba-
sis van draagkracht van de grond of 
smalspoor, er staan maaimachines 
geschikt voor sloot- en bermonder-
houd, een heggenschaar dat grote op-
pervlakken heg machinaal kan knip-
pen en een stobbenfrees, waarmee 
stronken van gekapte bomen uit de 
grond worden gefreesd. Maar ook de 
snoeischaar is groot, voor grootscha-
lig machinaal snoeien van bomen en 
struiken en motorzagen, om van dun 
tot dik op verschillende hoogtes, in 
samenwerking met treeworkers bo-
men te kunnen omhalen. Voor het 
aanleggen van gazon zijn eveneens 
diverse machines aanwezig. “Ik ben 
zeer tevreden met het resultaat. Nu 
ook rond het gazon de borders zijn 
gerealiseerd, willen we het resultaat 
tijdens een Open Huis graag laten 
zien aan iedereen die dat wil,” lacht 

Wim. “We zorgen voor een route 
door het bedrijf, er is een hapje en 
een drankje en IJsboerderij De Steen-
oven staat er met hun ijskar. Voor de 
kinderen zetten we een springkussen 
neer en ze kunnen graven met een 
minikraantje.”

Omdat Wim Jansen met een aantal 
bedrijven nauw samenwerkt, heeft 
hij deze uitgenodigd om tijdens het 
Open Huis over hun bedrijven te ver-
telen. Dit zijn Velhorst Groot Groen, 
www.velhorstgrootgroen.nl, Groen-
bedrijf Rick Reulink, www.rickreu-
link.nl, Mechanisatiebedrijf Hissink 
& Zonen, www.hissink-oeken.nl en 
Geert Bakker Biomass Sugar.
B.W Jansen Groenaannemingsbedrijf, 
Lankhorsterstraat 5, 7255 LB Hengelo 
Gld., telefoon (0575) 46 13 84 of (06) 
108 360 96, mail mail@bwjansen.nl. 
Kijk voor meer informatie op de ver-
nieuwde website www.bwjansen.nl.

B.W Jansen Groenaannemingsbedrijf 
viert 12,5 jarig jubileum met Open Huis
Hengelo - Op zaterdag 29 juni 
houden Wim en Lianne Jansen 
van Groenaannemingsbedrijf 
B.W. Jansen aan de Lankhorster-
straat in Hengelo Gld. een Open 
Huis. Belangstellenden kunnen 
een kijkje komen nemen op het 
recent aangepaste bedrijfster-
rein. Met een hapje en een drank-
je worden de gasten ontvangen 
tussen 10.00 en 17.00 uur.

Wim en Lianne Jansen van het Groenaannemingsbedrijf in Hengelo Gld.

Angelina en Erik Nagels zijn enthou-
siast en tevreden over deze nieuwe 
ontwikkelingen. “Er was zoveel vraag 
naar dat uurtje eerder open, dat we 
de openingstijden inderdaad hebben 
aangepast,” vertelt Angelina. “Veel 
mensen gaan vroeger naar hun werk 
om de files te vermijden. We weten 
dat omdat we nog een bemand stati-
on zijn en persoonlijk contact hebben 
met de klanten. Dat is tegenwoordig 
wel uniek.” Klanten zijn al aan de 
nieuwe tijden gewend. Maandag tot 
en met vrijdag is het station al om 
06.00 uur geopend, zaterdags vanaf 
07.00 uur en zondags om 08.00 uur. 
Sluitingstijd is dagelijks om 22.00 
uur. Angelina, Erik en drie medewer-
kers zorgen ervoor dat er continue 
mensen aanwezig zijn.
De BP in Hengelo kan rekenen op 
hun grote kring vaste klanten, maar 
hebben ook aanloop van het woon-
werkverkeer van de provinciale weg. 
Naast dat deze komen tanken, heb-
ben zij in de shop een groot assor-
timent producten om uit te kiezen. 
“In het begin waren dat de autoge-
relateerde producten, zoals waspro-
ducten, olie en lampjes, maar dat 
werd uitgebreid met meer food en 
non-food. De snacks die we serveren 
bakken we nog elke dag zelf. Daar 
komen ze speciaal voor langs,” weet 
Erik. “Daarnaast bieden we nu op de 
zondagmorgen verse harde broodjes 
en croissants.”
Het idee van de broodjes op zondag 
kreeg Erik nadat hij zag dat dit bij de 
Duitse grens in de tankshops werd 
aangeboden. “Dat wilde ik ook, maar 

de bakkers in de grensstreek bezor-
gen niet in Hengelo,” lacht hij. Ange-
lina vult aan. “Wij vinden het gezellig 
om na een week van hard werken met 
elkaar aan het ontbijt of de brunch te 
zitten en te genieten van verse harde 
broodjes en croissants.” Erik ging op 
zoek naar een bakker. “Liefst een uit 
de buurt die op zijn vrije zondag de 
broodjes wilde bakken en bij ons be-
zorgen. Dat was niet gemakkelijk.” 
Uiteindelijk wilde De Echte Bakker 
Ten Veen uit Doetinchem de op-
dracht aanvaarden. “Hij staat om half 
vijf ’s morgens onze broodjes te bak-
ken, dus geen afbak, maar vers. We 
houden ervan kwaliteit te leveren.” 
Angelina wilde de service niet alleen 
bieden aan de bevolking van Henge-
lo. Zij ging daarom naar de verschil-
lende mini- en boerencampings en 

terreinen met zomerhuisjes die geen 
winkeltje hebben, om ook daar het 
plan uit te leggen. Nu krijgen vakan-
tiegangers in hun informatiemappen 
het adres van BP Wenting waar zij de 
verse broodjes kunnen kopen.

BP Wenting is een echt familiebedrijf, 
dat al 43 jaar in Hengelo zit. “Mijn 
ouders namen destijds het tanksta-
tion in de Spalstraat over, toen een 
Shell vestiging. Na beëindiging van 
het contract kozen zij voor BP. In 
1986, nu alweer 27 jaar geleden, zet-
ten ze het bedrijf voort aan de Mole-
nenk,” vertelt Angelina. “Ik werk nu 
alweer 32 jaar in de zaak, waarvan 19 
jaar samen met Erik.” En al is het be-
drijf onder de vlag van BP, het bedrijf 
is zelfstandig. “Het heeft van BP de 
brandstof, de olie, het spaarsysteem 
en de uitstraling, verder beslissen we 
zelf welk assortiment we aanbieden.”
BP Wenting tankstation/shop, Mole-
nenk 2, 7255 AX Hengelo Gld., tele-
foon (0575) 46 33 00.

BP Wenting Hengelo Gld.: Nieuwe 
openingstijden en Verse broodjes
Hengelo - Na verschillende verzoeken van klanten zijn bij BP Wenting 
tankstation/shop aan de Molenenk 2 de openingstijden aangepast. In 
de ochtenduren gaan de deuren een uur eerder open. Daarnaast is op 
de zondagochtend gestart met de verkoop van versgebakken harde 
broodjes en croissants.

De IRRC wedstrijden werden onder 
verdeeld in de supersport 600 en 
superbike 1000 klasse. Op de “Vars-
selring” in Hengelo Gld reden deze 
klassen nog bij elkaar in. Zowel de 
supersport als superbike categorie 
reden twee wedstrijden voor het 
kampioenschap. De deelname was 
dermate groot dat de klassen apart 
reden en het ook een stuk overzich-
telijker werd voor de toeschouwers. 
Bij de IRRC superbikes was er geen 
kruid gewassen tegen de Duitse rij-
der Didier Grams die beide races met 
grote overmacht winnend wist af te 
sluiten. Virgill Amber Bloemhard be-
haalde een uitstekende 2e plaats in 
race 1. Bloemhard die een wedstrijd 
won in Hengelo viel in race twee 
uit. Frank Bakker uitkomend voor 
het Performance Racing Achterhoek 
werd 2 maal zesde. In de tweede race 
lag hij 4e tot dat er een rode vlag situ-

atie kwam. Bakker kwam niet goed
weg bij de herstart en moest genoe-
gen nemen met een 8e plaats. De tij-
den werden bij elkaar opgeteld en een
6e plaats was zijn deel. Olaf Romijn
uitkomend voor de Hamove maakte
een foutje in de eerst race en eindigde
buiten de punten. In race twee werd
hij 11e. De eerste wedstrijd in de IR-
RC supersport werd gewonnen door
de Belgische rijder Laurent Hofman.
Wim van de Broeck won voor Bel-
gië de tweede race. Marcel Zuurbier
werd 9e en 10e en was daarmee de
beste Nederlander in deze categorie.
Daarnaast werd er ook nog gestreden
om punten voor het (BK) Belgisch
kampioenschap. Michael Hofman,
Olaf Romijn en Frank Bakker behaal-
den daar ook de nodige punten voor
de Hamove. Bij de races in Oostende
waren opvallend veel toeschouwers
uit de regio Bronckhorst aanwezig.

Hamove coureurs pakken 
punten in Oostende België

Hengelo - In het weekend van 9 en 10 juni werd in de Belgische bad-
plaats Oostende de tweede  IRRC (Internationale Road Racing Champi-
onship) wedstrijd voor motoren verreden. Daar deden ook een aantal
leden van de Hamove aan mee. Tijdens de trainingen op zaterdag was
het zonnig maar waaide het hard. De zondag was geheel bewolkt en te
koud voor de tijd van het jaar. Zowel de trainingen als de wedstrijden
waren het aanzien meer dan waard. Het publiek was massaal toege-
stroomd naar de Vuurtorenwijk in het havengebied van Oostende om
de wedstrijden te aan schouwen.

PRA rijder Frank Bakker tweemaal zesde in Oostende. foto Henk Teerink.

Het evenement betreft een toeristi-
sche tourrit zonder puzzelelementen 
en ze wordt verreden met behulp van 
een eenvoudige routebeschrijving. De 
circa 80 kilometer lange tocht voert 
voornamelijk over verharde wegen 

door het buitengebied van Hengelo, 
Vorden en Zelhem. Er zijn echter en-
kele zandwegen in de route opgeno-
men.
Starten kan tussen 19.30 en 20.00
uur. Verzamelen en inschrijven 
vanaf 18.30 uur bij eetcafé ‘de Tol’,
Keijenborgseweg 1 (weg naar Hum-
melo) 7021 KP Zelhem. Opgave voor-
af is gewenst! Uw oldtimer moet wel
minimaal 25-30 jaar oud zijn. Kosten
zijn 4 euro per auto, voor clubleden
gratis.
Contact voor deelname: Herwin Lub-
bers, 0575-461717 of herwin1965@
gmail.com. Informatie is ook te vin-
den op de website Opelkadettc.NET .

Zaterdag 22 juni

Midzomeravondrit voor 
(Opel)oldtimers
Zelhem - Op zaterdag 22 juni kun-
nen Opel rijders, maar ook an-
dere oldtimerbezitters hun hart 
ophalen tijdens een rondrit door 
het fraaie Achterhoekse land. De-
ze avondrit, georganiseerd door 
de Opel Kadett C club Belgium – 
Holland, heeft een open inschrij-
ving. Dit ter gelegenheid het 
25-jarig bestaan van deze club.
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De kapsters Mira Samberg, Petra 
Bergsma en hovenier Michel Wil-
lemsen mochten vele familieleden, 

buren, klanten en andere belangstel-
lenden verwelkomen op deze zon-
nige dag.

Met een drankje en een hapje beke-
ken zij de vernieuwde kapsalon en de 
hovenierswerkplaats. In de tuin was 
het vervolgens goed toeven. De kin-
deren vermaakten zich prima op het 
springkussen of reden een rondje op 
de pony.
Bekijk de foto’s op www.contact.nl

Zonovergoten feestje MW hoveniers 
& Het Kniphuus in Baak

Baak - Zondag 16 juni werd aan de Molenweg het 12,5 jarig jubileum 
van Kapsalon Het Kniphuus en de start van het bedrijf MW Hoveniers 
gevierd met een open dag. Het bezoek kwam en keek vol bewondering 
naar de vernieuwde kapsalon en het materieel van de hovenier.

Na een kijkje in de bedrijven Het Kniphuus en MW hoveniers was het in de tuin goed toeven.

Gemeenten en het Waterschap zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de verwerking van afvalwater. Ge-
meenten zamelen het afvalwater in, 
het waterschap zorgt voor transport 
en zuivering van het vervuilde water. 
Inwoners en bedrijven betalen hier-
voor rioolheffing en waterschapsbe-
lasting ((zuiverings- verontreinigings- 
en ingezetenenheffing). 
De hoeveelheid afvalwater van huis-

houdens en bedrijven blijft toene-
men. Ook zorgen ontwikkelingen in 
het klimaat voor een toenemende 
hoeveelheid regenwater. Al dit water 
moet worden afgevoerd en gezuiverd 
en daar komen tal van systemen en 
leidingen aan te pas. Betrokken par-
tijen willen dit zo efficiënt en duur-
zaam mogelijk doen. Middels vele 
meetpunten kan men zien wat er 
met al het water gebeurd.  

Door de verbeterde inzichten in de 
werking van de systemen kunnen het 
waterschap en de gemeenten de scha-
kels in de afvalwaterketen beter op 
elkaar inregelen. Toekomstige inves-
teringen kunnen nauwkeuriger be-
paald worden en kunnen beter wor-
den onderbouwd. “We hebben hier te 
maken met de drie K’s. De Kwaliteit 
gaat omhoog, de Kosten omlaag en 
ook de Kwetsbaarheid gaat omlaag.” 
Wethouder Paul Seesing van de ge-
meente Bronckhorst: “Je hoort en 
leest vaak dat er wordt gesproken 
over meer samenwerking in de Ach-
terhoek. Hier is het niet alleen bij 
praten en plannen maken gebleven, 
maar dit is een goed voorbeeld van 
concrete samenwerking.”

Gemeenten en Waterschap 
brengen rioolstelsel beter in kaart

Regio - De gemeenten Brockhorst, Lochem, Montferland, Zutphen en 
Waterschap Rijn en IJssel hebben samen een meetsysteem voor het 
rioolstelsel ontwikkeld. Door te meten ontstaat er meer zicht op het 
functioneren van de afvalwaterketen. Vorige week werd er in het ge-
meentehuis van Lochem een overeenkomst ondertekent waarmee de 
partijen zich verbinden in het beheer en onderhoud van het systeem 
voor de komende jaren.

Bronckhorst

Dinsdag 18 juni 2013
20:00 Haptonomie workshop: Gevoel in  

beweging! Vorden

Woensdag 19 juni 2013
 9:30 Workshop Kamille Halle
11:00 Jubileumfietstocht  

- 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
19:00 Zomer werkavond Het Steenders  

Landschap Steenderen

Donderdag 20 juni 2013
 9:00 Fietstocht 55+ Keijenborg
10:00 Ondernemerscafe Vorden
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse Vorden
13:00 Spirituele workshop Achter-Drempt
14:00 Fietstocht voor 50-plussers Hoog-Keppel
20:00 Workshop Zenmeditatie-Qigong Achter-Drempt

Vrijdag 21 juni 2013
20:00 Ontdekkingsreis in en rondom Dorspkerk Steenderen

Zaterdag 22 juni 2013
10:00 Beachvolleybaltoernooi voor kinderen  

t/m groep 8 Voor-Drempt
13:30 Booming Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij  

‘t Heekenbroek Achter-Drempt
15:00 Harmony Circle-bijeenkomst voor  

vrouwen Hummelo
15:00 Beerpong (kan ook met wijn) Zelhem
15:00 Rondleiding en wijnproeverij Achter-Drempt
19:00 Zomerconcert van Muziek op Venhorst Vorden

Zondag 23 juni 2013
11:00 Beachvolleybaltoernooi voor volwassenen Voor-Drempt
12:00 Brunch op Hackfort Vorden

Maandag 24 juni 2013
 9:00 Aardbeien inmaakdag Halle

Dinsdag 25 juni 2013
 9:00 Sportdag gr. 5 t/m 8 basisscholen DHK Hoog-Keppel

Woensdag 26 juni 2013
11:00 Jubileumfietstocht  

- 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
18:00 Zomerborrel BKB Zelhem

Donderdag 27 juni 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse Vorden
15:30 Toeristenconcert bij de Dorpskerk Vorden

Vrijdag 28 juni 2013
20:00 Høken in Toldiek Toldijk

Zaterdag 29 juni 2013
11:00 Bezoekerstuin Halle
14:00 Kookworkshop ‘De smaak van de zomer’ Laag-Keppel
20:00 Musical AIDA Hummelo
21:00 Singles Party Zelhem

Zondag 30 juni 2013
 9:00 21e Kastelentoer  

- VAMC de Graafschapsrijders Kranenburg
10:30 Høken in Toldiek Koffieconcert Toldijk
11:00 Zomerfietstocht Halle
11:00 Bezoekerstuin Halle
12:00 Brunch op Hackfort Vorden

Woensdag 3 juli 2013
11:00 Jubileumfietstocht  

- 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
19:30 Tweeduuster Hengelo
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 4 juli 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse Vorden

Vrijdag 5 juli 2013
21:00 Karaoke avond Zelhem



Woensdag 19 juni
 10.00 uur Koffiemorgen 
  Vunderinkhof
 15.30 uur Muziekschool-lessen

Donderdag 20 juni
 19.30 uur Harmonie Vorden
  repetitie
 19.30 uur Slagwerkgroep Harmonie
  repetitie

Vrijdag 21 juni
 16.30 uur Dwarsfluitlessen

Maandag 24 juni
 9.00 uur Yogalessen
 20.00 uur Vordens mannenkoor
  repetitie

Dinsdag 25 juni
 10.00 uur Biljarten
 14.30 uur Rummicup SWV
 15.00 uur Harmonie Vorden
  drumles
 16.00 uur Harmonie Vorden
  workshop slagwerk
 19.00 uur Yogalessen

K u l t u r h u s  V o r d e n

Het is een sociaal gebeuren, met na-
me voor mensen die alleen zijn en 
niet zo gauw in zijn of haar eentje 
een bezoek aan een schouwburg zul-
len brengen. Nu samen met anderen 
in een bus, helpt hen de drempel te 
overwinnen. Ook andere cultuurlief-
hebbers van 60 jaar en ouder kun-
nen uiteraard van deze Kunstbus 
gebruik maken. Lamien Nijhoff, vijf 
jaar geleden één van de initiatiefne-
mers: ‘ Het is eigenlijk door de pro-
vincie opgezet, die gaf te kennen een 
subsidie te willen verlenen op derge-
lijke ‘Kunstbussen’. Hier in de om-
geving begon Steenderen ermee, in 
combinatie met Hengelo. De Stich-
ting Welzijn Vorden opperde toen 
het idee om ook vanuit Vorden een 

Kunstbus te laten rijden.
Er werd een commissie gevormd om 
dit uit te werken, hetgeen er weer 
toe heeft geleid dat een jaar later de 
‘Werkgroep De Kunstbus Vorden’ 
werd opgezet, die nog steeds wordt 
ondersteund door Welzijn Vorden’, 
zo zegt Lamien. Anno 2013 wordt de-
ze Werkgroep gevormd door: Nien-
ke Sklabbekoren, Lamien Nijhoff en 
Antoinette Timmer (allen Vorden) 
en Josefine Meijer uit Wichmond. 
Nienke Slabbekoren: ‘Wanneer de 
brochures van de schouwburgen in 
Zutphen, Doetinchem en Lochem 
uitkomen, maken we afzonderlijk 
van elkaar een keuze. Wel met de 
achter liggende gedachte‘wat willen 
de mensen graag zien’. Wij maken 

dan een keus uit de aanbiedingen en 
kiezen één dansvoorstelling, één to-
neel en één muziek/ballet voorstel-
ling.
Opvallend is dat wij als Werkgroep 
het vrijwel altijd met elkaar eens 
zijn. Behalve drie voorstellingen in 
een schouwburg brengen wij in het 
seizoen ook altijd een bezoek aan 
een museum’, aldus Nienke. Inmid-
dels liggen op diverse plekken in 
Vorden o.a. ook bij de Stichting Wel-
zijn de brochures om zich op te ge-
ven en aan te geven waar men naar 
toe wil. De inschrijvingen moeten, 
wat het komende winterseizoen be-
treft, uiterlijk 15 augustus aanstaan-
de gericht worden aan de Stichting 
Welzijn Vorden t.a.v. de Werkgroep 
De Kunstbus, Raadhuisstraat 6, 7251 
AB Vorden. De inschrijvingen wor-
den behandeld op volgorde van bin-
nenkomst. Geert en Trieneke van 
Gijssel maken elk jaar wel enkele 
keren gebruik van de Kunstbus.
Trieneke: ‘Zo’n rit, met zijn allen 
naar een voorstelling, is heel erg 
gezellig en onderweg lekker kletsen 
met elkaar. Bovendien leuk om ook 
andere mensen te leren kennen’. 
Haar man Geert, eveneens enthou-
siast, is één van de weinige mannen 
(75 procent van de passagiers zijn 
namelijk vrouwen) en zegt daarover: 
‘ Een bus vol met vrouwen, geen en-
kele probleem, ik luister en pas mij 
wel aan’, zo zegt hij lachend. Hannie 
Knoppers, veruit de oudste passagier 
in de Kunstbus, is ‘lyrisch’ over de 
chauffeur van de bus. ‘Toen het vo-
rig jaar zo koud was, heeft hij mij 
zelfs na afloop van de voorstelling 
voor mijn woning afgezet. Prachtig 
toch!’, zo zegt ze. De Kunstbus kent 
vier opstapplaatsen: Museum voor 
Heiligenbeelden op de Kranenburg, 
Dorpskerk Vorden, De Wehme Vor-
den en in Wichmond/ Vierakker de 
rotonde aan de Beeklaan. Behalve de 
entreeprijs van het kaartje betaalt 
men 6,50 euro per persoon voor de 
bus, Het aanbod waar men dit keer 
uit kan kiezen: Donderdag 31 okto-
ber, bezoek aan het Rijksmuseum 
Twenthe in Enschede, woensdag 11 
december ‘Deep River Quartet, in de 
schouwburg in Lochem, woensdag 
22 januari 2014 ‘Het Zwanenmeer 
van Tsjaikovski ‘in de Hanzehof in 
Zutphen en op donderdag 13 maart 
2014 de toneelvoorstelling ‘La Pa-
loma’ eveneens in de Hanzehof in 
Zutphen.

Meer dan alleen een ritje naar de schouwburg!

Eerste lustrum Kunstbus Vorden

Vorden - De Kunstbus Vorden viert dezer dagen het eerste lustrum en 
zoals het er thans naar uitziet, worden daar in de toekomst nog vele 
jaren aan toegevoegd. In een gesprek met Nienke Slabbekoren, Hannie 
Knoppers, Trieneke van Gijssel, Lamien Nijhoff en Geert van Gijssel 
( in deze volgorde staan ze op bijgaande foto) werd duidelijk dat de 
Kunstbus Vorden meer is dan alleen een ritje naar een schouwburg.

Woensdag 3 juli zal het spits worden 
afgebeten door Sarie Heemskerk. 
Aanvang 20.00 uur. Een liefhebster 
van moderne popmuziek die zichzelf 
begeleidt op gitaar. Vervolgens de 
onvervalste bossanova van het duo 
Estrado do Sol: Astrid Volckerick 
(zang) en Marcel Verheugd (gitaar). 
De avond wordt afgesloten door 
Trio Del Son, Cubaanse muziek in 
originele stijl, onder leiding van Ri-
cardo Bekema. Zij zullen de zon la-
ten schijnen in het theater met hun 

programma ‘Arte de la Trova’. Op 10
juli treden op Yentl Flavour met Jid-
dische en Ierse muziek, zangeres Rita
Boshart met haar programma ‘Schet-
sen’, de 4-koppige band Bruusq met
eigen Nederlandstalig werk en de
vertolker van Engelstalige songwri-
ters Jaap Dirkse met Wolfram Reisi-
ger op de piano. Reserveren kan via
www.tom-vorden.nl. Ook is een een
passe-parquatre verkrijgbaar, vier
voorstellingen voor de prijs van drie,
of een cadeaubon.

Zomercarrousel in TOM

Vorden - Woensdag 3 juli gaat voor het derde achtereenvolgende jaar
de Zomercarrousel draaien. Josée van der Staak, programmeur van 
TOM, is er wederom in geslaagd om 36 acts te vinden voor de komende
9 woensdagavonden in juli en augustus. Het Theater Onder de Molen
zal bol staan van muziek, verhalen, zang en meer… Er is een mooie fol-
der gemaakt die o.a. bij het VVV, maar ook bij de Lindesche molen en
De Vordense Tuin ligt, waarin alle artiesten met foto en naam vermeld

Vanaf 20.00 uur tot middernacht 
zullen de zang- en gitaarleerlingen 
van Muziek op Venhorst hun kun-
sten vertonen met oa een meiden vo-
calgroup met het nummer “Wings” 
van Little mix. Onno Eckhardt en 
Esther Tanis zingen het duet van 
“Just give me a reason”. Lize Gerrit-
sen gaat ons weer verassen met een 

nieuw eigen geschreven nummer. 
Dennis Jansen, Niels Scheffer en 
Arjan Siemerink zullen op gitaar ie-
dereen doen opschrikken met num-
mers van AC DC, Guns and Roses en 
Momfurds and sons. Tussendoor zal 
Popkoor Venhorst iedereen vrolijk 
stemmen door oa nummers voor 
ons te zingen als “Lean on me”, “I’v 
got the music in me” met als solist 
de Vordense zangeres Martine Smit.

De avond is niet alleen bedoeld voor 
vrienden en familieleden van de 
leerlingen maar ook voor belang-
stellenden die bijvoorbeeld overwe-
gen in de toekomst zang- of gitaar-
les te gaan volgen of het leuk vinden 
om in een koor te gaan zingen en 
verder voor iedereen die van zingen 
houdt! 

Meer informatie zie 
www.muziekopvenhorst.nl

Zomerconcert van 
Muziek op Venhorst 
22 juni in de Slof Vorden
Vorden - Aankomende zaterdag 
22 juni om 19.00 uur begint 
het zomerconcert van Muziek 
op Venhorst met het Kinder-
popkoor met oa de nummers 
“Bewegen is gezond” en “Hai 
Pippi Langkous” en vervolgens 
zal het Tienerpopkoor optreden 
wat dit keer live wordt begeleid 
door een band met het nummer 
“I’m on the edge” van Laura van 
Kaam en daarnaast oa een num-
mer van Sister act “I will follow 
him” zal laten horen.

Gers Pardoel

en Hip Hop op 

Keijenborgse

kermis?

Voor verdere activiteiten zie Contact volgende week!

HipHop DanceClinic
1,5 uur door de

Next Episode Crew

Dansen met de 
dansgroep van 
Gers Pardoel!

Zaterdagmiddag
22 juni a.s.
13.30 uur
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Het gebied ‘De Kwekerij’ was eerst be-
stemd voor de bouw van 200 wonin-
gen. Vanwege de krimp is dit aantal 
teruggeschroefd naar 50. Ton Koen-
ders van de Achterhoekse ontwikke-
laar van zonneparken IQ-Solar.com 
raakte in gesprek met de gemeente 
en samen werd het idee opgevat om 
op de overblijvende grond ter grootte 
van 7,5 hectare een solarpark te reali-
seren met 10.000 zonnepanelen.
Ook Lodewijk Hoekstra (bekend van 
het RTL 4-programma ‘Eigen Huis 
& Tuin’ en de gelauwerde tuinont-
werper Nico Wissing (onder andere 
de tuin van het waterschap Rijn en 
IJssel in Doetinchem komt van zijn 
hand) zijn betrokken bij het prestigi-
euze project namens NL Green Label. 
Dit bedrijf beschrijft onder meer hoe 
duurzaam tuinproducten zijn aan de 
hand van labels, vergelijkbaar met 
het energielabel. “Het solarpark in 
Hengelo wordt gebouwd met mate-
rialen die allemaal hergebruikt kun-
nen worden. 
NL Green Label legde al een duur-
zame tuin aan van 1000 vierkante 
meter op de Floriade 2012, maar 
in Hengelo wordt gewerkt aan een 
meer grensverleggend project. Daar 
komt zelfs het grootste solarpark 
van Nederland. Wethouder Arno 
Spekschoor van de gemeente Bronck-
horst: “Dit is een prachtige gelegen-
heid om duurzaamheid te promoten 
en de economische activiteiten in de 
regio te stimuleren.”
Ton Koenders van IQ-Solar denkt al-
vast mee. “Dit park zou een prima 
plek zijn voor autodealers om elek-

trische wagens onder de aandacht te 
brengen. “ De Kwekerij biedt ook vol-
op mogelijkheden voor recreatie en 
educatie. Kansen genoeg dus voor het 
regionale bedrijfsleven, zo is de over-
tuiging van Spekschoor en Koenders.
Een deel van het park dat 4,4 miljoen 
euro gaat kosten, zal gefinancierd 
worden met subsidie, er zijn inves-
teerders die het project toejuichen 
en een deel zal via crowdfunding 
worden vergaard. De initiatiefnemers 
waartoe ook het adviesbureau ECON-
NETIC  behoort, zijn nog zoekende 
naar manieren om dit in te vullen. 
Er wordt in ieder geval gedacht aan 
constructies waarbij de inwoners van 
de gemeente Bronckhorst de energie 
uit het park af kunnen nemen. Zij 
worden dan ook nauw betrokken bij 
dit project.

Denk mee over het solarpark
Binnenkort zal een informatiebij-
eenkomst in Hengelo (Gld) worden 
belegd en zullen de direct omwonen-
den daarvoor worden uitgenodigd. 
Nadere informatie hierover vindt u 
op de gemeentepagina in Contact.

Stimulans voor duurzaamheid en economie in de regio

Solarpark zet Hengelo lan-
delijk op de kaart

Hengelo - In een elektrische auto stappen om de Achterhoek te ver-
kennen, flaneren tussen de bomen met bladeren van zonnepanelen, 
alles leren over duurzame energie: het zijn enkele mogelijkheden die 
het toekomstige solarpark De Kwekerij in Hengelo kan gaan bieden. 
Aan dit grootste solarpark van Nederland werken voornamelijk Ach-
terhoekse bedrijven mee en de initiatiefnemers hopen dat er nog veel 
meer bij komen. “Dit is een unieke kans om Hengelo, Bronckhorst en 
de Achterhoek op de kaart te zetten.”

De bekende tuinontwerper Nico Wissing (links) en Eigen Huis en Tuin-presentator Lode-
wijk de Waal zijn ook nauw betrokken bij de realisatie van het Solarpark dat Hengelo 
landelijk op de kaart moet zetten.

In de eerste fase zullen 22 woningen 
en 2 bouwkavels in de verkoop gaan. 
Het oorspronkelijke plan van 208 
woningen is als gevolg van afspra-
ken binnen de Achterhoek terugge-
bracht tot 50 woningen. Makelaar 
Bert Lebbink: “Er is de afgelopen ja-
ren in Hengelo nauwelijks gebouwd 
en er is een groep geïnteresseerden, 
die jarenlang op dit project hebben 
gewacht. De stedenbouwkundige op-
zet en de architectuur van het plan 

spreken mij in ieder geval aan. De 
afgelopen maanden hebben zich al 
veel geïnteresseerden bij ons kantoor 
gemeld, dus we verwachten een grote 
opkomst.”  
De architectuur van de woningen 
kan als klassiek, maar met eigentijd-
se invloeden worden bestempeld. Het 
deel van Van Wanrooij is ontworpen 
door Geesink-Weusten Architecten 
uit Arnhem, het deel van Roosdom 
Tijhuis is ontworpen door haar eigen 

architectenbureau.
René Wenting van Eggink-Maalder-
ink Makelaars: “De ontwikkelaars 
zullen, om een koopwoning voor
meer mensen mogelijk te maken,
ook Duokoop inzetten. Duokoop is 
een financieringsconstructie waarbij
de grond (nog) niet gekocht wordt,
waardoor er extra leencapaciteit
ontstaat. In het Doetinchemse plan 
Wijnbergen zijn hier onlangs positie-
ve ervaringen mee opgedaan en heeft
50% van de kopers op basis hiervan
gekocht.  De Duokoop-adviseurs zul-
len ook tijdens de start verkoop van
‘De Kwekerij’ aanwezig zijn om tekst
en uitleg te geven.”
 
Voor verder informatie: 
www.thuisindekwekerij.nl

Verkoop woningen De Kwekerij 
van start

Hengelo - Op donderdag 20 junizal de verkoop van plan de Kwekerij in 
Hengelo van start gaan. Van 16.30 uur tot 18.30 uur kan men bij Van 
Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars aan de Kerkstraat 4 in Hengelo 
verkoopdocumentatie verkrijgen en zich inschrijven voor één van de 
nieuwbouwwoningen. Na een inschrijfperiode van 14 dagen zullen de 
woningen door middel van loting worden toegewezen aan de geïnte-
resseerden.

DOC verzorgt al zestig jaar trainin-
gen, opleidingen en cursussen in de 
meest uiteenlopende branches. Na 
twintig jaar managementopleidingen 
van JSBW te hebben aangeboden, be-
sloot men bij het opleidingcentrum 
nu zelf een nieuwe lijn management-
opleidingen aan te bieden.
Directeur Ton Loef: “We hebben de 
opleidingen beter afgestemd op de re-
gio.” De behoefte is hier volgens hem 
anders dan de landelijke. “ In Twente 
en de Achterhoek vind je bijvoor-
beeld meer middelgrote  en kleine 
bedrijven in plaats van de grote on-
dernemingen. Daarnaast hebben de 
ondernemers in deze regio ook een 
andere mentaliteit. Men heeft hier 
behoefte aan praktische en concrete 
opleidingen.” 
In de aanloop naar de open avond 
zijn er ook diverse workshops voor 
managers. Op maandag 24 juni tus-
sen 13.00 en 16.00 uur: Beter com-

municeren. Dinsdag 25 juni van 9.00 
tot 12.00 uur: Mogelijkheden en val-
kuilen bij ontslag. Woensdag 26 juni 
van 13.00 tot 16.00 uur: De midden-
manager als succesfactor en donder-
dag 27 juni van 13.00 tot 16.00 uur 
is er de training Weg met de Achter-
hoekse bescheidenheid. Voor meer 
informatie en opgave voor de sessies, 
zie www.doc.nl
Ook aan werknemers of werkzoeken-
den heeft DOC veel te bieden. Tijdens 
de informatieavond kan men er ach-

ter komen welke opleiding bij hem of
haar past. “Je ziet dat op dit moment
veel mensen een studie volgen om
hun baan te houden of om een baan
te krijgen”, vertelt Loef. “Op 28 juni
zijn onze docenten aanwezig om een
goed en persoonlijk advies te geven.
Het is belangrijk om een antwoord te
vinden op de vraag ‘waar ben ik goed
in?’ Dat moet je proberen te verster-
ken met een opleiding. Daarover ad-
viseren we op een realistische en eer-
lijke wijze.”

Informatieavond op 18 juni bij DOC Opleiding en Training in Doetinchem

Eerlijk en realistisch advies over 
opleiding
Doetinchem - DOC Opleiding en 
Training houdt vrijdag 28 juni 
van 19.00 tot 21.00 uur een infor-
matieavond op de locatie aan de 
Keppelseweg 1-3 in Doetinchem. 
Iedereen kan zich laten informe-
ren en adviseren over een grote 
hoeveelheid aan opleidingen. 
Speciale aandacht is er die avond 
voor de nieuwe lijn managemen-
topleidingen.

Directeur Ton Loef van Doc Opleiding en Training: “ Op 28 juni tijdens de open informatie-
avond zijn onze docenten aanwezig om een goed en persoonlijk advies te geven.”

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



Contact met de Politiek

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

De PvdA zegt: steun elk plan om zwemba-
den open te houden! 

Drie jaar heeft de PvdA gepleit voor een ge-
wogen en samenhangend beleid omtrent de 
zwembaden. De gemeente koos met het TBB 
voor het openhouden van één bad in Hoog- 
Keppel.

Nu is recent besloten De Brink met zwem-
bad in Zelhem over te doen aan de Coné 
groep. Door deze keuze kunnen de cultu-
rele activiteiten voortgezet worden. Voor de 
PvdA een belangrijke reden om in te stem-
men met deze overname.

Voor de zwembaden in Steenderen, Hengelo 
en Vorden hebben zich géén professionele 
private organisaties gemeld, maar wel zeer 
actieve bewoners met mooie ideeën. Het col-
lege stelt zich zeer afhoudend op en sluiting 
dreigt.

De PvdA vindt dit niet getuigen van een goe-
de ondersteuning van initiatieven vanuit de 
bevolking en stelt: college, geef Steenderen, 
Hengelo en Vorden de kans het waar te ma-

ken. Inwoners van Bronckhorst: blijf zwem-
men en help een handje mee!

Mijn naam is Peter 
Hoogland, ik woon 
in Vierakker en ben 
al vele jaren actief 
voor de PvdA, nu als 
commissielid.

Wilt u ook meeden-
ken met de PvdA? 
Stuur een mail of 
bezoek een verga-
dering.

pvdafractie@bronckhorst.nl

Zwemmen en stemmen, is het een fuik?

Zo maar een 2-tal citaten uit de pers over de 
raadsvergadering van 30 mei jl.
Wij denken dat deze de lading niet goed 
dekken. Als vakmensen moeite hebben met 
het duiden van een raadsbesluit, dan zal het 
voor onze inwoners helemaal lastig zijn.
Daarom een poging tot meer helderheid.
Privatisering van de zwembaden is onder-
deel van de beleidsvisie Toekomst Bestendig 
Bronckhorst (TBB). Daarin is ook opgenomen 
het realiseren van € 50.000,-- per gebied aan 
besparingen op de exploitatie van de daarin 
aanwezige overdekte sport accommodaties.
Om dit op evenwichtige wijze te bereiken, 
is een gebiedsgerichte- en integrale benade-
ring afgesproken bij de uitwerking van plan-
nen in de 5 gebieden (globaal de voormalige 
5 gemeenten).
In de plannen voor de overige gebieden, ge-
bied Hummelo en Keppel is afgerond, kwam 
die integrale benadering onvoldoende tot 
uitdrukking.
Als initiatiefnemers hun plannen niet met 
elkaar afstemmen gaan mogelijke syner-
gievoordelen verloren. Dat verlaagt de kans 

op behoud van voorzieningen. Wij hebben 
daarom -met ondersteuning van andere frac-
ties- via een (sub)amendement per gebied de 
kaders nog eens duidelijk vastgelegd.
De in de pers vermelde eenmalige bijdragen 
zijn nog niet definitief vastgesteld.
De 3 belangrijkste taakstellingen moeten 
uiteindelijk gerealiseerd worden:

jaar om een zwembad te kunnen overne-
men en dat zonder verdere financiële ver-
plichtingen in de toekomst;

van een zwembad is mogelijk;

het beheer van de overige overdekte sport 
accommodaties. Dit laatste mag in combi-
natie.

Het CDA wil initi-
atieven van inwo-
ners tot behoud van 
“hun zwembad” 
een eerlijke kans 
geven!

cdafractie@bronckhorst.nl

‘Besluit zwembaden Bronckhorst maatwerk’ 
en ‘Privatiseren zwembaden langzamerhand 
hoofdpijndossier’

Twee berichten uit de pers: ‘Boer bakt niks 
van landschapsbeheer: 1 miljard euro over 
de balk’ en ‘Staatsbosbeheer moet natuurge-
bieden verkopen door gebrek aan geld’. Dit 
vraagt om een reactie van GroenLinks.
Landschapsbeheer door boeren lukt alleen 
wanneer dit past bij hun manier van wer-
ken. Bij biologische boeren gaat dit vanzelf 
goed. Echter, iedere boer met hart voor na-
tuur kan een bijdrage leveren. Alleen ‘iets 
voor het landschap doen’ omdat dit geld op-
levert, is geld over de balk gooien.
Hetzelfde geldt voor natuurbeheer. De grote-
re organisaties als Natuurmonumenten, Gel-
dersch Landschap en Staatsbosbeheer, maar 
zeker ook vele landgoedeigenaren, hebben 
hart voor de natuur. Onvoldoende geld is 
echter wel een probleem. Soms kopen parti-
culieren een stukje natuur en leggen er dan 
een crossbaan aan. Zo moet het niet.
Staatsssecretaris Sharon Dijksma komt met 
nieuwe plannen. Bestaande natuurgebieden 
krijgen een betere bescherming. Rond deze 
natuurgebieden komen ruime zones waar 
de (agrarische) activiteiten deze natuur niet 
mogen aantasten. Hier liggen uitstekende 
kansen voor biologische boeren. Helaas zegt 

de staatssecretaris niets over de grote schade 
die wordt aangericht door de intensieve vee-
houderij. Zolang deze bedrijfstak niet wordt 
aangepakt, blijft het dweilen met de kraan 
open.
Wat kan ons gemeentebestuur doen? Bij aan-
vragen voor bouwen in de natuur niet steeds 
de grenzen van wat nog net kan opzoeken. 
Juist het tegenovergestelde is nodig: zoeken 
naar redenen om het net niet toe te staan.
Hetzelfde geldt voor de beoordeling van 
aanvragen voor vestiging of uitbreiding van 
intensieve veehouderijen. De maatschappe-
lijke weerstand tegen deze bedrijfstak neemt 
toe. Onze gemeente zoekt echter nog steeds 
de grijze schemerzone op. Gelukkig keurt de 
Raad van State regelmatig dit soort plannen 
af. Beter is wanneer de gemeente zelf wat 
strenger wordt. GroenLinks pleit voor een 
bestuur dat het belang van natuur en land-
schap voor onze inwoners belangrijker vindt 
dan het individuele economische belang van 
enkele agrariërs.

Max Noordhoek

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Natuur en landschap

Heeft u het artikel op de website van de 
gemeente Bronckhorst ook gelezen? Dan 
wordt u ook voor de gek gehouden!

De gemeente biedt op haar website diverse 
locaties en accommodaties te koop aan. Dit 
zonder een besluit van de raad te vragen. 
Een raad die u gekozen heeft; het hoogste 
orgaan van de gemeente. Sterker nog, enkele 
voorstellen zijn zelfs al afgewezen door de 
raad en toch menen de bestuurders ermee 
door te moeten gaan. De raad wordt dus niet 
meer serieus genomen.

Ook de coalitiepartijen die de wethouders 
leveren, lijken dit volledig over hun kant te 
laten gaan.

Accepteert u dit?! WIJ NIET!

In de raadsvergadering, waar de visie voor de 
komende jaren wordt besproken, zullen wij 
de gemeente zeker tot de orde roepen.

Laat u zich de leefbaarheid dicteren of wilt 
u deze zelf regisseren? Wilt u net als ons uw 
leefomgeving in eigen hand houden, neem 
dan contact met ons op. Want leefbaarheid 
beleef je samen!

gbbfractie@bronckhorst.nl

Alles te koop!

De VVD fractie is op zich blij dat het zwem-
bad en cultureel centrum De Brink voor de 
Zelhemse gemeenschap behouden blijft. Het 
is een uniek centrum en voorziet in een gro-
te behoefte.
Toch heeft de VVD-fractie tegen het voor-
stel van het college gestemd om hiervoor 
een krediet beschikbaar te stellen van ruim
€ 1,2 miljoen. De VVD vindt het niet terecht 
dat een ondernemer zo’n onevenredig hoge 
bijdrage ontvangt om een zwembad en cul-
tureel centrum in stand te houden. In de 
eerste plaats uit oogpunt van oneerlijke con-
currentie.
Bovendien kan zelfs met de € 1,2 miljoen 
nog geen sluitende begroting worden over-
gelegd. De begroting zou alleen mogelijk 
sluitend gemaakt kunnen worden, wanneer 
in het centrum ook een sportschool wordt 
gevestigd. Dit leidt dus tot oneerlijke concur-
rentie, omdat het gebouw voor niets aan de 
Conégroep wordt overgedragen.

Ondanks haar principiële bezwaar was de 
VVD fractie toch bereid bijna € 5 ton beschik-
baar te stellen. Dit bedrag is te vergelijken 
met aan andere zwembaden te vergoeden 

afkoopsommen en over-
dracht voor niets. Uitzon-
dering is het zwembad 
in de Dennen, dat altijd 
al door vrijwilligers is ge-
rund en dat eigendom is 
van een stichting. Hiervoor zal een passende 
oplossing moeten worden gevonden.

De VVD vond het ook niet terecht dat de be-
sluitvorming met betrekking tot de andere 
zwembaden bij het college komt te liggen. 
Om die reden werd het raadsvoorstel t.a.v. 
de zwembaden in Hengelo, Steenderen en 
Vorden op voorstel van CDA en VVD gewij-
zigd.

Deze zwembaden worden nu op een later 
moment in de Gemeenteraad behandeld. De 
initiatiefnemers krijgen hiermee nogmaals 
extra tijd om met betere plannen te komen 
die aan de door de raad vastgestelde kaders 
voldoen. De intentie hierbij is dat het betref-
fende bad kan worden overgedaan en dus 
kan openblijven. Het is daarmee aan de Ge-
meenteraad en niet aan het college om het 
besluit te nemen.

vvdfractie@bronckhorst.nl

De VVD en de zwembaden

Zoals iedere politieke partij kent D66 een 
aantal beginselen, politieke uitgangspunten. 
Mensen die namens D66 volksvertegenwoor-
diger zijn, werken vanuit die uitgangspun-
ten. In de gemeentepolitiek betekent dit 
voor ons concreet het volgende.
We vertrouwen op de eigen kracht van men-
sen. Mensen kunnen hun kennis en talenten 
benutten in een samenleving waarin werk, 
persoonlijke ontwikkeling, zorg en vrije tijd 
goed te combineren zijn. Voor verandering 
ligt volgens D66 de sleutel bij de mensen 
zelf; zij zijn veel creatiever en effectiever dan 
de overheid. De overheid moet die vinding-
rijkheid de ruimte geven en ondersteunen, 
maar hoeft niet alles te sturen.
Zoveel mogelijk mensen moeten in de maat-
schappij kunnen meedoen. Prestaties ver-
dienen een beloning, maar welvaart moet 
ook gedeeld worden. Voor mensen die zich 
niet kunnen redden, dragen we gezamenlijk 
verantwoordelijkheid. We zijn niet allemaal 
hetzelfde, maar iedereen is wel gelijkwaar-
dig.
De aarde is niet zomaar een gebruiksvoor-
werp. Het uitputten en vervuilen van onze 
leefomgeving is slecht voor volgende genera-

ties. D66 is voor een 
samenleving waarin 
burgers verantwoor-
delijk willen zijn voor zichzelf en voor hun 
omgeving. Een duurzame en harmonieuze 
samenleving met respect voor mensen en de 
natuur.
Iedereen moet zelf kunnen uitmaken hoe hij 
of zij wil zijn en iedereen moet zich vrij kun-
nen uiten. Zonder zich onveilig te voelen. 
Dit zijn grondrechten die D66 wil bewaken. 
Conflicten lossen we liever op door bemid-
deling dan dat we ze uitvechten. Besluitvor-
ming moet daarom transparant zijn en voor 
iedereen te begrijpen. We realiseren ons dat 
dit laatste beter kan.

Nederland staat niet op zichzelf. Samenle-
vingen zijn op steeds meer manieren met el-
kaar verbonden. Dat biedt niet alleen kansen 
maar schept ook verplichtingen. We denken 
en handelen in die geest. Daarbij gaat D66 
steeds pragmatisch, nuchter en op basis van 
feiten te werk. U mag ons hierop aanspre-
ken, daarom vertellen wij u dit.

Johanna Prick
Fractievoorzitter D66

d66fractie@bronckhorst.nl

Onze kijk op de wereld
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Kaskenade
 B. Helder
 C. Faelen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Het draait bij dit evenement dus om 
sport met oude motoren, waarvan 
vele ouderen de namen nog wel zul-
len herkennen, waaronder: Kreidler 
(in vele uitvoeringen als VS, LBS, Ho-
moet, Gebben en Van Veen), Sachs, 
BSA, MATCHLESS, LITO, JAWA, Mo-
rini, DKW, IFA, Greeves, Bultaco, 
Sparta, Hedlund, Husqvarna, Maico, 
CZ, Montesa, CCM en ook motoren 
van huidige merken als Yamaha, Su-
zuki, Honda en KTM komen aan de 
start. Op het circuit zullen de rijders 
alles uit hun fraaie motoren probe-
ren te halen, ze geven het materiaal 
flink op de donder, echter in het 
rennerskwartier zullen ze hun oude 
motoren vertroetelen. Veel motoren 
staan erbij in nieuwstaat, sommigen 
beweren zelfs beter als toen ze ooit 
geweest zijn. Uiteraard is het ren-
nerskwartier vrij toegankelijk, zodat 
iedereen al het fraais van dichtbij 
kan aanschouwen en een praatje kan 
maken met de rijders en monteurs. 
Mede door ´de Leeuw van Doetin-
chem”´ (Hennie Rietman) die in de 
jaren veertig en vijftig furore maakte 
op de Nederlandse en internationale 
motocrosscircuits, is motocross in de 
Achterhoek op de kaart gezet en is er 
een rijke motocross historie ontstaan. 
En dus zien we ook veel Achterhoe-
kers op de deelnemerslijsten. Regio-
nale rijders welke aan de start komen 
zijn o.a. Harry Markerink (Lochem), 
André Reukers (Harreveld), Ronald 
Roenhorst (Hengelo), Andre Kettela-

rij (Lochem), Arne Notten (Hengelo), 
Bart Roenhorst (Hengelo), Hans Pols-
voort (Lochem), Dik v.d. Kolk (Lo-
chem), Gerrit Siebelink (Dinxperlo), 
Ad Ridderhof (Hengelo), Gerard Mig-
chelbrink (Silvolde), Gerrit Lenselink
(Hengelo), Patrick Lenselink (Henge-
lo), Hans Leuverink (Silvolde), Jimmy
Wanders (Zevenaar), Gerrit Polsvoort
(Lochem), Paul Dulmen (Ulft), Henny
Berends (Didam), Sander Bruggert 
(Aalten), Christaan van Voorst (Zut-
phen) en als zijn schema het toelaat
zal ook Bennie Jolink (Hummelo) op
zijn BSA te bewonderen zijn. De oude
techniek wordt met de geuren van 
Castrol-olie versterkt en veel rijders
dragen ook de kleding van toen, de
tijden van weleer komen weer tot
leven … Naast de solo motoren ko-
men ook de viertaktzijspannen aan 
de start. De coureurs en bakkenisten
moeten er alles aan doen om met de-
ze zware zijspanmotoren goed voor
de dag te komen en dat doen ze dan
ook met volle overtuiging, spectakel
gegarandeerd. Kom op 23 juni jaar
´de Heksenplas´ om de gemoedelijke
sfeer te proeven en sportieve en tech-
nische hoogstandjes te bewonderen.
De trainingen zijn vanaf 9.30 uur en
wedstrijden vanaf 12.30 uur. Jeugd
t/m 15 jaar en ´klassiekers´ vanaf 65
jaar mogen gratis van de sport ge-
nieten, anderen betalen een geringe
entreeprijs. Het circuit ´de Heksen-
plas´ is te bereiken via de Sliekstraat
(N314), afslag Rozengaarderweg.

TCD Hummelo

NK Classic Motocross in 
Hummelo

Hummelo - Op zondag 23 juni worden op ´de Heksenplas´ de NK mo-
tocrosswedstrijden voor ´klassieke´ motoren gehouden. Meer dan 150
rijders zullen naar Hummelo komen om op het fraaie in de Kruisberg-
sebossen gelegen motocrosscircuit hun crosskwaliteiten en hun fraaie
oude motoren aan den publieke te tonen. De wedstrijden tellen voor
het Nederlands Kampioenschap en dus zullen de coureurshet uiterste
van mens en machine vergen om zoveel mogelijk punten in de wacht
te slepen. TCD Hummelo is de organiserende vereniging.

Alle voorbereidingen en ontberin-
gen van de afgelopen maanden re-
sulteerden in de volgende aantallen. 
De hardlopers Han Deunk en Miri-
am Jansen gingen respectievelijk op 
woensdag 2x omhoog en op donder-
dag 3x omhoog. De fietsers deden het 

op donderdag als volgt: Jan Plekken-
pol en Jan Rhebergen 5x; Kitty Wae-
nink, Kirsten Remerie, Joop Spijkers, 
Marnix Schoppers en Marcel Heinen 
4x en Simone Hut en Henk Platvoet 
3x.

Alle teamleden en hun begeleiders 
kijken terug op een geweldige onuit-
wisbare ervaring. De sfeer die onder-
ling heerst is echt onbeschrijfelijk.
Team Bronckhorst bedankt nogmaals 
al hun sponsoren / donateurs en na-
tuurlijk alle supporters voor hun 
warme, spontane reacties tijdens en 
na hun prestaties.

Team Bronckhorst bedwingt de 
Alpe d’Huez

Woensdag 5 en donderdag 6 juni was het dan eindelijk zover voor de 
leden van Team Bronckhorst; deelname aan Alpe d’HuZes.

Vorig jaar is een aantal boerenerven 
aangemeld vanuit de VKK-achterban. 
Als u een boerenerf kent in uw eigen 
omgeving dat volgens u in aanmer-

king komt voor de verkiezing, wilt 
u dit boerenerf dan aanmelden via 
www.boerenerfgoedgelderland.nl

Verkiezing Boerenerf van 
het jaar 2013 in Gelderland
Regio - Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Gelders Genootschap
en Gelders Erfgoed organiseren ook dit jaar weer samen onder de
naam ‘Boeren-Erf-Goed-Gelderland’ de verkiezing van het Boerenerf
van het jaar 2013 in Gelderland.

Zorg- en recreatieboerderij de Bult 
is een woon- en werkgemeenschap 
waarin mensen met een verstande-
lijke, (tijdelijke) psychische/psychia-
trische en/of sociale beperking kun-
nen verblijven en waar zij worden 
ondersteund en begeleid. Het aanbod 
bestaat uit dagactiviteiten, kamers 
met zorg, zorgunits, logeeropvang, 
leerwerktrajecten en re-integratie. 
Er komen op de Bult deelnemers uit 
allerlei leeftijdscategorieën met ver-
schillende problematieken. De zorg-
activiteiten zijn gericht op mensen 
die in ‘de gewone maatschappij’ om 
uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet 
mee kunnen komen, maar wel uitda-
ging zoeken in (begeleide) werkzaam-
heden. De deelnemers aan de dagac-
tiviteiten zijn momenteel veelal kin-
deren, jongeren en volwassenen met 
een aan autisme verwante stoornis. 
Daarnaast komen ook mensen met 
andere beperkingen naar de Bult, 
waar plaats wordt geboden aan men-
sen die in een rustige, vertrouwde 
omgeving willen werken en/of zich 
voorbereiden op re-integratie in het 
‘gewone’ maatschappelijke (werken-
de) leven.
Zorg- en recreatieboerderij de Bult is 
aangesloten bij de landelijke federa-
tie voor zorgboeren. Deze stelt als eis 
dat haar leden het kwaliteitssysteem 
hebben gehaald om van kwaliteit 
verzekerd te zijn. Het certificaat is 
in 2011 gehaald en woensdag 5 juni 
2013 heeft de audit plaatsgevonden, 
naar aanleiding waarvan een positief 
advies zal worden gegeven aan de 
landelijke federatie voor zorgboeren. 
De Bult staat daarom genoemd op de 
landelijke website. Daarnaast vindt 
de Bult het ook belangrijk dat deelne-

mers en hun netwerk tevreden zijn. 
Om dit te meten is een tevredenheid-
senquête gemaakt. Naast het lidmaat-
schap aan de landelijke federatie voor 
zorgboeren is zorg- en recreatieboer-
derij de Bult aangesloten bij de coöpe-
ratie boer en zorg, waardoor ook zorg 
in natura geleverd kan worden.

Zorg- en recreatieboerderij de Bult 
is ook een leerbedrijf. Menig stagiair 
van verschillende opleidingen (zorg-
hulp, pedagogiek, spw, medewerker 
maatschappelijke zorg, sph, helpen-
de welzijn, dierenverzorging, maat-
schappelijke stage, maatschappelijk 
werk) vindt zijn of haar weg naar 
deze zorgboerderij. Gezocht wordt 
naar mentoren die hand- en span-
diensten willen verrichten bij het be-
geleiden van bewoners, waarbij men 
kan denken aan het meerijden naar 
instanties, formulieren invullen, de 
administratie op orde houden, een 
praatje maken bij de koffie of tijdens 
een fietstochtje. Ook kunnen vrijwil-
ligers terecht die iets zouden willen 
doen met tuinonderhoud. Als ie-
mand interesse heeft voor welke klus 
dan ook, eenmalig of voor vaker, kan 
vrijblijvend contact opnemen. Het 

komt ook vaker voor dat een groep 
personeelsleden, een organisatie of 
een groep jongeren die op kamp zijn 
een (halve) dag komt helpen klussen. 
Alle hulp is welkom.

Stichting vrienden van de Bult is in 
2011 opgericht om onder andere te 
helpen bij het verkrijgen van gelden 
via subsidies, sponsoring en fondsen, 
maar ook om advies te geven en nieu-
we ideeën en initiatieven aan te dra-
gen. Zo is door het stichtingsbestuur 
vorig jaar bij het coöperatiefonds van 
de Rabobank een aanvraag gedaan 
voor een bijdrage om gecertificeerde 
speeltoestellen aan te kunnen schaf-
fen.

Wie geïnteresseerd is in de mogelijk-
heden die de Bult te bieden heeft, 
graag eens rondkijkt of meer wilt we-
ten? Die is van harte welkom tijdens 
de open dag op 23 juni van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Wie niet zo lang wil 
wachten, belt, mailt of schrijft met 
Harriët Hiddink, Beekstraat 13, 7227 
NC Toldijk, telefoon (0575) 451305, 
info@zorgboerderijdebult.nl of kijk 
op de site: 
www.zorgboerderijdebult.nl.

Open dag zorg- en recreatieboerderij 
de Bult Toldijk
Toldijk - Zorg- en recreatieboer-
derij de Bult is één van de acht 
zorgboerderijen in de gemeente 
Bronckhorst die lid is van de Ver-
eniging voor Zorgboeren Oost 
Gelderland (VZOG). Tijdens de 
open dag kunnen belangstellen-
den een kijkje achter de scher-
men nemen. De open dag is op 
zondag 23 juni van 10.00 – 17.00 
uur en niet ook op zaterdag in 
tegenstelling wat op de affiche 
staat.

Aangeschafte speeltoestellen mede dankzij het coöperatiefonds van de Rabobank.
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De EK wedstrijden in Frankrijk, ken-
de wat het weerbeeld betreft twee 
gezichten, de eerste dag heet, 35 gra-
den en een dag later ruim tien gra-
den minder. Bas: ‘ Dat kwam door 
de gigantische regen in de nacht van 
zaterdag op zondag. Het kwam toen 
met bakken naar beneden. Voor mij 
best wel even wennen. Met name in 
de eerste ronde op een spiegelglad 
traject. In de laatste crosstest van 
de tweede ronde kwam ik in een af-
hangende helling met mijn schouder 
tegen een boom, waardoor ik linksaf 
het dal inschoot’, zo kijkt hij terug. 
Door de val raakte hij klem en kostte 
het Bas veel tijd om daar weg te ko-
men. Dat betekende een tijdverlies 
van 1,5 minuut en dat kon hij in het 
verdere verloop van de wedstrijd niet 
meer goedmaken.
Bas: ‘ Ik eindigde daardoor op de 
tweede dag op de dertiende plaats. 
Natuurlijk wel even balen, maar toen 
ik de finish was gepasseerd over-
heerste toch het positieve gevoel’, zo 
zegt hij. Om niets aan het toeval over 
te laten arriveerde de Nederlandse 
equipe al een paar dagen voor de en-
duro in Bar sur Seine. Bas: ‘Zo kon ik 
de tijd nemen om het crossparcours 
te verkennen. Ik heb de proeven drie 
keer gelopen zodat ik zaterdagmor-
gen bij het vertrek precies wist wat 
mij tijdens de proeven te wachten 
stond. We reden beide dagen drie 
ronden van 65 kilometer met daarin 
opgenomen twee crosstests en één 
endurotest. De rit verliep op zaterdag 
aanvankelijk erg goed. Helaas moest 
ik één proef afleggen met een kapotte 
voorrem. Toen heb ik 25 seconden la-
ten liggen. Toch bleef ik vrij rustig, ik 
ben een coureur die zich de ‘kachel 
niet zo gauw laat aanmaken’, zo zegt 

Bas.
Gelukkig had het ‘pechduiveltje’ wei-
nig plezier van zijn aanwezigheid 
want Erwin Plekkenpol trad in die 
fase van de wedstrijd op als reddende 
engel . Bas daarover: ‘ Erwin heeft de-
ze EK enduro namelijk als Pre- Rider 
gedaan. Dat hield in dat Erwin een 
dag voor de enduro begon, het traject 
mocht verkennen. Zijn bevindingen 
mocht hij vrijdagavond met de Ne-
derlandse coureurs delen. Ieder land 
had namelijk zo’n Pre-Rider’, aldus 
Bas Klein Haneveld. Tijdens de beide 
enduro- dagen reed Erwin Plekkenpol 
op een alternatieve route (harde weg) 
ook het hetzelfde traject. En daar, 
waar het was toegestaan, mocht hij 
Bas Klein Haneveld , indien noodza-
kelijk helpen. Bas: ‘Toen ik namelijk 
de voorrem stuk had, heeft Erwin het 
remsysteem van zijn motor op mijn 
motor gezet zodat ik weer vol gas ver-
der kon rijden. Erwin moest toen zijn 
eigen weg zonder voorrem vervolgen, 

maar dat was geen probleem voor 
hem’, zo zegt Bas die zaterdag uitein-
delijk op de tiende plaatst eindigde.
Tijdens de enduro in Frankrijk maak-
te Bas Klein Haneveld deel uit van het 
WPM KTM team dat verder bestond 
uit Robin Nijkamp en Ismo ten Velde. 
Dit merkenteam staat in het tussen-
klassement van de EK thans op een 
fraaie derde plaatst. De komende we-
ken gaat Bas Klein Haneveld enkele 
crosswedstrijden rijden. ‘Leuk om te 
doen, maar de enduro blijft toch mijn 
favoriete tak van motorsport’, zo zegt 
Bas. De strijd om het Nederlands 
kampioenschap enduro wordt op 
5 oktober voortgezet in Havelte. De 
ONK enduro in Vorden wordt zater-
dag 26 oktober verreden. In die com-
petitie staat Bas Klein Haneveld in 
het tussenklassement op derde plaats 
met vijftien punten achterstand op 
koploper Lucas Dolfing. ‘Hoog tijd 
dat daar verandering in komt’, zo 
zegt Bas lachend.

Terug van Europees kampioenschap enduro Frankrijk

Bas Klein Haneveld: 
‘Het was zwaar en erg leerzaam’
Vorden - Moe, tevreden maar 
toch ook wel een tikkeltje te-
leurgesteld kwam VAMC coureur 
Bas Klein Haneveld terug uit Bar 
sur Seine. Een plaats ter hoogte 
van Parijs en zo’n 700 kilometer 
verwijderd van Vorden. Voor Bas 
dit seizoen zijn derde (zaterdag ) 
en vierde (zondag) wedstrijd die 
meetelt voor het Europees kam-
pioenschap enduro. De eerste 
twee wedstrijden vonden eind 
april in Italië plaats.

Bas Klein Haneveld weer terug uit Frankrijk

Verschillende groepjes renners pro-
beerden weg te komen maar het ver-
schil werd nooit echt groot. Van den 
Berg werd winnaar en Rens te Stroet 

lukte het om een 8e plek te verove-
ren op 23 seconden van de winnaar.
Dat er nog meer renners actief deel-
genomen hebben aan wedstrijden
door het hele land blijkt wel uit de
overige uitslagen van RTV Vierakker-
Wichmond. MTB CUP Heeswijk-Din-
ter 36e plaats voor Eddy Heuvelink
(Masters 40+). 
Ronde van de Kerspelen 44e plaats
Martijn Versteege (ook Kanjers voor
Kanjers Team).
Klimcriterium ‘s-Heerenberg 24e
plaats Gerben Ketting (Sportklasse)
en een 14e plaats voor Thijs van
Amerongen (Elite-Belofte-Amateurs).
Ronde van Warnsveld 39e plaats Koen
Jansen (Nieuwelingen); 6e plaats Pe-
ter Makkink (Masters 40+);14e plaats
Erik de Greef (Masters 40+).17e plaats
Ralf Vos (Masters 40+).

Rens te Stroet rijdt goede 
Parel van de Veluwe
Vorden - Tijdens de 28e Parel 
van de Veluwe ; een wielerwed-
strijd over 181 km met start en 
finish in Harderwijk, reed Rens 
te Stroet een goede race. In de 
beginfase lag het tempo zo hoog 
dat demarreren weinig zin had, 
renners die dit toch probeerden 
werden al snel weer ingerekend. 
Zo probeerde ook een trio met 
Rens te Stroet van Cyclingteam Jo 
Piels (ook clublid van RTV Vierak-
ker-Wichmond) na 40 km weg te 
rijden uit het peloton, maar ook 
hun poging werd na enkele kilo-
meters teniet gedaan.

Daarna is het de beurt aan de Sport-
klasse, over een afstand van 50 km. 
Op het snelle parcours is het meestal 
moeilijk om met een groepje weg te 
rijden, maar de renners zullen ze-
ker proberen om een massasprint 
te ontlopen. Bij deze categorie zijn 
er verschillende renners van de RTV 
die een poging zullen doen om de 
eigen ronde te winnen, te weten 
Erik de Greef, Kevin van Kesteren en 
Chris Limpers, allen uit Vorden en 
daarnaast Gerbert Ketting, Ralf Vos, 
Martin Weijers en Peter Makkink. 

Verdere favorieten zijn natuurlijk
Arnout Hurenkamp uit Enschede die
de ronde al 3x achter elkaar heeft ge-
wonnen. Verdere ‘klappers’ zijn Ron
Paffen uit Milsbeek, Ron Dooyeweerd
uit Harderwijk en Arjan Seunninga 
uit Ede.
De dag wordt afgesloten met de wed-
strijd voor Amateurs over een afstand
van 60 km. Daar is de grote favoriet
Marcel Alma uit Harskamp. Maar ook
de oud RTV-leden Richard Sleumer 
uit Eindhoven en Giorgio Renleo uit
Deventer zullen proberen deze ronde
te winnen. Tot nu toe geen RTV-ers 
aan de start. In deze categorie waren
altijd veel RTV-ers actief, maar deze
keer staat er nog GEEN op de start-
lijst. Het is wel de hoogste categorie
van deze dag. De organisatie is trots
dat het voor de 35e keer gelukt is dit
fantastische wielerevenement te or-
ganiseren. Dat is een felicitatie waard
voor de vele vrijwilligers van RTV 
Vierakker-Wichmond. Maar ook een
felicitatie voor de sponsoren die dit,
door hun financiële bijdrage, mede
mogelijk maken.

Organisatie in handen van RTV Vierakker-Wichmond

Zondag 23 juni Ronde van Vorden
Vorden - Zondag 23 juni gaat de 
35e editie van de Wielerronde van 
Vorden van start. Het parcours is 
het zelfde gebleven, net als vorig 
jaar wordt dit evenement ver-
reden op het industrieterrein 
Werkveld. De start / finish is op 
de Industrieweg langs het spoor. 
Deze wielerronde start met de Ra-
bo Dikke banden race. De jeugd 
uit de regio, in de leeftijd 7 t/m 
12 jaar gaat dan strijden om de 
podium plaatsen.

Om dit uit te kunnen voeren, riep zij 
de hulp in van 5 collega’s van de Ver-
eniging Tekentaal, te weten: Gonnie 
Bal, Emmy Janssen, Erit de Roeper, 
Ineke van Loenen en Ingrid Kesler, 
die direct bereid waren om dit idee 
uit te werken. Op een muur van 1,22 
m breed en 4,88 m lang werden 256 
vierkanten papieren ‘tegels’ uitgeme-
ten van 15 bij 15 cm, zodat er 256 
anonieme wensen geschreven kon-
den worden en met aan de zichtbare 
kant van het papier even zoveel te-
keningen. De voorbereiding was met 
zorg gedaan en het enthousiasme 
waarmee tijdens de 24 uur van de Sa-
menloop getekend en geschreven is 
door jong en oud was voor allen een 
feest om te zien.
De tekentaal- docenten hebben in 
wisselende samenstelling het hele 
proces van de opbouw van de muur 
in goede banen geleid. Een lach maar 
ook menige traan rolde tijdens het te-
kenen. Er werden mooie interessante 
gesprekken gevoerd. De laatste hand 
werd gelegd door een meisje met een 

prachtige tekening van haar eigen 
hand, hoezo symbolisch? Waar de 
muur nu terecht gaat komen, is nog 
even de vraag. Hij is zo indrukwek-
kend mooi geworden, dat het jam-
mer zou zijn als hij zomaar ergens 
op een zolder verdwijnt. De teken-
taaldocenten zouden het heel pret-
tig vinden als deze muur een mooi 
plekje krijgt in een verzorgingshuis, 
ziekenhuis of de hal van een groot 

openbaar gebouw. Contact hierover 
kan worden opgenomen met Erit 
de Roeper: 06-10681316. Zij heeft de 
muur voorlopig onder haar hoede 
genomen.Tekenen geeft rust en als 
men eenmaal aan het tekenen was, 
werd het motto ‘Sta even stil bij de 
betekenis van deze samenloop’ dan 
ook door menigeen zo ervaren. De te-
kentaal- docenten tekenen nu alvast 
weer in voor over 5 jaar.

Wensmuur Samenloop voor 
Hoop succes
Vorden - Moe maar voldaan kijkt 
Josée van der Staak terug op 24 
uur tekenen in Wichmond, tij-
dens de SamenLoop voor Hoop 
Bronckhorst. Enkele maanden ge-
leden werd zij benaderd door het 
bestuur van de Samenloop of zij 
een idee had voor een wensmuur. 
Dat idee had Josée wel.

Deze rit met een lengte van 50 kilo-
meter, was uitgezet door Peter van 

Huffelen en Wim Wisselink. 
De uitslagen waren als volgt: A-
Klasse: 1 Gerrit van Assen Zwolle 77
strafpunten. Idem B- Klasse: 1 Harrie
Horsting Vorden 282 strafpunten.
Idem C-Klasse Jan Traa Leusden 172
strafpunten.

VAMC De Graafschaprijders
Vorden - VAMC De Graafschaprij-
ders organiseerde afgelopen zon-
dag een oriëntatie- puzzelrit voor 
auto’s.

PV De IJsselbode Steenderen
Op zaterdag 15 juni vlogen de duiven 
van PV De IJsselbode Steenderen vanaf 
NANTEUIL LE HAUDOUIN (ca 400 km). 
De duiven werden gelost om 11.15 
uur. Door de harde zuidwesten wind 
werden er hoge snelheden behaald. 
De eerst duif werd geklokt door Ria 
Luesink om 15.03 uur en maakte een 
snelheid van 1773 mpm. Uitslag: Ria 
Luesink (4/10) 1 4 6 10, Hulshof H. (7/8) 
2 3 5 8 9 12 19, Kelderman G.H.H. (1/8) 
7, Dieks H. (4/16) 11 13 14 16, Hendriks 
P.R.J.(2/16) 15 17, Stoel G. (1/6) 18. De 
bloemenprijs 17e plaats: P. Hendriks.

PV De Koerier Zelhem
De 177 duiven van 18 deelnemers wer-
den op 15 juni om 13.00 uur gelost in 
CHALONS EN CHAMPAGNE. Harrie 
Niesink pakte met zijn geweldige jaar-
ling doffer NL-13-1347632 de 1e prijs in 
de vereniging P.V. de Koerier te Zelhem 
en de 2e prijs in de CC de Graafschap. 
Deze doffer kan zomaar eens uitgroei-
en tot de schrik van Zelhem e.o.
Uitslag: Gerrie Niesink (2/14) 1 12, H. 
Wassink (9/19) 2 3 6 10 11 16 26 31 
45, J. Berendsen (5/15) 4 21 27 38 41, S. 
Gemmink (3/6) 5 36 44, A. Kamperman 
(9/18) 7 8 9 20 22 23 25 35 39, Mathilde 

Velthorst (3/10) 13 14 30, J. Wassink
(3/11) 15 19 24, Wilma Meijerman (1/6)
17, F. Meijerman (2/7) 18 42, Comb.
Menkhorst (3/16) 28 32 33, H. Eenink
(3/10) 29 37 40, J. Reindsen (1/13) 34, R.
van Aken (1/5) 43.

PV Vorden
Zaterdag 15 juni stonden de duiven in
CHALONS EN CHAMPAGNE. Lijkt me
lekker, aan de plaatsnaam te zien, mits
je van een wijntje houdt. Het duurde
tot 13.00 uur alvorens de manden wer-
den geopend, want er passeerde een
regen storing de vlieglijn. De duiven
gingen als raketten van start, want bin-
nen de 4 uur vliegen waren de prijzen
verdiend. Het was dit maal klauwver-
zorger M. Tiemessen die met de bloe-
men aan de haal ging, want zijn top-
per de 5000 was door het konvooi van
P.V. VORDEN niet bij te houden. Met 
een zuidwestenwind achter hebben ze
alleen bij het vertrek zijn staart nog 
kunnen zien. Uitslag: Marc Tiemessen
(3/13) 1 3 13, W.J.S. Verbeek (4/11) 2 10
12 19, R. de Beus (1/2) 4, E. Bruinsma
(2/13) 5 21, Ashley Eykelkamp (5/18) 6
8 16 18 20, H.J Stokkink (2/10) 7 11,
T.J. Berentsen (3/9) 9 14 23, D.J. Gotink
(2/10) 15 22, Roy Schipper (1/4) 17.

D u i v e n b e r i c h t e n
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst: PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo. Za-
terdag 15 juni werd gevlogen vanuit Nanteuil le Haudouin en Chalons
en Champagne.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Kaskenade: “Kaskenade maken.” Herrie, tumult maken. 
Iederbots maakt dee klanten kaskenade,”zeg moder 
Schilderink

 B. Helder: 
1. Schoon, netjes. “’t is ter arg helder.””Da’s ne helder 

mensken.”
2. “’t Geet ter helder op.”Gezegd als: (a) Het hard regent, 

oweert, stormt e.d. of (b) er flink gefeest of heftig 
geredetwist wordt.”

 C. Faelen:
1. “Den faelt wat. “Hem mankeert wat, hij heeft iets.”
2. “Wat faelt ter an?” Wat is er fout? Wat hapert er aan?
3. Schelen, ontbreken. “Der faelen maor weineg an of ik 

had Hinnen Bennie onder de fietse ehad.”

Dirtkings is een strijd door de mod-
der waarbij je vele spectaculaire 
hindernissen tegen zult komen. “Bij 
Dirtkings gaat het om het saamhorig-
heidsgevoel”, zo laat de organisatie 
weten. “Meedoen is belangrijker dan 
winnen.”
Die sfeer wordt al gecreëerd bij de 
start. De honderden deelnemers wor-
den door een DJ opgepept met opzwe-
pende muziek. Als men vervolgens 
de eerste duik in de modder heeft 
genomen, gaan alle remmen los. De 
meest spectaculaire hindernissen 
moeten overwonnen worden. “Vaak 
is dat niet in je eentje te doen en 
moet je dus wel samenwerken.” Als 

je je met een groep opgeeft kunnen 
dat je vrienden zijn, maar onderweg 
kom je ook genoeg wildvreemden te-
gen met wie je een band in de mod-
der opbouwt.
Het feestgevoel zal gedurende de hele 
dag heersen bij de deelnemers , verze-
keren de organisatoren. “Velen gaan 
er verkleed het parcours op. En daar-
naast zorgen de obstakels ook voor 
het nodige vermaak.” Neem de twee 
hindernissen met stroom. “Altijd la-
chen om je vrienden een paar flinke 
schokken te zien krijgen, toch?”
Hoewel het parcours best pittig is, 
kan vrijwel iedereen met een beetje 
conditie aan dit evenement mee-

doen. “De eerste startgroep gaat voor 
de snelste tijd, maar alle anderen 
leveren een prestatie voor zichzelf 
waarbij de tijd geen rol speelt.” Bui-
ten adem? Dan is er alle tijd om even 
rustig bij te komen. En, nog tijdens 
de run kun je kiezen voor de route 
van zes of twaalf kilometer.
Eenmaal over de finish wordt er een 
groot feest gebouwd door alle met 
modder besmeurde dirtkings en dirt-
queens. “Dirtkings is echt hét uitje 
om met je team of collega’s te doen.” 
Ook voor individuele deelnemers 
wordt het een feest om nooit te ver-
geten. “Er hebben zich al mensen uit 
heel Nederland, maar ook uit België 
en Duitsland opgegeven!”
Iets voor jou? Meld je dan snel aan op 
www.dirtkings.nl

Scan de QR-code voor een video of 
ga naar het YouTube-kanaal van 
Dirtkings: dirtkingsobstaclerun

Dirtkings: samen feestelijk de 
strijd aan in de modder

Heelweg - Een beetje conditie, een flinke  portie doorzettingsvermogen 
en enorm veel zin om er met een grote groep mensen een gigantisch 
feest van te maken. Dat is alles wat je nodig hebt om mee te doen aan 
Dirtkings. Deze obstakelrace door de modder wordt zaterdag 29 juni 
gehouden op De Vennebulten in Heelweg. Deelnemers kunnen kiezen 
om 6 of 12 kilometer af te leggen.

Crossers Etienne Bax en Daniël Wil-
lemsen, beiden vorig weekeinde in 
Tsjechië nog zwaar gecrasht, deden 
uiteindelijk niet mee om de prijzen. 
Bax eindigde in de eerste manche 
nog wel als tweede, maar kreeg in 
de tweede manche motorproblemen. 
“Iets met de benzinetoevoer”, zei Bax. 
“Dat begon in de tweede bocht en 
stopte pas na drie volle rondes. Toen 
was het over.” Willemsen startte in 
de tweede manche niet meer. Voor 

team van Werven/Beunk eindigde de
eerste manche als elfde en daarmee 
het beste resultaat tot nu toe dit GP-
seizoen. Nadat in de tweede manche
het hekje was blijven staan vertrok
men ver in de achterhoede van een
veld van 30 teams richting de eerste
bocht. Getergd begonnen de heren 
een inhaalrace dat uiteindelijk resul-
teerde in een mooie vijftiende plek.
Na vijf Grand Prix wedstrijden staan
Adriaenssen/vd Boogaart nog steeds
aan kop gevolgd door Daiders/Dai-
ders en Giraud/Musset op een derde 
plaats. De Achterhoekse combinaties
van Werven/Beunk bezetten een der-
tiende plek, Roes/Kälin een veertien-
de en Willemsen/Bax een achttiende.
Komend weekend 22 en 23 juni GP
nr. 6 in Genk/België waar alle teams
weer zullen strijden voor nieuwe
kansen.

Bronckhorster Peter Beunk 
13e bij GP Varsseveld
Varsseveld - Ben Adriaenssen 
heeft met Ben van de Boogaart de 
WK-zijspancross op de Vennebul-
ten in Varsseveld op zijn naam 
gebracht. De Belg met Nederland-
se bakkenist leidde zondag op de 
zware zandbaan in beide man-
ches van start tot finish. Bronck-
horster Peter Beunk eindigde 
overall op een 13e plaats.

Bij AGF De Kruisbrink worden meer-
dere aardbeienrassen geplant, elk ras 
met hun eigen fijne smaak. Zij zijn 
onbespoten en liggen op een bedje 
van stro. Dick Garritsen is trots op 
zijn aardbeien en met name de koro-
na. Prachtig rode aardbeien, die groot 
van stuk en sappig zijn. Tijdens het 
Festival kregen ze vele complimenten 
over de smaak.

Garritsen levert al jaren verse (streek)
producten aan verschillen restau-
rants in de Achterhoek, zoals Ellens 
Restaurant in Zelhem, Gringo’s res-
taurant en het Singeland Ziekenhuis 
in Doetinchem. Maar ook aan Hotel 

Villa Ruimzicht in Doetinchem levert 
Dick Garritsen verse producten uit 
zijn winkel. Inderdaad, daar waar Ko-
ning Willem-Alexander en Koningin 
Maxima overnachtten en ontbeten 
voorafgaand aan hun bezoek aan Gel-
derland. Aan het ontbijt met onder 

andere de Achterhoekse Appelsap en 
aardbeien van De Kruisbrink.
AGF Garritsen, Kruisbrinkseweg 7, 
7227 DA Toldijk. Meer informatie en 
openingstijden staan op de website 
www.agfgarritsen.nl of volg op face-
book.

AGF De Kruisbrink Toldijk: de lekkerste 
aardbeien van de Achterhoek!
Toldijk - Vanaf begin juni komen 
de eerste aardbeien van de koude 
grond.Dick Garritsenvan Aardap-
pel-, Groente- en Fruitboerderij 
De Kruisbrink plukte ze zelf en 
nam ze mee naar het Culinair 
Festival Proef de 8erhoek, ge-
houden in Park Villa Ruimzicht 
in Doetinchem op zaterdag 8 en 
zondag 9 juni. Daar werden ze ge-
proefd en bijzonder goed gevon-
den: de lekkerste aardbeien van 
de Achterhoek!

Dick Garritsen plukt de korona aardbeien.

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4  per maand kleurt u mee. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur kleurt
het leven. 
Al voor € 4 kleurt 
u mee.

Word donateur

juist nu!

  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



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 25 van
17 t/m 22 juni

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O OPENINGSTIJDEN deze week
Maandag t/m vrijdag 8.00-21.00 uur

Zaterdag 8.00-20.00 uur
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Kom naar de Nationale eBikedagen en test welke eBike bij jou past!

-

Zaterdag 22 juni 2013
in Zutphen en  Vorden

Badkamer van de maand 
i.s.m.

Complete badkamer

8750,-
Inclusief montage en BTW

GévierDales en HCI werken samen met de show-
roomverkoop. Klanten van GévierDales kunnen 
voortaan terecht in de showroom van HCI.

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

Kijk voor meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

DOET JE HUIS GOED.HCI.
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Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

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

Proef nu de lekkerste Aardbeien van de achterhoek.

Ze zijn er weer 
Aardbeien van de koude grond. 

Heerlijke malse sla + komkommer samen 0.99
Zoete dikke kersen 500 gram 2.50
Hollandse bloemkool 1.25 p st.

Heerlijk vers gesneden rauwkost-salades 
uit onze snijkeuken.

Uw adres voor:
 IJzerwaren (ook alles per stuk)

 Gereedschappen
 Hout en plaatmaterialen
 Tuinhout (alles op maat gezaagd)

 Sterk in technisch materiaal
 Persoonlijke bediening
 Wij denken nog met u mee

 en geven graag advies
 Blijvende verkoop en vullen

 van progaangasflessen

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

(bromfiets)Rijbewijs A M

Maandaanbieding JUNI

Diverse tapijten 

elke 4 
e meter
gratis*

 * vraag naar de voorwaarden

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



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

facebook.com/garageteerinkbv

Bel 0575 465 525  |  www.gerritsmakelaardij.nl

VERKOOP EN INFORMATIE

www.debunte.nl

ONTWIKKELING

www.vancampenbouwgroep.nl

AANNEMER

REKENVOORBEELD MET STARTERSLENING
(bij een bruto inkomen van € 28.000,- / jaar indicatie)

Koopsom b.v € 141.000,00 von
Starterslening € 28.200,00
Hypotheekdeel € 112.800,00

Netto maandlast van ca. € 422,00*

www.dejong-lafeber.nl

ONTWERP

Voor meer informatie kunt u bellen met de makelaar

13 BETAALBARE APPARTEMENTEN
HOEK MARKTSTRAAT - RAADHUISSTRAAT HENGELO

Kopen met
starterslening 

mogelijk!

* rente inclusief afl ossing. 
Wijzigingen voorbehouden.

REKENVOORBEELD MET STARTERSLENING
(bij een bruto inkomen van € 24.000,- / jaar indicatie)

Koopsom b.v € 124.800,00 von
Starterslening € 24.960,00
Hypotheekdeel € 99.480,00

Netto maandlast van ca. € 374,00*

Een GOED alternatief 
voor HUREN!

Vanaf ca. € 124.800,- v.o.n.

REURPOP 2014:
                              13, 14 & 15 JUNI

IEDEREEN BEDANKT

VOOR HET LATEN SLAGEN VAN

REURPOP 2013!
IEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



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

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

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

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

Hoetinkhof 1A 7251 XM Vorden

Open dag
15 juni 2013 

10.00 tot 15.30 uur

Gotink beschikt over een prachtige showroom 
waar u zich uitstekend kunt laten voorlichten. 
Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast 
helpen bij de complete inrichting van uw bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

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

LOGISTIEK MEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1161647

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Lichtenvoorde zijn 
wij per direct op zoek naar een ervaren logistiek medewerker met 
affiniteit met techniek. Het betreft een vaste baan bij gebleken 
geschiktheid. Laden/lossen. Je werkzaamheden zullen bestaan 
uit: heftruck rijden, ingangscontrole & inslag van goederen, het 
coderen en boeken van goederen, het bevoorraden van diverse 
afdelingen, het voorbereiden van bouwpakketten t.b.v. productie, 
het verrichten van montagewerkzaamheden, het verzendklaar ma-
ken van uitgaande goederen en klanten/chauffeurs helpen. Reageer 
snel op deze leuke en vaste baan met goede vooruitzichten!

Functie eisen

TEAMLEIDER PRODUCTIE FOOD M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1152680 

Werkzaamheden

Je geeft leiding aan het team van 15 tot 20 medewerkers. Je zorgt 
voor een optimaal en efficiënt verloop van het hele productie- en 
distributieproces. Je bereidt de werkzaamheden voor. Je bent 
verantwoordelijk voor het opstellen van personeelsplanningen. 

de producten en de voedselveiligheid. Je motiveert, stimuleert en 
controleert je teamleden.

Functie eisen

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK1160694

Werkzaamheden

tergrond en kun je zelfstandig aan de kantbank programmeren en 
stellen, neem dan contact met ons op! Het betreft een structurele 
functie in een 2 ploegendienst met kans op een vaste baan.

Functie eisen

CARROSSERIEBOUWER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1161699

Werkzaamheden
In deze functie als carrosseriebouwer word je verantwoordelijk 
voor het assembleren van verschillende componenten (tank, assen 

tot een klant specifiek eindproduct. Dit gebeurt volgens technische 
werktekeningen en werkopdrachten. Het betreft een afwisselende 
functie een vaste baan in dagdienst.

Functie eisen

Helmink Wonen maakt het mooier bij u thuis

Zutphenseweg 24 Vorden Tel. 0575 55 15 14 

@helminkwonen        facebook.com/helminkwonen

Zomer
Sale!

Bankstellen - Kasten - Fauteuils - Tapijt - PVC vloeren - Laminaat etc. 

Profi teer nu!

30%10% 50%
tot 

70%!
Spectaculaire kortingen op 
meubelen en woningtextiel!

Staop
Relaxfauteuil 

2-zits bank
stof

Van 999,- 
voor 
€799.-

Vanaf

€499.-

KIJK VOOR ONS OPRUIMINGSAANBOD OP 
WWW.HELMINKWONEN.NL/VORDEN



M A K E L A A R S   -   B E D R I J F S M A K E L A A R S   -   A S S U R A N T I Ë N   -   H Y P O T H E K E N

Graaf Ottoweg 16  |  7241 DG  Lochem  |  T 0573 - 258 258  |  www.makkinga.nl

VERHUISPLANNEN?  WIJ HEBBEN HET MOOISTE AANBOD VOOR U

Harfsen - Bielderweg 2

Inhoud: 875 m³. Woonopp.: 229 m². 
Perceeloppervlakte: 930 m².

€ 545.000,- k.k.

Lochem - Albert Hahnweg 98

Inhoud: 600 m³. Woonopp.: 125 m². 
Perceeloppervlakte: 344 m².

€ 207.500,- k.k.

Vorden - Burg. Galleestraat 23

Inhoud: 265 m³. 
Woonoppervlakte: 91 m². 

€ 224.000,- k.k.

Borculo - Dr. Scheylaan 8

Inhoud: 1.140 m³. Woonopp.:  256 m². 
Perceeloppervlakte: 1.300 m².

€ 449.000,- k.k.

Harfsen - Lochemseweg 149

Inhoud: 850 m³. Woonopp.: 220 m²,  
waarvan 190 m² op eerste verdieping.

€ 239.000,- k.k. 

Lochem - Pr. W. Alexanderlaan 25

Inhoud: 363 m³. Woonopp.: 124 m².
Perceeloppervlakte: 330 m².

€ 179.000,- k.k.

Vorden - Hoetinkhof 117

Inhoud: 607 m³. Woonop.: 172 m². 
Perceeloppervlakte: 291 m².

€ 289.000,- k.k.

Borculo - Korte Wal 26

Inhoud: 527 m³. Woonopp.: 167 m². 
Perceeloppervlakte: 192 m².

€ 239.000,- k.k.

Lochem - De Berkelhof 24

Inhoud: 500 m³. Woonopp.: 125 m². 
Perceeloppervlakte: 239 m².

€ 285.000,- k.k. 

Ruurlo - Borculoseweg 83

Inhoud: 710 m³. Woonopp.: 196 m². 
Perceeloppervlakte: 13.980 m².

€ 525.000,- k.k.

Vorden - Ruurloseweg 106

Inhoud: 1.695 m³. Woonopp.: 290 m².
Perceeloppervlakte: 1.760 m².

€ 499.000,- k.k.

Borculo - Lochemseweg 38

Inhoud: 535 m³. Woonopp.: 132 m². 
Perceeloppervlakte: 418 m².

€ 234.000,- k.k.

Lochem - Goorseweg 30a

Bouwkavel met bouwplan. 
Perceeloppervlakte: 7.565 m².

€ 275.000,- v.o.n.

Ruurlo - Kerkstraat 3-C

Inhoud: 426 m³. Woonopp.: 115 m². 
Perceeloppervlakte: 255 m².

€ 189.000,- k.k.

Barchem / Lochem - Dollehoedsdijk 1

Inhoud: 570 m³. Woonopp.: 124 m².
Perceeloppervlakte: 24.590 m².

€ 879.000,- k.k.

Gorssel - Kolkweg 2

Inhoud: 840 m³ (excl. gastenverblijf/atelier)
Woonopp.: 189 m². Perceelopp.: 11.510 m².

€ 1.195.000,- k.k.

Lochem - J.A. Staringweg 12

Inhoud: 1.411 m³. Woonopp.: 329 m². 
Perceeloppervlakte: 3.655 m².

€ 985.000,- k.k.

Lochem - Stiggoor 95 

Inhoud: 854 m³. Woonopp.: 227 m². 
Perceeloppervlakte: 1.300 m².

€ 875.000,- k.k.

Baak - Wichmondseweg 4a

Inhoud: 564 m³. Woonopp.: 154 m².
Perceeloppervlakte: 676 m².

€ 299.000,- k.k.

Bathmen - Gorsselseweg 12 a

Inhoud: 850 m³. Woonopp.: 200 m². 
Perceeloppervlakte: 1.400 m².

€ 649.000,- k.k.


