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Vorden E3 
op bezoek bij 
FC Twente
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spotten op land-
goed Hackfort

Viertal 
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groepen 1, 2 en 3

Oranjefeest 
Vorden zonnig en 
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Hoe? Zo! trekt al weer een hele tijd 
rond als ‘cabaret met een Achter-
hoeks accent’. Dat heeft naast een 
groot aantal optredens - in de regio 
maar ook ver daarbuiten - geresul-
teerd in een hoop publiciteit. Naast 
de schrijvende pers, zowel regionaal 
als landelijk, schonk ook de radio 
aandacht aan deze groep. Eerst uit-
sluitend lokaal en regionaal maar 
later trad Hoe? Zo! zelfs op in Jack 
Spijkerman’s ‘Spijkers met Koppen’. 
Ook de televisiemakers hadden be-
langstelling. Zo was de groep te zien 
in ‘Van Gewest tot Gewest’. En was 
Hoe? Zo! present bij de laatste ‘Zwar-

te Cross’. Het programma van Hoe? 
Zo! is vastgelegd op de cd Ut wodt al-
lemaol wel weer better. De gedichtjes 
(Kotte Riemkes) uit het programma 
zijn samen met andere ‘versjes’ uit-
gebracht in boekvorm. 

Dit jaar bestaat Hoe? Zo! 20 jaar. Dat 
is reden genoeg om dit najaar met 
een nieuw programma te komen. 
Om het oude programma in stijl af 
te sluiten hebben de leden besloten 
dit voor Vorden te doen in Theater 
onder de Molen te Linde. Ze komen 
dus nog één keer voorbij: Boer zoekt 
vrouw, De mannetjes, Roodmutsje en 

noem maar op. Voor velen al wel her-
kenbaar, voor een aantal misschien 
nog wel helemaal nieuw. Actuele 
thema’s worden in het dialect behan-
deld. Meer informatie over de groep 
op: www.cabaretgroephoezo.nl
Zondag 8 mei 15:00 uur biedt dus een 
unieke mogelijkheid om Hoe? Zo! te 
zien in een prachtige omgeving. “Dit 
theater past ons als een ouwe jas”, al-
dus de leden van de cabaretgroep. “De 
huiselijke sfeer, het intieme karakter, 
echt fantastisch!” En dat de groep er 
zich thuis voelt, bleek al wel tijdens 
‘De Nieuwe Start’. De wisselwerking 
met het publiek was geweldig. Dat 
zal nu niet anders zijn. Er wordt vast 
weer veel gelachen in Linde. Toegang 
inclusief koffie/thee en molenkoek 
vooraf, kinderen t/m 14 jaar half 
geld, meer informatie en reserveren 
op: www.theateronderdemolen.nl. 

‘Hoe ?  Zo ! ‘ in Theater onder de Molen

Cabaretgroep met ‘ Ut beste wa’w 
hadd’n ‘

Vorden - Het programma van het Theater onder de Molen te Linde 
ziet er het eerste seizoen erg aantrekkelijk uit. Op 26 maart vond ‘De 
Nieuwe Start’ plaats en op 17 april was de eerste reguliere voorstelling 
met Nathaly Masclé, ‘Femme Vocale’ en leerlingen. Nu is op zondag 8 
mei de beurt aan cabaretgroep ‘Hoe? Zo!’.

Met hulp van leiding en stagiaires 
van De Zon werd er hard gewerkt. 
Iedereen had een eigen bakje meege-
nomen. Daarin kwamen narcissen, 
paastakken en veel eieren met kui-
kentjes. Ondertussen werden er paas-
liedjes gezongen, al met al was ´t een 
gezellige avond.

Bloemschikken wooncentrum de Zon
Op de donderdag voor Pasen heb-
ben de bewoners van zorgcen-
trum De Zon met Monique van 
de Vordense Tuin paasstukjes 
gemaakt.

Leuke pakketjes voor leuke prijsjes, 
bv een ontbijtpakketje met kleine 
verpakkingen jam, hagelslag, rietsui-
ker, pasta en natuurlijk thee en een 
gezellige mok en bordje erbij. Of een 
boeketje gemaakt van allerlei soorten 
thee met kleine chocolaatjes. Je kunt 
ook dan mee doen aan de Wereldwin-
keldag ontbijt -actie. Bij een aankoop 
vanaf 5 euro krijg je een lot en uit de 

ingeleverde loten wordt iemand ge-
trokken die een gratis ontbijtpakket 
wint. De trekking vindt plaats op 14
mei dan is het Wereldwinkeldag. 

Genoeg redenen dus om snel naar
de Wereldwinkel te komen je maakt
moeder blij met een kadootje op moe-
derdag. En je maakt een moeder in
een ver land blij, want door produc-
ten uit de wereldwinkel te kopen geef
je die moeders de kans om zelf geld
te verdienen om voor haar kinderen
te zorgen. Dus veel blije moeders op
moederdag.
PS Wilt u de Wereldwinkel Vorden 
blij maken? Meld u dan aan als vrij-
williger, dit kan via de winkel .

Wereldwinkel ontbijt voor de 
liefste moeder van de wereld
Wil je je moeder iets anders dan 
anders geven op Moederdag kom 
dan snel even kijken in de We-
reldwinkel aan de Kerkstraat. 
Speciaal voor Moederdag hebben 
we leuke aanbiedingen , naast al 
onze andere producten.

Aansluitend aan de voorstelling kun-
nen vaders op deze dag ‘koken’ bij 
het naastgelegen ’t Proathuus. Dat
organiseert een lopend buffet, apart 
te reserveren: T 0575 556421 (mini-
maal 11 deelnemers).

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

Deze week
in Contact

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Terras
plantenbak

 12.99

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

Tel. (0314) 62 00 55

Drie-gangen-aspergemenu
Kop aspergesoep

***
Asperge Hollandse wijze of 

Asperge met zalm
***

IJs met verse aardbeien

 29,50



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

• Bij de Stichting Veilingcom-
missie kunt u iedere zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, witgoed, elektroni-
ca, huishoudelijke artikelen, 
boeken, enz., in het HAVO-
gebouw (Burg. Galleestraat 
69) te Vorden. Inbrengen 
van goed verkoopbare ar-
tikelen kan daar op zater-
dagmorgen tussen 9.00 uur 
en 10.00 uur of d.m.v. een 
telefonische afspraak. (tel. 
06-44629049). Tevens kunt 
u via dit nummer ook een af-
spraak maken voor doorde-
weeks halen of brengen van 
spullen. Kijkt u ook eens op 
onze website: www.veiling-
commissie.nl
• Wilt u uw oud ijzer kwijt? 
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16, 
(06) 51 60 15 16.

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 8 mei 10.00 uur, dienst.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 8 mei 10.00 uur, dhr. J. Boon, Zelhem. 

R.K. kerk Vorden:
Zondag 8 mei 10.00 uur, Woord- en communieviering, mmv 
Vokate.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 7 mei 17.00 uur, Woord- en communieviering koor-
leden.
Zondag 8 mei 10.00 uur, Woord- en communieviering,
heren.

Tandarts
7/8 mei G.M. Wolsink, Laren, tel. 0573 - 40 21 24.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig 
zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie 
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek 
 komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur 
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-
19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit 
(ICU): Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 
uur. Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen 
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen 
op het gebied van  wonen, welzijn en zorg. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoek-
adres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur)  inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de  Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Af te halen tegen ad-
vertentiekosten; 4 gips-
platen van 300 x 120 cm. 
Vennemansweg 2 Vorden 
tel; 556533

�

Voor de allerliefste moeders

Moederdag-aanbiedingen

Moederdagvlaai
met verse aardbeien

 6-8 pers. 8,95

Moederdagtompoucen
met aardbeien

4 stuks 5,95

Moederdagtaart
met slagroom en aardbeien

 12,50
Aanbiedingen geldig op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 2011

Bijles: docent scheikun-
de MAVO, HAVO en VWO 
biedt ondersteuning voor uw 
dochter of zoon. tel: 0575 - 
55 11 40 of 06 - 54 76 47 61

�

Ervaren freelance secreta-
resse voor al uw secr. werk-
zaamh. Tel. 06-22157868

�

Zijn er allerlei zaken die u 
in het dagelijks leven als las-
tig ervaart? Ik bied u graag 
hulp waardoor u op een 
prettige manier kunt leven. 
Zorgvriendin 06 20247397

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 9 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Nieuwe oogst
Hollandse bospeen  0.99
Nieuwe oogst
Satsuma mandarijnen 20 voor  2.99     
Hollandse asperges
Dagverse aanvoer & scherp geprijsd!   

Nieuwe oogst
Doré aardappelen   2 kilo  2.99      

Huisgemaakte aspergesoep
 liter 4.95     

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

Alleen op afspraak.

Volleyballen bij Socii? 
Volleybal altijd al een leuke 
sport gevonden? Of tijdens 
het stratenvolleybal enthou-
siast geworden? Kom een 
keer gratis en vrijblijvend 
meetrainen op woensdag 
11 mei van 20 uur tot 21.30 
uur Locatie: Sporthal de 
Lankhorst in Wichmond. Er 
zijn verschillende teams die 
nog versterking kunnen ge-
bruikten! Recreantenteams: 
dames, heren of mix. 
Competitieteams: dames. 
Voor info bel Sylvie 06-
57337635 of Sandra 06-
46366403

�

Dagmenu’s 4 t/m 10 mei
Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-
dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

 8,50. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. Dagmenu 
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 4 mei Mosterdsoep / Varkenshaasmedaillons 

met champignonsaus, aardappelen en seizoensgroente.

Donderdag 5 mei Spies de Rotonde met aardappelen en 

rauwkost / Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 6 mei Minestronesesoep / Zalmfilet met dillesaus, 

rijst en seizoensgroenten.

Zaterdag 7 mei Spareribs met zigeunersaus, spicy wedges 

en rauwkost / IJs met slagroom.

Maandag 9 mei Aspergesoep / Gehaktbal uit eigen keuken 

met aardappelpuree en seizoensgroente.

Dinsdag 10 mei Wiener schnitzel met aardappelen en sei-

zoensgroenten / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even  binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas



Op dinsdag 10 mei 2011 zijn wij 60 jaar getrouwd

Louis Oldenhave
&
Leida Oldenhave-Wassink
Wilt u ons feliciteren, dan bent u deze dag van har-
te welkom tijdens de receptie die gehouden wordt 
van 14.30 uur tot 16.30 uur in café-restaurant “Den 
Bremer”, Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

Mei 2011 
Lamstraat 2
7227 NA Toldijk

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Je weet, eens zal het gebeuren.
Je weet, eens zal zij er niet meer zijn.
Je weet, de leeftijd is er naar, maar toch:
Het verdriet en het gemis is groot.
Een periode is voorbij, komt nooit meer terug.
Je weet het, maar toch...

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor 
alle liefde, warmte en hartelijkheid waarmee zij ons 
heeft omringd, delen wij u mede dat is overleden 
onze lieve zorgzame moeder en oma

Gerda Groot Jebbink - Nijhuis
sinds 31 januari 1998 weduwe van

Reint Groot Jebbink

* Vorden † Vorden
14 februari 1923 22 april 2011

 Lopik:  Alice Bargeman - Groot Jebbink
  Fré Bargeman
  Mieke en André
  Jeroen en Marjon

 Vorden:  Margreet Bargeman - Groot Jebbink
  Jan Bargeman
  Simon
  Renske
  Laura

Vorden, Margrietlaan 3

Correspondentieadres:
M. Bargeman - Groot Jebbink
Ruurloseweg 89a
7251 LC Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wij ontvingen het bericht dat 

Jaap Kettelerij 

is overleden.

Jaap is bijna dertig jaar een trouw lid van ons koor 
geweest. Ook toen hij vanwege zijn gezondheid 
geen lid meer kon zijn, bleef hij zeer betrokken. 
Hij blijft in onze herinnering.

Bestuur en leden van het 
Vordens Mannenkoor

Alle reacties in de vorm van uw aanwezigheid 
op de receptie, de vele bloemen en of kaarten 
hebben ons 60 jarig huwelijk op 6 april jl. tot een 
onvergetelijke dag gemaakt.

Hartelijk dank daarvoor!

Henk & Hanna 
Bosch-Radstaak

Beukenlaan 17
7255 DK Hengelo Gld.

 Nooit meer zul je door de tuin lopen
 Waar iedere bloem en iedere plant
 Getuigde van je zorgende hand
 Nu ging de hemeltuin voor je open

Na twee zeer droevige weken om het overlijden 
van haar geliefde man is overleden onze dappere 
moeder, schoonmoeder en onze lieve oma

Derkje Gotink-Hietveld
Sinds 8 april jl. weduwe van Derk Gotink

4 augustus 1928  22 april 2011

Henny Hasselo-Gotink
Willem Hasselo
 Jos en Kim
 Sanne

Dick Gotink
Dinie Gotink-Roeling
 Stef en Lydia
 Anne
 Tieme

Ger Bier-Gotink
Rick Bier

Onze grote dank gaat uit naar alle medewerkers 
van de verpleegafdeling Cardiologie van Gelre 
Zutphen voor hun liefdevolle verzorging van onze 
moeder en oma en de geweldige steun voor ons 
als familie de afgelopen weken.

Correspondentieadres:
Ruurloseweg 9
7251 LA Vorden

De begrafenis heeft donderdag 28 april jl. plaats-
gevonden.

Met ontroering en plezier kijk ik terug naar 1 april 
2011, de dag van mijn afscheid, na bijna 41 jaar 
als leerkracht in Vierakker-Wichmond.
Ontelbare reacties in de vorm van kaarten, 
bloemen, geschenken, mailtjes en foto’s, kortom 
te veel om iedereen persoonlijk te bedanken.
Daarom op deze manier:
Dank, dank, dank, ook namens
Elly, Marnix, Cyriel en Mariëlle.

Jan Marijnissen
Vierakker.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Met bewondering voor de kracht waarmee ze haar 
laatste levensjaren heeft volbracht, moeten we 
afscheid nemen van onze moeder, oma en over-
grootmoeder

Riek Hofs-Brummelman
~ Hendrika Geertruida ~

sinds 16 december 2006 weduwe van Gert Hofs

* 5 december 1918 † 29 april 2011

 Joop en Els
  Michèl en Daniëlle
   Zoë, Kai
  Remco en Ilse
   Luc, Yentl
  Nicole en Hennie
   Bryan, Jaimee, Jordynn

 Gonnie en Jan
  Michael en Jolanda
   Mirthe, Amber, Lars

 Jan en José
  Dennis en Petra
   Karlijn, Sten
  Jessica †
  Marco en Marlon

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers 
van thuiszorg Sensire, afdeling Bronckhorst Noord, 
voor de goede begeleiding en liefdevolle verzorging.

Zutphenseweg 74
7251 DM Vorden

De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, zal 
worden gehouden op woensdag 4 mei om 11.00 
uur in het Monuta uitvaartcentrum aan Het Jebbink 
4a te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om 
de familie te condoleren in genoemd uitvaartcen-
trum.

“De Heer is mijn Herder”.

Na een periode van afnemende gezondheid is 
plotseling overleden mijn levensgezel, onze oom 
en oudoom

Albert Heijink
* 11 januari 1919 † 30 april 2011

 Zutphen: Rikie Weenink

 Zutphen: Jan Heijink
  Greet Heijink-Jansen

 Zutphen: Gerrit Heijink in herinnering

  Joke Heijink-Wolters
  Jan Gotink

  en familie

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het 
personeel van ‘De Wehme’, te Vorden voor hun 

goede en vriendelijke verzorging.

Vorden, zorgcentrum ‘De Wehme’.

Correspondentieadres:
Fam. J. Heijink
Leestenseweg 20
7207 EA Zutphen

Gelegenheid tot afscheid nemen voorafgaand aan 
een korte overdenking welke zal worden gehouden 
op donderdag 5 mei om 11.00 uur in het uitvaart-
centrum, Het Jebbink 4a te Vorden, hierbij wordt u 
van harte uitgenodigd.

Aansluitend volgt de begrafenis op de Algemene 
Begraafplaats, Vordenseweg te Warnsveld.

Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in 
het uitvaartcentrum.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen, ge-
lieve deze advertentie als uitnodiging te beschouwen.

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

Voor dit geluk hebben wij geen woorden,
wel een naam ...

Judith
Lize

Judith is geboren op vrijdag 29 april 2011, weegt 
3675 gram en is 47 centimeter lang.

Christiaan, Rachel & Esther Wichers

De Doeschot 38
7251 VJ Vorden



Bij Geschenkenhuis Beuseker kunnen 
glazen producten zoals theeglazen/
vaasjes, snoeppotten etc. uit het ei-
gen assortiment gegraveerd worden. 
Hierop kunnen ter plekke teksten 
worden gegraveerd, bijvoorbeeld met 
MAMA of OMA, leuk voor Moeder-
dag. Verder zijn er Wii en Nintendo 
accessoires met 50% korting. 
Bij Drogisterij De Vijzel zijn van 10.00 
tot 16.00 uur twee demonstratrices 
aanwezig. Van Dr. Fix, gespeciali-
seerd in klachten met betrekking tot 
voeten en handen. En Aromed, zij 
geeft informatie over Aromatherapie 
en doeltreffende gezondheidsproduc-
ten. 
Daarnaast is de Moederdagtip: bij 
aankoop van een geurtje kunt u een 
douche/deodorant of bodylotion voor 
de halve prijs erbij kopen. 
Buiten zijn verschillende kramen 
opgesteld, onder anderen met mooie 
tassen en trendy sieraden van Mooie-
taskopen.nl. 
Ook leuk geborduurde Moederdag 
kado’s met eigen tekst van Borduur-
huis Steenderen. 
Er is ook mogelijkheid om kennis te 
maken met Pedicure Praktijk Toldijk, 
met nail-art voor de teennagels. 
Tinkerbell Outlet Kinderkleding uit 
Zutphen is er met een groot assor-
timent modieuze merkkleding met 

kortingen tot wel 70%. 
Bloemenboerderij Groot-Roessink uit 
Hengelo Gld. is aanwezig met een ex-
tra ruime keus aan perkplanten en 
moederdagboeketten. Er is iemand 
aanwezig die de boeketten naar per-
soonlijke wens kan maken. 
Voor de inwendige mens wordt ook 
gezorgd, poffertjes en wafels worden 
vers gebakken. En de koffie staat gra-
tis klaar. Voor de kinderen is er een 
gratis springkussen. 
De klanten kunnen kans maken op 
een modieuze tas van Mooietaskopen.
nl door de bon in te leveren die zij bij 
een aankoop krijgen. Daarnaast kun-
nen kinderen meedoen met de actie 
van Tinkerbell: wordt Steenderens 
Next Topmodel. De kinderen mogen 
in hun nieuwe outfit, het maakt niet 
uit of het een compleet setje is of 
alleen een T-shirt, die ze 7 mei aan-
schaffen op de foto. Deze foto kan 
aan het eind van de dag GRATIS op-
gehaald worden. Idee voor een leuk 
Moederdag cadeau?! 
Bij TOP1TOYS Beuseker loopt ook nog 
de actie met gratis kaarten voor een 
voetbal wedstrijd van de Graafschap 
op 15 mei. Tussen 25 april en 7 mei 
krijgen klanten van Top1Toys bij be-
steding vanaf 10 euro aan speelgoed, 
een kopie van de kassabon. Deze kan 
ingevuld in de wedstrijdbus worden 

gedeponeerd. Deze prijswinnaars 
worden bekendgemaakt aan het ein-
de van de Lentekriebelsdag.

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

Het is een behoorlijke verande-
ring voor Weevers Elna, Weevers 
Emaus, Weevers Walburg, Wee-
vers Druk, Weevers Net en voor 
drukkerij de Boer. Maar bovenal 
voor Drukkerij Weevers in Vorden, 
na een lange periode van 46 jaar, is 
nu gekozen voor één bedrijfsnaam 
die de lading dekt van de speciali-
teiten van de verschillende vesti-
gingen van Weevers.

Door groei en uitbreiding zijn bij 
Weevers verschillende bedrijfsna-
men ontstaan, ieder met een ei-
gen specialiteit. De klanten maken 
steeds meer gebruik van het brede 
aanbod van grafische diensten en 
hierdoor wordt tussen de verschil-

lende vestigingen intensiever sa-
mengewerkt.
Daarom is er nu gekozen voor 
duidelijkheid en eenvoud, één be-
drijfsnaam voor de verschillende 
vestigingen, waar de klanten te-
recht kunnen voor alles op gebied 
van grafimedia. De krantenuitga-
ven, weekbladen Contact, Elna en 
Groenlose Gids, één van de specia-
liteiten van Weevers blijven zoals 
ze zijn, alleen de uitgever hiervan 
heeft een andere naam gekregen.

Naast de naamswijziging is ook de 
huisstijl opgefleurd. De kleuren-
balk hierin, met zeven kleuren van 
de regenboog, geeft al de specialisa-
ties weer van het totale bedrijf.

De opleveringen van de nieuwbouw 
van vestiging Zutphen en vestiging 
Groenlo komen dichterbij. Hieraan 
voorafgaande is vanaf 2 mei jl. de 
nieuwe bedrijfsnaam in gebruik 
genomen.

Het was de wens van de familie 
Weevers om de introductie van de 
nieuwe bedrijfsnaam samen met 
de oprichter en oud-directeur L.G. 
Weevers sr. bekend te maken. Juist 
omdat Weevers sr. nog zo betrok-
ken is geweest bij de voorbereidin-
gen. Helaas liep de gezondheid van 
Weevers sr. snel terug en is hij op 
11 maart jl. overleden.
Gezamenlijk met familie, vrien-
den en alle medewerkers is op een 
warme en waardige wijze afscheid 
genomen van de heer Weevers.
“We zouden hem geen groter ple-
zier doen dan de plannen door 
te zetten, zoals deze gepland wa-
ren”, aldus de directeur, Gerhard 
 Weevers.

Eén bedrijfsnaam voor alle vestigingen van Weevers

Nieuwe bedrijfsnaam 
Weevers Grafimedia

Vorden - Met trots en genoegen is de nieuwe bedrijfsnaam Wee-
vers Grafimedia gepresenteerd. Om de brede dienstverlening van 
het bedrijf duidelijk en helder weer te geven, gebruikt men vanaf 
heden één naam voor alle vestigingen. Deze verschillende vesti-
gingen behouden hun eigen specialiteiten, met de bekende con-
tactpersonen.

Henriette Weenk en Monique Fok-
kink (vriendinnen) werden in het 
voorjaar van 2009 distributeur van 
FM, een bedrijf dat rechtstreeks van 
de DROM-fabriek in Duitsland par-
fums distribueert en verkopen van 
hun parfums bleek een groot succes. 
Mensen zijn super enthousiast over 
het product. Via mond op mond re-
clame komen ze bij mensen thuis om 
geurparty’s te geven. Inmiddels heeft 
FM ook make-up en allerlei schoon-
maakmiddelen in het assortiment. 
Door het enthousiasme van Henriette 
en Monique werden er plannen ge-
smeed voor een evenement. In okto-
ber 2009 vond de eerste beauty-avond 
plaats en april 2010 de 2de en ditmaal 
in Zaal Wolbrink. Een leuke gezellige 
beurs met veel stands op het gebied 
van innerlijke en uiterlijke verzor-
ging en cadeau-artikelen voor dames. 

Beide avonden werden goed bezocht
en er waren heel veel leuke reacties.
Dus nu is de datum 19 Mei geprikt
om wederom een derde evenement
te organiseren. Een Ladiesnight, een
superleuke gezellige avond voor de
dames. Jong en oud! Omdat dit veel 
werk is werd er een commissie sa-
mengesteld. 
De commissie bestaat uit beide da-
mes uiteraard en Anita Wolbrink,
Henriette Weustenenk en Walter
Jansen. Ook zij waren betrokken bij
de voorgaande  avonden en samen 
hebben ze ook dit jaar weer alle
plannen uitgewerkt. De Ladiesnight 
is nu nog groter en ruimer opgezet,
om dit te kunnen bereiken is er een
grote tent achter op het parkeerter-
rein gezet om alle standhouders een
plek te kunnen geven. Dit jaar zijn
er 40 stand houders en de aanvragen
blijven binnenstromen. Het aanbod
is daarom ook zo gevarieerd gewor-
den. Er worden producten verkocht
zoals:parfum, cadeau-artikelen, lin-
gerie, kleding, make-up, sieraden,
schoenen, imker, etc. Workshops van
o.a: kleurenconsulent, bloemen, voet-
massage en reiki.
Verder zijn er veel verschillende soor-
ten artikelen. Wij hebben als organi-
satie gevraagd of de stand houders
mee willen doen aan een donatie of
speciale actie in het teken van pink
ribbon. De meesten waren erg en-
thousiast en worden dan erg creatief.
Vorig jaar is er dan ook al een lek-
ker bedrag opgehaald en we hopen 
dit jaar op nog meer natuurlijk. Pink
Ribbon loopt als een rode draad door
de ladiesnight heen. Iedereen is van
harte welkom.

Ladiesnight in Hengelo
Hengelo - Op Donderdag 19 mei 
wordt in zaal Wolbrink aan de 
Bleekstraat in Hengelo (Gld.) 
een Ladiesnight gehouden. De 
aanvang is om 18.00 uur en het 
duurt tot ongeveer 23.00 uur. De 
toegang is 5 euro aan de deur en 
hier zit een consumptie bij in. 
Als extraatje kunt u ook kaar-
ten in de voorverkoop krijgen 
bij: Kapsalon Weustenenk, Zaal 
Wolbrink, Aerofitt in Hengelo 
en bij Foto Willemien in Vorden, 
hier krijgt u dan een goodiebag 
bij aan het eind van de avond, 
dit alles voor dezelfde prijs. De 
opbrengsten van de avond zullen 
ten goede komen van Pink Rib-
bon, een stichting die zich inzet 
in de strijd tegen borstkanker.

Normaal-zanger Bennie Jolink heeft 
een cd gemaakt ‘om het taboe op 
de jacht te doorbreken’. De cd heet 
‘Hubertus en Diana’, naar respectie-
velijk de beschermheilige en de go-
din van de jacht. “De jacht is nuttig 
en noodzakelijk,” aldus Jolink, “maar 
je spreekt er niet makkelijk over, 
vandaar de cd”. Samen met zijn mu-
zikale rechterhand, Normaal-gitarist 
Jan Wilm Tolkamp, leverde Jolink de 
cd af. Ben en Jan Wilm, beiden zonen 
van het Achterhoekse platteland, zijn 
fervent liefhebbers van de jacht. Al 
willen ze één ding op voorhand heel 

duidelijk stellen. Jolink: “De jacht is 
niet alleen nuttig, maar zelfs nood-
zakelijk. Jagers helpen de natuur een
handje bij natuurbeheer. Iemand die
voor z’n plezier een dier doodschiet,
moet onmiddellijk naar de psychi-
ater.” Zowel de onderwerpen als de
muziekstijlen op de cd zijn uiterst 
gevarieerd. Van een mierzoete smart-
lap tot een regelrechte meedeiner. En
bovendien gaan de nummers niet al-
leen over de jacht, maar ook over het
stropen en ‘d’n lesten drift’, zoals dat
in goed Achterhoeks heet. Jan Wilm
Tolkamp, die tevens de productie van
het album voor zijn rekening nam:
“Vergelijkbaar met de derde helft 
voor voetballers. Samen na afloop 
nog even de jacht bespreken onder
het genot van een borreltje.” 

De aanvang van het optreden is 21.30
uur. De voorverkoop is inmiddels al
begonnen. Voor meer informatie, te-
lefoon (0575) 451204.

Bennie Jolink en Jan Wilm Tolkamp

Optreden Zaal Heezen
Steenderen - Zaterdag 7 mei tre-
den Bennie Jolink en Jan Wilm 
Tolkamp op bij Café Zaal Heezen 
in Steenderen. Dit optreden staat 
in het teken van de onlangs uit-
gebrachte Jacht-cd. Voorafgaand 
aan en aansluitend op dit optre-
den zal een DJ Nederpopmuziek 
draaien.

Geschenkenhuis Beuseker en Drogisterij De Vijzel

Gezellige Lentekriebelsdag
Steenderen - Op zaterdag 7 mei is het een gezellige drukte op de stoep 
bij Geschenkenhuis Beuseker en Drogisterij De Vijzel. Dan wordt een 
Lentekriebelsdag gehouden. In en voor de beide winkels zijn activitei-
ten voor jong en oud te beleven.

Elly (l.) van Drogisterij De Vijzel en Ans van Geschenkenhuis Beuseker houden 7 mei een Lentekriebelsdag.
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KEURSLAGERKOOPJE

3 Moederdagsteaks 6.95

+ GRATIS champignonroomsaus

SPECIAL

Tomeat

per stuk195

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslagers achterham

GRATIS 100 gram likkepot

MAALTIJDIDEE

Babi
pangang

500 gram498

TIP VAN UW KEURSLAGER

V.I.B. burgers
Gratis saus

4 stuks550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Autobedrijf Semtexx in Warnsveld 
zoekt wegens uitbreiding van haar 
werkzaamheden een enthousiaste en 
spontane 

Scholier voor parttime   
en vakantiewerk

uren in overleg

Die ons team wil komen versterken. De 
werkzaamheden zullen hoofdzakelijk 
bestaan uit het schoonmaken en 
poetsen van auto’s, het bijhouden van 
het buitenterrein en het opruimen van de 
werkplaats. De uren zullen in ieder geval 
bestaan uit elke zaterdag van 09.00-13.00 
uur en eventueel in overleg ook door de 
week na schooltijd en/of in vakanties.  Dit 
alles natuurlijk tegen een leuk salaris. 

Daarnaast zijn wij op korte termijn ook op 
zoek naar een

Parttime medewerker
uren in overleg

Die ons wil komen ondersteunen in allerlei 
voorkomende werkzaamheden, zoals 

bijvoorbeeld het ophalen/wegbrengen 
van onderdelen. Dit kan allemaal in goed 
overleg en uiteraard is er een bedrijfsauto 
beschikbaar om deze werkzaamheden uit 
te voeren. Ook dit natuurlijk tegen een leuk 
salaris. Ben jij iemand met (te) veel vrije 
tijd en op zoek naar een leuke invulling van 
een aantal van die uren?  Dan zijn wij op 
zoek naar jou!

Ben je geïnteresseerd in één van boven-
staande functies? Neem dan snel  contact 
op voor meer informatie of een gesprek.

Autobedrijf Semtexx,
Danny Mulder
0575-555188.

Eerste hulp
bij ongelukjes!

Bij Mediq Apotheek kunt u terecht voor een EHBO-tasje met 
hulp- en verbandmiddelen voor de meest voorkomende  
verwondingen. Handig voor in huis, in de auto of op vakantie.  
In de periode van 2 mei t/m 28 mei 2011 van € 7,99 voor € 5,99.

2,-
korting

Mediq Apotheek Vorden
Zutphenseweg 12, Vorden, 0575 55 14 71

103HAH

MOEDERDAG 
VLAAI

GROOT 12.95

KLEIN 8.75

MOEDERDAG 
SLAGROOM -

SNITT 
NU VOOR

6.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 3 mei t/m vrijdag 6 mei.

WITTE
BROODJES

6  VOOR

 1.95

HOLLANDSCH
GROF

DEZE WEEK VOOR 

 2.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Zwitserse dagen bij BERNINA,
die mag u niet missen!
Speciale actie op:

www.bernina.com

13 & 14 mei

De gehele dag is er een demonstratrice
aanwezig van Bernina.
13 mei van 10.00 tot 19.00 uur
14 mei van 10.00 tot 16.00 uur

Nieuwstad 31, Lochem Tel. 0573 - 25 27 48

DIE DAGEN
HEBBEN WIJVERSCHILLENDEAANBIEDINGEN

Maandag 9 mei 
Het eigen vermogen om je gemoedstoestand, 

positief te beïnvloeden  
door Antoon. Aanvang 20.00 uur. Entree 10 euro, inclusief drinken 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dinsdag 10 mei van 19.30 tot 21.00 uur, groep 1  
Woensdag 11 mei van 9.30 tot 11.00 uur, groep 2  

Start meditatiegroepen; ‘van Pasen tot aan de Zomer’,  
door Ina. In totaal zijn er per groep 5 bijeenkomsten 
Aanmelden bij Ina 0575-575302. Kosten € 50 voor alle 5 bijeenkomsten 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Woensdag 25 mei  

Kennismaking met Tarot door Monique van Klinken  
Korte uitleg over de Tarotkaarten en ervaren dmv een miniconsult  
Aanvang 19.00 uur. Deelname € 15,00 inclusief drinken 
Opgave; ina@hetstamphuus.nl, (minimaal 6 deelnemers) 

 
Ook uw adres voor reflexzone-/energetische therapie 
en procesondersteuning (o.a. individuele coaching, 
groepscoaching, teambuilding en zakelijk ‘sparren’) 

Ina en Antoon Wuestman 
IJselweg 16  7233 SJ  Vierakker 
06 124 055 30 www.antoonwuestman.nl 

De TULP, centrum voor
innerlijk welbevinden
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Wat is: A. Bestoethaspelen.
 B. Dingseldag.
 C. Drietebuul

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De heer L.H.G. Westerbroek uit Vor-
den maakte en maakt zich op di-
verse manieren verdienstelijk voor 
de plaatselijke samenleving. Onder 
andere van1968-2008: vrijwilliger/
invuller belastingaangiftes voor par-
ticulieren; van 1982-1986: lid Ouder-
raad en later Medezeggenschapsraad 
basisschool De Terebinth Zevenaar; 
van 1985-1996: coördinator collecte 
KWF Kankerbestrijding in Zevenaar; 
van 1986 tot heden: official/scheids-
rechter, bestuurslid en commissa-
ris Zwemmen bij kring Gelderland 
(KNZB/zwembond), landelijk exami-
nator, scheidsrechter bij vele Gelderse 
en Nederlandse Kampioenschappen, 
voorzitter kring official commissies 
en kring zwem commissies en bege-
leider scheidsrechters; van 1987-1990: 
voorzitter bestuur christelijk onder-
wijs in Zevenaar; van 1995-1999: lid 
Medezeggenschapsraad MEAO in 
Oosterbeek; van 1999 tot heden: of-
ficial zwemvereniging Marveld in 
Groenlo en adviseur bestuur; van 
2004 tot heden: financieel adviseur en 
penningmeester stichting Berend van 
Hackfort in Vorden en van 2006 tot 

heden: busgids bij VVV Bronckhorst 
in Vorden. De heer L. Westerbroek 

werd benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

De heer L. Westerbroek uit Vorden.

Tijdens de raadsvergadering van 28 
april reikte burgemeester Aalderink 
het Bronckhorster oud-raadslid en 
huidige wethouder P. Seesing uit Ke-
ijenborg een koninklijke onderschei-
ding uit. Hij werd gehuldigd vanwege 
zijn jarenlange werkzaamheden als 
raadslid. 
De heer P.H.M. Seesing was van maart 
1994 tot en met eind april 2010 raads-
lid voor het CDA en is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P. Seesing uit Keijenborg.

Mevrouw T. Westerbroek-Broersma 
uit Vorden maakt en maakte zich op 
diverse manieren verdienstelijk voor 
de plaatselijke samenleving. Onder 
andere van 1981-1987: lees- en hand-
werkmoeder kleuter- en lagere school 
De Terebinth in Zevenaar; van 1985-
1996: coördinator collecte KWF Kan-
kerbestrijding in Zevenaar; van 1986 
tot heden: official/scheidsrechter 
KNZB/kring Gelderland (zwembond), 
examinatoren begeleider scheids-
rechters; van 1999 tot heden: lid tech-
nische commissie en vaste official 
zwemvereniging Marveld in Groenlo; 
van 1999 tot heden:vrijwilliger VVV 
Bronckhorst in Vorden en van 2006 
tot heden: vrijwilliger bij jaarlijkse Be-
renddag en kinderzomerevenement 
in Vorden. Mevrouw Westerbroek 
werd benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Mevrouw T. Westerbroek-Broersma uit 
Vorden.

Koninklijke onderscheidingen

De heer J. Brandenburg uit Vorden 
maakt zich vanaf 1988 tot heden 
verdienstelijk voor de plaatselijke 
samenleving door zijn activiteiten 
als secretaris Algemene Nederlandse 
Bond van Ouderen (ANBO) in Vor-
den, onder andere de redactie van de 
maandelijkse ledenkrant (Maandbe-
richt), regelen planning maandelijkse 
aanvragen van de door hem opgezet-
te goedkope rijbewijskeuringen van 
ouderenbondsleden uit de wijde om-
geving van Vorden, invulling van de 
maandelijkse bijeenkomsten voor le-
den met een gevarieerd programma.
De heer Brandenburg is vanwege een 
dwarslaesie rolstoelgebonden. De 
heer Brandenburg werd benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. Brandenburg uit Vorden.

Chaos Club is een live akoestisch/
digitale Club-band die uit 3 leden be-
staat. Chuck Burgess-vocals, toetsen, 
percussie, elektro, producer, Collin 
Kuster-Drums, producer en Wiebe 
Buursink-Gitaar.
De Naam Chaos Club staat voor het 
feit dat deze band vrijwel ieder club/
festival genre in hun eigen jasje 
steekt en zo varieert van genres zo-
als hip hop, lounge, soul en funk 
tot de energieke clubgenres als, pop/
drum ‘n base, techno, house, dance, 
dubstep, break beat. Inspriratie krij-
gen de leden van ‘Chaos Club’ van 
bands als Pendulum, Daft punk, 
The Prodigy, Deadmau5, Faithless, 
Moby, Depeche Mode en Kraftwerk. 

Twee maand geleden werd de eerste
demo-cd opgenomen met nummers 
als Vengeance, Paradox, Life Saver,
Graigtowner. Eind 2011 komt er een
professionele videoclip van het num-
mer Vengeance uit.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Chaos Club 
bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 11 mei zal de band ‘Chaos Club’ tussen 20.00
en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit 

Zij werd gehuldigd vanwege haar 
jarenlange werkzaamheden als 

raadslid. Mevrouw D.J. Mulderije-
Meulenbroek was sinds maart 1994 
tot en met maart 2002 raadslid en
wethouder in de gemeente Vorden 
(daarna tot 2005 in verband met het
toen ingevoerde duale stelsel alleen
wethouder) en vervolgens van 2005 
tot en met eind april 2010 weer raads-
lid voor de VVD. Mevrouw Mulderije
werd benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Koninklijke onderscheiding
Hengelo - Tijdens de raadsverga-
dering van 28 april reikte burge-
meester Aalderink het Bronck-
horster oud-raadslid en huidige 
wethouder mevrouw D. Mulde-
rije-Meulenbroek (uit Vorden) 
een koninklijke onderscheiding 
uit.

Vorden. De VAMC De Graafschaprij-
ders organiseerde zondag een oriën-
teringsrit voor auto’s met start en 
finish aan de Eikenlaan in het buurt-
schap Kranenburg. De rit met een 
lengte van circa 70 kilometer werd 
uitgezet door Jan Luiten en Erik Klein-
reesink. De uitslagen waren als volgt: 
A- klasse 1 Jan Gerven Best 265 straf-

punten, 2 L.J. Altena Lutten 354, 3 R.
Plat Scheemda 387. Idem B- klasse: 1
J. Scheepers Budel 360 strafpunten,
2 H. Horsting Vorden 460, 3 R.van
Stee Ierseke 709; Idem C-klasse: 1 H.
Broersma Hoogersmilde 263 straf-
punten, 2 W. Olie Hellevoetsluis 483,
3 A. Bouwmeester Hellendoorn 533.

Voorjaarsrit

Uitslag 28 april Bridgeclub Bronk-
horst, competitieronde 7, tweede 
avond.Lijn A 1. Diny Mijnen & Her-
man Stapelbroek 64,17 %, 2. Joke 
Damveld & Herman Damveld 60,00 
%, 3. Dick Brinkman & René Winkel-
man 55,42 %. Lijn B 1. Gerda Schuur-
man & Gerda Tankink 62,33 %, 2. Sil-
via Schreiber & Jan van der Tol 59,08 

%, 3. Marijke Hilderink & Erica Schut
57,17 %. 
Lijn C 1. Jan Veenhuis & Joop Rutten
59,17 %, gedeelde tweede plaats met
58,33 %: Jolande Oldenhave & Theo 
Geurts en Ans Knaake & Leida Pen-
nekamp. 
Donderdag 5 mei de derde avond in
deze competitieronde.

B R I D G E N  I N  T O L D I J K



Een vakkundige jury bestaande uit 
Will(emijn) Colenbrander, Wiiliam 
van der Veen, Harmke Bello en Joke 
de Koning had geen gemakkelijke 
taak om de meest opvallende act aan 
te wijzen. De kinderen werden beoor-
deeld op o.m. originaliteit in kleding, 
uitstraling tijdens hun optredens en 
of er veel ‘Oranje’ aanwezig was. Ko-
ninginnedag begon al vroeg in Vor-
den. Toen de plaatselijke bevolking 
nog op één oor lag, al een drukte van 
belang bij de horeca. Alles klaar zet-
ten om de Oranje- feestgangers van 
muziek en een drankje ( s ) te voor-
zien. Met de muziekvereniging Con-
cordia voorop ( later op de dag kwam 
Sursum Corda aan bod )ging men 
tegen kwart voor negen richting het 
van Arkel plantsoen waar de aubade 
werd gehouden.
Ab Velhorst junior, voorzitter van de 
Oranjevereniging verwelkomde daar 
wethouder Josephine Steffens en Jas-
per Zweverink, de schutterkoning 
van vorig jaar. ‘De buienradar liet het 
vanmorgen afweten, dus wordt het 
vandaag een super mooie Oranjedag’, 
zo voorspelde de voorzitter. Josephine 
Steffens vond het een voorrecht om 
bij de oudste Oranjevereniging in de 
gemeente Bronckhorst te gast te zijn. 
‘Deze Oranjevereniging werd in 1898 

bij de installatie van prinses Wilhel-
mina tot koningin opgericht’, zo wist 
ze te vertellen. Zij complimenteerde 
het bestuur, de vele vrijwilligers en 
de ondernemers voor hun inzet. ‘ Een 
succesvolle Koninginnedag komt al-
leen tot stand door gezamenlijk de 
mouwen op te stropen. En wat Beatrix 
betreft, een zeer gewaardeerde konin-
gin met een ‘menselijke kant’. Maar 
wie weet wordt in 2012 de verjaardag 
van een koning gevierd’, aldus wet-
houder Josephine Steffens.
Het hijsen van de vlag door scouting 
Vorden, werd voorafgegaan door 
trompetgeschal door Edwin Papen. 
Het zingen van het Vordens volkslied 
en het Wilhelmus, besloot de aubade. 
De jeugd tot 8 jaar werd vervolgens in 
het dorpscentrum door het duo ‘War-
boel’ vermaakt. Op het grasveld voor 
de Rotonde waren circa 175 schutters 
in de weer om de vogel naar beneden 
te halen. Dat gelukte Bennie Lebbink, 
die later op de middag in de Dorps-
straat samen met echtgenote Elly 
door het Oranjebestuur ( letterlijk ) in 
het zonnetje werd gezet. Bennie Leb-
bink: ‘ Ik ben lid van de commissie 
die het vogelschieten organiseert en 
doe zelf al 40 jaar mee . Prachtig dat 
ik nu koning ben’, zo sprak hij. Ove-
rigens vindt er al sinds 1945 jaarlijks 

het vogelschieten plaats. Toen werd 
Johan Oudsen tot de eerste schutters-
koning gekroond’, zo wist Henk Ba-
rendsen ( voorzitter schietcommissie 
) te vertellen.
S’ morgens nog meer vertier inde 
Dorpsstraat. Daar had aanspanning 
In de Reep’ n bij het ringsteken de 

touwtjes in handen. In een deelne-
mersveld met veelal dames ging de 
eer naar Marianne Platenburg. ‘Wij 
doen altijd mee met een groep vrien-
dinnen, fantastisch dat ik gewonnen 
heb’, zo jubelde Marianne. Verder 
op deze Koninginnedag een oriënte-

ringsrit, een mini- bike demonstratie 
en demonstraties door Strada Sports, 
kermis en veel muzikaal vertier bij 
de horeca. Koninginnefeest 2011 
werd besloten met een vuurwerk dat 
werd aangeboden door Grand Bistro 
de Rotonde en bouwbedrijf Golde-
wijk. Het bestuur van de Oranjever-

eniging was de gehele dag in touw
om de festiviteiten in goede banen te
leiden. Uitslagen Vogelschieten 1 en 
schutterskoning Bennie Lebbink, 2
Joris Wesselink kop, 3 Marco Horst-
man r.vleugel , 4 Sebastiaan v.d. Peyl
l.vleugel, 5 Frank Rouwenhorst staart.

Ringsteken: 1 Marianne Platenburg, 2
Alie Sloëtjes, 3 Sylvia Pijnappel. Ori-
enteringsrit jeugd: 1 Jonas en Aad,
2 Irene Menkveld en Chijenne van
Dijk, 3 Anke en Arno. Volwassenen:
1 familie Rietveld, 2 familie Klein Leb-
bink, 3 familie Harms.

Bennie Lebbink schutterskoning

Oranjefeest Vorden zonnig en vooral plezierig

Vorden - Prachtige weersomstandigheden, honderden mensen op 
straat, veel vertier en muziek. Kortom een super gezellig Koninginne-
feest in Vorden. Echter, zonder één evenement tekort te doen, op deze 
zon overgoten Koninginnedag werd de show gestolen door het Kids 
Living Statues Festival. Kinderen van groep vier t/m acht hadden aan 
weerszijden van de rode loper in een gedeelte van de Dorpsstraat een 
eigen bühne en stonden uitgedost in fraaie outfits, compleet stil op 
hun ‘stekkie’. De kids kwamen pas in beweging, wanneer het publiek 
een muntstuk in de hoed deponeerde. Een prachtig schouwspel voor 
een enthousiast publiek.

Wethouder Josephine Steffens bij aubade

Schutterskoning Bennie Lebbink met echtgenote Elly

Kids Living Statues Festival

Medewerkers van Sensire De Wehme 
zijn bezig om zoveel mogelijk oud-
collega’s op te sporen om hen uit te 
nodigen voor de reünie. Ook zoeken 
zij de namen van oud-collega’s die 
zijn overleden. Zij worden op deze 
avond herdacht. Daarnaast vragen ze 
iedereen om foto’s, ansichtkaarten 
en bijzondere verhalen van 50 jaar 

De Wehme op te sturen. Deze komen 
tijdens de feestweek in De Wehme te 
hangen en worden daarna weer terug 
gestuurd. Voor namen van oud-colle-
ga’s en oud documentatiemateriaal, 
of voor vragen kan men van maan-
dag t/m vrijdagochtend, 09.00 uur 
tot 12.00 uur, contact opnemen met 
woonzorgcentrum Sensire De Weh-
me, S. Peters, 0314-357450 of e-mail: 
s.peters@sensire.nl. 
De Wehme is in april 1961 officieel 
geopend. Het heette toen ‘Stichting 
tot Huisvesting van Bejaarden te Vor-
den De Wehme’. Een echt bejaarden-
centrum waar aan 50 personen een 
plaats kon worden geboden. Tevens 
werden er 10 kleine woningen voor 
zelfstandige ouderen achter het be-
jaardencentrum gebouwd. Inmiddels 
zijn we 50 jaar verder en is er het één 

en ander veranderd. Door interne ver-
bouwingen en fusies, eerst met Stich-
ting Ouderenzorg Ruurlo-Vorden en 
daarna met Sensire, is De Wehme een 
woonzorgcentrum geworden dat ver-
zorgingshuiszorg biedt. Aangrenzend 
zijn er zelfstandige woonappartemen-
ten van Stichting Pro Wonen waar 
eventueel thuiszorg kan worden ge-
boden. De Wehme hoopt begin 2012 
te beginnen met een uniek concept; 
de mogelijkheid om alle vormen van 
zorg in dezelfde woning te bieden. 
Tevens wordt er een kleinschalige 
woonvorm gebouwd, waar verpleeg-
huiszorg kan worden geboden. Het 
plan is om in 2013 te beginnen met 
de sloop van de ‘ noordvleugel ’ en de 
verwachting is dat eind 2015 de hele 
(ver)bouw klaar is.

Oproep reunie

50 jaar verzorgingshuis De Wehme
Vorden - Vanwege het 50 jarig 
bestaan van verzorgingshuis De 
Wehme wordt er van maandag 
23 tot en met zaterdag 28 mei 
aanstaande een feestweek georga-
niseerd. Er zijn plannen om nog 
één keer met alle (oud) collega’s 
bij elkaar komen in het (oude) ge-
bouw. Deze reünie zal plaatsvin-
den op dinsdagavond 24 mei a.s. 
vanaf 19.00 uur.

Heel bijzonder was dat twee van de 
initiatiefneemsters ook aanwezig 
konden zijn nl. mevrouw Pelgrum en 
mevrouw Koning.

Rond 16.00 uur kwamen al vele leden 
naar De Herberg waar zij een wel-
komstdrankje ontvingen als start van 
de festiviteiten. Voor alle leden lag er 
een mooie corsage klaar om alles er 
extra feestelijk uit te laten zien. Rem-
mie Visschedijk opende de middag en 
blikte nog even terug op het verleden. 
De dames Koning en Pelgrum werden 

nog eens extra in het zonnetje gezet
en ontvingen een prachtig boeket ro-
zen. Ook voor de medewerkers van
De Herberg was er een bloemetje als
dank voor hun inzet op deze dag. Na
al deze officiële zaken stond er een 
overheerlijk koud en warm buffet te
wachten.

Hierna moest de zaal omgetoverd
worden als theaterzaal om zo de
verdere avond te genieten van de
cabaretgroep  ‘t Kennet uit Herwij-
nen. Een geweldig optreden van deze
groep waarvan iedereen volop kon 
genieten. Wat later dan anders, maar
heel tevreden ging iedereen huis-
waarts.
Een zeer geslaagde dag waar we met
plezier op terug kunnen kijken.

Vrouwen van Nu Vorden 
vierde 60-jarig bestaan
Vorden - Doordat enkele vrouwen 
het 60 jaar geleden belangrijk 
vonden om een vereniging voor 
vrouwen op te richten kon men 
op 20 april dit met een gezellige 
middag en avond vieren.



Inspiratiebron voor deze lessen wa-
ren de bezochte beelden “Rollend 
paard”, het Staringbeeld en “Stoei-
ende Kleuters”. De lessen werden 

gegeven door de kunstenaars/docen-
ten Bert Colenbrander en Will(emijn) 
Snijders. De reacties van leerlingen 
en leerkrachten waren zeer enthou-
siast. Leerkrachten zeiden verrast 
en ontroerd te zijn over de opbouw 
van de lessen en het effect hiervan 
op de leerlingen, de combinatie van 
kijken en beleven en dan zelf aan de 
slag. Ook de demonstraties over het 
boetseren van mens- en dierfiguur , 
het beschilderen van het individuele 
kleibeeldje en het samenvoegen van 
alle afzonderlijke werkstukjes van de 
leerlingen tot één beeldje vond men 
fantastisch en van grote educatieve 
waarde. Alle werkstukken worden de 

komende weken gebakken en krijgen
nadien een mooie plek op de school.
Met dank aan het Beeckland College
voor het ter beschikking stellen van
hun keramiekoven. Kunstproject
Beelden Buiten voor de groepen 4 en
5 van alle Vordense basisscholen start
ná de meivakantie. Ruim 200 leerlin-
gen bezoeken dan Beeldentuin 15a.
Ook daar wordt het project begeleid
door kunstenaars/docenten Bert Co-
lenbrander en Will(emijn) Snijders en
bestaat het project uit een receptief
en een actief deel.

Kunstproject ‘Beelden buiten ‘

Tweede fase voor groepen 1, 2 en 3

Vorden - Van 7 t/m 20 april jl. vonden in het kader van het Kunstpro-
ject Beelden Buiten op alle Vordense basisscholen voor de groepen 1, 
2 en 3 kunsteducatielessen plaats.

VAMC De Graafschaprijders

Vorden. Afgelopen zaterdagmiddag 
werd voor het eerst dit seizoen een 
clubcross voor de jeugd gehouden. 
Deze cross werd door de VAMC De 
Graafschaprijders georganiseerd. 
De deelname was groot,mede door 
het mooie weer kwamen er in de di-
verse klassen in beide manches veel 
rijders aan de start. De jongste rij-
ders begonnen in de 50-cc.Stef Otten 
wist beide wedstrijden winnend af 
te sluiten. Tweede werd Micky Roes 
en de laatste podiumplek was voor 
Maureen Zweers. Calvin Tragter was 
de snelste in de klasse 65-cc en wist 
beide races met grote voorsprong 
te winnen. In de totaal uitslag werd 

Robin van Oldeniel tweede voor Stan 
Kromkamp. De wedstrijd was vooral 
in de middenmoot boeiend . Mike 
Kroes,Niels Koolen,Sylven Theunis-
sen, Damon Teerink,die twee keer 
de start verspeelde en Boy Otten had-
den het lange tijd met elkaar aan de 
stok. Pechvogel van de dag was Niels 
Koolen die voor de start van de eerste 
manche een lekke band kreeg. Geluk-
kig kon hij in de tweede wedstrijd wel 
meedoen. Door de grote deelname in 
de 85-cc werd deze onder verdeeld in 
kleine en grote wielen. Bij de kleine 
wielen was er een spannende strijd 
tussen Thijs Bulten en Bjorn v.d. Tol. 
Beide wisten een wedstrijd te winnen 
en namen dus evenveel punten mee 
naar huis voor het clubcross kampi-

oenschap. Ismo Wolsink was te sterk 
voor Bjorn Wisman die vierde werd 
voor Yakimo Malawauw. Bij de 85-cc 
grote wielen was de grote winnaar 
Jan Willem Arendsen die het geluk 
had dat Rico Radstake in de voorlaat-
ste ronde een foutje maakte en zo 
de overwinning uit handen gaf. Rico 
werd in de totaalstand .tweede. Toch 
heeft Jan Willem de zege meer dan 
verdiend want hij reed twee zeer ster-
ke races. Jordy Boswerger werd derde 
in de totaalstand en de vierde plaats 
was voor Youri Pardijs. Aan het eind 
van de middag ontvingen de jeugdige 
rijders die op het podium waren geko-
men een mooie trofee. Deze werden 
beschikbaar gesteld door de dieren-
speciaalzaak Kluvers uit Vorden.

J e u g d  c l u b c r o s s

Om twee uur was de aftrap en het 
leek wel dat zowel Ratti als Reunie 
Koninginnedag nog flink in de been-

tjes had zitten. Het tempo lag niet 
erg hoog en dat was jammer, want 
daar lagen wel kansen voor Ratti. Er 
kwamen dan ook wel een paar scho-
ten op doel en Kelly Peters raakte nog 
een keer de lat, maar gescoord werd 
er niet. Ook niet door Reunie, mede 
door een aantal mooie reddingen van 
“gelegenheidsgoalie” Gerdien Peppel-
man. Door o.a de vakantie misten we 
4 dames, waaronder keepster Rianne 
Meijerink, en dus mocht Gerdien het 

doel in. Ook hadden we 5 speelsters 
van dames 2 en de B mee, die het erg 
goed deden!

Naarmate de wedstrijd vorderde, 
werd Reunie feller in de duels. Maar 
ook dit was niet van invloed op de 
stand, die bleef uiteindelijk 0-0. Een 
terechte uitslag voor een matige wed-
strijd, waar meer uit te halen was ge-
weest. Volgende week zondag spelen 
de Dames uit tegen Erix/KSV.

Reunie dames 1 - Ratti dames 1
Kranenburg- Met de thuiswed-
strijd van enkele weken terug 
nog redelijk vers in het geheu-
gen (2-2), togen we zondag 1 mei 
naar Borculo om het op te nemen 
tegen Reunie, de nummer 3 van 
onze competitie. Gelukkig niet al 
te vroeg, zo na Koninginnedag!

De Kranenburgers begonnen goed 
aan de wedstrijd. Er werd meteen 
druk gezet op de defensie van de gast-
heren en dat wierp al snel zijn vruch-
ten af. Gijs Klein Heerenbrink was 
na 5 minuten al zeer dichtbij de ope-
ningstreffer. Hij zag zijn inzet echter 
de buitenkant van de paal schampen. 
Een paar minuten later werd hij op-
nieuw vrij voor de keeper gezet. Deze 
kans liet Gijs zich niet ontnemen en 
hij schoot beheerst de 1-0 binnen. Niet 
veel later trapte een speler van Noor-
dijk onder het oog van de scheids-
rechter na. Waar Noordijk eigenlijk 
al met 10 man verder had moeten 
gaan liet de warrig leidende  scheids 
dit tot ongeloof van alles en iedereen 
uit Kranenburg toe. Noordijk kwam 
halverwege de eerste helft iets beter 
in de wedstrijd en creeërde een aan-
tal kleine mogelijkheden. Niet veel 
later stond het 1-1 door een slecht 
verdedigen van de Ratti defensie. Een 
Noordijk aanvaller mocht een voor-
zet ongehinderd binnenlopen. Ruud 
Mullink was vlak voor rust nog dicht-
bij een nieuwe voorsprong voor Ratti. 
Zijn kopbal werd echter ternauwer-
nood tot corner verwerkt.
In het tweede bedrijf begon Ratti met 
de aanvallende intenties. Het was ech-
ter Noordijk dat met een wilde knal 

naar voren een aanvaller pardoes in
stelling bracht. Deze omspeelde met
een lobje stijlvol Ratti doelman Jas-
per Klunder. Hij zag zijn inzet eerst
nog op de paal belanden maar kon
in de rebound simpel binnentikken.
Ratti liet zich niet gek maken door 
de vroege achterstand en maakte dan
ook vrijwel direct weer gelijk. Niek 
Nijenhuis omspeelde de halve defen-
sie van Noordijk. Zijn schot zag hij in
eerste instantie nog gekeerd worden
maar Michiel Gudde was er razend-
snel bij om dit buitenkansje af te ron-
den. Ratti kwam daarna opnieuw op
achterstand na slecht uitverdedigen.
Tot twee keer toe werd de bal bij de
tegenstander ingeleverd. De tweede 
keer met fatale gevolgen waardoor
Ratti voor de tweede keer tegen een
achterstand aankeek. Ook deze keer
niet lang want binnen een paar mi-
nuten stond Gijs Klein Heerenbrink
op de goede plek om snoeihard de 3-3
op het scorebord te zetten. Hier bleef
het niet bij want na 20 minuten in de
tweede helft schoot Michiel Gudde op
prachtige wijze de 3-4 in de kruising.
In het restant van de wedstrijd pro-
beerde Noordijk nog wel de gelijkma-
ker uit het vuur te slepen maar echt
gevaarlijk kon de ploeg niet meer 
worden. Ratti was nog het dichts bij
een doelpunt die de wedstrijd defi-
nitief in het slot zou gooien. Die viel
echter niet waardoor de eindstand
3-4 bleef. 
Een uitstekend resultaat voor de
ploeg uit Kranenburg. Met 6 punten
in 2 dagen werd een toch al prachtig
paasweekend nog mooier. Volgende 
week thuis tegen SVV’91 de kans om
deze overwinningen een passend ver-
volg te geven.

Ratti pakt 6 punten in 
paasweekend
Kranenburger - Ratti heeft uitste-
kende zaken gedaan in het paas-
weekend. Ook de tweede ontmoe-
ting met Noordijk eindigde in 
een overwinning voor de Kranen-
burgers. Deze keer met iets meer 
moeite als afgelopen zaterdag. 
Nadat die wedstrijd al met 3-1 ge-
wonnen werd was Ratti deze keer 
met 3-4 te sterk.

Tweede prijs: Ilse de Leeuw als “HIP-
PIE”, hierover schreef de jury: “living 
statue met allure”. Derde prijs: Deis 
Polman als “Duitse voetbal”, “origi-
neel en leuke act”.
Duo’s /trio/kwartet: Winnaars: Niki 
Emmanouil en Pien Hoevers als 

“HARTENDIEFJES”,  de jury zei hier-
over: “subtiel door de witte kleding, 
witte pruiken en alle aandacht ge-
vestigd op mond, gebaar en houding.
Tweede prijs: Rosemarijn Mortier en
Saar Smit als “SLANGENBEHEERDER
MET SLANG”, hierbij de beschrijving
van de jury: “een prima act”. Derde 
prijs: Marit ten Have en Rosalie Rag-
gers als “HI TEA DAMES”, juryoor-
deel over hen: “origineel en leuke act
met name met publiek”.

Kids Living Statue
Vorden - De uitslag bij de solis-
ten: Winnaar Michael Berentsen 
als “ROBORT” de jury schreef 
hierover: “Echte Living Statue”!



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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

LAGE VANAFPRIJZEN 

EN 2% FINANCIAL LEASE

Zaterdag 7 mei

Discotheek 
DJ Tim

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

Cadeautip:

massagebon!

Massagetherapie
te Walvaart

de Bree 1, Lievelde, 06 41 69 28 42
www.massagetherapietewalvaart.nl

Goed voor uw 
             gezondheid

   Nu ook in de 
Achterhoek

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42    7227 NJ Toldijk     tel. 0575 - 452047   

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

 

Baakseweg 4
7251 RH Vorden 
Tel. 06-53805115 
graafschapgroenbeheer@live.nl 

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

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.

Ze zijn er weer de eerste asperges 
van de koude grond!!

Nu volop heerlijke Hollandse asperges
Mooie grote Ananas nu 0.99 per stuk

Ook nieuwe oogst Hollandse aardappelen zijn er weer!!
Kadotip!! voor Moederdag div. mooie Hangplanten

Zoete blauwe druiven 500 gram 1.49
Heerlijke rauwkost-salades uit eigen snijkeuken

Kadotip!! doe het met een streekproducten-pakket!!

Kennisgeving
RECTIFICATIE

Natuurbeschermingswet 1998 en Algemene wet bestuursrecht 

J.W. Kleijn Winkel in Halle

Voortaan digitaal

De provincie Gelderland 

stopt vanaf 1 oktober 2011 

met het publiceren van 

nagenoeg alle bekend-

makingen in de dag- en 

weekbladen.

Alle bekendmakingen

vergunningverlening 

worden digitaal 

gepubliceerd via 

www.gelderland.nl/

bekendmakingen. 

Hiermee vergroot de 

provincie Gelderland de 

toegankelijkheid en 

zoekmogelijkheden voor 

de burgers.

Gedeputeerde Staten delen mede dat zij een 
ontwerpbeschikking hebben opgesteld op de 
aanvraag om vergunning ingevolge de 
Natuurbeschermingswet 1998 voor de 
varkenshouderij aan de Dwarsdijk 10 te Halle. 
De ontwerpbeschikking houdt in dat de 
gevraagde vergunning wordt geweigerd.

Voor deze aanvraag is de Uniforme Openbare 

Voorbereidingsprocedure, zoals neergelegd in 

de Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht toegepast.

Inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken 

liggen van 6 mei tot en met 16 juni 2011 ter 

inzage bij:

–  de provincie Gelderland, in het Informatie-

centrum van het Huis der Provincie, Markt 11 

te Arnhem, tijdens de daar gebruikelijke 

openingsuren;

–  de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar 

gebruikelijke openingsuren.

De ontwerpbeschikking is tevens in te zien via 

internet: www.gelderland.nl > actueel > 

bekendmakingen.

Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan 

een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar 

zienswijze over de ontwerpbeschikking naar 

voren brengen. Ingediende zienswijzen worden 

met de beschikking en de bijbehorende stukken 

ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder 

vermelding van het zaaknummer dat onderaan 

deze kennisgeving staat. De zienswijzen kunnen 

ook gefaxt worden naar F (026) 359 83 50. Voor 

een mondelinge zienswijze of toelichting over 

de ontwerpbeschikking kunt u contact 

opnemen met de afdeling Vergunningverlening 

van de provincie Gelderland, mevrouw 

N. Jeukens, T (026) 359 99 30.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of 

mondeling zienswijzen naar voren brengen 

tegen de ontwerpbeschikking, kunnen tegen de 

later vast te stellen definitieve beschikking 

beroep instellen, mits wordt aangetoond dat 

men belanghebbende is. Volgens de Algemene 

wet bestuursrecht is een belanghebbende 

diegene wiens belang rechtstreeks bij een 

besluit is betrokken.

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen 

zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die 

onderdelen van de definitieve beschikking 

beroep instellen die ten opzichte van de 

ontwerpbeschikking gewijzigd worden 

vastgesteld.

Arnhem, 26 april 2011,

zaaknummer 2011–000144

Gedeputeerde Staten van Gelderland



In totaal liggen er 20 soldaten begra-
ven (sommigen samen in één graf) 
die in (of boven?) Vorden hun leven 
lieten voor onze vrijheid. Het leek de 
commissie 4 Mei een goed idee om 
aan de achterliggende geschiedenis 
van deze soldaten wat meer bekend-
heid te geven. 
In volgorde van links naar rechts lig-
gen daar begraven: met -voorzover 
bekend- tussen haakjes hun leeftijd 
-De (5) bemanningsleden van een 
Wellington bommenwerper van het 
156ste RAF squadron, die op 31 Mei 
1942 in de buurtschap Linde neer-
stortte; onderdelen van het vliegtuig 
kwamen neer in de omgeving van 
de landgoederen de Wiersse en het 
Onstein. Hun namen: Sgt R.Peel (22), 
L.F. Cook (19)* J.H.Holmes, P.G.H. Ma-
lin(23) en R.Catly * Canadees
-De (7) bemanningsleden van een Lan-
caster bommenwerper van het 9de 
RAF squadron, die op 8 Januari 1943 
neerstortte aan de Hoekendaalseweg 
onder Hackfort: Sgt A.D. Foote*, M. 
McKenzie (19), G. Michell, M.W. Step-
henson (23), W.T. Mc Lennan (31) P.G. 
Brogan (19) en R. Wardrop (33). *Ca-
nadees.
De (6) bemanningsleden van een Ha-
lifax bommenwerper van het 51ste 
RAF squadron, die op 30 maart 1943 
werd neergeschoten en in stukken 
neerkwam tussen het Melder en Del-
den. Het gedeelte met o.a. de cockpit 
kwam neer bij Poorterman aan de 

Het is voor velen steeds een 
zinvolle tocht op 4 Mei naar de 
graven van de gesneuvelde En-
gelse piloten op de Algemene 
Begraafplaats te Vorden. Wat 
die tocht ook bijzonder uniek 
maakt, is de traditionele aanwe-
zigheid van de zoon (Ray Harris) 
van een aldaar begraven piloot; 
daardoor krijgt de herdenking 
ook een sterk persoonlijk ac-
cent.

4 Mei 2011 Nationale 
dodenherdenking

Hilferinkweg in Delden. Hun na-
men: Sgt J.P. Young (27), D.M. Reed 
(21), J.M. Taylor (21), V.J. Dowling, 
A.Heptonstall (28) en R.G. Harris(20)* 
*R.G. Harris is de vader van de jaar-
lijks vanuit Londen overkomende
zoon Ray Harris.
NB Sgt E.A. Wiliams overleefde de
crash en kwam met zijn parachute
neer in de buurt van kasteel Het 
Medler; hij was gewond en geraakte
in krijgsgevangenschap.
In de hal van het dorpscentrum hang
een foto van deze bommenwerper +
bemanning.
Voorts zijn daar nog begraven twee
officieren (parachutisten) die bij Arn-
hem waren geland en die hebben ge-
tracht hun eigen linies te bereiken. 
Zij werden, in burgerkleding,  gepakt
door de Duitsers, die hen op 10 Ok-
tober 1944 bij ‘t Selsham aan de Zut-
phenseweg te Vorden doodschoten. 
Hun namen: Lt R.M. Russel en Lt M.
Cambier (23).
Wij hopen met deze beknopte oor-
logsgeschiedenis de herinnering aan
onze gestorven bevrijders levend te
houden.

Namens het 4 Mei comité

Bart Hartelman

In café restaurant ’t Sterrebos werd 
het gezelschap naar Twents gebruik 
ontvangen met koffie en krenten-
wegge. Daar stapte vervolgens een 
gids in de bus die de reizigers alles 

vertelde over de filmlocaties en an-
dere natuurgebieden. Na van alles
gehoord en gezien te hebben werd er
weer gestopt bij restaurant Sterrebos,
waar de dag werd afgesloten met een
diner. De terugreis werd aanvaard na
een mooie dag en met een voldaan 
gevoel. Het bestuur vond het fijn dat
er een grote deelname was. De vol-
gende activiteit is op dinsdagmiddag
28 juni: de autotocht.

Nieuws van KBO IJsselsenioren

Mooie busreis
Op 26 april reisden de leden van 
de KBO IJsselsenioren van Baak 
via Steenderen naar Twente om 
daar een rondrit te maken langs 
de filmlocaties van ‘Van Jonge 
Leu en Oale Groond’.

Natuurmonumenten organiseert 
twee vleermuizenexcursies op zater-
dagavond 14 en 21 mei op landgoed 
Hackfort. In verband met het beperk-
te aantal plaatsen is reservering nood-
zakelijk. Dit kan via www.natuurmo-
numenten.nl of bij de Ledenservice 

van Natuurmonumenten T (035) 655 
99 55. Loopt u ook mee? Landgoed 
Hackfort is een zeer geschikt leefge-
bied voor vleermuizen. Er komen veel 
verschillende soorten voor, zoals de 
rosse vleermuis, dwergvleermuis en 
de laatvlieger. Iedere soort stelt zijn 

eigen eisen aan zijn leefgebied. Bij 
het beheer van het landgoed houdt 
Natuurmonumenten hier rekening 
mee. Door het donker neemt de ex-
cursieleider u mee over het landgoed 
en zal u veel over deze toch wel mys-
terieuze dieren vertellen.

Kijk op www.natuurmonumenten.nl 
of volg ons op twitter @ctgelderland

Vleermuizen spotten op 
landgoed Hackfort

Vorden-In en rond kasteel Hackfort wonen vleermuizen. Of u ze gaat 
zien is niet zeker, maar de batdetector helpt u ze in ieder geval te 
horen.

Bouwman vertelde over zijn visie op 
het schaatsen. Ook benoemde hij de 
kracht van het gewest Overijssel. Le-

den uit het gewest zijn opgenomen 
in Jong oranje en in de nieuwe ploeg 
van Renate Groenewold. Het gewest 

is een goede kweekvijver voor jonge 
schaatsers. De schaatstalenten teken-
den aan het eind van de perspresen-
tatie hun contracten met het gewest. 
Maar liefst 4 schaatsers uit de ge-
meente Bronckhorst zijn opgenomen 
in de gewestelijke selectie: Madelien 
Jansen uit Hengelo, en een trio uit 
Vorden: Thijs Govers en Jorn en Bart 
Kuitert. Over enkele weken beginnen 
de trainingen en eind mei gaat de 
hele ploeg naar het eerste trainings-
kamp in Beekbergen.

In selectie Gewest Overijssel

Viertal schaatstalenten uit 
Bronckhorst

Vorden - Het schaatsseizoen is net afgelopen, maar het KNSB Gewest 
Overijssel presenteerde vorige week in Holten, bij de gewestelijke 
hoofdsponsor NIDO, de ploeg voor het aankomend schaatsseizoen 
2011-2012. De vierjarige verbintenis tussen het gewest en de sponsor 
is opvallend: Daar waar schaatsers houden van perfect en glad ijs op 
de banen, doet NIDO, zijn uiterste best om in de winter de Nederlandse 
wegen, sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden. Beiden bereiden zich 
nu voor op het nieuwe winterseizoen. In Holten was Jong-oranje trai-
ner Erik Bouwman gastspreker.

Als u aankopen doet op de markt 
krijgt u weer enveloppen waarbij er 

kans is op mooie prijzen. Bij onze
speciale kraam van de marktvereni-
ging zijn er weer leuke prijzen die u
zelf mag uitzoeken. Dus kom op vrij-
dagmorgen gezellig naar de markt in
Vorden.

Aktiemarkt
Op vrijdag 6 mei a.s. houdt de 
marktvereniging Vorden weer de 
moederdagmarkt.

Het ingezamelde geld is bestemd 
voor kinderen in Nederland die in 
hun leven al veel ellende hebben 
meegemaakt en ook “een beetje ge-
woon geluk’ verdienen. En voor wie 
dingen die soms zo gewoon zijn niet 
is weggelegd. Daarom springt kinder-
hulp financieel bij, en dat al 50 jaar! 

In jeugdzorginstellingen of (pleeg)
gezinnen met financiële beperkin-
gen is vaak geen geld voor extraatjes.
Kinderhulp vindt dat alle kinderen de
kans moeten krijgen om hun talen-
ten te ontwikkelen en (leuke)ervarin-
gen op te doen. Dit kan bijvoorbeeld
zijn door het volgen van muziek- of 
danslessen of door lid te worden van
de plaatselijke voetbalclub. Ook een
weekje kamperen kan hen helpen 
om even hun problemen te vergeten
en gewoon kind te zijn. Alle collec-
tanten en gevers hartelijk dank!!

Opbrengst collecte 
Nationaal Fonds 
Kinderhulp
Vorden - De jaarlijkse collecte 
voor het Nationaal Fonds Kinder-
hulp, die gehouden is in de week 
van 10 tot en met 16 april, heeft 
in Vorden 1.068,13 euro opge-
bracht. Hiervoor zijn maar liefst 
18 collectanten op pad gegaan.



Ze kwamen binnen via de hoofdingang, en namen toen 
plaats op de hoofdtribune. De kinderen keken hun ogen 
uit in de Grolsch Veste.Helaas werd de wedstrijd verloren 
met 0 - 2.Maar voor de E3 was de avond geslaagd.

Vorden E3 op bezoek bij Fc Twente

Vorden - Donderdagavond was de E3 op bezoek in 
de Grolsch Veste. Daar zagen ze de wedstrijd dames 
Fc Twente - ADO Den Haag. De nr. 1 tegen de nr. 2 
in de dames eredivisie.

De wedstrijd begon voor Ratti wat 
moeilijk. Rekken liet goed combina-
tievoetbal zien en Ratti wist niet in 
hun eigen spel te komen. Na enkele 
minuten schoot Rekken dan al op 
het goal, maar de bal belandde in de 
handen van keepster Rianne Meije-
rink. Vlak daarna kwam Ratti in de 
aanval en Marieke Tuinman schoot 
jammer genoeg op de paal. Rekken 
bleef goed spelen en door balverlies 
van Ratti kon Rekken in de 10e mi-
nuut de 1-0 inschieten. Ratti kwam 
na 20 minuten gespeeld te hebben 
steeds wat meer in hun eigen spel en 
dat resulteerde in wat meer aanval-
lend voetbal. In de 25e minuut werd 
door Rekken hands gemaakt binnen 
het strafschopgebied en dus kon Kim 
Heuvelink met een penalty de 1-1 op 
het scorebord zetten. In de 35e mi-
nuut schoot Rekken al weer de 2-1 

binnen en dus moest Ratti weer op 
jacht naar de gelijkmaker. Deze viel
enkele minuten daarna, doordat Kim
Heuvelink vanaf 30 meter de bal keu-
rig in het goal schoot. 2-2 Was dan
ook de stand tijdens rust. Na de rust
begon Ratti zeer sterk aan de 2e helft.
Al in de 48e minuut strafte Kim Heu-
velink een fout in de achterhoede van
Rekken af door het 3e goal voor Ratti
te scoren. Gesterkt door deze voor-
sprong bleef Ratti aanvallend voet-
ballen en creëerde enkele corners. In
de 58e minuut zette Gerrie Brummel-
man een mooie corner voor en deze
afgeslagen cornerbal kwam weer in 
de voeten van Gerrie. Opnieuw een
mooie voorzet en Kim Heuvelink 
kopte de 2-4 binnen. Rekken had de
moed nog niet opgegeven en kwam
steeds meer op de helft van Ratti te 
voetballen. Ratti wist de voorsprong 
lang vast te houden, maar in de laat-
ste 10 minuten van de wedstrijd werd
deze dan toch weggegeven. Rekken 
wist in de 80e en 87e minuut te sco-
ren waardoor de stand weer 4-4 werd.
Rekken was daarna nog een paar keer
zeer gevaarlijk, maar Ratti wist de
stand gelijk te houden en ging deze 
zaterdag met 1 punt naar huis.

Rekken dames 1 - Ratti dames 1
Rekken - Deze wedstrijd werd ge-
speeld op zaterdagavond in ver-
band met het paasweekend. Rek-
ken is een gelijkwaardige tegen-
stander waar Ratti thuis met 2-2 
gelijk tegen speelde. Een belangrij-
ke wedstrijd, want Rekken en Ratti 
stonden allebei op 32 punten.

De Kranenburgers begonnen uitste-
kend aan de wedstrijd. Al na 3 minu-
ten kon Gijs Klein Heerenbrink intik-
ken nadat Niek Nijenhuis vrij werd 
gespeeld en uitstekend het overzicht 
behield. Al snel na de openingsgoal 
werd duidelijk dat SVV over een uit-
stekend voetballende ploeg beschik-
te. Met veelvuldig balbezit en vlotte 
combinaties maakte de bezoekers 
het de Kranenburgers erg lastig. Toch 
was het Ratti dat zich de beste moge-
lijkheden creëerde om de score ver-
der op te laten lopen. Zo kwam Koen 
Klein Heerenbrink alleen voor de 
keeper maar faalde in de afronding. 
Ook Niek Nijenhuis zag zijn inzet 
centimeters aan de verkeerde kant 
van de paal verdwijnen. Ratti kwam 
voor rust nog wel goed weg toen van-
uit een corner een kopbal op de lat 
belandde.
Na rust ging SVV verder op zoek 
naar de gelijkmaker. Ratti probeerde 
de voorsprong te verdedigen en kon 
voetballend weinig uitrichten. Na 10 
minuten in de tweede helft kon SVV 
de gelijkmaker binnenschieten. On-
danks dat de verdediging van Ratti 
weinig weggaf kon een SVV aanvaller 
vanaf de 5 meterlijn doeltreffend af-
ronden. Ratti moest nu ook weer ko-
men en dat maakte de wedstrijd ook 
wat attractiever. Snel na de gelijkma-
ker zat de lat een nieuwe voorsprong 
voor de Kranenburgers in de weg na 
een verwoestende uithaal van Niek 

Nijenhuis. Waar Ratti haar kans liet
liggen kwam SVV een kwartier voor
tijd wel op voorsprong door een vrije
trap bij de eerste paal in de kruising
te koppen. Ratti liet het hier niet bij
zitten en nog geen 5 minuten later
was de stand dan ook alweer gelijk. 
Een corner kwam terug bij Gijs Klein
Heerenbrink. Deze haalde van dicht-
bij de trekker over zette hiermee de
2-2 op het scorebord. In de hectische
slotfase die daarop volgde waren er
nog diverse kleine opstootjes te no-
teren. Robert Ruiterkamp moest het
veld met een rode kaart verlaten en
na de officiële speeltijd kreeg ook
een SVV speler nog de rode kaart.
Ondanks het verbale geweld van de
gasten uit Enschede werd de score
echter niet meer veranderd. 
De Kranenburgers zijn met dit ge-
lijkspel vier wedstrijden op rij onge-
slagen en maken er op deze manier,
met nog twee wedstrijden te gaan, 
een mooi competitieslot van. Volgen-
de week wacht de uitwedstrijd tegen
Halle, een andere gegadigde voor de
derde periode.
Programma:
7 mei: Ratti E1-AZC E4. Ratti D1-AZC
D3. Ratti C1G-Concordia-W C4D. Rat-
ti 2 (zat)-EGVV 2 zat. (zat). DEO B1-
Ratti B1G. Keijenburg. Boys E2-Ratti
E2. SCS F1-Ratti F1.
8 mei: Ratti 3 (zon)-Klein Dochteren 4
(zon). Ratti 2 (zon)-DEO 3 (zon). Halle
1 (zon)-Ratti 1 (zon). Oeken 2 (zon)-
Ratti 4 (zon). Erix/KSV DA1 (zon)-Ratti
DA1 (zon). Ruurlo DA1 (zon)-Ratti
DA2 (zon).
12 mei: Hector 4 (zon)-Ratti 2 (zon). 
Uitslagen 1 mei:
Witkampers 5 (zon)-Ratti 2 (zon) 1-2.
Socii 4 (zon)-Ratti 4 (zon) 6-1. Ratti 3
(zon)-Klein Dochteren 3G (zon) 8-4.
Ratti 1 (zon)-SVV ‘91 1 (zon) 2-2. Reu-
nie DA1 (zon)-Ratti DA1 (zon) 0-0.

Ratti pakt punt tegen SVV’91
Afgelopen zondagmiddag was 
SVV’91 uit Enschede te gast op 
sportpark ‘de Eik’. SVV’91 doet 
nog volop mee voor de derde peri-
ode en zou met een overwinning 
uitstekende zaken op de ranglijst 
doen. Ratti werkte echter niet 
mee en sleepte een punt uit het 
vuur na een hectische slotfase.

Ratti begon goed aan de wedstrijd. De 
hekkensluiter van de competitie werd 
constant onder druk gezet en kwam 
dan ook nauwelijks aan voetballen 
toe. De Kranenburgers kwamen na 
zo’n 15 minuten iets wat gelukkig op 
voorsprong. Een vrije trap van Ruud 
Mullink werd van richting veranderd 
en hobbelde zo de goal in. Na 25 mi-
nuten voetbal kon Michiel Gudde de 
score verdubbelen. Een aanval over 
meerdere schijven kon door Michiel 

simpel worden binnengetikt. Een
paar minuten voor rust maakte Gijs
Klein Heerenbrink het mooiste doel-
punt van de middag. Hij krulde de bal
prachtig in de verre kruising. Een on-
gekende luxe voor de Kranenburgers,
die dit seizoen nog nooit met 3 doel-
punten verschil mochten rusten. 
De tweede helft bracht een heel ander
spelbeeld. Ratti begon nog redelijk
maar zakte gaandeweg steeds verder
weg. Blijkbaar zaten de meeste Rattia-
nen al bij de barbeque die na de wed-
strijd zou volgen. Het was Noordijk
dat de beste kansen liet noteren na de
thee en vijf minuten voor tijd werd 
er zelfs nog een eretreffer binnenge-
kopt. Verder liet Ratti het niet komen
zodat de 3 punten een feit waren. 
Over 2 dagen opnieuw de kans om 3
punten te pakken en het paasweek-
end goed af te sluiten. Dan wacht de
uitwedstrijd tegen Noordijk.

Ratti wint van Noordijk
Kranenburg - Ratti heeft de eer-
ste van twee ontmoetingen in 
het paasweekend met Noordijk 
winnend kunnen afsluiten. Het 
verschil werd al in de eerste helft 
gemaakt. Ratti mocht voor eigen 
publiek met een comfortabele 3-0 
voorsprong gaan rusten. Een ge-
makzuchtige tweede helft leidde 
tot een 3-1 overwinning.

In de uitwedstrijd bij De Hoven miste 
trainer Jan Steffens de gebroeders 
Loman vanwege blessures waardoor 
aanvallende middenvelders Kevin 
Esselink en Dubaern Besseling een 
plekje doorschoven. In het begin van 
de wedstrijd was het dan ook even 
zoeken hoe iedereen stond. Dit zorg-
de ervoor dat er van Sociï aanvanke-
lijk niet veel gevaar uitging, terwijl 
ook de verdediging weer eens solide 
stond. Na een minuut of 20 ontston-
den er dan wel kansen, onder meer 
uit standaardsituaties waarbij Jasper 
Kamphuis de ballen goed inbracht. 
Arend Jan Groot Jebbink wist een bal 
van Kamphuis bijna te verzilveren, 
maar hij raakte met zijn kopbal de 
paal. Ook een schietkans van Kamp-
huis ging over het doel. Even later 
was het billenknijpen aan de andere 
kant toen Stefan Weenk een zeld-
zame schamper maakte waardoor de 
vleugelaanvaller van De Hoven vrije 
doorgang kreeg. Deze werd echter 
alsnog gestuit door de verdediging 
en ook de kluts pakte gelukkig uit 
voor Sociï. Vlak voor rust was er nog 
een uitgelezen kans voor Sociï om op 
voorsprong te komen. Esselink maak-
te de bal goed vrij en waagde een doel-
poging, helaas rolde die net voorlangs 
en was Maarten Rensink niet alert 
genoeg om de bal alsnog een laatste 
zetje te geven. Ook nog voor de rust 
kwam De Hoven goed weg toen de 
scheidsrechter verzuimde hun links-
back zijn tweede gele kaart te geven. 
De leidsman gaf als dubieuze reden 
op dat hij niet kon beoordelen of de 
handsbal waarmee de speler de bal in 
het Sociïdoel werkte opzettelijk was 
of niet. De ruststand was de bekende 
0-0. In de rust verzekerde Steffens 
zijn manschappen dat het wel goed 
zou komen wanneer het vertoonde 
spel zou worden doorgetrokken.

De woorden van de trainer werden 
bewaarheid in de tweede helft. Di-
rect werd Sociï weer gevaarlijk en 
waren er kansen voor Groot Jebbink 
en Rensink. Verder was er veel druk 
op het doel van de gastheren wat ver-
trouwen schepte. Even nadat De Ho-
ven een kansje op 1-0 had laten liggen 
braken dan toch de vier minuten van 
Sociï aan. Jasper Kamphuis bracht de 
bal in de 68e minuut in bij de tweede 
paal, Dubaern Besseling liet hem één 
keer stuiteren om vervolgens ver-
woestend te volleren en de Hovense 
keeper totaal kansloos te laten. De 
treffer werd uitbundig gevierd en nog 
geen twee minuten later kon dat op-
nieuw gedaan worden. Nadat invaller 
Ruben Rensink op het randje van de 
zestien een vrije trap had verdiend 
bleek dat Besseling zijn kruit nog lang 
niet had verschoten. Met wederom 
een ziedend en geplaatst schot zorgde 
hij voor de beslissende 0-2. Nog weer 
twee minuten later was het Kevin Es-
selink die de mee opgekomen Johan 
Riefel met een steekbal vrij voor de 
keeper zette zodat laatstgenoemde 
de 0-3 kon laten aantekenen. Na de-
ze overrompelende minuten was de 
wedstrijd in de 72e minuut beslist 
en voetbalden beide ploegen de wed-
strijd plichtsgetrouw uit. Voor beide 
ploegen kwamen er nog wat kleine 
kansjes die niet benut werden.

Koploper Carvium speelde thuis ge-
lijk tegen Worth Rheden waardoor 
Sociï wat dichterbij kon komen. Het 
gat is echter nog altijd vijf punten, 
waarbij Carvium één wedstrijd meer 
heeft gespeeld. Het enige wat Sociï nu 
nog kan doen is telkens de volle buit 
proberen mee te pakken. De eerstvol-
gende wedstrijd waarin dat moet ge-
beuren is uit bij Den Dam (Azewijn) 
om 14.00 uur.

Uitslagen maandag 25 april
De Hoven 1 - Sociï 1; 0-3
Brummen 3 - Sociï 2; 4-1
Sociï 3 (vrij)
Sociï 4 (vrij)
Sociï 5 - Erica ‘76 8; 1-7

Sociï heeft nog kans 
op de titel in 6C
Wichmond - Sociï heeft na de 
wedstrijd tegen de Hoven nog al-
tijd een theoretische kans op de 
titel in 6C, daarvoor is het wel 
afhankelijk van de prestaties van 
koploper Carvium.

Sommige mensen vinden klas-
sieke muziek de enige muziek die 
de naam ‘muziek’ mag dragen. 
Anderen zweren bij popmuziek of 
bij jazz. En wat dacht u van wereld-
muziek? De Argentijnse tango, de 
muziek uit het Midden-Oosten, de 
Indonesische gamelan-muziek? Op 
vrijdagmiddag 6 mei houdt Esther 
van der Heijden uit Warnsveld, om 
14.00 uur in het Dorpscentrum 
(zaal ‘t Stampertje),een lezing over 
dit onderwerp. “Wat is de beteke-
nis van muziek? Waar gaat het 
over?” Dat is het thema waar zij 
op zal ingaan. Het wordt een bij-
eenkomst waarbij de bezoekers 
actief betrokken zijn. U kunt luis-
teren en erover nadenken. Erover 
praten en discussie vormen de be-
standdelen. Aan de hand van luis-
tervoorbeelden zal Esther met de 
zaal in gesprek gaan. Wat vindt u 
van deze muziek? Wat hoort u er-
in? En ook: wat zou de componist 
ermee bedoeld kunnen hebben? 
Zij zal iets vertellen over soorten 
en typen muziek. Je kunt de ene 
soort muziek niet ‘beter’ noemen 
dan de andere. Maar zij kunnen 
wel erg verschillend zijn. U gaat 
na afloop waarschijnlijk naar huis 
zonder een eenduidig antwoord 
op de vraag “wat is muziek”. Maar 
u heeft daarover wel stof tot na-
denken meegekregen. En hopelijk 
kijkt u iets anders tegen muziek 
aan en luistert u er met een ander 
oor naar. Esther van der Heijden 
studeerde Muziekwetenschap aan 
de Universiteit van Utrecht en 
volgde een dirigentenopleiding. Zij 
is dirigent en muzikaal coach van 
vier koren en zanggroepen in de re-
gio. Ook componeert en arrangeert 
zij koormuziek en geeft zij zangles. 
Iedereen is van harte welkom!

Anbo-middag over 
“De betekenis van 
muziek”
Vorden - Muziek is er bijna altijd 
en bijna overall. Je staat ermee 
op en je gaat ermee naar bed. 
Maar: wat is nu eigenlijk mu-
ziek? Wanneer noem je iets ge-
woon geluid, en wanneer begint 
het opeens ‘muziek’ te heten? 
Daar kun je heel verschillend 
over denken. Daar is ook veel 
over nagedacht en er zijn veel 
boeken over volgeschreven.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Wim Polman is bijna ‘dag en nacht’ 
bezig met de voorbereiding en doet 
er alles aan om de ‘Engelse dagen’ 
in Vorden te doen slagen. Achter de 
schermen heeft hij inmiddels tiental-
len gesprekken gevoerd met allerlei 
fondsen, organisaties, musici e.d. Bin-
nenkort gaat hij op vakantie , even de 
accu opladen. Voor die tijd moet alles 
‘rond ‘ zijn. ‘ Hij heeft die vakantie 
hard nodig, want mijn Wim lijdt mo-
menteel een beetje aan de ( Cultuur 

) koorts’, zo zegt echtgenote Alie . 
Wim moet lachen om de opmerking 
van zijn vrouw en staat op het punt 
om samen met de fotograaf enkele 
sponsors te bezoeken. ‘Die mensen 
moeten we koesteren. Ik vind het 
reuze knap dat ondernemers die in 
deze tijd behoorlijk op hun centen 
moeten passen, toch ook nu weer 
bereid zijn ons financieel te onder-
steunen. Overigens fungeren Fonds 
1819, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Da Vinci Salon, drukkerij Weevers, 
gemeente Bronckhorst en het VSB 
fonds als hoofdsponsors.
Dat hebben we toch min of meer te 
danken aan het concert dat wij in 
2009 georganiseerd hebben en waar 
iedereen enthousiast over was. Dat 
concert ‘Viaggio Italiano’ trok in de 
tent op het marktplein zo’n 500 be-
zoekers. Dit keer geen tent, gewoon 
veel te duur. Wel twee concerten in 
de sporthal ( zaterdagavond 3 septem-
ber en zondagmiddag 4 september ) 
met een totale capaciteit van duizend 
bezoekers. Een aantal kaarten gaat 
naar de sponsoren, toch moeten wij 
800 kaarten aan de man brengen’, zo 
zegt Wim Polman. Kaarten kunnen 
nu reeds via www.cultuurfondsVor-
den.nl besteld worden en vanaf 15 
mei bij de Loga en de VVV. Volgens 
Polman kun je met de organisatie van 
een Proms concert niet vroeg genoeg 
beginnen. 

‘We zijn er nu bijna twee jaar mee 
bezig. Die tijd heb je gewoon nodig, 
je hebt met zoveel facetten te maken. 
Nu hebben we tenminste nog tijd om 
daar, waar nodig, corrigerend op te 
treden. Er komen tijdens het con-
cert zo’n 115 man op het podium ( 
zangers, muzikanten, doedelzakspe-
lers e.d.) Dat alles vergt een strakke 
planning’, aldus Wim Polman. Het 
muzikale gedeelte op zich ligt in 
handen van director/dirigent Joop 

Boerstoel uit Vorden. Hij heeft in-
middels de muziekstukken afkom-
stig uit Engeland, Schotland, Wales
en Ierland uitgezocht. Ook het grote
orkest ‘Bronckhorst Wind Symphony
‘ is door Joop Boerstoel samengesteld.
Vrijwel dezelfde muzikanten als in
2009 bij ‘Viaggio Italiano ‘. 
Het orkest heeft inmiddels al een keer
gerepeteerd en met succes, zo weet
Wim Polman te vertellen. De circa 60
orkestleden waren gelijk enthousiast
en ook zij genoten van de muziek van
de Beatles, Queen en de Ierse volks-
nummers zoals bijvoorbeeld het over-
bekende Danny Boy. De repetities 
worden in juni voortgezet. Dan zul-
len ook de andere medewerkers aan
de Brtitish Proms hun opwachting
maken. Dat zijn o.m. de vocalisten 
Nathaly Masclé, Maartje Epema en te-
nor Frank Fritschy, Band to Venhorst
uit Vorden , de vocalgroup Eigen
Wijs uit Lochem, de doedelzakband 
uit Hengelo ( O ), dansgroep Muzehof
uit Zutphen en het Bronckhorst Kin-
derkoor. 

Arie Ribbers zal de verschillende on-
derdelen aan elkaar praten. Wim Pol-
man: ‘ Dat gebeurt dan in een sport-
hal die prachtig zal worden aange-
kleed, compleet met Engelse vlaggen.
Op het podium ook een groot beeld-
scherm. Terwijl het orkest speelt
zien de bezoekers bij sommige mu-
ziekstukken, de begeleidende beel-
den voorbij trekken. Van het gehele
gebeuren verschijnt ook een DVD .
‘ Het British Promsconcert ‘Journey
to Britain’, was het maar vast zater-
dag 3 september. André Rieu is altijd
gewend veel applaus te krijgen, maar
ik weet zeker dat het applaus dat de
medewerkers straks na afloop van de
British Proms in de sporthal ten deel
zal vallen, daar niet voor onder zal 
doen’, aldus een super enthousiaste (
organisatie) voorzitter Wim Polman.

British Proms Vorden op 3 en 4 september

Wim Polman: ‘Zonder sponsors concert niet haalbaar

Vorden - ‘ We hebben nog even gedacht om ook Prins William en zijn 
Kate uit te nodigen voor de British Proms Vorden dat op zaterdag 3 
september en zondag 4 september in sporthal ’t Jebbink gehouden zal 
worden. Uiteindelijk hebben we er toch maar van afgezien, ze zullen 
wel andere verplichtingen hebben’, zo zegt Wim Polman gekscherend. 
Toch is het huwelijk van Prins William en Kate met al die aandacht 
voor Engeland, eigenlijk best wel een beetje reclame voor het mu-
ziekspektakel in Vorden. Nu de schijnwerpers op Engeland en straks 
op ‘Journey to Britain Vorden’ gericht, prachtig toch’, zo zegt een 
enthousiaste Wim Polman, voorzitter van Cultuurfonds Vorden, dat 
deze Proms organiseert.

Grand Bistro de Rotonde sponsort ook

Inmiddels had Kasbendjen nog een 
populair gebeuren afgesloten, het 
jarenlang door de band georgani-
seerde Vordens Songfestival. En wat 
te denken van de carnavalsfeesten op 
de zondagmiddag in de Kranenburg 
met Kasbendjen in de hoofdrol. Het 
enige ( decibellen ) geluid dat nog op 
de Kranenburg geproduceerd werd: 
de Vetnippelrace. De grasbaanrace 
met ronkende motoren dat door de 
VAMC De Graafschaprijders jaarlijks 
wordt georganiseerd. De band ‘Nor-
maal’ zong ooit over de ‘hoenders 
en de vrouwleu die op het Hengelse 
Zand aan de kant vlogen’, bij de gras-
baanraces waren de kippen gelukkig 
in geen velden of wegen te bekennen. 
Wel de ‘Vetnippel- trophee’ die aan 
de winnaar ten deel viel.
Met in het vooruitzicht een jarenlang 
‘stil leven’ staken een aantal perso-
nen de koppen bij elkaar om al het 
moois uit de voorbijgaande jaren, niet 
te laten verdwijnen. In een gesprek 
thuis bij Roald Wolbert aan de Burge-
meester Galleestraat zaten ze onder 
het genot van een kopje koffie en een 
‘shaggie’ gezellig bijeen: Koen Kruip, 
Almar Mager, Thijs Eckhardt, Roald 
Wolbert en Eelke van Ark. Vol en-
thousiasme vertellend over de stich-

ting ‘Vetnippel Vol Gas ‘. Een pas op-
gerichte stichting die voor zaterdag 
13 augustus grootse plannen heeft. 
Op het feestterrein aan de Eikenlaan 
een daverende muzikale happening 
met enkele uren daarvoor, de gras-
baanrace.
Het gat dat Kasbendjen in Vorden en 
met name op de Kranenburg heeft 
achter gelaten moet worden gedicht 
en wel tot in lengte van jaren, aldus 
de stichting waarin ook Ingmar Wol-
bert, Martijn Wiggers en Klaartje 
Legtenberg zitting hebben. Eelke van 
Ark: ‘ We zijn momenteel druk bezig 
met het zoeken van sponsors voor 
de ‘Vetnippel Vol Gas ‘ festiviteiten. 
Inmiddels hebben we ook al voor- 
overleg met de gemeente Bronck-
horst gevoerd. Deze week worden de 
benodigde vergunningen door ons 
aangevraagd’, zo zegt ze. Het ligt in 
de bedoeling dat onder auspiciën van 
de VAMC De Graafschaprijders om 
17.00 uur gestart wordt met de gras-
baanraces, waarbij telkens de snelste 
coureurs overgaan naar de volgende 
ronde. Een afvalrace met coureurs in 
de jeugd/ zijspan/ standaard/ en Su-
perklasse.
Wanneer de gashandels zijn dicht-
gedraaid, de hoogste tijd voor de 
muzikale decibellen. Vanaf circa 
20.30 uur een spectaculair muzikaal 
gebeuren met voor Vorden een ab-
solute primeur: het optreden van de 
25 koppige band ‘Vorden Live’ . Al-
lemaal muzikanten die in verschil-
lende plaatselijke bands spelen ( zo-
als bijvoorbeeld Woodstar, Big= U, de 
Vordense Soppers, Super Sleazy e.d. 
) maar nu gezamenlijk onder leiding 
van Eelke van Ark en Thijs Eckhardt. 
Volgens de stichting een razend en-
thousiast stel muzikanten die hits 
vanaf de zestiger jaren tot heden, 
zullen spelen. In het voorprogramma 
muziek van de band Phoenix uit Doe-

tinchem. Ook die avond een primeur 
van de band ‘Pooh Now ’, bestaande 
uit Arjan Klein Geltink, Arjan Knoef, 
Sander Heuvelink en Erik Reindsen.
Koen Kruip: ‘ Het wordt 13 augustus 
een super gezellig feest voor jong 
en oud. We willen de trend die Kas-
bendjen ooit heeft ingezet, doorzet-
ten en dal zal ons lukken’, zo zegt 

hij. Eelke van Ark gaat nog een stapje 
verder en zegt: ‘ Wat behalve de na-
tuur, de Achterhoek zo mooi maakt, 
zijn de dorpsfeesten. En daar stre-
ven wij met ‘Vetnippel Vol Gas’ ook 
naar’. Behalve de grote feesttent ook 
een kleinere, de zogenaamde ‘huiska-
mer- tent’ met optredens van Merel 
van Laake en band. Het is vrijwel ze-

ker dat die avond ook Blinde Ed zijn
opwachting komt maken. Door een 
populaire entreeprijs van beneden
de acht euro te hanteren, hoopt de
stichting die avond op honderden be-
zoekers. Voor meer informatie www.
vetnippelvolgas.nl

Zaterdag 13 augustus ‘ Vetnippel Vol Gas ‘

Grasbaanrace en muziek ‘hand-in-hand” in de 
Kranenburg
Kranenburg. Het leek na augus-
tus 2010 stil te worden in het 
buurtschap Kranenburg. Akelig 
stil zelfs, want Kasbendjen stopte 
en daarmee was gelijk het einde 
gekomen aan de befaamde Big-
gen Meal party, dat zo’n 18 jaar 
elk tweede weekend in de maand 
augustus op het feestterrein aan 
de Eikenlaan werd gehouden. 
Hans Krabbenborg en zijn jon-
gens zijn er enorm populair door 
geworden. De bezoekers kwamen 
niet alleen uit Vorden, maar ook 
uit omliggende dorpen.

v.l.n.r Roald Wolbert, Thijs Eckhardt, Koen Kruip, Almar Mager, op de motor Eelke van Ark
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De ruim 175 mensen werden wel-
kom geheten door burgemeester 
Aalderink. Hij ging onder meer in op 
de bedoeling van de bijeenkomst. Er 
werd een DVD vertoond over de tot-
standkoming van het gemeentehuis. 

Hierna werden de bezoekers verdeeld 
in groepen en kregen een rondleiding 
die werd verzorgd door de collegele-
den en ambtenaren. De bijeenkomst 
werd afgesloten met een informeel 
samenzijn en een drankje en hapje. 

Bij de uitgang kregen de bezoekers
een boek mee over de gemeente
Bronckhorst. De aanwezigen waren
zeer tevreden met de bijeenkomst 
waarbij de onderlinge ontmoeting
centraal stond.

Feestelijke bijeenkomst in gemeentehuis

Ereburgers en gedecoreerden bijeen

Hengelo - In het gemeentehuis van Bronckhorst werd op donderdag 
28 april een feestelijke bijeenkomst gehouden voor alle ereburgers en 
gedecoreerde inwoners van de gemeente Bronckhorst. Het was voor 
de derde keer dat deze bijeenkomst werd gehouden waarbij ook de 
partners werden uitgenodigd.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De kop is eraf voor PV De IJsselbode 
te Steenderen. De eerste vlucht van 
het seizoen werd zaterdag 23 april ge-
vlogen vanaf ROERMOND (100 km). 
De duiven werden gelost om half 
10 onder zomerse omstandigheden: 
warm, zonnig en met een oosten-
wind kracht 2. De eerste duif viel bij 
de heer G. Stoel om 10.50 uur. Uit-
slag: Stoel G. 1, 3, 9, 16, 21, Hulshof 
H. 2, 8, 18, 20, 23, Kelderman G.H.H. 
4, 5, 7, 12, 24, Wiggerink H. 6, 10, 11, 
13, 15, 19, Dieks H. 14, 25, Luesink 
Ria 17, 22. De duiven van PV De IJssel-
bode vlogen op Koninginnedag vanaf 
NIJVEL (210 km). De duiven werden 
gelost om 8.30 uur bij een stevige 
ONO-wind. De eerste duif arriveerde 
om 11.34 uur bij Ria Luesink met een 
snelheid van 1124 mpm. Uitslag: Ria 
Luesink 1 4 5 7 16 19 20 22, G.H.H. 

Kelderman 2 11 13 21, G. Stoel 3 15 
23, H. Wiggerink 6 9 10 14 17 18, 
H. Hulshof 8 12. Moederdagtaart: 1e 
prijs G. Stoel, 2e prijs H. Wiggerink, 
3e prijs Ria Luesink. Bloemenprijs: 
Ria Luesink. 

PV VORDEN 
Onder zomerse omstandigheden 
moesten de duiven van P.V. VORDEN 
zaterdag 23 april jl. hun hok weer zien 
te bereiken. In totaal werden 290 dui-
ven naar het Belgische STROMBEEK 
verzonden, met een te vervliegen af-
stand van 190 kilometer. Het was na 
ruim twee en een half uur vliegen de 
topper van Bruinsma senior die we-
derom de bloemen voor zich opeiste. 
De duiven moesten er redelijk voor 
werken, maar desondanks toch een 
goed verlopen concours. Uitslag: C. 
Bruinsma 1 7 10 17 18 19 21 22 30 31 
43 45 56, H.B.M. Hoksbergen 2 4 9 13 
38 39 42 53 54 66 68, Marc Tiemes-
sen 3 12 14 15 20 25 26 27 41 51 58, 
Ashley Eykelkamp 5 11 33 46 47 48 
49 73, R. de Beus 6 24 34 57 60 64, D.J. 
Gotink 8 28 44, Comb. J. Meijer&Zoon 
16 35 36 37 55 59 61 72, T.J. Berent-
sen 23 29 50, E. Bruinsma 32 65, Rick 
Wuestenenk 40 62 63 67 71, W.J.S. 
Verbeek 52 69 70. 
Op Koninginnedag stonden 276 dui-

ven van de P.V. Vorden in de Belgi-
sche plaats NIJVEL. Over een afstand 
van 218 km en een straffe oosten 
wind werd het geen gemakkelijke op-
dracht. Maar toch in amper 3 uurtjes 
vliegen was het dit maal een dubbel-
slag voor good old Theo Berentsen, die 
net voor Rick Wuestenenk het goud, 
zilver en de wekelijkse bloemen op-
eiste. Met een vlot verloop werd het 
een mooie Koninginnendag,waar nog 
menig oranje bittertje op werd ge-
dronken. Uitslag: T.J. Berentsen 1 2 
5 18 33 45 48, Rick Wuestenenk 3 11 
17 27 28 30 49 64, C. Bruinsma 4 12 
14 34 40 42 58 68, R. de Beus 6 25 35 
43 60 61 65 67, Marc Tiemessen 7 10 
22 29 36 41 44 55 57, H.B.M. Hoksber-
gen 8 13 20 21 24 38 46 50 56, Ashley 
Eykelkamp 9 15 16 23 39 52, D.J. Go-
tink 19 31 32 54 63, E. Bruinsma 26 
53 66, Comb. J. Meijer&Zoon 37 47, 
W.J.S. Verbeek 51 59 62. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
De 254 duiven van 15 deelnemers 
van PV Steeds Sneller vertrokken 
om 09.30 uur vanuit STROMBEEK op 
23 april. De duiven van L. Te Stroet 
waren de snelste van de vereniging. 
Uitslag: L. Te Stroet 1 2 4 11 12 19 25 
35 36 51, E. Koers 3 15 61 62, A.H.J. 

Peters 5 16 31 41 48 50 55, Comb. 
Borneman 6 17 23 32 38 42 64, W. 
Willemsen 7 33 39 40, C. Te Stroet 8 
9 13 30, R. Koers 10 26 29 45 52 54 
56, G. Kempers 14 20 24 27 28 34 43 
57 60, J. Teunissen 18 21 37 46 49, G. 
Duitshof 22, W. Jansen 44 47 59 63, 
H. Hekkelman 53, W. Brom 58. 
Steeds Sneller vloog op 30 april vanaf 
NIVELLES/NIJVEL. Van 13 deelne-
mers werden 184 duiven gelost die 
ochtend om 8.15 uur. Uitslag: C. Te 
Stroet (5/13) 1 5 11 15 27, A.H.J. Peters 
(8/16) 2 4 8 10 19 20 29 38, W. Jansen 
(4/14) 3 16 21 44, G. Kempers (14/26) 
6 7 12 13 17 22 23 25 31 32 33 35 37 
42, E. Koers (2/5) 9 18, R. Koers (2/43) 
14 34, G. Duitshof (3/9) 24 40 43, S.E.J. 
Bergervoet (3/7) 26 39 41, W. Willem-
sen (2/8) 28 46, Comb. Borneman (1/4) 
30, J. Teunissen (2/6) 36 45. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De wedvlucht van de postduivenver-
eniging De Koerier uit Zelhem startte 
zaterdag 23 april in STROMBEEK. De 
319 duiven van 23 deelnemers wer-
den om 09.30 uur gelost. Uitslag.: 
J.Th. Reindsen (6/15) 1 55 58 61 70 72, 
A.H. Wassink (10/24) 2 5 6 10 12 22 23 
50 62 64, H.A. Kamperman (12/23) 3 
7 8 13 15 20 32 38 51 52 56 79, R.T.J. 
van Aken (3/10) 4 45 46, Comb. Menk-

horst (6/16) 9 11 27 29 36 57, G.J. Velt-
horst (13/28) 14 17 18 25 31 39 40 47
54 68 71 75 76, G.J. Wassink (5/14) 16
21 48 59 78, W. Meijerman (6/14) 19
28 30 44 49 77, H. Eenink (4/20) 24
34 35 37, M.G.J. Burghout (3/13) 26
73 74, P. van Londen (2/6) 33 60, A.
Velthorst (2/20) 41 69, H.W. Niesink
(1/13) 42, R. Jansen (1/9) 43, Fr. Meijer-
man (3/10) 53 65 67, E. Weenk (1/8)
63, J.G. Berendsen (1/19) 66, S. Gem-
mink (1/10) 80. 
Op Koninginnedag werd vervlogen
vanaf NIVELLES/NIJVEL. Van 23 deel-
nemers van De Koerier uit Zelhem
werden 316 duiven gelost om 8.15
uur. Uitslag: H.A. Kamperman (18/23)
1 3 10 12 19 22 26 27 31 39 40 44 49
52 56 62 63 74, R.T.J. van Aken (8/10)
2 8 13 14 20 24 32 41, A.H. Wassink
(12/23) 4 6 7 9 15 16 25 28 30 55 69
79, E. Weenk (3/8) 5 60 70, H. Eenink
(6/20) 11 21 36 48 59 68, G.J. Was-
sink (3/14) 17 45 78, G.J. Velthorst
(9/26) 18 33 51 53 57 64 65 72 75, W.
Meijerman (6/14) 23 34 35 38 43 54,
J.G. Poelman (1/15) 29, J.Th. Reindsen
(3/15) 37 58 66, Comb. Menkhorst
(4/15) 42 61 67 77, A. Velthorst (1/17)
46, Fr. Meijerman (2/11) 47 76, M.G.J.
Burghout (2/13) 50 71, P. van Londen
(1/6) 73.

Duivenberichten
Bronckhorst - De vier duivenver-
eniging in de gemeente Bronck-
horst, PV De IJsselbode uit Steen-
deren, PV Vorden, PV Steeds Snel-
ler Hengelo Gld. en PV De Koerier 
uit Zelhem vlogen zaterdag 23 
april vanuit Roermond en Strom-
beek en zaterdag 30 april vanuit 
Nijvel.



Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Hyundai I 20
1400-16V 5-DRS 2009

 12.950,-
PEUGEOT 107 URBAN MOVE AIRCO 2008 7950
HYUNDAI TUCSON 2.0 STYLE 2007 16950
MITSUBISHI GRANDIS 2.4 7-PERSOON 2005 14950
FORD KA AIRCO SIVER EDITION 2005 5950
CITROEN C 8 2.0 L.P.G 2006 13950
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950
OPEL VECTRA 2200 AUTOMAAT 2004 9950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN  2003 10950
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI  2006 12950
VOLVO S 40 2.0 SEDAN AIRCO  2000 2950
VOLVO S60 D5 SPORT  2005  14950
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4  2004  12950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP  2004  14950
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3  2006  18950
VW GOLF CABRIO  1999  5950

ONDERHOUD ALLE MERKEN

Zaterdag 7 mei

Discotheek 
DJ Tim

M
M Autobedrijf

Melgers
Daihatsu Cuore 1.0 12v Automaat Nagano 2006 107.260 km € 6.750
Kia Carens 1.8, 16V Lx 2003 130.094 km € 6.250
Mazda 3 Sport 1.6 SL 5drs. Touring 2006 28.478 km € 11.950
Mitsubishi Colt 1.5 Invite 2005 52.361 km € 10.250
Nissan Micra Automaat 1.2 Visia 2003 29.632 km € 6.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 9.950
Opel Zafira 1.8 16V EXECUTIVE 2006 118.611 km € 13.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km € 6.950
Peugeot 307 1.6 16v 5drs. XS 2002 127.545 km € 7.750
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km € 10.950
Renault Twingo 1.2 8V AUTHENTIQUE 2008 28.026 km € 7.750
VW Golf 1.4 16V FSI 66KW 5D COMF.LINE 2005 139.500 km € 9.750
VW Touareg 4.2 AWD AUTOMAAT 2003 126.484 km € 23.950 
Volvo V70 2.5t Geartronic Titanium 2004 174.354 km € 14.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Ford C-Max 
1.8 16V Trend

48.453 km,
6-2004

€ 10.950,-

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Keijenborg    Tel:  0575  -  461977 Keijenborg  
Tel: 0575 - 461977

Citroën Berlingo 1.9d 600kg Wit apr-99 236.155 € 1.950
Citroën C4 Picasso 1.8 16v Seduction 5 Pers. 2007 46.872 € 17.250
Citroën C4 Coupe 2.0 16v 177pk 3drs. Vts, leer xenon okt-04 63.000 € 13.250
DAF 45 oprijwagen / ambulance (excl.) jan-01 225.000 € 17.500
Nissan Almera Tino 1.8 Automaat Acenta navigatie nov-04 76.462 € 10.750
Nissan Note 1.4 5drs. First Note Copper Glow jun-06 98.324 € 9.950
Opel  Astra  1.6 5drs. Enjoy, Airco, Licht grijs metallic jan-05  124.046 € 9.250
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS AIRCO belastingvrij mei-08 78.603 € 7.250
Peugeot 207 1.4 16v 3drs. XR, Airco, 80.000 km! jan-07 79.890 € 9.250
Peugeot Partner Vtc 1.6 16v Vtc Zwart apr-02 161.358 € 4.500
Seat Altea 1.6 Stylance Grijs metallic mrt-06 81.815 € 11.750
Seat Ibiza 1.9 Tdi 101pk 5drs. Sensation DIESEL jan-06 131.296 € 8.250
Skoda Fabia 1.4 5drs. Elegance Blauw metallic mrt-02  127.283 € 4.950
Toyota Yaris 1.3 Vvt-i 5drs. Terra Blauw metallic feb-06 79.529 € 8.700

Suzuki Grand Vitara 1.6
Cabrio, zwart, terreinwagen

dec-01, 62.336 km   € 7.750 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

✓ Onderhoud, Reparatie en APK voor alle merken

✓ Onderhoud Campers en Caravans

✓ Onderhoud leaseauto’s

✓ Bandenservice

 ✓ winterbanden

 ✓ zomerbanden

 ✓ opslag

✓ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Autobedrijf-Aal

Autobedrijf-Aal vof
Nijverheidsweg 15

7221 CK Steenderen

Telefoon:  0575 - 45 11 13

E-mail:   info@autobedrijf-aal.nl

Web:  www.autobedrijf-aal.nl
���������	
	��

Gespecialiseerd in Peugeot en Citroen

Peugeot 107 Airco
9800 km

Citroën C5 2.0 hdiF Ligne business jun-08 50.000 km
Peugeot 207 sw 1,4 VTI 16V jan-10 22.025 km
Peugeot 207 cc 1,6 THP 16V 150 PK apr-10 26.898 km

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 18
van 2 t/m 7
mei 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO BUITENGEWOON GOED Deze weekDUBBELELOUNGE ZEGELS
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‘Bij Sensire verdien je méér
in je vakantie’

Zoek je voor de zomer vakantiewerk, 
dan verdien je een baan bij Sensire!
Als je minimaal 17 jaar bent, vind je 
bij Sensire volop mogelijkheden voor 
een vakantiebaan in de huishoudelijke 
 dienstverlening of in de verzorging. 
Het werk geeft elke dag veel voldoening 
en natuurlijk verdien je bij Sensire een 
aantrekkelijke beloning.
Voor de huishoudelijke dienstverlening 
heb je geen opleiding nodig. Volg je een
Mbo-of Hbo-opleiding in de zorg? Dan 
kun je direct aan de slag in de verzorging.

Vind jij dat je de baan verdient, die je 
meer geeft dan alleen maar werk? 
Kijk op onze website www.sensire.nl
voor alle informatie en meld jezelf aan. 

 
is onderdeel van Sensire.

 

HENGELO GLD. Vr.pr.  222.500,-- k.k.
Sarinkkamp 46 - Gelegen op mooie locatie, uitstekend onder-
houden TUSSENWONING met fraai aangelegde tuin en tuin-
berging. Recent voorzien van nieuwe inbouwkeuken. Woning 
maakt een zeer verzorgde indruk en is v.v. modern sanitair op 
toilet en badkamer. Beschikt over 3 slaapkamers en mogelijk-
heid tot extra kamer op 2e verd. Bouwjaar 1980. Inh. ± 380 
m3. Perceelsopp. 163 m2. Zonnige achertuin op het westen.

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

GZ Geveltechniek

Edisonstraat 1B 

7131 PB   Lichtenvoorde 

Telefoon: 0544-379415 

Fax: 0544-379416 

Mobiel: 06-53402075 

info@gzgeveltechniek.nl 
www.gzgeveltechniek.nl

WAANZINNIGE MEIMAANDACTIE 
BIJ GZ GEVELTECHNIEK

WAANZINNIGE MEIMAANDACTIE 
BIJ GZ GEVELTECHNIEK

TERRASOVERKAPPING*
 v.a.  1599,-
 incl. 19% b.t.w.

BREEDTE 300 CM X DIEPTE 291 CM

KOZIJNEN & SERRES 
*

bespaar energie met 

GRATIS vernieuwd/verbeterd
HR++ GLAS

(* Vraag naar de voorwaarden)

DAKKAPEL (2,5 METER BREED) *

 al vanaf  4620,-
 incl. b.t.w.

Metselbedrijf
E. v. Zuilekom

voor metsel-, tegel- en stucwerk
Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 46 27 10

Mob. 06 51790946

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

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

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk
Gerrit Jolink

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

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

Bent u zuinig op uw huis én poen,
dan zou u meer met 
Van Hal Schilderwerken moeten doen.
Voor al uw : * binnen- en buitenschilderwerk.

* beglazingswerkzaamheden.
* houtrotreparaties.
* wandafwerking.
* bouwkundig onderhoud.
* en kleuradviezen.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken,
want sommige klussen laat je alleen over aan Vakmensen!

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl

Per Ankh
Praktijk voor Oud Egyptische 

geneeswijzen.
Ruurlo 0651120813

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

ZOMERBANDEN 

TEGEN SCHERPE 

PRIJZEN

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S



Uit handen van burgemeester Henk 
Aalderink ontvingen zes inwoners 
rond Koninginnedag een koninklijke 
onderscheiding (allen Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau).

Het gaat om de heer J. Brandenburg 
uit Vorden (secretaris Algemene Ne-
derlandse Bond van Ouderen (ANBO) 
in Vorden) en het echtpaar de heer 
L.H.G. Westerbroek en mevrouw T. 
Westerbroek-Broersma uit Vorden 
(allebei o.a. coördinator collecte 
KWF Kankerbestrijding in Zevenaar, 
official/scheidsrechter, examinator 
KNZB/kring Gelderland (zwembond) 
en werkzaamheden voor de Berend-
dag en VVV in Vorden). Zij kregen de 
onderscheiding op 29 april tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in de 
raadzaal van het gemeentehuis in 
Hengelo. De heer G.J. Dokman uit 
Steenderen kreeg de onderschei-

ding diezelfde dag op zijn werkplek 
in het Burg. Kruijffbad in Steenderen 

(o.a. bestuur activiteitencommissie 
zwembad Steenderen, leider Sport 
Real Steenderen (dames- en heren-
groep) en ondersteunend lid sport-
vereniging Steenderen).
Verder ontvingen wethouders me-
vrouw D.J. Mulderije-Meulenbroek 
uit Vorden en de heer P.H.M. Seesing 
uit Keijenborg op 28 april een onder-
scheiding tijdens de raadsvergade-
ring. Zie voor meer informatie hier-
over het verslag van de raadsverga-
dering elders op deze gemeentepa-
gina’s. De aard, duur, diversiteit, 
maatschappelijke betekenis en uit-
straling van hun activiteiten leidden 
tot de koninklijke onderscheidingen. 

Gedecoreerdenmiddag
Op 28 april zetten we ook bijna 100 
Bronckhorster gedecoreerden en 
ereburgers samen hun partners in 
het zonnetje met een speciale rond-
leiding in het gemeentehuis en een 
gezellig hapje en drankje.

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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De gemeente en de stichting Zonne-
water zijn al enige tijd in gesprek 
over samenvoeging van het Hessen-
bad, de Hessenhal en zorgbad Zon-
newater in Hoog-Keppel. Inmiddels 
zijn beide partijen tot elkaar geko-
men en vorige week besloten b en w 
de exploitatie en het beheer van het 
Hessenbad en de Hessenhal over te 
dragen aan de stichting Zonnewater, 
wanneer de gemeenteraad hiermee 
instemt. Ook de gebouwen worden 
verkocht aan de stichting. Met deze 
samenvoeging wordt de noodzakelij-
ke uitbreiding van zorgbad Zonnewa-
ter mogelijk en blijven tegelijkertijd 
de huidige sportfaciliteiten in Hoog-
Keppel toegankelijk voor de inwo-
ners en verenigingen.

Op het terrein van het gemeentelijke 
Hessenbad is sinds 2004 het particu-
liere zorgbad Zonnewater gevestigd. 
Bij het zorgbad kunnen mensen te-
recht voor therapeutisch bewegen in 
warm water. Het bestaande bad is in-

middels te klein en er zijn lange 
wachtlijsten. Bovendien wil het zorg-
bad graag komen tot een verbreding 
van de doelgroep(en) en een uitbrei-
ding van het aanbod aan faciliteiten. 
Hiervoor zou de bestaande voorzie-

ning op het terrein van het Hessen-
bad uitgebreid en aangepast moeten 
worden. Wethouder Seesing van 
sport en cultuur: “Omdat de gemeen-
te eigenaar is van het terrein waar 
het Zonnewater gevestigd is, het

Hessenbad en de Hessenhal, hebben 
we samen met de stichting Zonnewa-
ter gezocht naar een passende oplos-
sing.”
 
Privatisering
Stichting Zonnewater is met zijn acti-
viteiten een zorgaanbieder, die ge-
zien de grote vraag, in een belangrij-
ke behoefte voorziet. Directeur van 
de stichting Zonnewater Ingrid Bassie
vult aan: “Met de uitbreidingen willen 
we ook een bredere doelgroep berei-
ken, waaronder grotendeels het pu-
bliek van het huidige Hessenbad.” 
Voor de gemeente is voorwaarde 
voor de samenvoeging van het zorg-
bad en het Hessenbad, dat het les- en 
schoolzwemmen en vrij zwemmen 
(recreatie) gewaarborgd blijven. De 
privatisering van het Hessenbad en 
de Hessenhal is één van de manieren 
om de voorzieningen in Bronckhorst 
in stand te houden. De raad beslist
in juni of de overdracht definitief 
doorgaat.

B en w willen exploitatie en beheer Hessenbad en -hal 
overdragen aan stichting Zonnewater
Raad beslist in juni over het plan

Zes Bronckhorsters koninklijk onder-
scheiden rond Koninginnedag

Op 18 mei a.s. organiseren Veilig Ver-
keer Nederland, afdeling Bronckhorst
en Stichting Welzijn Zelhem een in-
formatie- en oefenmiddag voor men-
sen die gebruik maken van een scoot-
mobiel of een elektrische rolstoel. De 
middag is in en bij de Oranjehof in 
Zelhem op de Prinses Beatrixstraat 
41 en duurt van 14.00 tot 17.00 uur.

Doel van de middag
Op deze dag ontvangt u informatie 
over de (nieuwe)verkeersregels en 
verkeerssituaties, waarmee u te ma-
ken heeft of krijgt als gebruiker van 
de scootmobiel of de rolstoel. Er zijn 
verkeersdeskundigen aanwezig die 
uw vragen kunnen beantwoorden en 
buiten met u gaan oefenen met uw ei-
gen scootmobiel of rolstoel.

Uitnodiging en opgave
U kunt zich voor 12 mei a.s. schrifte-
lijk of telefonisch opgeven bij Stich-
ting Welzijn Zelhem. Deelname is 
gratis. Voor meer informatie over de 
middag kunt u contact opnemen met 
de heer E. Steentjes, tel. (0314) 62 21 
26 of met de heer P. Tiggeloven,
tel. (0314) 62 20 74 of mobiel
(06) 13 28 04 66.

Oefenmiddag voor
scootmobielers en
elektrische rol-
stoelgebruikers

De geslaagde gedecoreerdenmiddag

Deze inwoners werden blij verrast met een lintje



Samen met alle gemeenten in de 
Achterhoek werken we aan de be-
strijding van de eikenprocessierups. 
Door de gezamenlijke aanpak kun-
nen we efficiënter bestrijden en 
voorlichten. De acht gemeenten wil-
len vooral de overlast van de proces-
sierups tegen gaan en niet het be-
strijden van het beestje op zich. Uit-
gangspunt is de landelijke ‘Leidraad 
beheersing eikenprocessierups’.
Deze is in te zien op de website van 
het Ministerie van landbouw, natuur 
en voedselkwaliteit: www.minlnv.nl.

De eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de larve 
van een nachtvlinder. Het is een be-
haarde rups die in de maanden mei 
t/m september overlast kan veroor-
zaken. Ze leven in groepen bijeen en 
maken op de stammen of dikkere 
takken van eikenbomen spinselnes-
ten. Vanuit hun nesten gaan de rup-
sen ‘s nachts groepsgewijs (in pro-
cessie) op zoek naar voedsel (eiken-
bladen). U herkent de eikenproces-
sierups aan zijn sterke beharing. Be-
smette eikenbomen herkent u  aan de 
specifieke nesten: dichte spinsels 
met vervellinghuidjes, uitwerpselen 
en brandharen.

De overlast
De brandharen van de eikenproces-
sierups zijn de veroorzakers van 
overlast. Nadat iemand in contact is 
geweest met de brandharen kunnen 
gezondheidsklachten ontstaan. Ook 
mensen die in de nabijheid van de be-
smette bomen komen, kunnen hinder 
ondervinden omdat de brandharen 
zich ook door de lucht verspreiden. 
De reacties kunnen van persoon tot 
persoon verschillen. De huidirritaties 
die binnen acht uur optreden zijn 
rood en pijnlijk en gaan gepaard met 
hevige jeuk die tot twee weken kan 
aanhouden. Als de brandharen in de 
ogen komen, kan binnen enkele uren 
een rode, pijnlijke en jeukende zwel-

ling en irritatie optreden. Inademing 
van de brandharen kan leiden tot irri-
taties en ontstekingen van het slijm-
vlies van de neus, keel en luchtwe-
gen. Klachten verdwijnen over het al-
gemeen binnen twee weken. Een 
zachte crème met menthol kan ver-
lichting geven. Neem bij ernstige 
klachten contact op met uw huisarts.

Voorkom overlast
U kunt zelf ongemak voorkomen door 
ieder contact met de rupsen en res-
ten ervan, zoals vrijgekomen brand-
haren en lege nesten, te vermijden. 
Zorg bij bezoek aan (natuur-)gebie-
den waar de rupsen voorkomen voor 
een goede bedekking van de hals, ar-
men en benen en ga niet op de grond 
zitten. Ga na aanraking van de rupsen 
of haren niet krabben of wrijven, 
maar was of spoel de huid met water.

Preventief bestrijden
Sinds een paar jaar bestrijden wij de 
rups preventief. Dit doen we door ei-
ken in het buitengebied te bespuiten 
met een biologisch middel. Wij spui-
ten op basis van een inventarisatie 
van de meldingen van de afgelopen 
jaren. Alleen eiken langs wegen 
waarvan meldingen bekend zijn wor-
den preventief gespoten. We spuiten 
niet preventief in en langs bossen. 
Ook particuliere bomen worden niet 
bestreden. In 2010 zijn we gestart 
met een proef met bestrijding van de 
rups met natuurlijke vijanden. Hierbij 
wordt een microscopisch klein aaltje 
in de boom gespoten. Dit jaar gaan 
we met deze proef verder. Op een 
aantal locaties binnen de bebouwde 
kom waar veel mensen komen, be-
spuiten we bomen met deze aaltjes.

Het spuiten gebeurt op dit moment, 
net nadat de bladvorming van de ei-
kenbomen is begonnen. In verband 
met de verneveling van het (biologi-
sche) bestrijdingsmiddel en de moge-
lijke verwaaiing van brandharen van 

de rups is het aan te raden niet in de 
spuitnevel te komen en dieren 15 me-
ter uit de buurt te houden van de 
spuitactiviteiten. Deze voorzorgs-
maatregelen moeten ertoe bijdragen 
dat u zo min mogelijk overlast van het 
spuiten heeft. 

Gewijzigde werkwijze bestrijding 
nesten
Wij kunnen, ondanks de preventieve 
bestrijding, niet voorkomen dat in het 
buitengebied nesten ontstaan. Deze 
nesten veroorzaken overlast. De ge-
meente bestrijdt nesten in de open-
bare ruimte binnen de bebouwde 
kom, een zone van 500 meter rondom 
de kernen en locaties waar veel men-
sen komen, zoals openbare sport-
complexen en zwembaden. Deze 
werkwijze sluit aan bij die van de an-
dere gemeenten in de Achterhoek.

Meer informatie
Bij de publieksbalie in het gemeente-
huis kunt u de wegenkaart inzien 
waarop is aangegeven waar preven-
tief gespoten wordt. U vindt de kaart 
en de wegenlijst dan ook op www.
bronckhorst.nl.

Meldingen
Ziet u processierupsen in uw buurt 
dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente, via tel. (0575) 75 02 50 of 
een melding doen via onze website 
(ga naar Infobalie → Snel naar →
Melding woon- en leefomgeving).

Bestrijding eikenprocessierups in 
Bronckhorst 5 mei gemeentehuis gesloten

Op bevrijdingsdag (5 mei) is het gemeentehuis gesloten. Op 4 en 6 mei 
zijn wij u op de gebruikelijke openingstijden graag van dienst.

Hebt u van ons een brief gekregen 
met een uitnodiging om mee te doen 
aan het onderzoek ‘Sporten en Bewe-
gen’ van de provincie Gelderland? 
Weet dan dat de reactietermijn is ver-
lengd tot 21 mei. Mocht u nog niet 
hebben gereageerd, dan roepen wij u 
op dat alsnog te doen. De vragenlijst 
is te vinden via www.research.net/s/
SportmonitorBronckhorst. Als u de 
vragenlijst via internet invult en uw e-
mailadres doorgeeft, maakt u kans 
op een VVV Cadeaubon ter waarde 
van 25 euro!

De provincie wil graag weten waar 
we op dit moment staan met de ambi-
tie om 75% van de Gelderse inwo-
ners, met of zonder beperking, aan 
sport en bewegen te laten doen in 
2016. Net als andere Gelderse ge-
meenten werken wij mee aan dit on-
derzoek en we hebben ca 1.500 wille-
keurige inwoners per brief uitgeno-
digd de vragenlijst in te vullen. Hebt u 
deze brief ontvangen, dan krijgen wij 

door uw deelname inzicht in de sport- 
en beweeggewoonten van onze inwo-
ners. Wij kunnen de voorzieningen in 
onze gemeente daar beter op afstem-
men. Deelname is overigens ook van 
belang als u niet sport. Het online in-
vullen van de enquête kost gemiddeld 
7 minuten.

Onderzoek ‘Sporten en Bewegen’
U kunt nog tot 21 mei de vragenlijst op 
internet invullen

Achterhoekse ondernemers krijgen 
van advies- en managementbureau 
BMC de kans om een arrangement 
aan te bieden aan gemeentebestuur-
ders uit heel Nederland. BMC deelt 
op de beursvloer tijdens het VNG-
congres in onze regio kraskaarten uit 
aan de circa 3.000 congresgangers! 
Met die kraskaart maken zij kans op 
een arrangement, aangeboden door 
een Achterhoekse ondernemer, zo-
als een verblijf in de Achterhoek of 
een bezoek aan een Achterhoekse 
attractie of evenement.

BMC is sponsor van het VNG-congres 
op 7 en 8 juni 2011, dat dit jaar 
plaatsvindt op verscheidene locaties 

in de Achterhoek. Met deze actie 
draagt het bedrijf bij aan de promotie 
van de Achterhoek, maar zorgt het 
met de actie bovendien voor een 
tweede economische impuls in de 
Achterhoek, in de periode na het con-
gres. De kraskaart van BMC moet 
dus kans geven op een arrangement 
van een Achterhoeks horecabedrijf, 
culturele instelling of ander bedrijf 
dat publieksactiviteiten organiseert. 
De kosten van de arrangementen ko-
men geheel voor rekening van BMC. 
Om deze actie uit te kunnen voeren, 
hebben wij uiteraard wel de hulp no-
dig van de Achterhoekse onderne-
mers! Hebt u als Achterhoekse on-
dernemer een bijzonder arrange-
ment in de aanbieding, zoals wijn-
proeven, ballonvaren of een exclusief 
diner? En wilt u uw arrangement
met deze actie door BMC laten
aanbieden? Neem dan contact
op met de heer Wouter van der
Kloet van BMC, via e-mail:
woutervanderkloet@bmc.nl of tel. 

(033) 496 52 00. Vergeet niet de om-
schrijving van het arrangement in-
clusief prijsopgave te vermelden. 
Wilt u eerst wat meer informatie, 
neem dan contact op met de heer
Rik Swieringa van de Regio
Achterhoek, via e-mail:
r.swieringa@regio-achterhoek.nl
of tel. (0314) 32 12 33.

Unieke actie tijdens VNG-congres 2011 in de Achterhoek

Oproep aan alle Achterhoekse ondernemers!

In navolging van de besluiten in de 
regionale woonvisie waarin zeven 
Achterhoekse gemeenten in verband 
met de krimp van de bevolking af-
spraken de komende jaren fors min-
der nieuwe woningen te bouwen, 
hebben we het geplande aantal wo-
ningen in de centra van Hengelo en 
Vorden nu bijgesteld. Van de geplan-
de woningcapaciteit van totaal 200 
woningen, zoals in de masterplannen 
Hengelo Centrum en Vorden Centrum 
is opgenomen, willen we er voorlopig 
tot 2020 circa 70 bouwen. Meer wo-
ningen kunnen worden toegevoegd 
na het slopen van bestaande wonin-
gen elders in Bronckhorst.  

Kwaliteit
Met dit voorstel wil de gemeente 

voorrang geven aan woningbouw op 
locaties waar een kwaliteitsslag no-
dig is. Aandachtspunt hierbij is het 
realiseren van voornamelijk levens-
loopbestendige woningen en wonin-
gen in een goedkopere prijsklasse. 
De hoofduitgangspunten uit de mas-
terplannen blijven overeind. Ook zal 
gezocht worden naar meer functies 
die de leefbaarheid versterken. In 
Hengelo krijgen de ontwikkeling van 
de locaties oude gemeentehuis en 
omgeving en de huidige Rabobank 
bijzondere prioriteit. Voor de locatie 
oude gemeentehuis verwachten we 
rond de zomer met concrete plannen 
te komen. Op deze beide locaties ko-
men echter minder woningen dan 
voorheen gepland.

Aantal woningen masterplannen 
Hengelo Centrum en Vorden 
Centrum bijgesteld

Nieuwbouwappartementen in het centrum van Hengelo

De politie signaleert regelmatig dat 
er geen voorrang wordt verleend op 
gelijkwaardige kruisingen van we-
gen. Op gelijkwaardige kruisingen 
moet u aan alle bestuurders van 
rechts (dus ook bromfietsers, snor-

fietsers en fietsers) voorrang verle-
nen. Bij het niet verlenen van voor-
rang op gelijkwaardige kruisingen 
kan er een boete volgen van maxi-
maal: 180 euro, exclusief 6 euro
administratiekosten.

Het is maar dat u het weet:

voorrang verlenen



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.

Twaalf kernen in onze gemeente bie-
den de mogelijkheid om uw evene-
menten onder een groot publiek ken-
baar te maken. Hiervoor staan speci-
ale evenementenportalen langs ver-
schillende wegen. De evenementen-
portalen bieden plaats aan niet com-
merciële activiteiten, zoals toneeluit-
voeringen, braderieën, kermissen en 

soortgelijke activiteiten. Organiseert 
u een evenement en wilt u dit via de 
evenementenportalen kenbaar ma-
ken? Neem dan contact op met één 
van de lokale beheerders. Plaatsing 
van uw evenement op de evenemen-
tenportalen gebeurt in volgorde van 
aanmelding bij de beheerder. Er zijn 
wel kosten aan verbonden.

Het evenementenseizoen komt er weer aan!

Binnenkort starten de gemeente en 
de VVV Bronckhorst een nieuw pro-
ject op. Onder de werknaam ‘Weg-
wijzer’ bieden we ondernemers in 
Bronckhorst de mogelijkheid om 
aantrekkelijke aanbiedingen aan 
toeristen en recreanten te doen die 
in een opvallend, handzaam boekje 
in hoge oplage gratis worden ver-
spreid. Ook komen er speciale web-
pagina’s die op het boekje aanslui-
ten. Doel is met de aanbiedingen ex-
tra gasten, en dus omzet, naar onze 
ondernemers/lokale economie te 
halen en tegelijk Bronckhorst te pro-
moten. Zowel in het boekje als op de 
webpagina’s komen de belangrijkste 
bezienswaardigheden, evenementen 
en routes van Bronckhorst te staan. 
Ondernemers kunnen hier met hun 
eigen aanbiedingen/acties aan deel-
nemen. We richten ons speciaal op 

horecagelegen-
heden, toeristi-
sche activitei-
ten, allerhande 
winkels etc. Op de webpagina’s kun-
nen ondernemers op flexibele basis 
deelnemen: de aanbiedingen kunnen 
hier wisselen zodat op seizoenen en 
actualiteit kan worden ingespeeld. 
De ‘wegwijzer’ heeft een looptijd van 
de zomer 2011 tot en met het hele 
jaar 2012. Binnenkort ontvangen
ondernemers van de VVV meer infor-
matie over de ‘wegwijzer’ en de mo-
gelijkheden om eraan deel te nemen. 
De gemeente biedt de ‘wegwijzer’ 
ook aan nieuwe inwoners aan, zodat 
zij Bronckhorst en z’n ondernemers 
snel leren kennen. Het project is on-
derdeel van het toeristisch marke-
tingplan dat de gemeenteraad begin 
dit jaar vaststelde.

Nieuw: ‘Wegwijzer’ met 
leuke voordeeltjes

Kern Beheerder  Telefoon E-mail/internetpagina

Baak Baaks Belang Dhr. F. Janssen (06) 10 94 26 42 fons-dianne@hetnet.nl

Halle Halles Belang Dhr. G. Wolsink (0314) 63 16 62 ge.wolsink@planet.nl

Steenderen Café/hotel/zaal Heezen Dhr. G. Heezen (0575) 45 12 04 info@hotelheezen.nl

Toldijk Toldieks Belang Dhr. G. Garritsen (0575) 44 13 83 

Vorden Vordense ondernemersvereniging Dhr. G. Harmsen (0575) 55 14 86 

Zelhem B&OZ Bedrijvig en ondernemend Zelhem Dhr. A. Berendsen (0314) 62 17 35 info@canto.nl www.bozelhem.nl

Hummelo Dorpswerkgroep Hummelo Dhr. K.M.J. Lourens (0314) 38 18 77 k.lourens2@kpnplanet.nl

Vierakker- Wichmond Dorpsbelang Wichmond - Vierakker Dhr. J. Klein Lenderink (0575) 44 19 60 j.kleinlenderink@hetnet.nl

Hengelo Hengelose ondernemersvereniging Dhr. R. Beunk (0575) 46 38 28 reint.beunk@planet.nl

   Dhr. R. Wiendels (0575) 46 25 47

Keijenborg Stichting Schuttersgilde St. Jan Dhr. E. te Stroet (0575) 46 21 30 kermis@schuttersgildestjan.nl

Kranenburg Kranenburgsbelang Dhr. J. Huitink (06) 53 60 51 52 joan.huitink@kpnmail.nl

Drempt Geron Belettering  (0313) 47 32 30 info@geronbelettering.nl

Raadsvergadering 28 april 
2011
Op 28 april jl. vergaderde de gemeen-
teraad. De openbare vergadering be-
gon dit keer eerder (om 19.30 uur). Dit 
vanwege het afscheid van de dames 
Rita Lubbers-Buitink (raadslid VVD) 
en Marja Hartman-Oosterink (fractie-
voorzitter VVD). De heer Bert Bran-
denbarg volgt mevrouw Hartman op 
als fractievoorzitter. De heer Geert 
Jan Oosterhuis neemt per deze da-
tum de vrijgekomen raadszetel van 
mevrouw Hartman binnen de VVD in. 
De vergadering werd bijgewoond 
door enkele speciale gasten, een aan-
tal willekeurig uitgenodigde inwoners 
die de raadsvergadering op een bij-
zondere manier bijwoonden. Zij wer-
den extra geïnformeerd door de raad 
en ook voorgesteld aan b en w. Lijkt u 
dit ook een keer leuk? Kijk op www.
bronckhorst.nl. Op de agenda stonden 
o.a. de volgende onderwerpen: 

• Vragenkwartiertje 
 De VVD vroeg naar de stand van 

zaken rond de privatisering van 
buitensportaccommodaties. Ver-
antwoordelijk wethouder Seesing 
gaf aan dat door het ingezette tra-
ject naar een toekomstbestendig 
Bronckhorst, waarin we met inwo-
ners, organisaties en verenigingen 
mogelijkheden bespreken, wat 
vertraging is opgetreden. Hij zei 

dat voor de zomer meer informatie 
beschikbaar komt en de verwach-
ting is dat eind dit jaar besluiten 
genomen kunnen worden. De PvdA 
vroeg naar de reactie van het col-
lege op het concept-bestuursak-
koord dat de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten met het ka-
binet heeft gesloten. Hierin staat 
dat steeds meer taken van het rijk 
richting gemeenten gaan, maar 
met minder budget dan het rijk er 
nu voor uitgeeft. Gemeenten kun-
nen hierop o.a. begin juni reage-
ren. Verantwoordelijk wethouder 
Baars gaf aan het akkoord nog te 
bestuderen. De PvdA en Groen-
Links dienden moties in die tijdens 
de volgende raadsvergadering be-
handeld worden 

• Nota bovenwijkse voorzieningen 
 Dit voorstel werd na een uitgebrei-

de discussie met algemene stem-
men aanvaard. In de nota staat op 
welke wijze we als gemeente kos-
ten doorberekenen aan initiatiefne-
mers bij bestemmingsplanwijzigin-
gen. De inkomsten worden gebruikt 
voor het realiseren van bovenwijk-
se voorzieningen. Dit zijn voorzie-
ningen van algemeen nut, bijvoor-
beeld de aanleg van (rond)wegen, 
openbaar groen etc. De partijen 
hadden wat moeite met enkele on-
derwerpen en de prioritering in de 
opgenomen lijst van voorzieningen. 

Zowel CDA en VVD (gezamenlijk) als 
GroenLinks dienden hierover een 
amendement in. Deze kwamen aar-
dig overeen, waarop GroenLinks 
zijn amendement introk en alle 
raadsfracties instemden met de 
aanpassingen die VVD en CDA voor-
stelden. Dit betrof o.a. de opdracht 
aan b en w de items op de lijst te 
rangschikken op prioriteit, zodat 
duidelijk is wat eerst en wat later 
aan de beurt komt 

• Bestemmingsplan ‘Hengelo, 
Molenenk 4’

 De raad stemde met algemene 
stemmen met dit plan in en nam 
o.a. besluiten t.a.v. binnengeko-
men zienswijzen, stelde het plan 
gewijzigd vast en gaf een verkla-
ring van geen bedenkingen af. Het 
bestemmingsplan heeft als doel 
een uitbreiding van Staja mogelijk 
te maken op de Molenenk  

• Procedure herbenoeming burge-
meester

 Een burgemeester wordt voor zes 
jaar benoemd. Onze burgemeester 
is in november 2005 aangetreden. 
Zijn termijn loopt dus eind dit jaar 
af. De raad besloot een herbenoe-
mingsprocedure op te starten (CDA 
en VVD voor / D66, GroenLinks, 
PvdA en GBB tegen). Hiervoor is 
een vertrouwenscommissie inge-
steld met een vertegenwoordiger 
uit elke raadsfractie. Door een 
amendement van de VVD dat ge-
steund werd door het CDA (overige 
partijen tegen), wordt de commis-
sie aangevuld met één van de hui-
dige wethouders als adviseur

• Bestemmingsplan ‘Eekstraat 5, 
11 en 13, Steenderen’

 Alle fracties stelden dit bestem-
mingsplan ongewijzigd vast. Het 
gaat om een bestemmingsruil (bij 
11 en 13 van agrarisch naar wonen 
en bij 5 van wonen naar agrarisch/
melkveebedrijf) 

• Verzoek herziening bestemmings-
plan ‘Beekstraat 12, Toldijk’

 De raad besloot unaniem om geen 
medewerking te verlenen aan het 
verzoek de tijdelijke woningbe-
stemming voor een bijgebouw op 
het perceel permanent te maken

• Verklaringen geen bedenkingen 
 Dit voorstel werd door het CDA, 

VVD, PvdA en D66 gesteund. Groen-
Links en GBB stemden tegen. Een 
tijdens de vergadering mondeling 
door GroenLinks ingediend amen-
dement om besluitvorming over het 
onderdeel Ruurloseweg 101 in Vor-
den aan de raad te laten, werd al-
leen door PvdA, GroenLinks, D66 en 
GBB gesteund, waarmee het amen-
dement werd verworpen

• Voorbereidingsbesluit actualise-
ring bestemmingsplannen ver-
schillende bebouwde kommen 

 De raad besloot unaniem een voor-
bereidingsbesluit voor het actuali-
seren van bestemmingsplannen 
van verschillende bebouwde kom-
men te nemen. Dit als onderdeel 
van het proces van actualisering 
van alle bestemmingsplannen in 
Bronckhorst. Begin 2011 heeft de 
gemeenteraad de regionale woon-
visie vastgesteld. In die visie heb-
ben zeven Achterhoekse gemeen-
ten afgesproken, in verband met 
de krimp, minder nieuwe huizen te 
bouwen. De nu nog geldende  be-
stemmingsplannen zijn daar nog 
niet allemaal op aangepast. Het 

voorbereidingsbesluit is er met 
name op gericht ongewenste ont-
wikkelingen in dat kader te (kun-
nen) voorkomen 

In verband met de tijd zijn enkele on-
derwerpen doorgeschoven naar de 
volgende raadsvergadering. Dit be-
trof o.a. de Winkeltijdenverordening, 
waarin gesproken zou worden over 
de openstelling van maximaal twee 
supermarkten in Bronckhorst op de 
zondagmiddagen.

Aan het eind van de vergadering was 
er een verrassing voor wethouders 
Mulderije en Seesing. Zij werden 
door de burgemeester koninklijk on-
derscheiden voor hun jarenlange in-
zet als raadslid (Paul Seesing van 
1994 tot april 2010 en Dorien Mulde-
rije van 1994 tot 2002 en van 2005 
tot april 2010, zij was van 1994 tot 
2005 ook wethouder in Vorden en 
combineerde het wethouderschap en 
raadslidmaatschap in die gemeente 
van 1994 tot 2002).

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar de 
website van de gemeente (onder Be-
stuur en organisatie → Vergader-
stukken → Gemeenteraad). De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 26 mei a.s.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, Brunsveldweg, ontheffing groepskamperen voor ± 80 personen i.v.m. introductieweek,
 31 augustus  t/m 4 september 2011, sv Arboricultura
• Hengelo (Gld), diverse locaties in centrum, kermis op 13 juli en 15 t/m 17 juli, demo-wedstrijd 

voor motoren op 13 juli, vogelschieten op 16 juli en optocht op 17 juli, afsluiten van diverse wegen 
in het centrum, 11 t/m 18 juli 2011, schutterij Eendracht maakt macht

• Vorden, Ruurloseweg 36, plaatsen tent i.v.m. familiefeest, 17 en 18 juni 2011, hotel Bakker

Aanvragen

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 31 maart  2011:
• Hummelo, Dorpsstraat 11A, bouwen bijgebouw 
Ontvangen op 20 april 2011:
• Drempt, Gildeweg 15, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Hofstraat 13, slopen 2 bergingen en bouwen 1 berging
• Hummelo, Dorpsstraat 26, verwijderen asbest dakbeschot woning en garage
• Vorden, De Steege 16, aanleggen uitrit
Ontvangen op 21 april 2011:
• Drempt, Rijksweg 44, verplaatsen kapschuur
• Hengelo (Gld), Hoge Es 2, kappen eik
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• Hengelo (Gld), Kloosterweg 5, bouwen paardenstalling
• Vorden, Het Gulik 7, veranderen gevel woning
• Vorden, Zutphenseweg 39A, bouwen overkapping
• Zelhem, Thorbeckestraat 47, kappen esdoorn
Ontvangen op 22 april 2011: 
• Zelhem, Doetinchemseweg 30, vergroten dakkapel
Ontvangen op 24 april 2011: 
• Vorden, Brinkerhof 64, verwijderen asbest plafond in garage
Ontvangen op 26 april 2011: 
• Vorden, De Steege 24, bouwen berging
Ontvangen op 27 april 2011: 
• Hengelo (Gld), Kerkekamp 65, aanleggen uitrit
• Keijenborg, Pastoriestraat 34, plaatsen terrasoverkapping
Ontvangen op 28 april 2011: 
• Drempt, Biermanshof 11, aanbrengen kozijn in zijgevel

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure (art. 3.11 
Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan vergunning te verlenen voor:
• Zelhem, Hoegenstraat 1A, tijdelijk plaatsen stacaravan 
• Zelhem, Vrogteweg 7A, het intrekken van een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu

De stukken liggen van 5 mei t/m 15 juni 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 22 april 2011:
• Hummelo, parkeerplaats hoek Dorpsstraat/Van Heeckerenweg, kunst-, rommel- en antiekmarkt 

en ontheffing Winkeltijdenwet, 25 september 2010, Hummelo’s gemengd koor
Afgegeven op 26 april 2011:
• Hengelo (Gld), houden loterij (verkoop loten van 1 mei  t/m 12 juli, trekking 12 juli 2011, schutterij 

Eendracht maakt macht
• Vorden, standplaats voor de verkoop van planten, 7 mei 2011 van 07.00 tot 18.00 uur, bloemsier-

kunst Halfman
Afgegeven op 27 april 2011:
• Hengelo (Gld), tent op perceel aan de Varsselseweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 3 en 

4 juni 2011 i.v.m.feestavond bij de internationale wegraces, café De Tol
• Hengelo (Gld), Varsselseweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 2 t/m 5 juni 2011 van 10.00 

tot 21.00 uur i.v.m. internationale wegraces, H.J. Vosmeijer
Afgegeven op 28 april 2011:
• Baak, Schooldijk, openluchtspel toneel 11, 12, 15, 17 en 18 juni 2011 van 19.00 tot 01.00 uur, 

stichting Openluchtspel Baak
• Bronckhorst, vierdaags wandelevenement, van 30 juni t/m 3 juli 2011, stichting Barchemse-

4Daagse
• Bronckhorst, landelijke collecteweek, 15 t/m 21 mei 2011, Prins Bernhardcultuurfonds
• Hummelo en omgeving, avondwandelvierdaagse, van 20 t/m 24 juni 2011 van 18.00 tot 22.00 uur, 

Jong Gelre Hummelo en Keppel

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden op 21 april 2011: 
• Halle, Dorpsstraat 75, veranderen winkelruimte tot woonruimte en veranderen kozijnen
Verzonden op 22 april 2011:
• Vorden, Ruurloseweg 39, vergroten woning 
Verzonden op 27 april 2011: 
• Keijenborg, Jebbinkweg 1A, bouwen garage/berging
• Steenderen, Dorpsstraat 14, verwijderen asbest
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 22, slopen dakbeschot woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Vierakker, Koekoekstraat 17, vergroten woning, bouwen berging en slopen stal
• Vorden, Giezenkampweg 2, verwijderen asbesthoudend dakbeschot
• Vorden, Kapelweg 10, slopen dak veeschuur, komst asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Nieuwstad 18A, verwijderen asbest uit woning
• Vorden, Strodijk 8, veranderen kapschuur 

Vergunningsvrije omgevingsvergunning
• Zelhem, Ruurloseweg 25, bouwen overkapping

Tijdelijke verkeersmaaregelen
• Hoog- en Laag-Keppel, tijdens de kunst-, antiek- en rommelmarkt op 2 juni van 08.00 tot 18.00 

uur zijn de Burgemeester Vrijlandweg, tussen de ingang naar de parkeerplaats en de Monumen-
tenweg, Burgemeester van Panhuysbrink, Monumentenweg, tussen de Van Schuylenburchweg 
en de Prinsenweg, Schoolstraat, ter hoogte van de kruising met de Monumentenweg, Prinsenweg, 
tussen de Brinkenhorst en de A.G. Noyweg, en de Dubbeltjesweg afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer. Er geldt tevens een stopverbod aan beide zijden van 
de weg voor de Rijksweg (N317), inclusief de Parallelweg tussen de bebouwde kom van Laag-
Keppel en de inrit naar het perceel Rijksweg 50 in Hoog-Keppel, Jonker Emilweg, Schoolstraat, 
Van Schuylenburgweg, Brinkenhorst, De Waay, Valkenbos, Het Ven, A.G. Noyweg, Doesburgsepad, 
Dubbeltjesweg, Hessenweg en de Prinsenweg en een inhaalverbod en snelheidsbeperkende 
maatregel op de Rijksweg (N317), inclusief de Parallelweg tussen de bebouwde kom van Laag-
Keppel en de inrit naar het perceel Rijksweg 50 in Hoog-Keppel. Ook geldt het volgen van een ver-
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plichte rijrichting op de Rijksweg (N317), komend vanaf Laag-Keppel bij de afslag Burgemeester 
Vrijlandweg. De Monumentenweg (komende vanaf de Rijksweg), tussen de Rijksweg en de Hes-
senweg, en de Hessenweg (komende vanaf de Monumentenweg), tussen de Monumentenweg en 
de Burgemeester Vrijlandweg, zijn ingesteld als éénrichtingsweg

• Halle, tijdens het Nederlands Kampioenschap Gazonmaaierrace is de Heurneweg, tussen de Hal-
sedijk en de Halle-Heideweg, op 3 juli 2011 van 08.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer. Verder geldt in dezelfde periode een stopverbod op 
de Halle-Heideweg, tussen de Kuiperstraat en de Bielemansdijk 

• Laag-Keppel, tijdens het Zomercultuurfeest op 19 juni 2011 zijn de Dorpsstraat en de Wehlsedijk, 
tussen de Dorpsstraat en de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg, van 09.00 tot 19.00 uur afge-
sloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de SuperMoto is de Stikkenweg, tussen de Nijmansedijk en de Halseweg, van 7 
mei 12.00 uur t/m 8 mei 2011 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het straatfeest is de Dahliastraat van 26 augustus 18.00 uur tot 28 augustus 2011 
12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft 
genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als 
het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de 
werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsver-
gunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) 
geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvo-
rens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de in-
werkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen 
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.  

 
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure (art. 3.11 
Wabo en 3.41/3.44 Awb)
Verzonden op 27 april 2011: 
• Halle, Halseweg 54 21, tijdelijk bewonen recreatiewoning 

Ingetrokken omgevingsvergunningen 
Verzonden op 21 april 2011:
• Toldijk, Hardsteestraat 2, het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning voor het hou-

den van varkens
• Toldijk, Voortseweg 9, het geheel intrekken van de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikkingen kan beroep worden ingesteld door:

 • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunningen
 • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de
  ontwerpvergunningen
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te
  hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunningen.

De vergunningen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE 
Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de 
eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Kennisgeving milieueffectrapportage (MER) ten behoeve van het bestem-
mingsplan ‘Rondweg Hummelo’ 
De gemeente Bronckhorst werkt aan een ontwerpbestemmingsplan ‘Rondweg Hummelo’. Dat plan 
heeft betrekking op de aanleg van een rondweg om Hummelo met bijbehorende voorzieningen. Het 
tracé van de rondweg wordt overeenkomstig de herziening van het streekplan (besluit van 
Provinciale Staten van Gelderland van 15 april 2009) en met inachtneming van de uitspraak daar-
over van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vastgelegd. De percelen, benodigd 
voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de weg, de natuurcompensatie en de 
landschappelijke inpassing worden van een passende bestemmingsregeling voorzien.

Omdat het bestemmingsplan de opmaat is voor de realisering van een m.e.r.-plichtige activiteit (de 
aanleg van de rondweg), moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Het doel van deze m.e.r.-
procedure is het in beeld brengen van de milieueffecten van de voorgenomen aanleg van de weg. 
Ten tijde van de streekplanherziening is tevens een m.e.r. procedure doorlopen. Deze had betrek-
king op de lokatie alternatievenafweging. Het huidige MER zal ingaan op de inrichting van het vast-
gestelde tracéalternatief, voor zover dit nog niet werd afgedekt door het eerder opgestelde MER.

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van de aanleg van de rondweg en heeft de gemeente 
Bronckhorst daarvan per brief van 13 april 2011 aangegeven dat een MER wordt opgesteld voor het 
tracé West-1. In het MER zullen de aanbevelingen van de Commissie voor de milieueffectrapportage 
worden overgenomen. Die aanbevelingen werden gedaan in het kader van het MER behorende bij 
de hiervoor genoemde herziening van het streekplan. Deze openbare kennisgeving is de eerste stap 
in de zogenaamde m.e.r.- procedure. De vervolg-
procedure bestaat uit de volgende stappen:
1. Raadplegen betrokken bestuursorganen/adviseurs over de reikwijdte en het detailniveau van 
 het op te stellen MER en het inwinnen van adviezen
2. Opstellen MER
3. Ter inzage legging van het MER samen met het ontwerpbestemmingsplan
4. Bekendmaking en mededeling bestemmingsplan
Het MER zal waarschijnlijk eind augustus 2011 met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
worden gelegd. Een ieder wordt dan binnen de daartoe gestelde termijn in de gelegenheid gesteld 
zienswijzen naar voren te brengen ten aanzien van het ontwerp van het bestemmingsplan en het 

Bestemmingsplannen
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MER. Op grond van het gestelde in de Wet milieubeheer is een verplichte inzet van de Commissie 
m.e.r. aan de orde. De Commissie m.e.r. zal dus om een toetsingsadvies worden gevraagd. De bij 
een bestemmingsplanprocedure gebruikelijke overleginstanties zullen bij de verdere uitwerking 
worden betrokken.

Zienswijze indienen
De notitie reikwijdte en detailniveau, zoals deze aan de bestuursorganen/adviseurs wordt voorge-
legd (zie hiervoor stap 1), ligt van 9 mei t/m 5 juni 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Iedereen kan binnen deze termijn schriftelijk ziens-
wijzen naar voren te brengen bij b en w van Bronckhorst ten aanzien van de notitie reikwijdte en de-
tailniveau. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de notitie in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de notitie ook raadplegen op 
www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen/ruimtelijk beleid/MER rondweg Hummelo

Voorbereidingsbesluit ‘Actualisering bestemmingsplannen bebouwde kernen’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 28 april 2011 besloten een herziening van de bestem-
mingsplannen voor de kernen Hummelo, Steenderen, Vorden, Achter- en Voor-Drempt, Hoog- en 
Laag-Keppel, Olburgen, Baak, Toldijk, Wichmond, Keijenborg, Kranenburg, Halle, Velswijk en 
Veldhoek voor te bereiden. Het besluit treedt in werking op 30 april 2011.

Het voorbereidingsbesluit heeft vooral tot doel om te voorkomen dat de taakstelling van de ge-
meente op het gebied van de regionale woonvisie, wat betreft de nog te bouwen aantallen nieuwe 
woningen wordt doorkruist. In de nu nog geldende plannen voor de kernen zit her en der nog wat 
capaciteit, die in de bestemmingsplannen die we nu gaan actualiseren wordt teruggebracht.

Het besluit met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage.
U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.VB00006-VG01. 

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelij-
keplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.VB00006-/NL.IMRO.1876.VB00006-VG01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Inspraak bestemmingsplan ‘Vorden, Burgemeester Galleestraat 67- 69’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vorden, Burgemeester Galleestraat 67-69’ en de daarop be-
trekking hebbende stukken liggen van 5 mei t/m 15 juni 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan 
heeft betrekking op het mogelijk maken van 14 woningen op het voormalige Havo-terrein aan de 
Burgemeester Galleestraat 67-69 in Vorden.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00965-VO01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00965-/NL.IMRO.1876.BP00965-VO01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Inspraakreactie indienen?
Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraakre-
actie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of monde-
ling naar voren brengen bij b en w.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Beekstraat 11 Toldijk’
B en w van Bronckhorst hebben op 12 april 2011 het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Beekstraat 
11 Toldijk’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzich-
te van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de functieverandering van een agrarisch bouwper-
ceel naar twee burgerwoningen, waarbij een aangebouwde schuur van het gemeentelijk monument 
wordt verbouwd tot extra woning.

Het wijzigingsplan ligt van 5 mei t/m 15 juni 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U 
kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet 
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoonnummer 
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, kan tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen; Hoogstraat 8 
Toldijk’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen; Hoogstraat 8 Toldijk’ is onherroepelijk geworden. 
Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van 
de bestemming van het perceel Hoogstraat 8 in Toldijk van een niet-agrarisch bedrijf (slagerij) in 
een ander niet-agrarisch bedrijf (klokkenrestauratiebedrijf).

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00937-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00937-/NL.IMRO.1876.BP00937-OH01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

Voornemen tot het uitbreiden van de bescherming van objecten op de ge-
meentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de bescherming van de volgende objecten uit te breiden en 
dus te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst:
• Halle, Halseweg 60, uitbreiden met padenstructuur, bomenrijen, koetshuisje, twee gietijzeren 

poorten en de oorlogsgraven
• Hoog-Keppel, Slondeweg 1, uitbreiden met wagenschuur en gierton
• Vorden, Rondweg 4, uitbreiden met twee kippenhokken

Voornemen tot het (gedeeltelijk) afvoeren van een deel van objecten van de 
gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een deel van dezeobjecten af te voeren van de gemeente-
lijke monumentenlijst:
• Vorden, Wiersserbroekweg 18, afvoeren voormalige paraplubergen
• Vorden, Ruurloseweg 50, afvoeren schuur en pomp

De voornemens zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 29 april jl. en liggen van 6 mei t/m 16 juni 
2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieks-
balie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, 
dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stuk-
ken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

Besluiten tot het handhaven van objecten op de gemeentelijke monumen-
tenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst te handhaven: 
• Vierakker, Boshuisweg 2-2A
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 21-23
• Vorden, Pastorieweg 2A
• Vorden, Strodijk 25
• Vorden, Wiersserbroekweg 12
• Vorden, Wiersserallee 13
• Vorden, Stationsweg 31
• Vorden, Kerkhoflaan 4
• Wichmond, Lankhorsterstraat 1

Besluiten tot het uitbreiden van de bescherming van objecten op de ge-
meentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten om de bescherming van het volgende object uit te breiden 
en dus te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst:
• Zelhem, Keijenborgseweg 4, uitbreiden met slagboom, lantaarn en toltarievenbord

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 29 april jl. en liggen van 6 mei t/m 16 juni 
2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieks-
balie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, 
dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stuk-
ken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, 
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen ziens-
wijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de besluiten 
aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector 
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift 
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, 
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Monumenten

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 5 mei t/m 16 juni 2011 tijdens de openingstij-
den de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Steenderen, Covikseweg 1A, voor het in werking hebben van een inrichting waarop het Besluit 

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Toldijk, Reigersvoorsteweg 16, voor het veranderen van een veehouderij waarop het Besluit land-

bouw milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Vrogteweg 7A, voor het uitbreiden en veranderen van de inrichting waarop het Besluit 

landbouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  niet 
onder de vergunningplicht vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan 
bovengenoemd besluiten zijn verbonden.

Wet Milieubeheer

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 28 april 2011 de ‘Verordening toe-
ristenbelasting Bronckhorst 2011’ gewijzigd. Deze verordening treedt in werking op 4 mei 2011 en 
werkt terug tot en met 1 januari 2011. Gedurende twaalf weken vanaf de dag na deze bekendma-
king kunt u de verordening inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de verordening 
ook lezen en gratis downloaden via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Snel naar → Regelgeving → 
Financiën en economie. 

Op 16 december 2010 is de ‘Verordening toeristenbelasting Bronckhorst 2011’ vastgesteld. Per 
abuis is daarbij de ‘Verordening toeristenbelasting Bronckhorst 2010’ niet ingetrokken. Met dit be-
sluit is deze fout hersteld.

Gemeentelijke regelgeving algemeen



Het is vrijdagavond 20.00 uur. De 
gordijnen zijn gesloten, de straat-
verlichting is gedoofd. Geen mens is 
meer op straat, behalve militairen 
en mensen die zich voor het weinige 
licht, moeten verstoppen. Auto’s en 
fietsen mogen alleen gedempt, flauw 
licht voeren. Vanuit de lucht is niet 
meer zichtbaar waar steden en dor-
pen liggen, alles is donker. Word je 
op straat gezien, dan loop je het risico 
te worden opgepakt. Of erger.
Deze maatregel, verduistering ge-
noemd, is in Nederland ingevoerd 
in 1940 en verzwaard in 1942. Het is 
een van de maatregelen die het direc-
te resultaat waren van de bezetting. 
Tijdens de oorlog waren mensen niet 
vrij op straat. Wegblokkades, spon-
tane controles en Duitse soldaten die 
op straat mensen aanhielden, waren 
aan de orde van de dag. Je was niet 
vrij om te gaan en staan waar je wil-
de, doordat de bezetter de grondwet 
buiten werking had gesteld. Als ge-
volg hiervan waren mensen eigenlijk 
vogelvrij. Dat gold voor iedereen die 
zich verzette tegen de bezetting, bij-
voorbeeld voor mannen die weiger-
den voor de Duitsers te werken. Maar 
ook voor gewone burgers die zomaar 
konden worden opgepakt als repre-
saillemaatregel voor verzetsdaden. 
In Putten en Nijkerk werden in ok-
tober 1944 willekeurig 661 mannen 
op transport gesteld als vergeldings-
maatregel. Slecht tientallen van hen 
overleefden de oorlog. Joden werden 
zeer getroffen door strenge maatre-
gelen. Vanaf 1942 stonden op veel 
plaatsen op straat en elders borden 

met “voor Joden verboden”. Tijdens 
razzia’s werden Joden en andere als 
minderwaardig bestempelde mensen 
zoals Sinti en Roma, zonder aankon-
diging of vorm van protest opgepakt, 
gevangen genomen en van hun bur-
gerrechten beroofd. Voor zes miljoen 
Joden in Europa eindigde deze arres-
tatie in de dood. Ook buiten Europa 
heeft de oorlog gruwelijke impact ge-
had. Zoals in voormalig Nederlands-
Indie waar een groot deel van de Eu-
ropese bevolking onder zeer zware 
omstandigheden moest leven of te 
maken kreeg met grove mensenrech-
tenschendingen in de internerings-
kampen. 

De tweede wereldoorlog heeft wereld-
wijde schade en verlies tot gevolg ge-
had. De grote schaal waarop burgers 
doelwit werden van de totale oorlog 
was tot dan toe ongekend. Het aantal 
doden lag boven de 50 miljoen, waar-
van de meerderheid bestond uit bur-
gers. Geen wonder dat na de Tweede 
Wereldoorlog wereldwijd een diep 
verlangen bestond naar vrede en 
vrijheid. Sinds het einde van de oor-
log is veel veranderd in de verhou-
dingen in de wereld. Internationaal 
zijn afspraken gemaakt om oorlog te 
voorkomen en vrijheid te waarbor-
gen. De fundamentele vrijheid ‘ van 
beweging’ is vastgelegd in verschil-
lende verdragen en vormt een fun-
damenteel onderdeel van de vrijheid 
die we dagelijks ervaren. Helaas zijn 
mensen niet overal vrij om te gaan en 
de staan waar ze willen. We hoeven 
de krant maar open te slaan om te 

zien op hoeveel plaatsen ter wereld
mensen niet vrij over straat kunnen.
Denk bijvoorbeeld aan conflictregio’s
zoals Irak, de Palestijnse gebieden
of Iran.Gelukkig zijn er mensen die 
zich inzetten voor vrijheid op straat.
Daarom staan wij dit jaar stil bij vrij-
heid op straat. Want vrijheid ligt niet
zomaar op straat. Ook in Zelhem her-
denken wij op 4 mei alle burgers en
militairen, die sinds het begin van de
Tweede Wereldoorlog, wanneer en
waar ook te wereld, in het belang van
het Koninkrijk zijn gevallen of door 
oorlogshandelingen en terreur zijn 
omgekomen. We doen dat weer in sa-
menwerking met jeugd van scholen
en scouting en andere vrijwilligers.

PROGRAMMA:
Het programma van de Nationale
Herdenking te Zelhem is als volgt:
a.  19.25 uur Herdenkingsdienst in

de Lambertikerk met medewer-
king van een koor, basisscholen
(declamatie) en piano en zang.

b.  Last Post bij het monument en 
om 20.00 uur twee minuten stil-
te.

c.  Kranslegging door de wethouder
namens de Gemeente Bronck-
horst en kransen en bloemen
door mensen uit het voormalig
verzet, Indiëgangers, Oranjeco-
mité, de straten (Verzet en Koe-
riershoek), kinderen van scholen
en andere burgers.

d.  De “Stille tocht” over het kerkhof
langs de graven van de vliegeniers
en andere oorlogsslachtoffers. 

Namens het 4 mei comité,
Frank Broeder
www.4meizelhem.nl

Programma 2011
Oranjeverenigingen 4 - 5 mei comités 

in de gemeente Bronckhorst

Het programma ziet er als volgt uit: 
Op 4 mei om 19.45 uur verzamelen bij 
het monument bij het Aviko kantoor, 
het voormalige gemeentehuis. Eerst is 
er een korte inleiding door Peter van 
Drunen van het 4 mei comité, waarna 
het woord aan de heer Felix wordt 
gegeven, die terugblikt op de Tweede 
Wereldoorlog. Hierna leest Maikel 
Zwerink een gedicht voor. Na de 2 mi-
nuten stilte volgt de kranslegging.

Hierna gaat men in stille tocht naar 
de Algemene Begraafplaats aan de 
Kerkhofweg. 
Bij de graven van de in de Tweede 
Wereldoorlog omgekomen piloten, 
zullen Lotte Donderwinkel en Wille-
mine Willemsen gedichten voorlezen 
en zullen er kaarsen bij de graven van 
de omgekomen piloten ontstoken 
worden. Peter van Drunen zal hierna 
de herdenking afsluiten.

Dodenherdenking in Steenderen

De dodenherdenking op 4 mei 2011 zal er dit jaar iets anders uit zien dan 
voorgaande jaren. Toegevoegd is een stille tocht naar de graven van omge-
komen piloten. Het  4 mei comité, onderdeel van de Oranjeverenigingen 
uit Toldijk en Steenderen organiseert de dodenherdenking met medewer-
king van muziekvereniging Nieuw Leven. Naast een terugblik op de Tweede 
Wereldoorlog geven ook een drietal jongeren een invulling aan het thema 

Muziekvereniging Nieuw Leven zal medewerking verlenen bij de dodenherdenking.

Op vier en vijf mei staan we er in 
Nederland bij stil dat de vrijheid 
waarin wij leven,  niet vanzelfspre-
kend is. Op vier mei herdenken we 
diegenen die met hun leven  betaal-
den voor onze vrijheid.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei han-
teert het thema: Vrijheid Wereldwijd.  
Dit jaar ligt daarbij het accent op vrij-
heid op straat. Vrijheid Wereldwijd 
is veelomvattend. Daarom kiest het 
Nationaal Comité ervoor om juist 
dichtbij te beginnen. Het thema vrij-
heid op straat wordt behandeld van-
uit concrete situaties, situaties van 
alledag die voor iedereen bekend en 
invoelbaar zijn. Situaties waarin we 
onze vrijheid dagelijks ervaren. De 
vrijheid die soms logisch voelt, ter-
wijl dat eigenlijk niet zo is. Daarmee 
wordt het wereldwijde aspect van 
vrijheid niet uit de weg gegaan. Deze 
“dichtbije situaties” worden vertaald 
naar de rest van de wereld.

In Wichmond doen we dat net als de 
afgelopen jaren met een herdenking 
op de begraafplaats en in de Her-
vormde Kerk.
Vanaf 19.30 uur komen we samen 
bij de Hervormde Kerk, om vandaar 
in stille tocht naar de algemene be-
graafplaats te lopen. Daar is om 20.00 
uur een korte herdenking, waarbij 
een krans zal worden gelegd namens 
de gemeente Bronckhorst. Verschil-
lende verenigingen uit Wichmond en 
Vierakker zullen bloemen leggen op 
de 13 oorlogsgraven. Natuurlijk kunt 
u zelf ook bloemen leggen.
Na afloop van de herdenking op de 
begraafplaats is er een korte herden-
kingsbijeenkomst in de Hervormde 
Kerk. Het thema Vrijheid Wereldwijd, 
vrijheid op straat zal ook in de herden-
king terugkomen. Na afloop bent u al-
len van harte welkom voor een kop 
koffie of thee in Withmundi.

Het 4 mei comité Wichmond-Vierakker

“Vrijheid wereldwijd, vrijheid op straat”

Dodenherdenking 4 mei 
Wichmond-Vierakker

19.00 uur Interkerkelijke Gedachten-
dienst in de H. Willibrorduskerk;
19.45 uur Samenkomst in de Syna-
gogestraat, alwaar kransen zullen 
worden gelegd bij het monument dat 
aldaar is geplaatst ter nagedachtenis 
aan de Joodse gemeenschap uit Hen-
gelo; vandaar gaan de aanwezigen in 
een stille tocht via de Regelinkstraat 
naar het plaatselijk monument bij 
het oude gemeentehuis.
19.45 uur - 19.55 uur Het luiden van 
de klokken.

19.55 uur Kranslegging bij het plaat-
selijk monument, waarna zullen 
worden voorgelezen de namen van 
de oud-inwoners van Hengelo en Ke-
ijenborg, die aan het oorlogsgeweld 
ten offer zijn gevallen.
20.00 uur - 20.02 uur Algemene stilte, 
waarna een hoornblazer “Het Taptoe-
signaal” ten gehore zal brengen, ge-
volgd door het zingen van het “Wil-
helmus” door een zangkoor. 
Na deze plechtigheid kunnen desge-
wenst bloemen bij het monument 
worden gelegd. De inwoners worden 
verzocht vanaf 18.00 uur tot zonson-
dergang (21.03 uur) de vlaggen half-
stok te hangen.

Herdenking - 4 mei Hengelo
Aan de 4 mei-herdenking wordt in 
Hengelo Gld op de volgende wijze 
inhoud geven.

Het Nationaal Comité heeft “Vrijheid ligt niet op straat” gekozen als jaar-
thema voor 2011.

Vrijheid ligt niet op straat

Dodenherdenking op 4 mei 2011 in Zelhem

Tijdens de herdenking op 4 mei her-
denken we alle militairen en burgers 
die door oorlogshandelingen om het 
leven kwamen. In Hoog-Keppel doen 
we dat bij het oorlogsmonument dat 
op initiatief van enkele oud-strijders 
is opgericht ter nagedachtenis aan al-
le oorlogsslachtoffers uit de gemeen-
te.  Het monument, dat is ontworpen 
door Pieter Starreveld (1911-1989), is 
onthuld in 1948.  Het is een gedenk-
zuil, bekroond met een gebeeldhouw-
de vlam, waarbij de vlam symbool 
staat voor het verzetsvuur.

Op de zuil staat de tekst:
‘1940 -1945 TER NAGEDACHTENIS AAN 
HEN DIE VIELEN’.
Tevens zijn in de zuil twintig namen 
van oorlogsslachtoffers gegraveerd.

Deze zijn:
G. Hoogkamp J. Wagelaar
D.J. Maandag H.J.W. Spijker
G.J. Milius A.W. Snelder
J. Veldkamp H.J. Heutink
H. Verstege B. Jacobs-Goldsteen
Fam. C.G.J. Teerink J. Schellingerhout
S. Jacobs E.H. Jolink
G.H.J. Maandag-Bruil H.B. Jansen
F.J. Leverman Fam. W.P. Broeder
A.Th. Bergevoet R.P. Belinfante
 
GEDICHTEN TIJDENS 
DE 4 MEI-HERDENKING IN 2010
Tijdens de herdenking van de gevalle-
nen op 4 mei 2010 hebben twee leer-
lingen van de Woordhof in Hummelo 
een zelfgemaakt gedicht voorgelezen. 
Dit waren Anne van de Zijden en Jas-
per Oudhuis.

DINSDAG 4 MEI 2011
19:15 uur: Herdenking en kransleg-
ging op de oorlogsgraven op de be-
graafplaats in Hummelo. Daarna
gaan we naar Hoog Keppel, naar het
monument aan de Monumentenweg. 
20:00 uur: Herdenking en kransleg-
ging bij het oorlogsmonument in 
Hoog Keppel.
De organisatie hiervan is in handen
van het: “4 mei Comité Hummelo, 
Keppel en Drempt”, dat bestaat uit:
Ursula Dijkstra, Titia Hondeling,
Henk Maalderink, Benno Smeitink,
Carla Snelder en Leida Wenneker.

19.00 Herdenkingsbijeenkomst in de 
gereformeerde kerk aan de Zutphen-
se weg te Vorden met medewerking 
van het Vordens Mannenkoor. 

Daarna -op eigen gelegenheid- ver-
trek naar de Algemene begraafplaats 
van Vorden.

19.50 Vertrek vanaf de poort van de 
begraafplaats naar de graven van de 
geallieerden.

20.00 Twee minuten stilte, aangege-
ven door een hoornsignaal.

20.02 Last Post gevolgd door krans-
legging door: 
- het gemeentebestuur van Bronck-

horst 
- het Comité 4 Mei Vorden
- Raad van Kerken van Vorden
- Scouting Vorden
- Ray Harris op het graf van zijn in 

Vorden gesneuvelde vader, gevolgd 
door:

- het Engelse Volkslied ter ere van de 
aldaar gelegen gesneuvelde Engelse 
soldaten

Het Vordens Mannenkoor zingt het
lied “Boven de Sterren”

- Persoonlijke bloemenhulde door de
overige aanwezigen (met kinderen)

-  Tot slot zingen we gezamenlijk het
eerste couplet van het Wilhelmus.

Vanaf 19.45 tot 19.58 luiden de klok-
ken van de kerken in Vorden. Het
comité verzoekt iedereen om vanaf
18.00 de vlag halfstok te hangen. Het
gemeentebestuur heeft de horeca 
ondernemers verzocht om buitenre-
clame te doven en om vanaf 19.00 
uur tot na de herdenking uitsluitend
de officiële Nederlandse radiozenders
aan te hebben. NB In verband met 
noodzakelijke werkzaamheden in
de dorpskerk, vindt de herdenkings-
dienst dit jaar plaats in de Gerefor-
meerde kerk aan de Zutphense weg.

Woensdag 4 mei Dodenherdenking Vorden
Op woensdag 4 mei 2011 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen 
die gedurende en sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het 
Koninkrijk zijn gevallen. Het Comité 4 Mei heeft in samenwerking 
met de Raad van Kerken het programma voor deze herdenking als 
volgt samengesteld.

Herdenking
Hummelo

Dodenherdenking Hoog Keppel



Renault Herwers is winnaar van de Renault Global Quality Award 2010. 
Renault Nederland N.V., Postbus 75784, 1118 ZX Schiphol.
www.herwers.nl. 
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Duchenne Heroes is een initiatief van 
Duchenne Parent Project www.du-
chenne.nl 6 jaar geleden opgezet. Een 
organisatie die opgezet is door ouders 
met de kinderen met Duchenne. Zij 
wilde onderzoeken naar de ziekte 
en uiteindelijk een geneesmiddel. 
De ziekte Duchenne is een spierdys-
trofie, kinderen hebben de ziekte bij 
geboorte. Na mate zij ouder worden 
neemt de spierkracht af met gevolg 
dat eindelijk het hart er ook mee op-
houdt. De kinderen kunnen nu onge-
veer 35 jaar worden, sommige halen 
de 30 niet eens. Bij de eerste editie 
van Duchenne Heroes 6 jaar geleden 
waren er nog geen onderzoeken naar 
genezingmiddelen tegen de ziekte 
van Duchenne. Hedendaags gaat men 
al testen bij kinderen om de dodelijke 
ziekte tijdelijk/gedeeltelijk te rem-
men of genezen en kort geleden is 
een klein succes behaald in genezing. 
Er moet nog veel onderzocht worden 
voor totale genezing. In 6 jaar tijd is 
er dus veel veranderd en misschien 
nog 5 jaar en de kinderen kunnen 
genezen worden. In de 6 jaar is dus 
voor deze kinderen door Duchenne 
Heroes veel gebeurd. Dit is voor Rob-

bert een reden dat hij mee doet. Met 
zijn inzet en uw steun kunnen deze 
kinderen hopelijk op termijn ook oud 
worden. Mountainbiken zit er voor 
deze jongeren dan ook niet in, daar-
om doet Robbert nu voor hen met het 
idee dat zij over een aantal jaar het 
zelf kunnen. Het fietsen op de moun-
tainbike is voor Robbert Robbertsen 
een grote hobby. Robbert ziet een 
grote uitdaging in de voorbereiding 
en het binnenhalen van sponsoren. 
Ook het idee om je in te zetten als ge-
zond mens voor anderen die dit zelf 
niet kunnen, spreekt hem aan. De 
komende tijd zal voor Robbert Rob-
bertsen in het teken staan van heel 
veel trainen en toertochten fietsen 
om zoveel mogelijk kilometers in de 
benen te krijgen. Duchenne Heroes 
2011 gaat op 11 september van start 
en begint in het gastvrije Wiltz in 
Luxemburg. Vervolgens gaat het via 
de Belgische en de Duits-Belgische Ar-
dennen naar Nederlands Limburg. De 
mountainbikeroutes in de Ardennen 
zijn uitdagend, zwaar en technisch. 
De dagafstanden in dit gebied liggen 
tussen 90 en 100 kilometer per dag. 
Via het Limburgse landschap fietst 

de held via het Meinweggebied en op-
nieuw een stukje Duitsland richting 
het Rijk van Nijmegen. Ook hier zijn
een paar flinke heuvels te nemen en
wordt een stevig beroep gedaan op
het uithoudings- en doorzettingsver-
mogen van de deelnemers. De dagaf-
standen lopen op naar 110 kilometer
per dag. De laatste dag eindigt met
nog wat pittige en technische routes.
Het gehele Duchenne Heroes peloton
komt 17 september gezamenlijk in 
de finishplaats in Nijmegen aan.

Om deel te mogen nemen aan Du-
chenne Heroes dient iedere deelnemer
een minimum bedrag van 2500 euro
aan sponsorgeld in te leggen. Bedrij-
ven, instellingen, scholen, vrienden
en bekenden, iedereen kan meestrij-
den tegen Duchenne door Robbert
Robbertsen, te sponsoren. Sponsoren
bepalen zelf hoeveel ze per dag wil-
len bijdragen. WWDwebdesign, Bleu-
mink Profile, Janson bonbon Atelier
en Addink transport steunen al Rob-
bert zijn initiatief, maar wil nog meer
steun om het doel van 6000 euro te
bereiken. Wie deze Hero wil steunen,
gaat naar www.mountainbike2live.
nl of www.duchenneheroes.nl en 
sponsort Robbert Robbertsen. Rob-
bert Robbertsen zal 4 keer 10 uur
gesponsord op een fietstrainer zitten
zoals 4 juni in Vorden bij de Jumbo
Grotenhuys & Bleumink Profile en 21
mei bij de Plusmarkt Eland in Hen-
gelo Gld. Voor alle informatie, www.
mountainbike2live.nl

Op de pedalen voor spierziekte Duchenne

Robbert Robbertsen

Robbert Robbertsen gaat 11 t/m 17 september 2011 één van de grootste 
uitdagingen aan die er is voor mountainbikers: Duchenne Heroes. De-
ze sponsortocht duurt zeven dagen waarin maar liefst 700 kilometer 
overbrugd moet worden via etappes door vier landen. Alle deelnemers 
gaan deze zware tocht aan met één gezamenlijk doel: zoveel mogelijk 
geld bijeenbrengen om baanbrekend onderzoek naar Duchenne spier-
dystrofie mogelijk te maken. De tocht heeft vorig jaar meer dan 1,3 
miljoen euro opgebracht.

Links Henny Wissink WWDwebdesign en rechts Robbert Robbertsen

De VIT Oost-Gelderland organiseert 
voor dit doel respijtarrangementen: 
een aantal dagen er tussen uit voor 
mantelzorgers. Om te ontspannen, 
tijd voor jezelf te hebben, even niet te 
hoeven zorgen, regelen of piekeren.
Mantelzorgers uit heel Oost-Gelder-
land worden van harte uitgenodigd 
om zich in te schrijven voor één van 
onderstaande arrangementen die 
plaatsvinden in Fletcher Hotel De 
Scheperskamp in Lochem. Speciaal 

voor mantelzorgers van mensen met 
een psychiatrische aandoening wordt 
op 22, 23 en 24 juni een arrangement 
gehouden. De problematiek van deze 
groep mantelzorgers vraagt om een 
specifieke benadering en voor hen is 
het zinvol ervaringen uit te wisselen 
met lotgenoten. Op 25, 26 en 27 ok-
tober wordt een respijtarrangement 
gehouden voor alle mantelzorgers. 
De VIT kan deze arrangementen 
voor een eigen bijdrage van 75 euro 
aanbieden, dankzij subsidie van uw 
gemeente. Sommige ziektekosten-
verzekeringen vergoeden deze eigen 
bijdrage. Voor beide arrangementen 
zijn nog een aantal plaatsen beschik-
baar, geeft u zich daarom zo spoedig 
mogelijk op. 
Na aanmelding krijgt u van ons be-
richt of wij uw deelname kunnen be-
vestigen. Voor informatie en/of aan-
melding neemt u contact op met VIT 
Oost-Gelderland, tel. 0573-43 84 00 of 
kijk op www.vitoostgelderland.nl.

De zorg uit handen geven

Ontspanning voor mantel-
zorgers
Bronckhorst - Als mantelzorger 
bent u vooral bezig met zorgen 
voor een ander. Voor een kind 
met een beperking, een vader of 
moeder die hulpbehoevend is of 
een broer of zus met een chroni-
sche ziekte. De zorg vraagt meest-
al veel tijd en energie. Soms is het 
noodzakelijk om zelf even te ont-
spannen en op adem te komen, 
om daarna de zorg weer beter en 
langer aan te kunnen.

De Koninklijke Metaalunie looft jaar-
lijks een Award uit onder haar 13.000 
leden met elk jaar een ander thema. 
Dit jaar gaat het over samenwerking 
in de keten. Rimetaal is trots dat ze 
uit de vele inzendingen bij de 10 bes-
te hoorden. Erg leuk waren de vele 
positieve reacties uit diverse hoeken. 
“Zelfs van burgemeester Aalderink 
kregen we een leuke en trotse reac-
tie. Een genomineerd bedrijf in de 
gemeente Bronckhorst komt niet 
elke dag voor,” aldus Fortuin. “Maar 
de drie bedrijven die wel zijn geselec-
teerd, waarmee we ze overigens van 
harte feliciteren, scoorden net iets 
meer op het gebied van de diversiteit 
van samenwerkingen.” 

DUURZAAMHEID STERK PUNT
De jury noemde wel uitdrukkelijk 
als sterk punt, dat bij Rimetaal in 
de ontwikkeling van de productie, 
duurzaamheid een grote rol speelt. 
Fortuin: “Duurzaamheid is niet meer 
weg te denken. Het is geen marketing 
instrument maar een overtuiging.” 
Bij Rimetaal wordt duurzaamheid als 
drie pijlers gedefinieerd: Duurzame 
producten, die op een duurzame 
wijze worden geproduceerd met oog 
voor de omstandigheden van de me-
dewerkers (sociale duurzaamheid). 
De producten van Rimetaal staan 
garant voor een hoge kwaliteit en 
een lange levensduur. Daarmee zijn 
de kosten gerekend over de gehele 

levensduur van een product zeer ge-
ring, ook al is de aanschafprijs soms 
iets hoger vergeleken met een concur-
rerend product. “Maar uiteindelijk 
gaat het om de kosten die je tijdens 
het gebruik hebt, de zogenaamde 
Total Cost of Ownership. En die zijn 
bij ons erg laag.” licht Fortuin toe. 
Ook de productie is erg duurzaam. Er 
wordt bijvoorbeeld gekeken naar de 
beste manier van verbinden. Zo is las-
sen bijvoorbeeld milieubelastender 
dan het in elkaar hukken van de con-
tainers. Rimetaal laat al enkele jaren 
jaarlijks een CO2 footprint opstellen 
door TNO. Hieruit blijkt, dat Rimetaal 
de afgelopen drie jaar de CO2 uitstoot 
met maar liefst 20% heeft terug ge-
bracht! Dat er in het productie oog is 
voor de medewerkers is voor Fortuin 
vanzelfsprekend. Het inzetten van 
stagiaires, het beschikbaar stellen 
van praktijkopdrachten en meewer-
ken aan projecten met langdurige 
werklozen zijn slechts enkele voor-
beelden. Maar ook voldeed Rimetaal 
vanaf de eerste dag aan de, door de 
overheid, verscherpte regels voor de 
uitstoot van lasrook.
Helaas is de praktijk nogal weerbar-
stig. Veel aanbestedingen worden 
nog gegund op basis van alleen de 
laagste aanschafprijs. Marcel Fortuin 
merkt dit bij veel gemeentelijke aan-
bestedingen in het hele land en zet 
zich in om dit te veranderen. “Zo heb-
ben we kortgeleden met vier andere 
duurzame bedrijven hierover een ge-
sprek gehad met staatssecretaris Joop 
Atsma. Er moet op landelijk niveau 
een cultuurverandering komen bij de 
(gemeentelijke) overheden om echt 
duurzaam in te kopen. Uiteindelijk 
draagt dit bij om de kosten te reduce-
ren, iets wat in deze tijd van bezuini-
gingen erg belangrijk is.”
Gelukkig zijn er heel wat bedrijven, 
die de weg naar Rimetaal weten te 
vinden als het gaat om de ontwik-
keling en productie van innovatieve 
oplossingen op diverse gebieden. 
Duurzame oplossingen die de op-
drachtgever in het gebruik veel geld 
opleveren. Made in Vorden!

Duurzaam Rimetaal blijft 
bij 10 beste van Nederland
Vorden - Zoals in het Contact van 
12 april gemeld, behoort het Vor-
dense metaalbewerkingsbedrijf 
Rimetaal bij de 10 kanshebbers 
op de Metaalunie Award. Afgelo-
pen week maakte de jury bekend 
welke drie bedrijven nog een 
ronde verder gaan. “Helaas zat 
Rimetaal daar niet bij “ aldus di-
recteur Marcel Fortuin tegenover 
Contact. “Maar we hebben de vo-
rige keer beloofd iedereen van de 
afloop op de hoogte te houden en 
dan moet je dat ook doen. Ook 
al had ik gehoopt nu te kunnen 
meedelen dat de jury ons wel had 
geselecteerd”.

De renner van het Cyclingteam Jo 
Piels werd twee dagen eerder 11e in 
de PWV Zuidenveldtour. Ook zijn 
clubgenoten van RTV Vierakker-
Wichmond stonden het afgelopen 
Paasweekend aan de start van di-

verse wedstrijden in Nederland. Felix 
Wolbert, Joost Berentsen en Simon 
Bargeman reden maandag een bijna-
thuiswedstrijd in Aalten. Het trio van 
het Kanjers voor Kanjers Cyclingteam 
wist in de wedstrijd voor Elite/Belof-
ten de plaatsen 21, 30 en 32 te bezet-
ten. Peter Makkink startte in Aalten 
bij de Masters 40+. Hij reed naar een 
19e plek.

Te Stroet goed op dreef in 
klassiekers
Wichmond - Rens te Stroet uit Ke-
ijenborg is op Tweede Paasdag 7e 
geworden in de Ronde van Noord-
Holland.

Hospice Zutphen is een klein en hui-
selijk hospice dat ruimte biedt aan 
vijf gasten. 
Het Hospice is er in principe voor 
iedereen die ongeneeslijk ziek is en 
in zijn laatste levensfase verkeert. De 

professionele zorg wordt verleend 
door de eigen arts of door de Zut-
phense huisartsen en door een vast 
team van verpleegkundigen. Goede 
zorg in de terminale levensfase is het 
uitgangspunt, op een wijze die past 
bij de gast en zijn naasten en recht 
doet aan hun wensen. Deze middag 
komt een medewerker van het Hos-
pice hierover vertellen. 
De bijeenkomst begint om 13.30 uur 
en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De 
toegang is gratis en voor de bezoekers 
staat de koffie en thee klaar! De man-

telzorgsalon is een ontmoetingsplek 
voor mantelzorgers van alle leeftij-
den. Mensen die voor iemand uit hun
omgeving zorgen die chronisch ziek 
of hulpbehoevend is, of een beper-
king heeft.
Mantelzorgsalon Bronckhorst is ge-
vestigd in Partycentrum Langeler, 
Spalstraat 5 in Hengelo. De mantel-
zorgsalon is een initiatief van de VIT
Oost-Gelderland. Voor meer informa-
tie bel met de VIT Oost-Gelderland
tel. 0573-43 84 00 of kijk op www.
vitoostgelderland.nl.

Informatiemiddag over Hospice 
Zutphen
Hengelo - Op dinsdagmiddag 10 
mei wordt in de Mantelzorgsalon 
Bronckhorst, gevestigd in  Par-
tycentrum Langeler in Hengelo, 
informatie gegeven over de gang 
van zaken bij het Hospice Zut-
phen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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“Het Mega Piraten Festijn in Zelhem 
wordt vast heel leuk”, stelt Arthur 
ter Voert, oprichter en toetsenist van 
Hike. “Normaal gesproken zijn we 
het gewend om een hele avond op 
het podium te staan. Nu hoeven we 
maar een liedje te doen en maken 
we deel uit van een flinke lijst met 
grote namen. We hebben wel vaker 
voor een groot publiek gestaan, maar 
dan praat je over vierduizend man, 
in Zelhem zijn het er misschien wel 
tienduizend. Sommige leden van de 
band moeten bij een groot publiek 
van tevoren al aan het valium, maar 
ik geloof dat ik er deze keer ook aan 
zal moeten geloven, haha! Het wordt 
echt een keertje iets compleet an-
ders.”
Hike is een allround top 40-band 
die veelvuldig te zien en te horen is 
in het Nederlandse dancingcircuit. 
Het repertoire? “Van Rammstein tot 
Frans Bauer en van dance tot golden 
oldies.” Naast Arthur (naast toetsen 
ook op zang, bas en drums) bestaat 
de band uit Michael Kock (zang, gi-
taar, drums en percussie), Remco 
Wijnands (bas, zang, saxofoon en 
toetsen) en Willem Kossink (drums 
en zang). In 2004 nam de band ook al 
een nummer op. Toen ging het om de 
single ‘Don Juan’ dat een bescheiden 
hitje werd. “In die periode ging het 
wat minder met de economie”, herin-
nert Arthur zich. “Daar ondervonden 
wij ook de gevolgen van. Vandaar dat 
we besloten om wat meer aandacht 
te genereren met een eigen single. En 
dat werkte. Vooral in onze eigen regio 

scoorden we er veel publiciteit mee 
en het lied stond vijf weken lang in 
de Nationale Top 100. Nu zit de eco-
nomie weer in een dalletje. Vandaar 
dat we besloten om het er opnieuw 
op te wagen. En het resultaat daarvan 
is ‘Lekker lekker in de zon’.” Het gaat 
om een vrolijk uptempo popliedje 
met een licht ondeugende tekst over 
zonnebrandolie en een mooie dame. 
De band mengt Caribische invloeden 
met elementen uit de pop, reggae en 
ska. Het lied is een bewerking van het 
nummer ‘Cannabis’ van de Spaanse 
skaband Ska-P. Om de fans alvast 
iets te presenteren, zette de band een 
aantal weken geleden een fragment 
van de single op YouTube. “Al snel 
daarop werden we gebeld door ie-
mand van BNN”, vertelt Arthur. “Of 
ze het fragment als jingle mochten 
gebruiken. Nou daar hoefden we dus 
niet lang over na te denken, graag 
zelfs!” Dat het zo snel zou gaan, had 
niemand van de band verwacht. “Die 
veertig seconden hebben ons nu al 
meer opgeleverd dan we ooit hadden 
durven hopen. Mocht ‘Lekker lekker 
in de zon’ echt een grote hit worden, 
dan ligt er al een ideetje klaar voor 
een volgende single, dan gaan we er 
ook voor.”
Om extra aandacht voor de single te 
creëren, heeft de band een wedstrijd 
uitgeschreven. Als je met tien perso-
nen of meer de single downloadt van 
de site www.hike.nl maak je kans op 
een gratis concert van Hike bij jou 
op school of op de sportvereniging. 
“Natuurlijk proberen we met deze 

wedstrijd ook te bewerkstelligen dat 
de single zo hoog mogelijk in de top 
100 komt”, vertelt Arthur. Meedoen 
is heel simpel. De single kun je via 
een link op www.hike.nl downloaden 
van ITunes. Dat kost 99 cent per keer. 
De band vraagt van jou en je klas- of 
clubgenoten om de single vanaf mi-
nimaal tien verschillende IP-adressen 
te downloaden. Maak van elke ont-
vangstbevestiging een screenshot, 
verzamel die en mail ze naar actie@
hike.nl. Het avondvullende optreden 
van Hike wordt vervolgens onder de 
deelnemers verloot. De actie loopt 
door tot en met 31 mei 2011. 
Programma 
Op het programma van het Mega 
Piraten Festijn in Zelhem staan op-
tredens van onder andere Nick & Si-
mon, Lee Towers, Jannes, Jan Keizer 
& Anny Schilder, Corry & Koos, Tho-
mas Berge, de Piratentoppers, Mari-
anne Weber, Wolter Kroes, De Sjon-
nies, Jacques Herb, Aukje Fijn, Stef 
Ekkel, Tim Douwsma, Monique Smit, 
Peter Beense, Winnie, Django Wag-
ner, Helemaal Hollands, René Karst 
en Vinzzent. Alle namen zijn onder 
voorbehoud. Het programma begint 
om 20.00 uur. 

VOORVERKOOP
Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Globe Security aan de 
Ericaweg in Zelhem, Radio Ideaal, 
Eetcafé De Groes en Café De Tol in 
Zelhem; Dricom Computers in Vars-
seveld en Didam; de Brunawinkels 
in Vorden en Ruurlo en De Roos Le-
derwaren in Doetinchem. Daarnaast 
zijn ze verkrijgbaar op de site www.
megapiratenfestijn.nl, bij alle vesti-
gingen van Music Store en Primera 
en bij Paylogic, www.paylogic.nl, (tel. 
0900-72956442). Voor nader informa-
tie kunt u ook de website www.mega-
piratenfestijn.nl bezoeken.

‘Lekker lekker in de zon’ op het MPF

Hike speelt nieuwe single tijdens 
piratenfestival
Zelhem - De Twents/Achterhoekse band ‘Hike’ is zaterdag 7 mei te gast 
op het Mega Piraten Festijn in Zelhem. De band zal daar haar nieuwe 
single ‘Lekker lekker in de zon’ ten gehore brengen. Een fragment van 
dat nummer was wekenlang als jingle te horen in de Coen en Sander-
show op 3FM. Hike gaat ervoor: het lied moet dé zomerhit van 2011 
worden. Voor het MPF in Zelhem zijn nog circa tweeduizend kaarten 
beschikbaar.

Eind mei 1944 waren er ruim 2 mil-
joen Amerikaanse soldaten in Enge-
land gelegerd en van uitrusting voor-
zien. Voor het grootste deel werden 
zij verzorgd door de Britten. Iedere 
dag werd er meer dan 400.000 ton 
meel (uit de USA en Canada) gebruikt. 
Na D-day zijn er tot begin augustus 
1944 1,4 miljoen soldaten in Norman-
dië aan land gegaan.
Er werden kunstmatige havens aan-
gelegd op Omaha en in Arromanches, 
zogenaamde Mulberries, waarbij de 
haven van Omaha door de storm van 
19 juni geheel werd verwoest. On-
danks deze tegenslag ging de bevoor-
rading door. 
Voor een infanteriedivisie waren on-
geveer 2.400 voertuigen nodig, ter-
wijl een pantserdivisie een colonne 
van 6.200 voertuigen telde, die samen 
500.000 tot 700.000 liter benzine per 
dag verbruikten. In augustus had-
den de geallieerden in Normandië 39 
vliegvelden aangelegd en in gebruik. 
Logistiek hield dit in dat er meer dan 
1 miljoen liter vliegtuigbrandstof per 
dag aangevoerd moest worden. De ge-
allieerde landstrijdkrachten verbruik-
ten tijdens hun snelle opmarsperiode 
meer dan 8 miljoen liter benzine per 
dag. 

Om deze gigantische hoeveelheden te 
kunnen aanvoeren werden pijpleidin-
gen van ‘the Ilse of Wight’ naar Cher-
bourg gelegd (PLUTO - PipeLine Un-
der The Ocean) en verder over land, 
naar uiteindelijk Chalons-sur-Marne 

(totaal 8.864 km). Daarnaast werd 
veel per schip aangevoerd en in tank-
wagens en jerrycans (2 miljoen gepro-
duceerd) naar het front gebracht.
Ondanks deze gigantische transport-
mogelijkheden bleek de aanvoer van 
brandstof naar het front ontoerei-
kend. Aanvankelijk gebruikte een 
pantserdivisie 4 ton munitie tegen-
over 1 ton brandstof. Na de bevrijding 
van Parijs eind augustus 1944, toen 
de opmars veel sneller plaatsvond, 
waren de cijfers omgedraaid 1 ton 
munitie tegenover 4 ton brandstof. 
De 6000 trucks die de voorraden 
moesten aanvullen konden de op-
mars niet bijhouden.
Er werden bijna 10.000 diesel- en 
stoomlocomotieven gebruikt en 
100.000 wagons De meeste overge-
bracht uit de USA en Engeland, uiter-
aard met de benodigde steenkool.
Tot eind augustus 1944 verstrekte 
het Britse leger 1 miljard 200 miljoen 
sigaretten, 35 miljoen repen, 22 mil-
joen pakjes scheermesjes, 9 miljoen 
pakjes toiletpapier ( 5 velletjes voor 
officieren en 3 voor de gewone sol-
daat), 5 miljoen flessen bier, een half 
miljoen flessen whisky, 600.000 krui-
ken Navy rum.

Er werden winkels ingericht waar 
soldaten tegen gereduceerde prijzen 
allerlei spullen konden kopen. Uiter-
aard sigaretten en kauwgom, maar 
ook scheergerei, tandenborstels en 
tandpasta of –poeder, zeep en post-
papier, voorbehoedsmiddelen, Coca 

Cola enz. De Amerikanen noemden 
deze shops Post Exchange of PXstore. 
De Britten en Canadezen hadden de 
NAAFI (Navy, Army and Air Force In-
stitutes)

De Amerikanen bouwden Ruim 
600.000 jeeps, 800.000 GMC’s (vracht-
wagens), bijna 50.000 Sherman tanks 
en 1,7 miljoen andere voertuigen. 
400.000 daarvan gingen naar Rus-
land. Engeland en Canada produceer-
den nog rond 2 miljoen voertuigen, 
waarvan 34.000 zogenaamde Bren-
carriers, kleine rupsvoertuigen. Eind 
september 1944 had het Britse leger 
160.000 km telefoonlijnen gelegd.
Voor iedere frontsoldaat waren 10 
andere mensen in de weer en omge-
rekend had G.I. Joe 12 ton bagage. Dit 
is slechts een greep uit een onvoor-
stelbare hoeveelheid getallen van on-
voorstelbare hoeveelheden. De ‘Weg 
naar de Vrijheid’ had 10 miljoen ton 
goederen nodig, geproduceerd door 
65 miljoen burger arbeiders, mannen 
en vrouwen, verenigd in een enorme 
industriële onderneming om deze ge-
reedschappen voor de overwinning te 
smeden.
“Freedom has come at a high price”

“Remember those that have come 
before
And have given their every tomor-
row
For your right to do whatever today”

 Veel spullen die soldaten in de Twee-
de Wereldoorlog gebruikten (en nog 
véél meer) zijn te zien in Museum 
‘Opdat wij niet vergeten 1939-1945’, 
Meeneweg 19 te Zelhem. tel. 0314-
625450. Ter gelegenheid van Bevrij-
dingsdag is er op 5 mei is een speciaal 
programma. Beleef het leven in die 
jaren (zgn. Living History) en zie wat 
een rondgang in het Museum met je 
doet. Het is ook mogelijk een ritje in 
een oorlogsvoertuig te maken.

De ‘Weg naar de Vrijheid’ in cijfers
Zelhem - Op 6 juni 1944, beter bekend als D-day, begon met opera-
tie ‘Overlord’ de bevrijding van Europa met meer dan 5.000 schepen. 
Daarnaast beschikten de geallieerden over 11.500 vliegtuigen. In films 
als ‘The Longest Day’, ‘Saving Private Ryan’ en ‘Band of Brothers’ wor-
den voornamelijk het leven en de al of niet geromantiseerde heroïek 
van soldaten aan het front belicht. Dat er ontstellend veel bij komt kij-
ken voordat een frontsoldaat een schot kan lossen is minder bekend. 
Wat te denken van eten en drinken, munitie, transport en benzine, 
medische voorzieningen enz. Het geheel was een gigantische logis-
tieke organisatie.

NIEUW
Vanaf nu zijn er in de praktijk stem-
pelkaarten verkrijgbaar. Een massage 
jaarbon voor een volledige behande-
ling (45-60 minuten) en een massage 
jaarbon voor een deel behandeling 
(25-30 minuten). Hierdoor krijg je 

een aantrekkelijke korting op een
massage. “Deze bon heb ik speciaal
voor cliënten die geen klachten heb-
ben, maar toch een ontspannende
massage willen en voor mensen die 
om een andere reden de kosten niet
(meer) vergoed krijgen door de zorg-
verzekeraar”, aldus Marjan te Wal-
vaart. Deze bonnen zijn persoonsge-
bonden en een jaar geldig. Even voor
de duidelijkheid, deze kosten kun je
dus niet indienen bij de zorgverzeke-
raar. Marjan te Walvaart is gediplo-
meerd  Massage en Shiatsutherapeut
en de praktijk is gevestigd in Lievelde.
Zie ook de advertentie elders in deze
krant.

Massagetherapie Te Walvaart:
Leuke actie voor Moederdag
Lievelde - Op zondag 8 mei is het 
weer Moederdag. Om deze reden 
zijn er bij Massagetherapie Te 
Walvaart twee acties: een mas-
sagebon voor een deelmassage 
en een massagebon voor een vol-
ledige behandeling. Speciaal om 
moeder eens lekker te laten ver-
wennen.

De jeugd kwam enthousiast de baan 
op, sommigen hadden al een eigen 
racket en wilden het liefst, de op de 
tennisles geleerde slagen, laten zien. 
In het inslaghok konden er indivi-
dueel punten gescoord worden door 
met de bal in de verschillende cirkels 
te slaan. Op de drie banen werden 
verschillende spelvormen geoefend: 
serveren, smashen en overspelen. 
Aan het eind werden er groepsfoto’s 

gemaakt. Mede door het mooie weer
was het een sportief geslaagde dag. 

Vanaf 19 april worden er op zes dins-
dagavonden van 18.00 tot 19.00 uur
tossavonden voor de jeugd gehouden
onder leiding van Tim Pape. Deze
avonden zijn gratis voor alle jeugd 
vanaf groep 5, ook voor diegene die
niet bij de schooltennis dag aanwezig
waren. Tot ziens bij de tossavonden.

Schooltennis Keijenborg

Keijenborg - Op maandag 18 april was er het ‘bijna traditionele’ 
schooltennis van de St. Bernardusschool, op het complex van tennis-
vereniging Keislag. Er namen rond de 90 kinderen uit groep 5 t/m 8
deel aan deze tennisdag.

Vrolijk en geslaagd 
koffieconcert Euterpe

Het concert begon met een optreden 
van de slagwerkgroep onder leiding 
van André Floors. De ladyspeaker 
gaf de sfeer na het eerste nummer 
‘Solistic Blocks’ prima weer met de 
woorden “Als iedere zondagmorgen 
zo vrolijk begint, kan de dag niet 
meer stuk.” Twee nieuwe leerlingen, 
die voor het eerst samen met de slag-
werkgroep optraden, kregen een wel-
verdiend warm applaus van het pu-
bliek. Daarna was het de eer aan het 
leerlingenorkest (zie foto). Met onder-
steuning van enkele ‘oudere leerlin-
gen’ gaven zij een prachtig stukje mu-
ziek weg onder het motto ‘Let’s do it’. 
Na het spelen van een Party Mix en 
nummers zoals Jamaica Sun kunnen 

kregen ook zij een welverdiend ap-
plaus. Ouders, grootouders, broertjes
en zusjes genoten van het optreden.
Als laatste kwam de fanfare onder
leiding van Gerard Berentsen op het
podium. Met enkele swingende num-
mers als ‘Candyman’ en ‘Fire’, maar
ook rustige nummers, werd het ge-
slaagde concert afgesloten.
Vrijdag 24 juni staat het zomercon-
cert bij zaal Lovink Nijman op het
programma (aanvang: 19.00 uur) en
daarvoor houdt de vereniging nog
twee andere acties om de kas te spek-
ken. Eerst is er de ‘hanenactie’ en op
zaterdag 4 juni de niet te vergeten 
jaarlijkse ‘Grote Rommelmarkt’ bij
de fam. Dünnebach in Halle Nijman.

Halle - Chr. muziekvereniging Euterpe kijkt terug op een geslaagd kof-
fieconcert van zondag 17 april in zaal Nijhof te Halle.



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

Op beide dagen werden doorlopend 
schapen geschoren, waar steeds veel 
belangstelling voor was. De vers ge-
schoren wol was direct te koop. In een 
van de tenten kon men zien wat met 
de wol kon worden gedaan, zoals we-
ven en spinnen. Op overige kramen 
boden de verkopers diverse streek-
producten aan, zoals honing, jam en 
ijs. Maar ook informatie kon worden 
verkregen over groot groenonder-
houd en landbouwmechanisatie. Op 
het terras van de kinderboerderij was 
het goed toeven. Het zonnetje scheen 
lekker en de kinderen vermaakten 

zichzelf prima. Voor hen was er ook 
veel te doen. Zij konden op het lucht-
kussen, de skelterbaan, de overdekte 
zandbak en deelnemen aan een scoot-
mobielrace. Actievelingen mochten 
eens proberen hoe goed ze met een 
kraan konden graven. Hier deden 
ook volwassenen met enthousiasme 
aan mee. Een draaimolen draaide zijn 
rondjes. Kinderen die dat wilden kon-
den worden geschminkt of zelf gaan 
schilderen, eieren namelijk. 

Verder liep men direct bij de in-
gang langs de touwdraaier, liet op 

het terrein een kunstenaar zien hoe 
hij houtsculpturen maakte met een 
motorkettingzaag en werden houten 
planken gezaagd bij de mobiele hout-
zagerij. Een kunstschilder schilderde 
een koe, als voorproefje op haar work-
shop ‘Toe, schilder eens een koe!’. In 
de muziekkoepel werden optredens 
verzorgd door een zang en dans trio 
uit de regio en de Linedance formatie 
uit Steenderen. Hollandse Hits kwa-
men uit de boxen van Bekveld FM. 

“Het was enorm mooi weer en dat 
hebben we gemerkt,” lacht Everlien 
Janssen na afloop. “We hadden het 
enorm druk. Kortom: voor ons was 
het een zeer geslaagd weekend.” 
Meer informatie over activiteiten 
bij kinderboerderij Feltsigt staat op 
www.feltsigt.nl.

Zonnig Paasweekend bij Feltsigt

Schapen scheren en nog veel 
meer

Bekveld - Op zaterdag 23 en Paasmaandag 25 april kwamen vele be-
zoekers naar het schaapscheerderfeest bij Kinderboerderij Feltsigt in 
Bekveld. Behalve het schapen scheren konden de bezoekers kijken bij 
een gevarieerd aanbod op de kramen en deelnemen aan verschillende 
activiteiten.

Een impressie van een zonnig weekend Schaapscheerderfeest bij Feltsigt.

Op zaterdag 24 september en zondag 
25 september zal de tweede editie van 
de 24 uur adventure race van Bronck-
horst gehouden worden. De koppels 
zullen met kaart en kompas de ge-
meente Bronckhorst doorkruisen. 
Disciplines hierbij zijn: hardlopen, 
mountainbiken en kanovaren. De 
start van de race is op 24 september 
bij sportcentrum Aerofitt in Hengelo 
(Gld.) en duurt vervolgens non stop 
tot zondagochtend. De koppels moe-
ten geheel “self supporting” zijn, dus 
dienen zelf te zorgen voor eten en 
drinken gedurende deze 24 uur.
Deelnemende koppels moeten gedu-
rende de race zoveel mogelijk check 
point (CP) zien te vinden. Na 24 uur 
is het winnende team het team met 
de meeste CP’s. Deze CP’s worden uit-

gezet op de mooiste plekken van de
gemeente Bronckhorst. Dat is vaak in
de natuur maar ook langs openbare
wegen. Deelnemers zoeken zelf hun
weg middels kaart door te (hard)lo-
pen, mountainbiken en kanovaren.
Ook is het mogelijk dat een check-
point alleen zwemmend kan worden
bereikt. De teams doen alles zonder 
hulp van buitenaf en dus zonder ver-
zorging. 

Het is niet noodzakelijk voor de race
om wedstrijdervaring te hebben. Het
is echter wel van belang een goede
basisconditie te hebben waarbij een
nachtje doorhalen mogelijk is. Van-
zelfsprekend doet de organisatie er
alles aan om de race zo veilig moge-
lijk te laten verlopen maar deelname
is volledig op eigen risico. 

De organisatie van deze unieke race 
is in handen van Alwin Radstake (Zel-
hem), Peter Rutjes (Loil), Jan Klumper
(Halle-Heide) en Clemens van der Logt
(Steenderen). Inschrijven kan vanaf 
nu via de site, deelnemers hebben dus
nog even de tijd om te trainen en zich
voor te bereiden. Meer informatie is
te vinden op: www.arbronckhorst.nl

NK Adventure race
Hengelo - Dit jaar zullen de Ne-
derlandse Kampioenschappen 
Adventure Race in de gemeente 
Bronckhorst worden gehouden. 
Na een zeer geslaagde eerste edi-
tie van de 24 uurs Adventure 
Race Bronckhorst in 2010, is de 
organisatie dit jaar gevraagd de 
Nederlandse kampioenschappen 
te organiseren.

De kerk heeft een belangrijke rol in 
het geestelijk en sociale leven in Baak 
en draagt daarmee bij aan de leef-
baarheid. Dit is voor Baaks Belang de 
basis voor dit initiatief. Er is een or-
ganisatieteam samengesteld waarin 
Henk Samberg, Gerrie Snelder, Paul 
Niks, Marcel La Croix en Ruud Camp-
man zitting hebben. Dit team heeft 
een draaiboek opgesteld waarin staat 
aangegeven op welke wijze de uitvoe-
ringen kunnen worden georganiseerd 
en wie welke verantwoordelijkheden 
en taken heeft. Geprobeerd wordt om 
enkele keren per jaar een uitvoering 
te organiseren. Zo kan gedacht wor-
den aan muzikale uitvoeringen door 

een koor, een harmonieorkest, een
klein muzikaal ensemble of een indi-
viduele muzikant zoals bijvoorbeeld 
een organist of pianist. Het lijkt het
de organisatie leuk als kinderen van
bijvoorbeeld een muziekschool een 
keer een uitvoering willen doen. De
organisatie hiervan brengt kosten met
zich mee. Zo zal er promotie moeten
worden gemaakt om de uitvoeringen
aan te kondigen. Ook wordt er in de
pauze van een uitvoering koffie en
thee geserveerd en vragen de uitvoe-
renden soms om een kleine vergoe-
ding. Om deze en andere kosten te 
betalen wordt een entreeprijs aan de
bezoekers gevraagd. Afgesproken is
dat wanneer de opbrengsten hoger
zijn dan de kosten, het resterende
geld aan de kerk wordt overhandigd
als vergoeding voor het gebruik van
de kerk. 
De eerste uitvoering vindt plaats op 
zaterdagavond 28 mei om 20.00 uur.
Er wordt dan afwisselend opgetreden
door het kamerkoor Garden Rumours
uit Ulft/Gendringen en het accordeon
ensemble Con Forza uit Aalten.

Uitvoeringen 
in de St. Martinuskerk
Baak - Baaks Belang heeft het 
initiatief genomen om in samen-
werking met de Stichting De Pa-
rel van Baak en het kerkbestuur 
te komen tot de organisatie van 
muziekuitvoeringen in de St. 
Martinuskerk in Baak. De eerste 
uitvoering vindt plaats op zater-
dagavond 28 mei, aanvang 20.00 
uur.

Tussenstand Zip your lip actie 
Beeckland € 3340

De poliep is uit voorzorg al opera-
tief verwijderd. Het management 
van Hanska geeft te kennen dat het 
herstel van Duyn voorspoedig gaat. 
Op dit moment wordt er alles aan 
gedaan om het geplande optreden 

van Hanska op zaterdag 14 mei in 
café de Zwaan in Hengelo Gld. door 
te kunnen laten gaan. Ondertussen is
beroepsmuzikant, zanger en drum-
mer van de Perfect Showband, Je-
roen Pothoff gecontracteerd om acte
de presence te komen geven. Jeroen 
heeft jarenlang gespeeld met wijlen 
Hans Wonnink. 
De internetsite van Hanska (Duo),
www.hanskaduo.nl, zal de komende
dagen meer informatie geven. Dit al-
les omdat er al tientallen kaarten zijn
verkocht voor dit exclusieve samen-
komen van de Hanska bandleden
voor dit optreden.

Optreden café de Zwaan staat onder (hoog)spanning!

Hanskaband frontzanger 
heeft poliep

Hengelo - Na talrijke artiesten, 
zoals Frans Bauer, Xander de 
Buisonjé en Jan Smit is nu ook 
Fred Duyn getroffen door een 
poliep. Bij een routinecontrole 
in het Gelre ziekenhuis te Warns-
veld werd ontdekt dat oorspron-
kelijk Zutphenees Fred Duyn een 
poliep op zijn stembanden heeft.



De stichting verzorgt de fundraising 
en regelt de reisdocumenten en het 
vervoer, werft gastoudergezinnen in 
en rond Zutphen, faciliteert het ver-
blijf op een school ( kinderen hebben 
geen vakantie) , verzorgt diverse ac-
tiviteiten en zorgt tevens voor de te-
rugreis. Zaterdag 7 mei komt een bus 
met 30 kinderen aan bij Fort Brons-
bergen. Daar worden de kinderen 
overgedragen aan de 15 gastgezinnen 
uit Zutphen en omgeving. Daar zul-
len ze zes weken verblijven. Tijdens 
hun verblijf in Nederland bezoeken 
de kinderen de openbare basisschool 
(Theo Thijssen school) in de Hoven. 
Daar is voor hen een klaslokaal ge-

reserveerd, waarin de kinderen les
krijgen van de drie meereizende Wit-
Russische leerkrachten. 

De kinderen draaien zoveel mogelijk
normaal mee in hun gastgezinnen.
Daarnaast hebben zowel Stichting
Krasnakin als de Theo Thijssenschool
een programma klaar liggen om het
de Wit- Russische kinderen naar hun
zin te maken en zich vooral thuis te
laten voelen. De gezondheidsreizen
zijn noodzakelijk. Enerzijds om de
kinderen in de groeiperiode 8 tot 12
jaar in een gezonde omgeving zonder
straling een daadwerkelijke verbete-
ring in hun gezondheidssituatie te
bieden. Anderzijds te laten zien dat
het waard is je best te doen op school
en te gaan studeren om op termijn
de uitzichtloze situatie waarin ze
zich nu verbinden, te kunnen verla-
ten. Het gaat erom de kinderen zowel
lichamelijk als mentaal te laten aan-
sterken.

Wit - Russische kinderen 
naar deze regio
Vorden - De Stichting Krasna-
kin organiseert iedere twee jaar 
een zesweekse gezondheidsreis 
voor een dertigtal kinderen in de 
groei, uit het in 1986 radioactief 
besmette Tsjernobyl rampgebied 
Krasnapolje.

De festiviteiten in het buurtschap 
Kranenburg begonnen Paaszondag 
vanaf het voormalig pannenkoeken-
restaurant Papabeer. Daar stapte de 
Vuurkoning van vorig jaar (André 
Arfman) in de boerenkar van Wim 
Lenselink. Een kinderoptocht en de 
muzikanten van de Schaddenstek-
kers vergezelden de kar richting het 

paasvuur. In de stoet ook twee fak-
keldragers Niels en Tim Kappert. Zij
droegen de fakkels vervolgens bij het
terrein over aan André Arfman die
het paasvuur aanstak. De organisatie,
Stichting Cultureel Collectief Kranen-
burg (CCK) had na inspectie van de
gemeente Bronckhorst toestemming
gekregen het paasvuur te ontsteken,
mits de windrichting goed zou zijn. 

André Knoef, die zondagavond het
teertonne-gooien van commentaar
voorzag daarover: ‘Zondagmiddag
stond de wind niet goed en zag het
er naar uit dat de boel afgelast moest
worden. Gelukkig ging de wind tegen
de avond ‘liggen’ en was er geen ge-
vaar meer en kon het vuur ontstoken
worden. Trouwens de gehele avond
en nacht houden medewerkers van
de organisatie een oogje in het zeil’,
zo sprak hij. In de feesttent de gehele
avond volop feest. In het voorpro-
gramma de Vordense Soppers en als
hoofdact de band Bick Nick.

Jan Wasseveld 
Vuurkoning Kranenburg
Kranenburg - Jan Wasseveld is 
zondag (Eerste Paasdag) gekroond 
tot Vuurkoning 2011. Hij was de 
man die omstreeks de klok van 
21.30 uur (eind tweede ronde )de 
met een milieu vriendelijk ‘goed-
je’ gevulde teertonne vlam deed 
vatten. Hij gooide een brandend 
takkenbosje niet in, maar tegen 
de rand van de tonne . Toch goed 
gemikt want de vuurdeeltjes 
‘raakten’ de brandstof en waren 
het applaus en de felicitaties voor 
Jan. Als eerbetoon aan de nieuwe 
Vuurkoning werd er aansluitend 
vuurwerk ontstoken.

Dat gebeurde door het ontsteken van een grote paas-
kaars ter ere van de in 2005 overleden paus Johannes 
Paulus II, beter bekend als de Poolse paus Wojtila, die 
zondag 1 mei te Rome zalig wordt verklaard. Precies zes 
jaar geleden –ook op tweede- paasdag werd namelijk bij 
gelegenheid van een extra paus expositie ook een kaars 
ontstoken door een afgevaardigde van het Vaticaan, de 
pauselijke nuntius in Nederland Francois Baqué. Vicaris 
Pauw sprak eerst een kort gebed uit voor deze toch wel 
aimabele en veel bereisde paus , waarna hij wat dieper 
inging op de patroonheiligen in Oost-Gelderland. Daarbij 
valt op dat veel parochies dezelfde heilige als patroon 
hebben zoals Sint Martinus en Willibrordus. Vreemd is 
ook dat de eigenlijke wegbereider van het Christendom 
in deze streken, St. Ludger, door geen enkele geloofsge-
meenschap in de Achterhoek als parochie herder wordt 
genoemd. Hierna haalde Bart Hartelman twee vrienden 
van de Kerk op de Kranenburg naar voren om hen als 

‘ere-vriend’ te benoemen. Allereerst nestor Harry van 
Rijn die vanaf de oprichting aan het museum verbonden 
is geweest en die met het lumineuze idee kwam –hij zelf 
is van protestantse huize!- om de kerk op de Kranenburg 
te redden met een heiligenbeeldenmuseum. Heiligen 
worden door de paus als zodanig erkend op grond van 
hun voorspraak - na hun dood dat wel!- verrichte wonde-
ren. Harry heeft tijdens zijn leven al een wonder verricht 
door de Antoniuskerk van de ondergang te redden.
Als tweede genomineerde werd Henk Ensink uit Deur-
ningen naar voren gehaald, die zelf tijdens zijn leven een 
reusachtige collectie heiligenbeelden en andere kerkelij-
ke zaken heeft verzameld en die deze steeds belangeloos 
voor de expositie in de Antoniuskerk heeft afgestaan. 
Ook Henk Ensink heeft het heiligenbeeldenmuseum 
steeds met zijn grote kennis van kerkelijke beelden en 
gebruiksvoorwerpen steeds met waardevolle adviezen 
geholpen. Beide “ere-vrienden” ontvingen naast bloe-
men een prachtig gekalligrafeerde oorkonde met de 
reden van hun benoeming. Daarnaast kreeg Harry van 
Rijn het boek aangeboden ‘Bronckhorst, gedeeld verle-
den, gezamenlijke toekomst’ en Henk Ensink een boek 
met foto’s en beschrijvingen van alle 73 RK kerken in 
Oost-Gelderland met als titel: ’Erfenis voor vandaag en 
morgen’. In een gezellige sfeer werd daarna nog door 
de aanwezige vrienden een heildronk uitgebracht op de 
beide ere-vrienden .

Tevens benoeming twee ‘ere-vrienden’
Heiligenbeeldenmuseum opent het seizoen
Kranenburg - Bart Hartelman heette de bezoekers 
Tweede Paasdag van harte welkom bij de opening 
van het nieuwe seizoen van het Heiligenbeelden-
museum dat dit jaar als bijzonder thema-tentoon-
stelling de patroonheiligen van alle (73) R.K. kerken 
in Oost-Gelderland heeft. Dat was de reden dat vica-
ris Pauw van het Aartsbisdom Utrecht was uitgeno-
digd om extra cachet aan de opening te geven.

Het wordt tijd om je moeder te vragen 
het op te schrijven, zodat je het nooit 

kunt vergeten. Daarom speciaal voor 
Moederdag: bij een moederdagboeket 

vanaf € 25,- het invulboek ´Mam, ver-
tel ‘s!! cadeau. 

De moederdag actie is geldig van 2 
mei tot en met 8 mei bij de Vordense 
Tuin. Zolang de voorraad strekt.

Moederdag cadeau om nooit te vergeten 
De Vordense Tuin
Vorden - Je moeder weet alles van je, hoe je was en hoe je bent, je 
karaktertrekken en waarom je zo op haar lijkt. Maar wat weet jij nu 
eigenlijk van haar?

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags 
en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

MEI
4 ANBO klootschieten, Olde Lettink

4 Handwerkmiddag en Kraamver-
koop Welfare Rode kruis in de
Wehme

5 Bejaardenkring in ‘t Stampertje
5 Klootschietgroep de Vordense

pan
6  ANBO-middag in het Stampertje,

de betekenis van muziek
11 ANBO klootschieten, Olde Lettink
12 Klootschietgroep de Vordense

Pan
18 ANBO klootschieten, Olde Lettink
18 Contactmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
19 Bejaardenkring in ‘t Stampertje
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring

70-plussers info 55 20 03
25  ANBO klootschieten, Olde lettink
26  Klootschietgroep de Vordense Pan

Agenda Vorden

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

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Vrijdag 6 mei in het Dorpscentrum

Filmmiddag 
voor kinderen 
vanaf 6 jaar

Aanvang 13.30 uur

Entree € 3,50 - incl. consumptie

Zie onze website:

www.dorpscentrumvorden.nl
Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek

Wilhelminaweg 26a, 6951 BP Dieren. Tel. 06-14993741

Voor de mooiste
Moederdag 

mode!
Moederdagtip: cadeaubon



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

De geringe opkomst was voor het 
bestuur van de Oranjevereniging 
eveneens een reden om de muzikale 
avond te verplaatsen naar de foyer 
van het dorpscentrum. Voor leadzan-
ger Hans Westerveld van ‘Bonne Rou-
te’ aanleiding om bij de aanvang op te 

merken: ‘ We hebben nog nooit voor 
zo’n volle zaal gespeeld’! Overigens 
vertelde Ab Velhorst junior, voorzit-
ter van de plaatselijke Oranjevereni-
ging dat het bestuur zich wil bera-
den of deze traditionele avond in de 
toekomst op een andere wijze moet 

worden ingevuld, zodat er wel meer 
publiek komt opdagen. Erik Knoef 
had trouwens gelijk, de thuisblijvers 
hebben inderdaad wat gemist.

In de jachtige tijd waarin we met z’n 
allen leven, was het een verademing 
om een paar uurtjes te luisteren naar 
gezellige smaakvolle liedjes met het 
Achterhoeks dialect als hoofdmoot 
en dat was voor het toch wel ‘oudere’ 
publiek een lust voor het oor. ‘Heel 
mooi, er komt nog eens een tijd dat 
de mensen het dialect niet meer kun-
nen verstaan. Onze kinderen en klein-

kinderen kunnen al niet anders dan 
‘Nederlands’ spreken’, zo merkte een 
toeschouwer in de pauze op ! Wat is 
‘Bonne Route’ dat in 2005 werd opge-
richt, eigenlijk voor een groep? Wel-
licht een beetje Boh Foi Toch? Wel-
licht een beetje Hoe?Zo!, een beetje 
Ierse muziek, een beetje muziek met 
een Franse inslag? Maar toch vooral: 
‘Bonne Route’ (‘Goeie Reis’) , een leu-
ke muziekstijl.

De groep bestaat uit Hans Wester-
veld, Inge te Boekhorst, Wim Smit 
en Stef Geurtzen. De groep bespeelt 
diverse instrumenten (gitaar, banjo, 
cello, basgitaar, viool, accordeon en 
mondharmonica). Hans en Inge ne-
men het vocale gedeelte voor hun 
rekening. Opvallend de liefde van de 
groep voor het buitenleven, de rust, 
de natuur, de zingende en fluitende 
vogels. Bijvoorbeeld in het nummer 
‘Eigenwies’ waarbij Stef Geurtzen 
voor de vogelgeluiden zorgde. Ook 
een prachtige mondharmonicasolo 
van Stef in het liedje over de heden-
daagse e-mails en het lied ‘Zondag 
‘. ‘Dan gingen mijn vader en moe-

der met de kinderen altijd een ritje
maken en werd onderweg de ‘hele
buurt’ besproken’, zo vertelde Hans
Westerveld en passant.

Een sterk punt van ‘Bonne Route’ de
inter-actie met het publiek. Ook het
samen zingen van ‘Een zittend gat,
bedech zich altied wat. ’T Is mien
wat, gatte gat’! ‘De olde schole’ een
gevoelig lied, gezongen door Inge 
Boekhorst. Menig ouder in de foyer
keek daarbij met nostalgisch e gevoe-
lens terug op zijn of haar schooltijd.
De olde school die inmiddels overal 
heeft plaats gemaakt voor nieuw-
bouw. ‘De tied van vrogger kump zo
gauw niet weer’, zo zong Inge. En dan
was er het lied over ‘Bulten Bennie’.
De Achterhoeker die vroeger geheel
Nederland fietsend versteld liet staan
van zijn manier van wielrennen. Bul-
ten Bennie, de Robert Gesink van nu,
was ‘Simply the Best’, zo zong Hans
Westerveld. Momenteel zit Bulten 
Bennie in het bejaardencentrum en
wacht hij op de start van zijn ‘laatste
grote rit’. De zaal werd er stil van!

Tijdens Oranjeavond dorpscentrum Vorden

Muzikale rondreis (dialect) met ‘Bonne Route’

Vorden - ‘We mogen in elk geval concluderen dat ruim 7000 Vorde-
naren deze avond iets hebben gemist’, zo sprak Erik Knoef toen hij 
de leden van de groep ‘Bonne Route‘ vorige week zaterdagavond na 
afloop een bloemetje overhandigde. Dat de meeste dorpsbewoners die 
bewuste zaterdag voor een avondje ‘tuin‘ kozen was niet zo verwon-
derlijk, want wanneer geeft de barometer op 23 april ’s avonds een 
buitentemperatuur aan van boven de 20 graden?

Bonne Route.

Bestuur Oranjevereniging v.l.n.r.: Ab Velhorst, Mieke Polman, Robert Kater en Wilco De-
genkamp.

De hekken gingen al vroeg open (9.00 
uur) Bedrijfsleider Timme Koster: ‘Ie-
dereen verklaarde ons voor gek om 
zo vroeg open te gaan en dat voor 
het paaseieren zoeken. Toch een 
goede keus, zo bleek , want om half 
tien hadden al 300 mensen de kassa 
gepasseerd en zag je toen al overal 
rondom het bad, kinderen lopen met 

mandjes vol blauwe paaseieren. Toen 
de kinderen overigens door hadden 
dat je met het vinden van de ‘gouden 
‘ eieren in het diepe bad met de on-
derwaterscooter een ritje mocht ma-
ken, werd er extra intensief gezocht. 
De paashaas bleek een grote kinder-
vriend, want om alle kinderen toch 
de kans op een scooterritje te geven, 

verstopte hij meermalen de ‘gouden’ 
eieren. Behalve het zoeken naar ei-
eren kwamen de meeste bezoekers 
toch duidelijk voor andere geneug-
ten: een duik nemen in het verwarm-
de bad (23 graden). Timme Koster: 
‘De hint was deze zondag duidelijk, 
de bezoekers zijn echt blij met het 
beste zwembad van Nederland. Tot 
dusver hebben we ook al meer dan 
2000 abonnementen verkocht. En dat 
voelt goed’, aldus een verheugde be-
drijfsleider.

Ruim 1100 bezoekers opening 
zwembad Vorden

Vorden - Eerste Paasdag beleefde het zwembad ‘In de Dennen’ te Vor-
den de opening van het nieuwe zwemseizoen. Het werd gelijk een top-
dag: ruim 1100 bezoekers!

Gezellig druk tijdens openingsdag.

Onder de vele aanmeldingen zijn 3 
winnaars uitgeloot, zij krijgen een 
leuke waardebon te besteden bij 
Harmsen Vakschilders. De winnaars 
hebben inmiddels bericht ontvan-
gen via de e-mail. U kunt zich na-
tuurlijk nog steeds aanmelden voor 
de nieuwsbrief via de website www.
harmsenvakschilders.nl. In de korte 

en bondige nieuwsbrief vindt u diver-
se leuke weetjes, nieuwtjes en aanbie-
dingen uit de Deco Home showroom
en het schildersbedrijf. Om te vieren
dat een van de kleurstylistes van 
Harmsen Vakschilders is bevallen 
van een gezonde zoon Guus, hebben
we de afgelopen weken een kleur-
wedstrijd gehouden. De kinderen
met de mooiste inzendingen hebben
een prachtige verfdoos gekregen. 
Ook hij/zij hebben hier inmiddels 
bericht van gehad. Voor alle nieuwe
acties kijkt u op www.harmsenvak-
schilders.nl

Prijswinnaars bij Deco 
Home Harmsen
Hengelo - Per februari is het mo-
gelijk je aan te melden voor de ‘’4 
seasons’’ nieuwsbrief van Harm-
sen Vakschilders. Inmiddels heb-
ben zich al veel geïnteresseerde 
mensen aangemeld.

Beeldend kunstenaar Ellen Korth 
wordt al enkele jaren gefascineerd 
door de passie die mensen aan de dag 
leggen voor het handwerken. Ze wil-
de daar iets mee doen in haar kunst. 
Het begon met een inventarisatie. 
Dat dijde uit tot een enorm arsenaal 
van verhalen, interviews, foto’s, brei-
werkjes, brieven, ontboezemingen. 
Het veldwerk mondde uit in een ar-
chief van ervaringen en wetenswaar-
digheden waarin het leven in alle 

facetten en verschijningsvormen is
samengebald. 
In Galerie Agnes Raben zijn fotower-
ken te zien en op de wanden van de
galerie zijn friezen van brieffragmen-
ten aangebracht. Het beeld wordt
gecompleteerd door een bijzonder
vormgegeven boek dat een intiem in-
kijkje biedt in de levens van mensen
die met elkaar verbonden zijn door
hun passie voor breien. In het boek
ontvouwt zich letterlijk het leven van
mensen. 

Tentoonstelling: Utilité - foto’s en in-
stallaties van Ellen Korth,. Locatie: Ga-
lerie Agnes Raben Vorden 8 mei t/m
19 juni. Informatie: www.galeries.nl/
agnesraben of tel. 0575 551647.

Utilité - Foto’s en installa-
ties van Ellen Korth
Vorden - Van 6 mei t/m 5 juni zijn 
in Galerie Agnes Raben (Vorden) 
foto’s en installaties van Ellen 
Korth te zien die deel uitmaken 
van het omvangrijke kunstpro-
ject Utilité.
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In Vorden en Hengelo zijn de graaf-
werkzaamheden zo goed als afgerond. 
Van de vorst hebben de graafploegen 
niet veel overlast ondervonden. “We 
hebben die week dat het zo hard vroor 
gebruikt om de verbinding tussen 
Hengelo en Velswijk te graven. Toen 
zijn alle ploegen van Hengelo ingezet 

op dat ene traject. Dus hoewel we in 
de kernen niet konden graven, kon-
den we toch onze voortgang maken,” 
vertelt projectmanager bouw van 
Glashart Janroel Salomons. “Er was 
een kleine bovenlaag bevroren. De 
daarin vastgevroren stoeptegels krijg 
je daar niet uit. In zo’n berm is het 

gras.” Vanaf 9 mei gaan de ploegen 
in Zelhem aan het werk. Gedurende 
de inloopavonden kwamen mensen 
binnen om de planning te bekijken. 
Daarnaast stelden zij vragen aan hun 
providers over hun abonnementen, 
maar ook over de plaats van het glas-
vezelkastje in de meterkast en welke 
kabels er allemaal komen. Met een 
grote afbeelding erbij werden de vra-
gen daarover beantwoord. 

Er werden ook nog steeds abonne-
menten afgesloten voor glasvezel. De 
providers Concepts ICT, Kick XL en 
Lijbrandt waren aanwezig, maar ook 

de onlangs aangeschoven KPN Glas-
vezel. “Toen wij begonnen met vraag-
bundeling in dit project, zei KPN: ‘We 
hebben geen capaciteit, we doen niet 
mee. We doen het later wel’. Wij 
bij Reggefiber hadden de indruk dat 
het 2012 zou worden, maar plotse-
ling zijn ze er mee begonnen,” legt 
hij het late aanschuiven van KPN uit. 
“Zij hebben voor heel veel projecten 
op voorhand contracten getekend en 
ze kunnen zelf beslissen binnen zo’n 
contract wanneer ze starten.” Bij KPN 
kwam recent een ploegje vrij, die in 
Bronckhorst aan het werk ging. “Dat 
mag dus, omdat ze een open contract 
hadden afgesloten met een variabele 
begintijd en wij een open netwerk 

hebben.” De mensen die sympathiek
tegenover glasvezel stonden, sloten
een abonnement af met een van de
drie als eerste te kiezen providers,
ondanks dat ze tevreden met KPN
waren. “Die kunnen na het einde van
hun jaarcontract alsnog overstap-
pen,” weet Janroel Salomons. “Als ze
dat dan nog willen.” 

In Zelhem, Vorden en Hengelo Gld.
is, na het behalen van de minimaal 
benodigde 40% aan contracten, in-
middels beslist om huis aan huis een
glasvezelkabel tot in de meterkast 
aan te leggen. “Gratis! Ook als je
geen abonnement hebt. We kunnen
daar niet duidelijk genoeg in zijn,” 
benadrukt Janroel nog eens. “Het is 
veel voordeliger om in één keer al
die glasvezelkastjes te plaatsen in de
woningen. Ook qua onderhoud. Als je
ze in het trottoir legt en je wilt later
aansluiten, weet je niet of die kabel
verouderd is. Je kunt het beter direct
op de goede manier aansluiten. Als
iemand later een abonnement wil, is
het veel minder werk om het te rea-
liseren.” 

De Glashart Servicewinkels aan de
Zutphenseweg 29 in Vorden en de
Kerkstraat 2 in Hengelo zijn inmid-
dels aangesloten op glasvezel. Geïn-
teresseerden kunnen daar dus gaan
kijken wat glasvezel voor verschil
maakt.

Veel interesse voor inloopavonden Glasvezel

Voldoende antwoorden op vragen

Bronckhorst - De door Glashart georganiseerde inloopavonden op 
maandag 4 april in Hengelo Gld., dinsdag 5 april in Vorden en op 
woensdag 27 april in Zelhem werden bezocht door ruim 200 mensen 
per avond. Op de nog te stellen vragen kwamen antwoorden, geïn-
teresseerden sloten alsnog een contract af en op de plattegronden 
kregen bezoekers inzicht over de planning van graafwerk en huisaan-
sluitingen.

Gedurende de avond liepen inwoners (hier in Zelhem) langs de planningskaart en de informatiestands van de glasvezel providers.

Het horecabedrijf aan de Sint Jan-
straat is in 1941 gebouwd en opge-
richt door Jan en Trui Winkelman, 
de ouders van Harm. Op 1 juni 1971 
nam Harm op 28-jarige leeftijd de 
zaak over samen met zijn vrouw Ria. 
Nu veertig jaar later worden Michel 
(38) samen met partner Petra Bikkel 
(38) de nieuwe uitbaters. 
Direct na de overname in 1971 door 
Harm en Ria gaf een bruidspaar in ju-
ni feest in de zaal. Nu viert hetzelfde 
paar hun veertigjarige bruiloft weer 
bij Winkelman en ook nu is de zaak 
net overgenomen. “Mooier kan het 
eigenlijk niet”, zegt Harm (68) terwijl 
Ria (63) aandachtig luistert. Café zaal 
Winkelman was al enige tijd te koop, 
maar tot een verkoop kwam het niet. 
Harm: “Er waren wel serieuze kan-
didaten, maar door uiteenlopende 
oorzaken ging het steeds niet door”. 
Zoon Michel heeft altijd wel belang-
stelling gehad om het bedrijf voort te 
zetten. Maar als vrijgezel vond hij het 
niets om het alleen over te nemen. 
“Toen ik Petra leerde kennen hebben 
we er samen over gesproken. Daarna 
hebben we het met mijn ouders door-
gesproken en het besluit genomen 
om het over te nemen”, zegt hij. Ook 
de ouders Herman en Ria hebben een 
goed gevoel bij de overname. “We 
vinden het geweldig en we staan er 
volledig achter”, klinkt het enthousi-
ast. “Gelukkig!”, zegt Michel lachend. 
Voor veel verenigingen en organisa-
ties biedt Winkelman onderdak als 
clublokaal. Ook voor de toekomst 

blijft dit zo en verandert er niets.
Michel heeft zich van kinds af aan 
betrokken gevoeld bij het bedrijf. 
Op jonge leeftijd kookte hij al in de 
zaak en ook later in zijn vrije tijd en 
buiten zijn eigen werk om, hielp hij 
zijn ouders. Inmiddels heeft Michel 
twintig jaar ervaring in de horeca. 
Eerst werkte hij zeven jaar bij hotel 
Het Spijker in Ubbergen en daarna 
dertien jaar als kok bij de Gouden 
Karper in Hummelo waar ook Petra 
werkte. 
Michel en Petra zullen in de bedrijfs-
voering niet veel veranderen. Wel 
wordt de naam café zaal Winkelman 
veranderd in Gasterij Winkelman. Er 
worden enkele kleine aanpassingen 
gedaan. Na de kermis wordt daarmee 
begonnen. “In principe blijft alles bij 
het oude. De toiletten in het café en 
zaal worden vernieuwd en het krijgt 
allemaal een likje verf”, zegt Michel. 

“Ook de kleine kaart wordt uitge-
breid”. Buiten wordt aan de voorkant 
van het café het terras vergroot en 
komen er meerdere zitjes en parasols. 
Ook voor feesten en partijen blijft 
Gasterij Winkelman hetzelfde zoals 
dat altijd is geweest. Verder denkt Mi-
chel om in de toekomst één keer in 
de maand een gezellige (feest)avond 
te houden met live muziek. 
Harm en Ria hebben alle vertrouwen 
in de opvolgers. Ze wonen aan de 
overkant van de zaak en Michel en 
Petra wonen in het huis aan het ho-
recapand. Als het moet kunnen ze zo 
even ‘overwippen’ voor een helpende 
hand. “Mensen zullen ons best wel 
eens zien in de zaak, maar wel op de 
achtergrond. We gaan ze niet voor de 
voeten lopen”, zeggen Harm en Ria 
nadrukkelijk.

Ouders Harm en Ria blij met voortzetting

Zoon Michel neemt café zaal 
Winkelman over
Keijenborg - Café zaal Winkelman 
in Keijenborg was al enige tijd te 
koop. Maar met ingang van 1 ju-
ni 2011 wordt de zaak van Harm 
en Ria Winkelman overgenomen 
door zoon Michel die samen met 
partner Petra het familiebedrijf 
voortzet. Een derde generatie in 
het jaar dat het horecabedrijf 
ook zeventig jaar bestaat.

Harm en Ria Winkelman (links) en zoon Michel met partner Petra.

WICHMOND - Wielrenner Rens te 
Stroet van RTV Vierakker-Wichmond 
is zondag 14e geworden in een wed-
strijd in het Duitse Eschborn. Zijn 

clubgenoot Peter Makkink reed die-
zelfde dag een criterium in Stokkum. 
Halverwege de wedstrijd ontstonden 
er meerdere groepen, maar Makkink 

kon net geen aansluiting vinden. In 
de laatste ronde wist hij nog wel weg 
te rijden uit een achtervolgende groep 
en werd hierdoor 11e.

R T V ’ e r s  n e t  b u i t e n  t o p  t i e n

De wedstrijd begon met enige vertra-
ging doordat de eerste keeper van Den 
Dam in de warming-up een blessure 
aan zijn pink had opgelopen. In allerijl 
werd een reservedoelman opgetrom-
meld en zo kon om tien over twee als-
nog begonnen worden. Het begin van 
de wedstrijd was aftasten en wennen 
aan ballen die alle kanten op stuiter-
den. De eerste mogelijkheid op een 
doelpunt was voor de gastheren uit 
een vrije trap. Dit gevaar werd echter 
in twee instanties door keeper Henry 
Vreeman afgewend. Even later was 
Ruben Rensink gevaarlijk over rechts, 
maar zijn inzet werd nog net gekeerd 
door de verdediging. Ook Dubaern Bes-
seling kreeg wat schietkansen, maar 
deze waren net niet scherp genoeg. 
Echt uitgespeelde kansen bleven uit 
en het leek er dan ook op dat het op 
een 0-0 ruststand zou uitdraaien. Tot 
daar nog een corner kwam die einde-
lijk eens een doelpunt opleverde. De 
bal werd goed bij de tweede paal inge-
bracht en Hans Vleemingh wist zich 
door de verdediging te wurmen en 
kopte de bal snoeihard binnen. Zo was 
de ruststand alsnog 0-1.

In de rust waarschuwde trainer Jan 
Steffens zijn spelers ervoor dat Den 
Dam scherp terug zou komen en dat 
kwam ook uit. Dat wil vooral zeggen 
dat Den Dam zijn best deed om ge-
vaarlijk te worden. Eigenlijk lukte dit 
aanvankelijk maar één keer echt. Op-
nieuw was keeper Vreeman alert en zo 

bleef de voorsprong behouden. Aan de
andere kant was Kevin Esselink gevaar-
lijk met een mooie solo, de afronding
bleef echter achterwege. Ook de re-
bound van Jasper Kamphuis was onge-
vaarlijk. De wedstrijd kwam maar niet
echt los en zo bleef de minimale marge
op het scorebord staan. In de 65e mi-
nuut kwam Den Dam met tien man
te staan nadat een verdediger Ruben 
Rensink naar de grond werkte toen die
doorgebroken was; rode kaart. In de
fase daarna kon Sociï wat makkelijker
controleren terwijl Den Dam verwoede
pogingen deed om met lange ballen ge-
vaar te stichten. Dit duurde voort tot-
dat Dubaern Besseling zijn linker weer
eens liet spreken. Een vrije trap op een
meter of twintig van de goal krulde hij
op schitterende wijze in de kruising; 
0-2. Daarna was de wedstrijd gespeeld
en kreeg Sociï nog een kans om via
Kamphuis op 0-3 te komen, maar hij
bewaarde zijn kruit voor een ander
moment. Ook invaller Dirk Wuestman
wist niet tot succesvolle afronding te 
komen toen hij onderweg was richting
de goal van Den Dam. Zo werden uit-
eindelijk de drie punten meegenomen
naar Wichmond. Ondanks dat dit ge-
beurde met campingvoetbal was de
tevredenheid daarover er niet minder
om. Volgend weekend speelt Sociï uit
bij Zeddam, ook weer een stugge ploeg
waar scherpte dus geboden is.

Uitslagen zondag 1 mei:
Den Dam 1-Sociï1 0-2. Warnsveldse
Boys 3-Sociï 2 1-0, gestaakt na 46 minu-
ten (donderdag). Sociï 3-SCS 1 3-1. Sociï
4-Ratti 4 5-1. Erica ‘76 8-Sociï 5 2-0.
Programma zondag 8 mei:
Zeddam 1-Sociï 1. Sociï 2-Voorst 2. Sociï
3-Ruurlo 4. Sociï 4-Pax 8. Voorst 4-Sociï
5.

Sociï
Sociï heeft de theoretische kans 
op het kampioenschap in leven 
gehouden door een 0-2 overwin-
ning bij Den Dam. Dit gebeurde 
in een slechte wedstrijd op een 
slecht veld waarover een straffe 
wind waaide.

Het gaat om katten met een gebruiks-
aanwijzing. Vaak zijn deze dieren 
op campings of bedrijventerreinen 
geboren en hebben in de eerste le-
vensperiode te weinig contact met 
mensen gehad, waardoor ze schuw 
gedrag vertonen. Ook worden ze ge-
dumpt door de eigenaar op plaatsen 
waar ze veel overlast veroorzaken. Bij 
“buitenplaatsen”denken we aan ma-

neges, boerderijen of andere locaties
in het buitengebied. Met toezicht en
wat bijvoeren kunnen deze muizen-
vangers qua karakter gewoon zich-
zelf zijn en krijgen ze een 2e kans.
Bovendien zijn ze gesteriliseerd of 
gecastreerd, zodat ze niet voor na-
geslacht kunnen zorgen. De Dieren-
bescherming trekt zich het lot van
deze dieren erg aan. Wij vragen geen
geldbedrag en brengen ze bij u thuis.
Wanneer u een “buitenplaats”voor
deze dieren wilt aanbieden, dan kunt
u contact opnemen met Diny te Velt-
huis, tel 06-20311464.

Gezocht een nieuw thuis!
Dierenbescherming OverGelder 
is op zoek naar zogenaamde “bui-
tenplaatsen” voor katten in de 
gemeente Bronckhorst.
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“Op initiatief van zijn Eerwaarde Ds. 
Nuis werd op 16 augustus 1926 een 
vergadering belegd, met het doel een 
zangvereeniging op te richten. Er wa-
ren aanwezig 19 belanghebbenden, 
15 dames en 4 heeren. Besloten werd 
een vereeniging op te richten die la-
ter den naam kreeg van Zanglust.” 
Aldus de eerste bladzijde van het 
Zanglust archief. De contributie werd 
vast gesteld op 60 cent per maand. 
Vier dagen later, vrijdag 20 augus-
tus, vond de eerste repetitie plaats 
waarbij maar liefst 35 leden werden 
ingeschreven. De repetities vonden 
in eerste instantie plaats in de Ned. 
Herv. kerk, later zoals zou blijken, in 
de Openbare Lagere School. Tot di-
rigent werd benoemd de heer IJska, 
organist der kerk. Besloten werd om 
nog datzelfde jaar mee te werken aan 
het kerstfeest in de Ned. Herv. Kerk; 
het eerste openbare optreden van 
Zanglust. Er werd één lied gezongen: 
‘Ere zij God’. De dirigent, in die tijd 
omschreven als directeur, gaf voor 
dat lied twee gratis lessen. Hij kreeg 
echter wel een kleine vergoeding. Op 
de bestuursvergadering van 8 januari 
1927 werd besloten om op 18 en 19 
maart de eerste openbare uitvoering 
te geven in de zaal van Wed. Winte-
rink. Er werd gekozen voor de formu-
le zang en toneel. (Een succesformule 
die het ook na 85 jaar nog steeds 

prima doet). Dat het aanvangsuur 
maar liefst drie kwartier later was 
dan aangekondigd deerde niemand. 
Een kort citaat uit het krantenverslag 
van deze eerste uitvoering: “De eerste 
openbare uitvoering van den Drempt-
sche gemengde zangvereeniging 
Zanglust is geweest en is geworden 
één groot succes. De 6 koornummers 
werden correct afgewerkt. De twee 
laatste nummers waren dan ook zoo 
zuiver, maatvast en vol gloed, dat ze 
op verlangen van ’t publiek nogmaals 
ten gehoore werden gebracht. Toen 
de zang beëindigd was, maakte één 
van de donateurs zich tot tolk van de 
aanwezigen, om kort maar krachtig 
den directeur en de leden te compli-
menteeren over hun prestaties en 
een hartelijk weerzien toe te roepen 
op de planken. Het tooneelstukje viel 
zeer in den smaak. De verschillende 
rollen zaten er over ’t algemeen goed 
in.” De avond werd besloten met een 
‘Bal na’ en was zo succesvol dat de 
zaalhouder er maar liefst f. 20,-- (een 
half arbeidersweekloon) voor over 
had om ook de volgende uitvoering 
van Zanglust in huis te halen. 17 
mei 1928 werd deelgenomen aan 
een zangersdag te Doesburg. Naar 
aanleiding van het juryrapport werd 
de heer IJska niet meer benoemd tot 
dirigent en volgde op 8 juni 1928 de 
heer Schotman uit Doesburg, leider 
van de volkszangschool, hem op. Op 
de algemene ledenvergadering van 6 
juni 1930 werd besloten de repetities 
in het vervolg te doen plaats vinden 
in de zaal van de wed. J.B. Winterink. 
Het eerste lustrum werd gevierd op 
15 en 16 oktober 1931. Medewer-
king werd verleend door de humo-
rist H. Kamps met zijn gezelschap 

uit Kampen. In de crisisjaren ging 
het Zanglust financieel niet voor de 
wind, toch lukte het dankzij allerlei 
maatregelen het hoofd boven water 
te houden. Zo werd “ter verstijving 
van de kas” een verloting gehouden 
van door de leden meegebrachte prij-
zen met een opbrengst van f. 32,50. 
Ook werd er een subsidie verzoek 
van f. 10,00 gericht aan de Ned. Herv. 
Kerk en een verzoek aan de dirigent 
om salarisvermindering. Door de ge-
zamenlijke verenigingen werd ver-
zocht de gemeentelijke belasting van 
f. 15.00 te verlagen of nog liever af te 
schaffen. Om de kosten van de uit-
voeringen te drukken werden oude 
zangnummers gezongen en tableaus 
opgevoerd in plaats van toneelstuk-
ken. Ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan werd op 19 december 1936 
het zangspel ‘Prinsesje’ opgevoerd 
waaraan alle leden meewerkten. De 
avond werd besloten met het traditi-
onele bal, terwijl strijkje Surenbroek 
voor de muziek zorgde. 23 maart 
1938 vierde Zanglust haar 121/2 jarig 
jubileum. Opgevoerd werd de ope-
rette ‘Mignon’. Tijdens de mobilisatie 
van 1939 is het ledental gedaald tot 
19. Na een ledenwerfactie kan men 
het nieuwe seizoen beginnen met 
25 leden. Tijdens de oorlogsjaren 
was het gezien de politieke situatie 
steeds twijfelachtig of men aan een 
nieuw repetitieseizoen zou beginnen. 
Telkens weer werd de situatie beke-
ken. Er was echter zoveel geestdrift 
onder de leden dat men de hele oor-
logsperiode door repeteerde. Ook de 
uitvoeringen gingen ‘gewoon’ door, 
weliswaar was de zaal verduisterd en 
was er een avondklok ingesteld waar-
door de uitvoering extra vroeg begon 
of het traditionele bal werd verplaatst 
naar de volgende dag. Later in de oor-
log werd het dansen verboden, even-

als de fietstochten. Na afloop van de 
oorlog organiseerde Zanglust op 8 
juni 1945 een groots bevrijdingsfeest 
waarbij enkele liederen werden ge-
zongen, o.a. het ontroerende ‘Grebbe-
lied’ en er volop gedanst kon worden 
tot ’s nachts 2.00 uur. De opbrengst 
van deze avond f. 238,34 werd ge-
schonken aan de oorlogsslachtoffers 
van Drempt. Op 4 augustus 1946 nam 
Zanglust voor het eerst deel aan een 
concours; met 310 punten in de vier-
de afdeling behaalde zij maar liefst 
een eerste prijs. Deze concoursen wer-
den een vervanging voor de jaarlijkse 
uitstapjes van de vereniging die per 
tram, autobus, trein of fiets werden 
gemaakt. Verschillende plaatsen wer-
den aangedaan; van Arnhem, Kleef, 
Apeldoorn tot Amsterdam en Scheve-
ningen. In verband met het 25-jarig 
bestaan vond de receptie plaats op 1 
september 1951, gevolgd door de ju-
bileumuitvoering op 19 en 20 oktober 
1951. Voor de viering van het 35-jarig 
bestaan werd besloten de feestavond 

te laten vervallen. In plaats hiervan 
werd gekozen voor de Snip & Snap
revue in het theater Carré te Amster-
dam op zaterdag 2 september 1961. 
Door de slechte weersomstandighe-
den was men pas ’s nachts om 3.30 
uur weer thuis. Een hele lange dag uit
voor slechts f. 3,20. Ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan der vereni-
ging werd op 20 augustus 1966 een
receptie gehouden waarvoor enorm
veel belangstelling was. Muziekver-
eniging Olden-Keppel bracht met me-
dewerking van de vendelierzwaaiers
van Drempt een muzikale hulde. Dit
jaar bestaat zangvereniging Zanglust
85 jaar en geeft ter gelegenheid daar-
van 2 bijzondere uitvoeringen. Wilt
u reageren op deze rubriek of heeft
u een oude foto of een verhaal uit de
gemeente Bronckhorst om te publi-
ceren? Stuur of mail uw reactie dan
naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021
EH te Zelhem. E-mail: rdh@contact.
nl

Rondom de Hessenweg (164)
Deze week een oude foto en verhaal van het jubilerende zangkoor 
Zanglust uit Drempt.

In de tuin van Amare exposeert de 
gehele zomer Anneliese Melens haar 

beelden van mergelsteen. Organische 
vormen met een subtiele symmetrie 

kenmerken haar kunst. De zachte 
steen laat zich heel vloeiend vormen, 
maar het oppervlak is - onzichtbaar 
- verduurzaamd om het tegen weers-
invloeden te beschermen. 

DERY TIMMER
 is vanaf 1970 vrijwerkend kunste-
naar. Als bestuurslid bij de stichting 
‘Textiel Plus’ en als redactielid van 
het gelijknamige tijdschrift kreeg ze 
alle gelegenheid om de textielkunst 
uit te dragen door het organiseren 
van jaarlijkse tentoonstellingen en 
manifestaties. Ook voor de borduur-
groep ‘Steek Plus’ organiseerde zij 
veel tentoonstellingen in het hele 
land en ook in Engeland. Dery: “Dit 
vrijwilligerswerk heeft me enorme 
voldoening gegeven doordat de ver-
nieuwing die ik nastreefde langzaam 
maar zeker vorm kreeg. Ik begeleidde 
veel groepen en gaf lezingen en work-
shops in textielkunst, vooral in batik 
en stoffen schilderen, vrij machinaal 
borduren en kledingontwerpen. Be-
langrijk voor mij is het stimuleren 
van mensen bij het zoeken naar ei-
gen vormgeving, toegespitst op het 
dragen van karaktervolle eigenzinni-
ge kleding. Lesgeven is voor mij even 
onmisbaar als het vrije werk.”
Dery volgde lessen bij onder andere 
Constance Howard, Belinda Dow-
nes, Jean Draper, Barbara Lee Smith, 
Inge Evers en Frans Megens. In 2001 
schreef zij op uitnodiging van de En-
gelse uitgeverij TELOS het standaard-
werk ‘Art Textiles of the World: The 
Netherlands’. Tegelijkertijd organi-
seerde zij twee tentoonstellingen van 
werk uit het boek in Museum Rijswijk 
en in het Kunstpaviljoen te Nieuw Ro-
den. Als je de artistieke ontwikkeling 
in het werk van ANNELIESE ME-
LENS overziet, dan blijkt haar oeu-
vre een grillig pad te hebben gevolgd. 
Balancerend tussen sensualiteit en 
spiritualiteit, mythologie, symboliek 
en soms eenvoudigweg het genot van 
het werken naar de zintuiglijke waar-
neming is zij verschillende wegen in-
geslagen, zowel qua schilderkunst als 
- het hier geëxposeerde - beeldhouw-
werk. De beelden van mergelsteen 

Textielkunst en mergelsteen bij Amare

Vorden - Kunst op basis van bewerkte textiel en (handgeschept) papier 
heeft een geheel eigen interessekring. Voor het eerst in haar bestaan 
wijdt galerij Amare een tentoonstelling aan deze kunstvorm. Dery 
Timmer - een vooraanstaand kunstenaar op dit gebied - geeft een uit-
gebreid overzicht van haar kunnen, van een groot buitenbeeld tot 
kleine boekjes, van verwerking van handgeschept papier tot machi-
nale kunststeekjes op allerlei textiele materialen. Wat daarbij opvalt 
zijn haar gebruik van taal en natuurlijke kleuren in haar werk.

zijn een beperkt onderdeel van haar 
zoektocht naar diepgang en spiritua-
liteit. Eerder maakte zij ook meerdere 
reliëfs, beelden in hout en terracotta, 
tekeningen en schilderijen omtrent 
dit thema. Anneliese is geboren en 
opgegroeid bij Antwerpen, België, 
waar zij beeldhouwen studeerde aan 
de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten. 

Zij verhuisde vervolgens naar Amster-
dam en sinds 2007 woont en werkt 
ze in Zevenaar. Zij maakt zowel vrij 
werk als werk in opdracht voor par-
ticulieren en bedrijven. Daarnaast 
deed ze veel reconstructiewerk van 
gipsornamenten, rekwisieten voor 
theater en andere decorwerkzaamhe-
den, vervaardigde decoratieve schil-
derijen en voerde portretopdrachten 
uit. In september zal zij bij Amare 

ook schilderijen exposeren. De expo-
sitie van Dery Timmer loopt van 26 
april t/m 19 juni 2011 en is geopend
op za/zo/ma van 14:00 tot 18:00 h en
op afspraak. In deze periode vallen
Kunst10daagse Bronckhorst (27 mei
t/m 5 juni) en KunstZondagVorden 
(12 juni), in beide gevallen dan open
van 11:00 tot 17:00 h. De beeldenex-
positie van Anneliese Melens loopt
tot half oktober 2011. Galerij Amare
is gevestigd aan de Komvonderlaan 6,
7251AC Vorden, T 0575 555783. De
tentoonstellingsruimte bevindt zich
op de eerste verdieping en is daardoor
voor minder validen moeilijk bereik-
baar. De tuin is goed toegankelijk.
Galerij Amare wordt gehouden door 
Josée van der Staak en JW Drijver. 
Beeldmateriaal van Dery en Anneliese
is te vinden op de webstek 
WWW.AMARE-GALERIJ.NL
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Wat is: A. Bestoethaspelen; In orde maken, regelen, klaarspelen. “Bo 
heb ze dat zonder geld können bestoethaspelen?”

 B. Dingseldag; Dinsdag; “Zöndag, maondag, dingseldag, goons-
kedag, donderdag, vrijdag, zaoterdag”.

 “Tokkenwekke Dinseldag”.

 C. Drietebuul; Bangerik; “Wat bun i’j ne drietebuul”, ne drie-
tebuul van ne keerl”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Herwers Renault, met vestigingen 
in Doetinchem, Neede, Zevenaar en 
Hengelo Gld, wist in 2010 het hoog-
ste aantal klanten te behalen dat de 
dealer aanbeveelt aan vrienden en 
bekenden. Het is de eerste keer dat 
Herwers een Renault Global Quality 
Award wint.

WAARDERING VAN KLANTEN
Op 12 april jl. kreeg Herwers Renault 
tijdens de vip-avond van de Auto-
RAI hun onderscheiding uitgereikt 

door Jean-Paul Renaux, algemeen 
directeur van Renault Nederland. Hij 
roemde de inzet van de dealer en hun 
gedegen organisatie.

De directeur-eigenaar van de winnen-
de dealer was zeer vereerd met het 
winnen van de prestigieuze award. 
Jos Herwers, directeur van Herwers: 
‘We zijn heel blij met deze erken-
ning. Kwaliteit bieden is bij ons de 
standaard, daar zijn we continu op 
alle fronten mee bezig. De Global 

Quality Award is hiervoor een mooie 
beloning, zeker omdat daar indirect 
de waardering van onze klanten uit 
blijkt.’

INTERNATIONALE WEDSTRIJD
De Renault Global Quality Award 
is een wereldwijde wedstrijd voor 
Renault-dealers op het gebied van 
sales en aftersales. Het doel van de 
competitie is om de klanttevreden-
heid te verhogen. De scores van dea-
lers zijn daarom primair gebaseerd 
op het feit dat hun klanten zó tevre-
den zijn over de verleende service dat 
ze de dealer ook aanbevelen aan an-
deren.

Tevreden klanten bevelen dealer aan bij anderen

Herwers winnaar Renault Global 
Quality Award

Hengelo - Herwers Renault is de winnaar van de Renault Global Qua-
lity Award 2010. Herwers scoorde afgelopen jaar het hoogst op het 
punt ‘Aanbeveling Dealer’, oftewel het aantal klanten dat de dealer 
aanbeveelt aan bekenden.

v.l.n.r. Jos Herwers, Jean-Paul Renaux, Niels Herwers en Rudi van Aken.

Hij riep de aanwezigen op om op 12 
mei as. mee te gaan met het reisje 
naar Elburg. Er zijn nog enkele plaat-
sen over. Deze zomer zullen de kof-
fiemorgens weer plaatsvinden bij 
Hotel Bakker op donderdagmorgen 
23 juni,28 juli en 25 augustus van 10-
11.30 uur. Iedereen is hier van harte 
welkom.
Hierna was het woord aan de heer 
Rob Schmitz natuurfotograaf uit 
Vorden. Gelukkig was er technische 
bijstand van Dutch PC snel ter plaatse 
om de aansluiting van laptop naar be-
amer goed af te stellen. Daarna kon-
den de prachtige natuuropnamen uit 
Vorden en omgeving op het scherm 
worden vertoond. Getoond werden 
de landschappen van zonsopgang 
tot zonsondergang; van de lente tot 
en met de winter. Met andere woor-

den een reisverslag door de dag en de
seizoenen. De natuurfotograaf had
daarbij oog voor de kleine details van
planten, bomen, vliegen, vlinders,
dauwdruppels. De oudste boom in 
Vorden van 250 jaar oud werd ge-
toond en herkend, evenals de molen
van Hackfort en het Knopenlaantje.
Deze laatste komt ook voor op de ver-
jaardagkalender ten bate van de her-
inrichting van de Dorpskerk.

Tijd nog moeite werden gespaard om
tot deze prachtige opnamen te ko-
men, op de rug liggend en soms met
een nat pak. Dit gecombineerd met 
een veelheid aan lenzen lieten onge-
looflijk mooie plaatjes zien, zoals de
nerven van een blad en beelden van-
uit de natuur te zien in het oog van
de hond van de fotograaf en dat alles
haarscherp. Een veelhied aan planten
en insecten werden in aal hun details
getoond,waarvan de natuurliefheb-
ber zelden weet heeft. Het publiek
was erg ingenomen met het bewon-
deren van deze prachtige natuurop-
namen. De voorzitter bedankte de 
heer Schmitz hartelijk voor zoveel
mooie opnamen uit de prachtige na-
tuur, die Vorden rijk is.
De middag werd besloten met het 
zingen van enkele liederen van het 
Paaslied aan het begin.

PCOB ziet adembenemende 
Natuur via prachtige 
camera
Vorden - Voorzitter F.Midden kon 
veel belangstellenden welkom he-
ten op de laatste middagbijeen-
komst van dit seizoen. De zaal 
was met Paaskleuren versierd en 
er stonden bakjes met paaseitjes 
op tafel. Er werden liederen ge-
zongen uit het Liedboek “Ik zeg 
het allen dat hij leeft”.Daarna 
hield de voorzitter een meditatie 
over “Eerst zien en dan geloven”. 
Daarna ging hij voor in gebed.

Bij het binnenkomen kregen de kin-
deren ranja en de begeleiders koffie 
of thee. Voor iedereen was er een plak 
cake, paaseitjes of een lekker snoepje. 
Na de opening werden de groepen 
bekend gemaakt en liepen en reden 
de kinderen naar hun instructeur. 

De begeleiders sportten veelal lekker
mee. De kinderen waren ingedeeld in
3 groepen en wisselden elk half uur
naar een ander onderdeel. 

Na 2 onderdelen was er weer een 
pauze en dat kwam goed uit, want
iedereen was lekker opgewarmd. En
het prachtige weer deed er nog een
schepje bovenop. Hierna volgde er
nog één ronde en sloten we rond half
5 deze gezellige middag af en kreeg
iedereen nog iets lekkers mee naar
huis. De kinderen hebben genoten
op deze actieve middag en dankzij
Sportcentrum Aerofitt hebben zij
weer nieuwe dingen ontdekt binnen
hun eigen mogelijkheden.

Handikids-kinderen 
sporten bij Aerofitt
Hengelo - Zondag 17 april heeft 
Sportcentrum Aerofitt de kin-
deren van Stichting Handikids 
Bronckhorst en begeleiders een 
hele gezellige, sportieve middag 
aangeboden. Met veel enthousi-
asme hebben Wilma, Marco en 
Patricia een programma verzorgt 
met dans, spel, Cardiofitness en 
Quickfitt.

Verwen de liefste moeder van de 
wereld met een bibliotheekabonne-

ment. Het abonnement is inclusief
een gratis kop koffie of thee, een
rondleiding en twee gratis (luister)
boeken naar keuze. Abonnementen
zijn al verkrijgbaar vanaf 10,50 euro.
Deze moederdagactie geldt in alle
vestigingen van Bibliotheek West-
Achterhoek.

Een bibliotheek cadeau 
voor de liefste moeder
Bronckhorst - Duizend verhalen, 
duizend tuinen, duizend vakan-
ties, duizend verwentips, duizend 
leuke films, duizend kusjes, dui-
zend …?

De Open middag was vooral interes-
sant voor diegene die, voor een jon-
gere of jong volwassene vanaf 11 jaar, 
een geschikte werk/logeerplek zoekt 
en sfeer wilden proeven bij Marope. 
Het was prachtig weer en men kon 
genieten van een mooie locatie. In 
een feestelijke tent werden de men-
sen ontvangen met koffie en thee. Er 
was een leestafel met documentatie 
en twee leuke fotoboeken. Op deze 
foto’s was goed te zien wat Marope 
doet met jongeren en jong volwasse-
nen op het Landgoed Zelle. Marope 

biedt jongeren en jong volwassenen 
(vanaf 11 jaar) binnen de grenzen 
van het landgoed, op verschillende 
werkgebieden in kleine groepen ar-
beidsmatige en zinvolle dagbeste-
ding en weekend -en logeeropvang. 
Ervaringsgericht werken, succeser-
varingen opdoen en werken volgens 
een plan staan centraal. Marope is in 
ontwikkeling en wil in de toekomst 
onder meer begeleid- en zelfstandig 
wonen realiseren. 
Door de jongeren was een wandel-
route uitgezet met onderweg een de-

monstratie. Met een trekker, lier en 
grijper liet een jongere werkzaamhe-
den zien in het bos. Wandelend over 
het romantische pad werden de wan-
delaars via de zwemvijver naar de 
kudde Brandrode runderen geloodst. 
Het is een mooi gezicht hoe de runde-
ren in de omgeving lopen en er wor-
den nog twee kalfjes verwacht. De be-
geleiding was duidelijk zichtbaar in 
opvallende kleding en de bezoekers 
konden met iedereen een praatje ma-
ken en vragen naar informatie. 

Het was een verzorgde en erg leuke 
eerste Open middag. Volgend jaar 
krijgt het een vervolg.

Veel te zien Open middag Marope

Hengelo - Onlangs was er bij Marope op Landgoed Zelle in Hengelo een 
Open middag. Er was van alles te doen en het was gezellig druk.

Eén van de demonstraties was houtslepen.
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Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

I N S TA L L AT I E  -  B A D K A M E R S  -  T E G E L S  -  N AT U U R S T E E N  -  S A U N A’ S

Vanaf     60,- p/m² incl leggen€ 
Vloerverwarming vanaf    30,- p/m² € 

incl btw geldig tot 1 juni 2011

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

AKTIE       AKTIE      AKTIE        AKTIE
WOK MAXIS introduceert:

“All you can eat and drink”
voor een vaste prijs.
2 uur onbeperkt eten en drinken
(incl bier, wijnen, fris, koffie/thee en sappen)

Maandag t/m donderdag  22,95
Vrijdag t/m zondag en feestdagen (m.u.v. kerst)  24,95
verlenging per 1/2 uur  2,00
Kinderen 0 t/m 3 jaar  0,00
 4 t/m 11 jaar  12,50
verlenging per 1/2 uur   1,00

Groepen vanaf 15 personen krijgen korting. Scholieren hele-
maal! Informeer naar de voorwaarden. Alle reeds gemaakte 
reserveringen, worden in uw voordeel aangepast. 

Voor meer informatie of reserveringen 
kunt u bellen met (0575) 55 14 26.

Wok Maxis
Vordenseweg 32

www.wokmaxis.nl

Scheffer Keukens heeft een deal om van te 

watertanden. U stelt zelf de keuken samen 

van uw keuze: kasten, fronten, werkbladen, 

apparatuur... alles! Wij hebben voor deze actie 

unieke prijsafspraken gemaakt met onze 

leveranciers. Van de exclusieve merken tot onze 

huismerken: u krijgt alles voor outletprijzen. 

Wilde u altijd al op jacht naar de ideale keuken voor 

de beste prijs? Dan is dit het moment! Wees er op 

tijd bij, want deze actie geldt alleen in mei!

www.schefferkeukens.nl

Ik hou van lekker, en van Scheffer.

Volg in mei 
het spoor 
naar uw ideale
keuken!

www.schefferkeukens.nl

DANKZIJ UNIEKE PRIJSAFSPRAKEN MET ONZE LEVERANCIERS

ONZE OPENINGSTIJDEN:  
MAANDAG  10.00 - 18.00 UUR
DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR
VRIJDAG  09.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG  08.30 - 16.00 UUR

ZELHEM Gildenweg 1 Telefoon (0314) 62 36 58

HENGELO GLD. Vr.pr.  209.000,-- k.k.
Berkenlaan 38 - Nabij het centrum gelegen, een ROYAAL 
HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met geschakelde stenen 
garage en tuin. Bgg.: entree/hal, toilet, kelderkast, moderne keu-
ken (± 2005) met inbouwapp., woonkamer. 1e Verd.: 3 slaapka-
mers, badkamer (± 2005) 2e Verd.: (vaste trap) zolderberging 
met C.V.-opstelling (2004). Bouwjaar ± 1968. Inhoud ± 360 m3. 
Perceelsopp. 236 m2. Voorzien van gedeeltelijk dubbel glas.

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

Nieu
w

in ve
rko

op



Diverse showroom 
Boxsprings
Halve Prijs

PARKEREN VOOR DE DEUR Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nl 

openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur

vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur Actie’s zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Spreien 20-50% korting

Showroom
matrassen

vanaf 159,-

Badmatten
vanaf 10,-

Toilet + 
Bidetmatten

vanaf 5,-

Diverse showrooms
Ledikanten + bedbodems

20-50% KORTING
Keukensets

vanaf 5,-
en nog veel meer

Badjassen
heren - dames - kinder

vanaf 24,95

Hoofdkussens
synthetisch + veren + dons enz. 

vanaf 15,-

Honderden
Dekbedden

dons + wol + synthetisch  

vanaf 29,-

HEEL VEEL
HOESLAKENS

jersey - katoen 
satijn - badstof

vanaf 5,-

Badhand-
doeken
vanaf 5,-

Badlakens
vanaf 10,-

DUIZEND
Dekbed-

overtrekken
1 persoons

vanaf 15,-
2 persoons

vanaf 25,-
litsjumeaux

vanaf 29,-

VERBOUWINGS
TOTALE

LEEGVERKOOP
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arbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospect

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Eerbeekseweg 19 - 6971 LB  Brummen Telefoon 0575 56 14 98 / Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld)  Telefoon 0575 44 16 88

Beleef het gemak van de meest
verkochte zitmaaier in de Benelux

Stiga Villa Frontmaaier
 Vanaf € 2390,00

TURBO 50SB 
COMBI
Mulchtechnologie, ach-
teruitworp en grasop-
vang. Maaibreedte 48 
cm. Achterwielaandrij-
ving. van€ 729,- voor

 € 629,-
VE 32 verticu-
teermachine 
1500 Watt, 12 sets stalen
messen werkbreedte 
van 32 cm 
inclusief opvangzak.

 € 179,-

Park Excellent
Nu met professionele B&S Vanguard 20 pk 
2 cilinder motor 95 cm multiclip/combi maaidek
Nu van € 5.690,- voor

 € 5.190,-



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

JUNIOR MANAGEMENTASSISTENT M/V
OMGEVING Aalten - Fulltime - vacaturenummer VMK815695

Als fulltime managementassistent ondersteun je de directie, het 
management en sales. Tot je kerntaken behoren het pro-actief ma-
nagen van agenda’s, voortgangsbewaking van gemaakte afspraken, 
verzorgen van correspondentie en informatieoverdracht van en naar 
directie, management en sales. Je verzorgt de archivering, op papier 
en digitaal en je organiseert, ondersteunt en notuleert vergaderingen en 
wikkelt de administratie en actiepunten af. Je verdiept je inhoudelijk in 
financiële- en juridische dossiers en organiseert dit tot een uitstekend 
eindresultaat. Je verwerkt telefoon, mail en dossiers en jij beoordeelt de 
noodzaak tot actie.
Je bent in het bezit van een HBO-diploma (b.v. MER, hotelschool, 
bedrijfskunde of een juridische opleiding) eventueel aangevuld met een 
opleiding tot directiesecretaresse. Jij hebt een uitstekende beheersing 
van het Engels in woord en geschrift. Daarnaast spreek je Duits. Je 
beschikt over uitstekende planningscapaciteiten en vermogen tot 
organiseren. Je bent representatief in kledingkeuze, gedrag, taalgebruik 
en verzorging. Je beheerst de office pakketten en bent ervaren met het 
maken van presentaties in PowerPoint. 
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Dan nodigen wij je van harte uit 
te reageren. Voor aanmelding of voor meer informatie kun jij je richten 
aan Maurice Kingma. Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: 
werk@europlanit.nl

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MONTEUR ZORGHULPMIDDELEN M/V
Omgeving Varsseveld – Fulltime – vacaturenummer; 

VIO826603

Werkzaamheden;

Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen van diverse 

zorghulpmiddelen waaronder rolstoelen. Je bent een echte 

sleutelaar en mechanisch goed onderlegd.

Functie eisen;

- LTS werk- en denkniveau; 

- mechanische kennis.

TEKENAAR M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenummer; 

VMK817275

Werkzaamheden;

Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken wij 

iemand die leergierig is en “on-the-job” verder wordt opgeleid 

tot tekenaar.

Functie eisen:

- Afgerond MTS opleiding richting WTB;

- kennis van AutoCAD;

- leergierig.

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenummer; 

VIO825568

 

Werkzaamheden;

Je pleegt tijdig preventief onderhoud aan alle machines en 

installaties, zodat storingen tot een minimum worden beperkt. 

Je zorgt voor het zorgvuldig invullen en afleveren van de admi-

nistratie bij storingen en onderhoud, zodat het gereedschapbe-

heersysteem up-to-date is.

Functie eisen:

- Afgeronde MTS opleiding;

- kennis van mechanische en elektrische installaties;

- ervaring in soortgelijke functie;

CNC DRAAIER M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – vacaturenummer; 

VIO813327

 

Werkzaamheden;

Voor een relatie in de omgeving van Zutphen zijn wij op zoek 

naar een ervaren CNC draaier. Je gaat zelfstandig onderdelen 

draaien. Het betreft zowel seriewerk als enkelstuks.

Functie eisen;

- LTS werk- en denkniveau;

- ervaring met Fanuc en/of Okuma besturing;

- zelfstandig kunnen werken;

- programmeren is een vereiste;

SERVICEMONTEUR M/V
Omgeving Groenlo – Fulltime – vacaturenummer; 

VIO 826616

 

Werkzaamheden;
Als service monteur ben je verantwoordelijk voor het sig-
naleren, analyseren en oplossen van storingen aan diverse 
machines. Tevens houd jij je bezig met de assemblage, het 
onderhoud en ombouwwerkzaamheden. Daarnaast test je de 
apparatuur en ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig 
invullen van de administratie. Er volgt een uitgebreid inwerk-
traject. In deze functie zit je 40% van je tijd in het buitenland 
(Europa).

Functie eisen;
- MTS opleiding richting WTB of vergelijkbaar;
- 2 tot 5 jaar werkervaring;
- bereid om in het weekend en ’s nachts te werken;
- communicatief vaardig en een teamplayer;
- kennis van de Engelse en de Duitse taal.

Theo Hoitink Transport B.V. is een nationaal / 
internationaal transportbedrijf. 

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij op 
korte termijn 

nationale / internationale chauffeurs 

die meerdere dagen van huis willen zijn en in het bezit zijn:
 
-  van chauffeursdiploma of code 95
-  van rijbewijs CE
-  van digipas 
-  leeftijd tussen 18 en 35 jaar

Heeft u interesse in deze functie, dan kunt u bellen voor het 
maken van een afspraak,  telefoonnummer 0544-371454.
Of stuur uw sollicitatie met cv naar

Theo Hoitink Transport B.V.
Albert Schweitzerstraat 9
7131 PG Lichtenvoorde

Werken in het kleinste stadje van Nederland? 
In een ambiance van ver vervlogen tijden? In een 
enthousiast team, dat kwaliteit, gastvrijheid en 
collegialiteit als vanzelfsprekend beschouwt?

Wij zijn per direct op zoek naar parttime collega’s 
voor de volgende functies:

 

Neem voor informatie contact op met

info@herbergdegoudenleeuw.com of kom even langs.

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Gevraagd ervaren 

Metselaars
Zowel in de woningbouw als 
agrarische sector

Neem contact op met:
Hummelink bouw
Ruurloseweg 3
7136 MC Zieuwent
Tel. 0544-351214
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