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Het vogelschieten op Koningsdag 
blijft een absolute hit in Vorden, op 
de voet gevolgd door het ringsteken 
waaraan wederom met groot enthou-
siasme door een flink aantal per-
sonen (overwegend vrouwen) werd 
deelgenomen. Petra Arfman troefde 
iedereen af. Tussen het ringsteken 
door marcheerde Harmonie Vorden, 
in nieuwe uniformen gestoken, on-
der luid applaus door het dorp. Het 
Oranjefeest in Vorden begon zater-
dagmorgen met een aubade op het 
van Arkel- plantsoen. Ab Velhorst 
junior, voorzitter van de Oranje-
vereniging toonde zich tijdens zijn 
openingswoord verheugd dat burge-
meester Henk Aalderink deze aubade 
met zijn echtgenote bijwoonde.
Henk Aalderink prees het Oranje-
bestuur: “Er worden hier in Vorden 
altijd veel activiteiten georganiseerd. 
Je kunt aan alles zien dat Vorden een 
krachtig dorp is”, zo complimenteer-
de de burgemeester. Scouting Vorden 
zorgde tijdens de aubade voor het 
hijsen van de vlaggen, waarbij Dick 
Boerstoel op trompet voor de begelei-
ding zorgde. Harmonie Vorden speel-
de het Wilhelmus en het Vordens 
volkslied. De aanwezigen zongen uit 
volle borst mee.  
Na afloop marcheerde de Harmo-
nie weer richting het dorp en kon 
de “kleine“ jeugd in Kulturhus Het 
Dorpscentrum genieten van de mu-
zikale kindervoorstelling “Warboel”. 
Verder werden de demonstraties van 
Indoor Sport Vorden massaal beke-
ken. ‘s Middags ook veel bezoekers 
tijdens de “Living Statues”. Deze “le-
vendige” standbeelden zijn veelvul-
dig te zien op o.m. het plein voor het 

Paleis op de Dam en op deze Konings-
dag, net als een paar jaar geleden, 
met veel succes in Vorden. 
De plaatselijke horeca zorgde er de 
gehele middag en avond voor dat de 
bevolking ook muzikaal aan haar 
trekken kwam. Koningsdag 2014 
werd besloten met vuurwerk op de 
kasteelweide. 
Uitslagen vogelschieten: 1 en schut-
terskoning Henk Groot Roessink, 2 
Gert Verbeek (kop), 3 Floris v.d. Peijl 
(r.vleugel), 4 Adriaan Eskes (l.vleugel), 
5 Geert Kempink (staart). Ringsteken: 
1 Petra Arfman, 2 Hermien Schouten, 
3 Sylvia Pijnappel. Oriënteringsrit 15 
jaar en ouder: 1 ’t Olde Hoge, 2 Jan 
Menkveld, 3 familie Eskes. Bij de 

jeugd won de groep BTW 1 met BTW 
2 op de tweede plaats. 
De eerste prijs bij de “Living Statues” 
ging naar Demie Hertgers en Rosa en 
Lente de Haan. Tweede plaats Rose-
marijn, Denise en Pia. Derde plaats: 
Deis en Sem

Henk Groot Roessink schutterskoning

Oranje boven in Vorden

Vorden - Voor Henk Groot Roessink was de eerste Koningsdag wel 
heel speciaal. Hij werd in een zonovergoten Vorden de nieuwe schut-
terskoning en vierde dit samen met zijn echtgenote Gerrie. Henk: “Ik 
doe al ruim vijftig jaar met een vaste groep vrienden mee, eigenlijk 
al vanaf de tijd dat ik een geweer kon vasthouden. Dat het mij nu 
een halve eeuw later is gelukt om de vogel van de paal te schieten, is 
gewoon super”, zo sprak hij. En weg was Henk om weer snel voor zijn 
vrienden bier te halen!

Twee zekerheden: in Vorden wappert de Nederlandse vlag met wimpel altijd fier als er iets te vieren is rondom het Koninlijk Huis en op onze nationale feestdag komt men uit de wijde 
regio naar het kastelendorp toe. Willem Schoo fotografeerde de festiviteiten zaterdag vanaf grote hoogte.

Foto: Rob Schmitz

Schutterskoning Henk Groot Roessink met zijn echtgenote Gerrie.

VRIJDAGAVOND
TOT 21.00 UUR

Koopavond

Licor 43
Met gratis fles bruisend water

in geschenkverpakking

70 cl van 18,69

Voor 16,99
Pollen 
Kersenbrandewijn
ltr van 10,99

Voor 8,99
Villa Masa
Limoncello
70 cl van 20,99

Voor 16,99
Hartevelt 
Jonge Jenever
ltr van 13,29

Voor 10,99

Glenfarclas 
8 years Highland 
Single Malt

70 cl van 28,99

Voor 23,99
WIJNVOORDEEL
Buitenzorg Zuid Afrika
rood, wit of rose

75 cl van 5.89

Voor 4,99        6 halen
= 5 betalen

Maison Fabre
Cotes de Provence
Serpolet Rose

75 cl van 6,99 

Voor 5,99 

Doosprijs 32,50

Príncipe de Viana
Vorstelijk Spaanse 
wijnen
Tempranillo, Syrah of

Chardonnay

75 cl van 8,50

Voor 6,50
Tonino
Bianco semi sweet
75 cl van 4,99

Voor 3,99

Doosprijs 21,50

MOEDERDAG TIP!!

Looptijd t/m 10 mei 2014

MOEDERDAG TIP!



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

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

OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

Alleen op afspraak.

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts
Zaterdag 3 en zondag 4 mei, D. Stolk, Ruurlo. Tel. 0573-452021

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Tandprotheticus
Zaterdag 26 en zondag 27 april, B.W.A.M. Polman. 

Tel. 0573 –25 14 83. Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het 

antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

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

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 

ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 

tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 

zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 

tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 

75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 

eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

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

Eerbeek - Brummen.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

en jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

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

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 

voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

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

www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

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

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

Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 

De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 

Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 

Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 

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

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

Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.

Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 

www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 

RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 

doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk en Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 mei gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk 10.00 
uur: ds. F. W. Brandenburg. 19.00 uur: dodenherdenking in de 
Dorpskerk, Raad van kerkendienst m.m.v. het Vordens Mannen-
koor. Voorganger, pastor Ed Wassink. 

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 4 mei, 10.00 uur, ds. Ds. T. Wiersum

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 3 mei, 18.30 uur, Woord en Communieviering. Vg. J. 
van Kranenburg. 
Zondag 4 mei, 19.00 uur. Locatie: NH Kerk, vg. E. Wassink.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 mei, 17.00 uur, Woord en Communieviering. Vg. J. 
van Kranenburg. 

Weekenddiensten

Aangeboden: hulp voor in de

tuin en andere werkzaamhe-

den. Tel. 0575 - 46 17 33. Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelink-hau-

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

51 60 15 16.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Te huur: ruime 4-kamer wo-

ning. Alles begane grond.

In buitengebied Vorden. Tel: 

0575 - 556680

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

Woensdag 30 april
Lente uiensoep/Speklapje met jus, andijviestamppot met spek-
jes en mosterd

Donderdag 1 mei
Kipfilet americana stijl, spek, met kaas, aardappelen en rauw-
kostsalade/Tiramisu met slagroom

Vrijdag 2 mei
Tomatensoep/Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente

Zaterdag 3 mei
Saté van varkenshaas met pindasaus, frieten en rauwkostsalade/ 
IJs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 5 mei
Gesloten 

Dinsdag 6 mei
Wiener schnitzel met frieten en zomer rauwkostsalade/IJs 
met slagroom

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

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

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

Te koop: op gunstige locatie

gelegen woonhuis, ruime

schuur met o.a. 2

paardenstallen, zolder voor

opslag hooi/stro. Kavelgrootte

+/- 3000 m2. Vraagprijs €

298.000,= Gaanderenseweg

319, Doetinchem. Telefoon:

0314-360865

14 mei start Fleur Taken in

Ruurlo weer muziekcursussen

voor (groot)ouders en hun

baby of peuter. 7 mei is er een

gratis openles. Meer info:

www.muziwijs.nl

Stichting Fratsen organiseert:

Dwars deur Söwent.

Wandeltocht op zondag 4 mei,

eerste zondag in mei.

Afstanden: 6, 12, 18 of 24 km.

Start: 18 en 24 km vanaf 08.00

uur, 6 en 12 km. vanaf 09.00

uur

Start en inschrijving: Het Witte

Paard, Dorpsstraat 59

Zieuwent

Info: www.stichtingfratsen.nl

Te huur gedeelte van een

woning in het buitengebied van

Vorden. Geschikt voor stel dat

wil gaan samenwonen. Tel.

0575-556793

gevraagd hulp in de

huishouding voor één dagdeel

in de 14 dagen in buitengebied

van Vorden. Tel. 06-11285341

Zangles volw. en ensembles

Vorden/Delden 06-23638744

www.esthervanderheijden.nl

Vermist een driekleurige poes

(Bekmansdijk Linde)

Bijzonderheid: poes heeft een

staartje van maar 4 centimeter

en is door iedereen

benaderbaar. Denkt u haar

gezien te hebben, bel dan met

06-48952704.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

Ruurlose
Ondernemers Vereniging

ROV
6 juli

BROCANTE 
MARKT
RUURLO

Hiervoor zoeken wij nog 

STANDHOUDERS
Opgave of vragen:

heerlijkruurlo@gmail.com

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Vorden
Het Jebbink 4a, Vorden
www.monuta.nl

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 
eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.

Na een maand vechten voor herstel, is toch zeer 
plotseling van ons heengegaan, op 61-jarige leeftijd, 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en  
trotse oma

HENNIE VINK
24-02-1953      -      19-04-2014

Hennie zal altijd in ons hart voort blijven leven.

Harrie 
 Jan en Jeanette
  Kylian en Camilla
 Peter en Assia
  Shakir

Wichmondseweg 39A
7255 KZ Hengelo Gld.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

†*

Te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van 
onze vriendin

HENNIE VINK
Je warmte, gezelligheid en vrolijke lach zullen altijd 
in onze herinnering blijven.

We wensen Harrie en de familie veel sterkte toe 
met dit grote verlies.

Jos en Herma    
Wim en Willie
Berry en Willie
Adriaan en Annet                                                                              
Louis en Catharien

Hengelo Gld., 19 april 2014.

Hierbij willen wij iedereen bedanken die bij ons 
50-jarig huwelijksfeest was voor de vele bloemen, 
kaarten en attenties. 

Het was een onvergetelijke dag.

Henk en Henny 
Groot Roessink - Abbink

Kinderen en kleinkinderen
Lankhorsterstraat 2a
Hengelo (Gld.)

Dinsdagavond
6 mei 2014: 
Ladies Night

in de zalen van
de Heksenlaak, 
Zwiepseweg 32

te Barchem.
Zaal open 19.00 uur. 

Kaarten: € 5,00
(voorverkoop)

Inclusief een kopje koffie
en een lootje.

(Zie redactioneel stuk 
elders in deze krant).

Heden werd uit onze familiekring weggenomen 
onze dierbare broer, zwager en oom.

Jan Aalderink

* 24-9-1923, geboren op de Covik, Steenderen

Fam. Aalderink
Vriezenveen, 17-4-2014

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Wim Dolphijn
Ruim 25 jaar muzikant van onze vereniging

We zullen hem missen

Bestuur en leden

Folkloristische dansgroep

De Knupduukskes

Vorden

Op 17 april is overleden
ons zeer gewaardeerd lid

Nooit vragend.
Nooit klagend.

Altijd alles voor zichzelf dragend,
gedenken wij haar in dankbare herinnering.

Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Nu is in rust van ons heengegaan onze zus,
schoonzus en tante
 

Elizabeth Jobje Nijenhuis - Adkins
weduwe van H.J. Nijenhuis

in de leeftijd van 88 jaar.
 

M. Adkins en J. Adkins
G. Adkins
H. Witteveen - Nijenhuis
 
Neven en nichten

Poole (Engeland) :
Voorschoten :

Harderwijk :
 

Warnsveld, 20 april 2014
Correspondentieadres:
C. Sloetjes
Vreehorstweg 53
7109 BW Winterswijk-Miste

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hartelijk dank voor uw medeleven na het 
overlijden van onze lieve moeder en oma

HENDRIKA ALEIDA 
KNOL - RADSTAKE

Uw aanwezigheid, de lieve woorden en kaarten 
hebben ons goed gedaan.

 Kinderen,
 kleinkinderen en
 achterkleinkinderen

Hengelo Gld, april 2014

Het werk is nog niet af, 
maar ineens is hij er niet meer. 
Onze lieve, sterke man, vader, 

schoonvader en opa

Derk Willem Borgman
echtgenoot van Annie Berenpas

* 8 augustus 1934 † 26 april 2014

 Vierakker : Annie Borgman-Berenpas

 Twixlum(Dld.) : Ineke Borgman
  Stef Zents
  Bart, Antje

 Vierakker : Jan Borgman
  Erna Roeterdink
  Dirk, Tim

 Wichmond : Gerrit Borgman

Heerlerweg 3
7233 SG Vierakker.

Vader is thuis op ’t Spieker, alwaar gelegenheid is 
tot condoleren en afscheid nemen op donderdag  
1 mei van 19.30-20.30 uur.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,  
zal worden gehouden op vrijdag 2 mei om 11.00 uur 
in de Protestantse Kerk te Wichmond. 
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen 
van 10.20 tot 10.50 uur.

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis 
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan 
de Vordenseweg te Warnsveld.

Na de begrafenis wordt u uitgenodigd in Den Bremer, 
Zutphen-Emmerikseweg 37, te Toldijk waar 
gelegenheid is de familie te condoleren.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen gelieve deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.

Diep geschokt zijn we na het onverwacht overlijden 
van onze vriend

Dik Borgman
We wensen Annie, kinderen en kleinkinderen veel  
sterkte toe, bij het verwerken van dit verlies.

Ben † en Dini Olthof
Wim † en Willemien Pardijs

Vierakker, 26 april 2014

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden 
van mijn dierbare man, onze lieve vader en opa

Evert Maandag
Eef

weduwnaar van Geertruida Berendsen 
† 23 november 1963

vader van Wilma † 22 januari 1968

* 16 juni 1930 † 27 april 2014

Gerrie Maandag-Ronk

Albert
   Santiago
   Sebastián †

Gerda en Jan
   Marit
   Wieke
   Rick

Onze speciale dank gaat uit  
naar de medewerkers van Den Bouw,  

afdeling De Beekdelle, voor de goede zorg.

Hackforterweg 10
7234 SH Wichmond.

Eef is thuis.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op donderdag 1 mei om 
11.00 uur in de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 16 
te Wichmond. Voorafgaand is er gelegenheid tot 
afscheid nemen en condoleren tussen 10.20 en 
10.50 uur.

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis 
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te 
Wichmond.

Na afloop van de begrafenis wordt u uitgenodigd 
voor een samenzijn in Withmundi.



Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t  1 9 ,  Z u t p h e n   T e l : 0 5 7 5 - 5 4  1 6  0 2

w w w. t p p d i s e r a a d . n l  

MAANDMENU
MEI

voor 2 à 3 personen

* Gebakken bananen

* Babi pangang

* Tjap tjoy

*
* 2 stokjes saté

*

 € 17,50

Dorpsstraat 28 
Vorden 

                    
 "EL ENCUENTRO"  

 
- cursussen SPAANS 
  les in kleine groepen of privé. 
- start intensieve cursus: week 20 
 
- gratis proefles: 08, 09 mei 
- start reguliere cursussen: week 38 
 
ook:  
- Nederlands als Tweede Taal 
- (beëdigde) vertalingen:  
    Spaans-Nederlands en  
    Nederlands-Spaans 

          
Vordensebinnenweg 19 
7231 BB Warnsveld 
www.el-encuentro.nl 
emilia@el-encuentro.nl 
     0575-571946/  
     06-44192544  
 

Wij hebben voor u ook 
de actuele boeken voor 

huwelijk- en geboortekaartjes.
Vraag ernaar in de winkel

Tevens op 
alle wenskaarten

3 halen = 2 betalen

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

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden rosbief + 
100 gram boterhamworst

samen 329

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 runder-
entrecotes

GRATIS 
PEPERSAUS

SPECIAL

Kalfskaaskop

160
100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Slavinken +
Beefburgers

650
2 x 4 stuks

MAALTIJD IDEE

Zomer -
zuurkool

398
500 gram

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Hollandse trostomaten 500 gram  € 0.89
Zoete pitloze druiven 500 gram  € 1.79
NIEUWE OOGST
Malta Alpha aardappelen
 1,5 kilo  € 2.49
Sappige Satsuma mandarijnen

zonder pit 15 voor  € 2.98
Ambachtelijk bereide 
kant-en-klare Spaghetti
met GRATIS rauwkost naar keuze p.p.  € 6.98

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

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 3 mei 2014

  DEMO DAGEN



Een vrijwilliger van de Stichting 
Welzijn bestuurt de fiets en zorgt 
voor de snelheid. Op de fiets zitten 
acht versnellingen. De duo-passa-
gier kan meetrappen, maar dat is 
niet noodzakelijk. Uiteraard wer-
den er vrijdagmorgen ook proefrit-
jes gemaakt. 

Zo kregen Wilma Berns en Jan 
Breukink op een ritje door het 
centrum van Vorden veel bekijks. 
Wilma Berns, weer terug bij het 
Kulturhus: “Best wel even wennen. 
Je houdt het stuur vast, je kunt zelf 
niet sturen maar je kunt natuurlijk 
wel goed om je heen kijken”, zo zegt 
ze. De “Duo- fiets” heeft 8000 euro 
gekost. Het geld is bijeengebracht 
door de sponsors: Bleumink Profile, 
Vrouwen van Nu, Giesen (schoen-
mode), Boerstoel (schildersbedrijf), 
Vordense marktvereniging en de 
Stichting Activiteiten de Wehme.

Verder zijn er nog een drietal spon-
sors die anoniem willen blijven. 
De inwoners van Vorden kunnen 
vanaf 1 mei van deze bijzondere 
activiteit van maandag t/m vrijdag 
gebruik maken. 
Belangstellenden kunnen reserve-
ren via de Stichting Welzijn Vor-

den. Behalve op vrijdag en in het 
weekend kan men elke dag tussen 
9.00 en 11.00 uur bellen 0575- 
553405. Ook kan men tijdens het 
spreekuur gewoon even bij de 
Stichting Welzijn binnen lopen of 
een mailtje sturen naar w.berns@
sswb.nl.

Nieuwe “Duo-fiets” in gebruik 
in Vorden
Vorden - Vrijdagmorgen heeft 
de Stichting Welzijn Vorden 
op het plein naast Kulturhus 
Het Dorpscentrum, de nieuwe 
“Duo-fiets” in gebruik geno-
men. Welzijnsadviseur Wilma 
Berns:“De fiets biedt bijvoor-
beeld aan mensen met een be-
perking de gelegenheid om een 
tochtje te maken. Ook geschikt 
voor mensen die een poos niet 
hebben gefietst of niet meer 
durven te fietsen. Zij hebben 
nu de mogelijkheid om op deze 
fiets een ritje te maken”.

Wilma Berns en Jan Breukink

Hij gaf tekst en uitleg bij het grote 
aantal, veelal Tsjechische, gespeelde 
nummers en blies op bugel zijn par-
tijtje danig mee. Gertie Braakman 
gaat dikwijls naar het muziekland bij 
uitstek Tsjechië en komt dan terug 
met liedjes die in ons land nog niet 
bekend zijn. Joke en Herman Klein 
Teeselink namen deze avond het 
vocale gedeelte voor hun rekening. 
De muzikanten van de blaaskapel 
zijn voor het merendeel uit Laren 
afkomstig, doch ook Vorden heeft 
met Henk Pardijs en vader en zoon 
Gerrit en Koen Nijenhuis een flinke 
inbreng.

Op verzoek van Ab Velhorst Junior, 
voorzitter van de Oranjeverenging, 
werd de Oranjeavond (staand) begon-
nen net het zingen van het Wilhel-
mus. Loarns Plezeer bracht voor de 
pauze, volgens Tsjechische begrip-
pen, licht klassieke nummers. Liedjes 
zoals bijvoorbeeld Videnska met een 
prachtige trompetsolo van Dirkjan 
Bronsvoort. De gehele avond door wa-
ren er diverse solistische optredens 
van de verschillende muziekgroepen 
van Loarns Plezeer. Joke en Herman 
zongen o.m. op gevoelige wijze het 
nummer Junge Liebe. Na de pauze 
ging de blaaskapel op de populaire 

toer. De drankjes in de pauze had het 
publiek blijkbaar goed gedaan, want 
aan het verzoek van Gertie Braakman 
om `mit zu klatschen` werd veelvul-
dig gehoor gegeven. Bij sommige 
nummers werd er zelfs gedanst in 
de zaal en spontaan `ingehaakt`. Bij 
nummers als Wir Musikanten en Isa-
bel werd het publiek steeds enthou-
siaster. Bij het door Joke en Herman 
gezongen `Hoor je het ruisen der gol-
ven` neuriede de zaal zachtjes mee.

Koen Nijenhuis en Dirkjan Brons-
voort lieten nogmaals horen dat ze 
op trompet veel in hun mars heb-
ben, bijvoorbeeld bij het spelen van 
de Niagara Bolero waarbij ook Gertie 
Braakman zich niet onbetuigd liet. 
Bij het nummer Rosamunde waren 
veel blijken van herkenning in de 
zaal want in hun jeugd werd het lied 
na de Tweede Wereldoorlog populair 
met de tekst `Rats, kuch en bonen`.

Plezierige Oranjeavond in 
Vorden met Loarns Plezeer
Vorden - Het is in Vorden al jaren traditie dat de zaterdag voor Ko-
ninginnedag, thans dus Koningsdag, in Kulturhus Het Dorpscentrum 
een Oranjeavond wordt gehouden. Een avond waar met name de wat 
“oudere” Vordenaren naar toe komen, zo ook zaterdagavond 19 april. 
De Oranjevereniging had de zaal gezellig aangekleed met aan de wand 
een foto van ons koningspaar en kaarsjes op alle tafels. De Oranje-
avond werd opgeluisterd door de blaaskapel Loarns Plezeer onder lei-
ding van dirigent Gertie Braakman.

Vele kinderen hadden zich opgegeven 
voor het Junior Songfestival. Zaterdag 
was de spetterende finale waarin de 
grootste talenten zich aan het publiek 
lieten zien. Als een echte ster werden 
zij voorbereid op dit grote moment 
en voorafgaand aan de show werden 
de kinderen onder handen genomen 
door de visagie. Topartiesten moeten 
namelijk niet alleen over een gouden 
keel beschikken, maar ook een hele 
goede podiumperformance kunnen 
geven. De 11-jarige Ties Legtenberg 
uit Vorden had volgens de jury (die 
bestond uit Albert, bandleader van 

Papa di Grazi, Symone Boerstoel en
Jenneke Roekevis) het beste van beide
werelden en mag zich winnaar van
het Junior Songfestival noemen. Hij
zong het lied ‘Niemand weet alles’
van Kinderen voor Kinderen.

Liesbeth Bakker kijkt terug op een
zeer geslaagde avond. “Het was echt
fantastisch”, klinkt het enthousi-
ast. Het begon om 19.30 uur en om
19.00 uur zat de tent al helemaal vol!
Volgende jaar komt er zeker een vol-
gende editie. De eerste inschrijvingen
zijn al binnen!”

Ties Legtenberg wint 
Junior Songfestival

Vorden - Ties Legtenberg is de winnaar van het eerste Junior Songfes-
tival in Vorden geworden. De liedjescompetitie werd zaterdagavond
gehouden in de feesttent bij Bakker.

Ties Legtenberg zong de sterren van de hemel tijdens het Junior Songfestival. Foto: rob
Schmitz.

Hanneke adviseert (jong) volwasse-
nen bij het maken van keuzes, maar 
hoe zat het nou eigenlijk met haar ei-
gen keuzes? Hanneke vertelde in geu-
ren en kleuren over haar dromen als 
kind tot haar huidige baan als decaan 
en de keuze om haar eigen bedrijf 
te starten. Een tocht met verbazing 
en ontdekking, de essentie van het 
WoW-moment. Worden wie je bent 
en doen wat je kunt. 
De leden van het Ondernemerscafé 
kwamen ook aan de beurt om zich 
te verdiepen in hun persoonlijke keu-

zes. Ook zij bogen zich over vragen als 
‘welke droom hoop je ooit nog eens te 
verwezenlijken?’ en ‘wat zou je doen 
als je de lotto wint?’. Hanneke kreeg 
natuurlijk ook de nodige vragen en 
tips om de puntjes op de i te zetten in 
het verwezenlijken van haar droom. 
Want dat is de essentie van het VOC: 
elkaar verder helpen. Dit alles in de 
gemoedelijke en sfeervolle ambiance 
van het Ludgerusgebouw in Vierak-
ker. De innerlijke mens werd uiter-
aard niet vergeten, de gastvrije Gea 
en Jos van het Ludgerus zorgden voor 
een heerlijk diner met producten uit 
de buurt. Kortom, ook de derde the-
ma-avond van het VOC kan dus met 
recht een succes worden genoemd. 

Op donderdag 15 mei is er weer een 
thema-avond bij het Vordens Onder-
nemerscafé. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn? Mail dan naar vordensonder-
nemerscafé@gmail.com. Ook niet-
ondernemers en introducés zijn van 
harte welkom. Wij ontmoeten u 
graag!

Kleurrijke thema-avond Vordens Ondernemerscafé 

Wat wilde je als kind worden?
Vorden - Het was weer een bijzon-
der gezellige avond, donderdag 
17 april bij het Vordens Onderne-
merscafé. De steeds meer bekend-
heid genietende thema-avond 
stond dit keer in het teken van 
loopbaanontwikkeling. Hanneke 
Heinen, sinds de zomer van vo-
rig jaar actief met haar bedrijfje 
‘WoW-moment’, nam de aanwe-
zigen mee naar haar eigen WoW-
momenten

Woensdag 14 mei is de jaarlijkse dag-
tocht, dit keer naar de gevangenis in 
Veenhuizen en de Vesting Boertange. 
Ook familie en vriendinnen van de 
leden zijn welkom. De dag wordt af-
gesloten met een diner. Opgave en 
nadere inlichtingen bij het bestuur.

Oecumenische 
Vrouwengroep 
Wichmond- 
Vierakker
Wichmond - Het bestuur van de 
Oecumenische Vrouwengroep 
Wichmond- Vierakker heeft in 
april en mei nog twee aantrek-
kelijke uitjes gepland: woens-
dagmiddag 30 april wordt er een 
bezoek gebracht aan “Ars longa” 
in Drempt. Deze mooie tuin staat 
vol met kunst en tuinmeubels.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Fietspakker.nl  

Welke fi ets kiest U?

Kijk op onze 
site!

E-bikes - Stads - Sports - Lifestyle en Kinderfietsen

Broederenkerkplein 1-7, Zutphen

fietspakker.nl is een onderdeel van: addink tweewielers



de planning dienen we ons op tijd aan te melden. Voor meer 
informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Ans 
Vermeulen 0575-465281.

Lustrum lunch voor senioren
Op dinsdag 25 maart hebben Sensire en Stichting Welzijn 
Hengelo voor de vijfde keer een lunch voor senioren kun-
nen aanbieden en dit was een groot succes. Dank voor uw 
opkomst en enthousiasme. De duofiets van Sensire werd 
hierbij gepresenteerd. Deze duofiets is van allerlei aanpas-
sing voorzien en hierdoor bruikbaar gemaakt voor een groot 
publiek. Voor meer informatie en reservering kunt u bellen 
naar 0575-469248.

Tijdens vakantie plezier met tablet?
Het blijkt dat veel mensen wel een tablet hebben van bijvoor-
beeld Samsung, maar nog niet weten wat hiermee allemaal 
mogelijk is. Zij konden ook niet deelnemen aan de cursus die 
wij al hebben georganiseerd. Toch willen we ons inspannen 
om ook deze mensen wegwijs maken. Hebt u ook een ander 
merk tablet en zou u ook graag een cursus willen? Dan kunt 
u zich nu opgeven. Bij voldoende deelname, 4 á 5 personen, 
proberen we ook voor u een cursus te organiseren, misschien 
zelfs nog voor de vakantie! Bel met 0575-450029.

Formulierenhulp
Inwoners van Bronckhorst met een laag inkomen kunnen 
in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van 
bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportclub, zwemles, een 
ouderenvereniging, concertbezoek. Ook voor kosten voor 
schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar en aanschaf van een 
computer voor kinderen in de brugklas is het mogelijk een 
bijdrage aan te vragen. Dit heet een participatiebijdrage en 
kunt u zelf aanvragen bij de gemeente.
Hebt u hulp nodig bij het invullen van zo’n aanvraagformu-
lier of andere formulieren? En is er in uw omgeving niemand 
die u daarmee kan helpen? Neem dan contact met ons op. 
Gegevens boven aan de pagina. Wij kunnen u wellicht hel-
pen door en vrijwilliger in te schakelen.

Gratis hulp
Nog steeds is Hester van Meurs op de woensdagen van de 
even weken in de zaal van De Bongerd aanwezig om kleine 
kledingreparaties voor u te verrichten. De hulp is gratis. 
Benodigd materiaal, bijvoorbeeld rits moet u wel zelf 
meenemen. U bent welkom van 9.30 tot 11.30 uur.

Fietstocht
Het bestuur van de Stichting Oranje Feesten Toldijk organi-
seert dit jaar op 18 mei haar jaarlijkse fietstocht voor jong en 
oud. Er zijn routes van ca.10 km en ca. 30 km uitgezet. Beide 
tochten starten tussen 13.00 en 14.30 uur bij Den Bremer. 
Hier is tevens het eindpunt. Inschrijfgeld is voor fietsende 
kinderen tot en met 12 jaar € 5,- oudere jeugd en volwassenen 
€ 7,50. Dit bedrag is inclusief een consumptie tijdens de pau-
ze en een naturel pannenkoek bij Den Bremer aan het eind. 

Gedenkbord op bestemming
In 1944 stopt Steenderens wijkzuster Johanna Elisabeth Her-
berts met werken. Ze is dan vanaf 1919 wijkzuster geweest 
in de gemeenten Steenderen en Drempt, Hummelo en Kep-
pel. Bij haar afscheid krijgt ze van de dankbare bevolking 
een met de hand beschilderd wandbord aangeboden. Bij het 
overlijden van zuster Herberts komt uit de erfenis het bord 

tevoorschijn en verhuist naar een neef. Na het overlijden van
de neef ruimen vrienden het huis uit, komen het bord tegen
en vinden dat het weer terug moet naar de oorsprong. Ze
nemen contact op met Bart van Wilsem uit Steenderen.
Zij benadert Martje Eggens als voorzitter van Welzijn Steen-
deren, die op haar beurt Martin Nieuwenhuis, voorzitter van
De Bongerd, benadert. Beiden kunnen zich vinden in het
plan van plaatsing in De Bongerd. Maandag 31 maart 16.00
uur is het bord onder belangstelling van bewoners en de
huidige ‘wijkzusters’ opgehangen. Na een jarenlange reis is
het herdenkingsbord voor zuster Herberts weer terug op de
plaats van herkomst: Steenderen. 

De duo-fiets voor de inwoners van Vorden
Deze activiteit is mede tot stand gekomen door samenwer-
king en financiële ondersteuning van een aantal bedrijven,
instellingen en verenigingen uit Vorden. Vanaf 1 mei kun-
nen de inwoners gebruik gaan maken van deze bijzondere
activiteit, van maandag tot en met vrijdag. De duo-fiets is een
veilige, dubbele fiets, waar twee personen naast elkaar, een
fietstocht kunnen maken. Hoe mooi kan dit zijn, een tochtje
door Vorden of haar schitterende omgeving. Een vrijwilliger
gaat als begeleiding mee. Eindelijk weer eens een fietstocht
maken. U kunt reserveren via Stichting Welzijn Vorden. Van
maandag tot en met donderdag tussen 9.00-11.00 uur kunt
u bellen: 553405, inlopen tijdens het spreekuur of mailen,
w.berns@sswb.nl  
Indien mogelijk graag ruim van te voren reserveren in ver-
band met het inplannen van de vrijwilliger. Heeft u genoten
van de fietstocht, dan mag u een kleine eigen bijdrage geven.

Geheugenspreekuur in Vorden
In Kulturhus het Dorpscentrum wordt op 27 mei een geheu-
genspreekuur gehouden van 10.00-11.00 uur door GG-Net,
waarvoor u een afspraak kunt maken met de welzijnsadviseur
Wilma Berns, tel. 553405. 

Waarom het geheugenspreekuur?
Op het geheugenspreekuur heeft men de tijd en de deskun-
digheid om een eerste inschatting te maken wat de oorzaak
van de geheugenklachten zou kunnen zijn en of verdere
hulp nodig is. Heeft u dus geheugenklachten (of aanverwan-
te problemen zoals angst, gepieker, concentratieproblemen
of somberheid) óf heeft u in de naaste omgeving iemand met
dergelijke problemen én wilt u er meer over weten: bezoek
het geheugenspreekuur! 

Repair Café: zaterdag 10 mei Van 10.00-12.30 uur
Deze ochtend staat in het teken van ons 1-jarigbestaan!
Wij nodigen u daarom van harte uit om te komen. Neemt
u iets te repareren mee, dan zorgen wij voor een traktatie
bij de koffie/thee.

Rijbewijskeuring 75+ via ouderenbonden
Op zaterdag 24 mei om 13.15 uur (organisatie PCOB) is er
weer een rijbewijskeuring. Voor wie 75 jaar is of ouder moet
zich voor een nieuw rijbewijs eens in de vijf jaar laten keu-
ren. Belangstellenden voor de keuring kunnen, voor de aan-
melding en/of informatie, dagelijks tussen 10.00 en 17.00
uur bellen naar 0575-550806. De rijbewijskeuring bedraagt
€ 25,- en wordt door arts Van Remmen verricht. De opbrengs-
ten van deze keuringen schenkt hij aan een project voor ont-
wikkelingshulp. Locatie: woon- en zorgcentrum, De Wehme,
Nieuwstad 32 in Vorden.

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

Dtm Activiteit Plaats Tijd
29-04 SWSteenderen: dvd 25 jaar welzijn/
 ontmoeting met wijkagent De Bongerd, Steenderen 15.00 uur
30-04 Regelzorg: rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300 
01-05 Bejaardenkring Vorden: div. onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
01-05 Parel van Baak: eerste openstelling Kerk Baak 13.30 uur
04-05 Parel van Baak: pleinmarkt Rondom de kerk 
07-05 ZonnebloemHengelo/Keijenborg:
 rondje Bronckhorst Opgeven 0575-441201 
08-05 PCOB Vorden: excursie naar Olst Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
08-05 SWVorden: spreekuur gehoorproblemen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
10-05 SWVorden: Repaircafé Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
12-05 SWVorden: Vriendschap 55+ koffiemorgen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
13-05 Alzheimercafé, diverse onderwerpen Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
14-05 Ons Contact: reisje, bestemming onbekend 
14-05 SWSteenderen: kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
15-05 Bejaardenkring Vorden: div. onderwerpen Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
18-05 Geloofsgemeenschap Steenderen: start
 jubileumjaar, fietstocht of iets dergelijks Steenderen 
18-05 Stichting Oranjefeest Toldijk: fietstochten De Bremer, Toldijk 13.00 uur
20-05 SWSteenderen: schoenverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
21-05 ANBO Hengelo/Steenderen:
 busreis naar Ooijpolder
21-05 SWSteenderen: bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
22-05 KBO IJsselsenioren: autotocht 

Website
Steeds meer is er informatie te vinden op internet. We nodigen u uit om ook de websites 
van de lokale stichtingen te bezoeken. Op de website kunnen we veel meer informatie 
plaatsen dan op deze plek. U vindt daar alle mogelijkheden die lokaal worden 
aangeboden, maar ook gemeente breed, op het gebied van advisering en ondersteuning, 
het activiteitenaanbod, ons cursusaanbod, de vrijwilligersondersteuning, het vrij-
willigerswerk onze laatste nieuwtjes enzovoorts. Website: www.sswb.nl

Hoort u slecht
Elke 2e donderdagmorgen van de maand is er een inloopspreekuur voor mensen met 
hoorproblemen. Vrijwilligers van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden re-
gelen dit in samenwerking met Stichting Welzijn Vorden. Het eerstvolgende spreek-
uur is: 10 april. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn er ervaringsdeskundigen aanwezig 
waar u met al uw vragen terecht kunt. U vindt hen bij Stichting Welzijn Vorden, zij-
ingang van het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat 6 in Vorden. U bent van harte 
welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor informatie kunt u terecht bij: ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl of w.berns@sswb.nl

Lekker weg?
In de zomer wordt door een echtpaar uit Vorden een vakantieweek voor senioren 
georganiseerd. In de winter regelen ze een midweek. Doelstelling: gezellig met leef-
tijdsgenoten, geheel verzorgd op vakantie gaan. De rollator meenemen is mogelijk. U 
moet zich hoofdzakelijk zelfstandig kunnen redden. In overleg is enige ondersteuning 
mogelijk. Contactpersoon: mevrouw D. Wolsing, 0575-552771.

Museumplusbus
We zijn weer ingeloot voor de museumplusbus, een gratis dagje uit op vrijdag 8 au-
gustus naar het Twentse Wellemuseum in Enschede. Geef u alvast op, in verband met 

Onder Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

Telefonisch: maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30 uur

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Steenderen:
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

Onder Stichting Welzijn Drempt Hummelo & Keppel:
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel, 

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

Onder Stichting Welzijn Hengelo:
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 

tel: 0575-465281, mobiel: 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Onder Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Onder Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. 

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 10.00 uur

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

elke tweede woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl / Website: www.welzijnzelhem.nl



De Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft op 9 april 
2014 het bestemmingsplan voor een 
nieuw agrarisch bouwvlak aan de 
Bonte Koeweg in Baak vernietigd. 
Dit omdat met een onderzoek on-
voldoende is aangetoond dat er geen 
significant effect is op de omliggen-
de Natura 2000-gebieden. Om toch 
een vervolg te kunnen geven aan de 
procedure zal de familie Pardijs een 
nieuw onderzoek in de vorm van een 
passende beoordeling en indien nodig 
een Milieu Effect Rapportage (MER) 
laten opstellen, zodat deze omissie 
wordt hersteld en een nieuwe be-
stemmingsplanprocedure kan wor-
den opgestart. Nadat de onderzoeken 
zijn uitgevoerd, zal naar verwachting 
het ontwerp-bestemmingsplan in het 
najaar ter inzage gelegd kunnen wor-
den. 

Naast het bestemmingsplan is de 
belangrijkste vergunning voor het 
bedrijf de in 2012 verleende natuur-
beschermingswet-vergunning. Deze 
is tot stand gekomen door overname 
van ammoniakrechten uit de regio. 
Met deze onherroepelijke vergunning 
kan het melkveehouderijbedrijf, als 
ook het bestemmingsplan van kracht 
is, te zijner tijd wel opstarten.  

De familie Pardijs betreurt de ver-
traging die ontstaan is door de Raad 
van State-uitspraak. Ze gaan er echter 
vanuit dat na uitvoering van het aan-
vullende onderzoek en het opnieuw 
doorlopen van de bestemmingsplan-
procedure, de bedrijfsverplaatsing 
spoedig gerealiseerd kan worden om 
een nieuwe toekomst in de Baker-
waard op te bouwen.

Aanvullend onderzoek 
nodig bij bestemmings-
planprocedure melkvee-
houderij Bakerwaard
Baak - Het melkveehouderijbedrijf van de familie Pardijs op het land-
goed Hackfort bij Vierakker heeft op de huidige plek met laag gelegen 
gronden langs de Baakse Beek onvoldoende perspectief voor een duur-
zame bedrijfsvoering. Vanwege de natuur- en wateropgave in dat ge-
bied is verbetering van de landbouwkundige gebruiksmogelijkheden 
van de gronden geen reële oplossing. De familie Pardijs is daarom op 
zoek gegaan naar een ander geschikt bedrijf of bedrijfslocatie om de 
grondgebonden bedrijfsvoering te kunnen voortzetten en heeft deze 
gevonden in de Bakerwaard. Naast de aankoop van circa 50 ha grond 
zijn de benodigde procedures opgestart om de benodigde bedrijfsge-
bouwen en een bedrijfswoning te kunnen stichten.

De Vordense Raadhuisstraat staat 
31 mei helemaal in het teken van 
het ambacht. Wandelend langs zo’n 
30 kramen krijgt men zicht op een 
verscheidenheid aan handgemaakte 
producten. Hier worden demonstra-
ties gegeven, vragen beantwoord en 
producten getoond. Bij sommigen 
mag men aanschuiven om zelf iets 
uit te proberen. Bij Maggy Deenik 
kan men onder begeleiding op de 
draaischijf een potje draaien. Bij Mir-
the leer je hoe je zelf een verzorgings-
product kan maken. Bij Marry kun je 
aanschuiven om zelf een simpele tas 
of  een sieraad  van binnenband  in 
elkaar te zetten. 
De imker Arjan Faber  vertelt vol 
passie over de bij en hoe honing ont-
staat... hij laat zien hoe een bijenkorf 
gevlochten wordt. Stoelenmatter Ap-
pie Pasman vernieuwt de zitting van 
een oude stoel en laat de techniek 
van het webbingvlechten zien. Het 
bewerken van stro en vlechten van 
band waar dan weer mooie strosym-
bolen van gemaakt kunnen worden 
of een hoedenspeld. 
Heel bijzonder zijn de extreem aparte 
hoeden Meta Leefkens, een grootheid 
op haar vakgebied, die al in binnen 
en buitenland vele prijzen  won met 
door haar ontworpen hoeden. Ze zijn 
deze dag niet alleen bij haar stand 
te zien ze worden ook geshowd bij 
de modeshow die drie maal  gehou-
den wordt in de Raadhuisstraat. Het 
echtpaar Leefkens stimuleert elkaar 
op artistiek terrein want haar man 
Bert heeft zij eigen plek waar hij zich 
uitleeft in het tingieten. Hij vervaar-
digt ambachtelijke producten zoals 
tinnen borden, schalen, bekers en 
allerlei figuurtjes, die dan ook weer 
verwerkt worden tot hele aparte hals-
sieraden. 
Van mooie houtsoorten draait Nant-
ko Bosscher allerlei voorwerpen. Hel-
een Beukema maakt ook mooie figu-

ren in hout. Met houtbrandschilde-
ren worden geschenkdozen of andere 
cadeau- artikelen gemaakt. Mirthe 
Kreunen heeft opgeknapte woonac-
cessoires en verrast iedereen met een 
keur aan creatieve invallen.
De  Weckpot staat voor Hannie 
Schotsman, die u laat kennismaken 
met haar vele variaties in  jams, chut-
neys en compotes. Voor men iets 
koopt kan men even  proeven hoe het 
smaakt. Dan is er Gerda Kamperman 
van de “Elzentuin” met haar prach-
tige bloemdecoraties  van hele kleine 
boeketjes tot grotere decoraties, maar 
altijd met een natuurlijke inslag. 
Heel subtiel combineert zij de mooie 
kleuren van planten en bloemen met 
mooi aardewerk of glaswerk. Tea Gr. 
Nuelend laat zien hoe zij verschillen-
de zeepkettingen maakt.
Hanneke Vruggink kan nog kant-
klossen, een ambacht dat langzamer-
hand uitsterft. Zij laat zien hoe ze op 
een kussen met heel veel klosjes een 
mooi kantwerk weet te maken, heel 
fijntjes in naturel of mooie pasteltin-
ten. 
Conny Wolthuis is daarentegen met 
een rondbreinaald bezig, zij maakt 
zeer fijn ajour breiwerk dat ook goed 
te dragen is zoals een bolero, omslag-
doek of sjaal. Ineke van Stiphout is 
die dag in de weer met vilt op zijde 
waar ze  sjaals, omslagdoeken en an-
dere voorwerpen van heeft gemaakt. 
Deze mooie patronen en kleuren zijn 
ook te bewonderen tijdens de show.
Marietje Noordkamp (ook bekend als 
Mineke Wildspieker) beschildert zij-
den sjaals in de mooiste kleurencom-
binaties en creëert zo unieke sieraden 
voor dameshalzen. Met plezier laat ze 
zien hoe die sjaals kunt dragen.
Ans Hiestand staat met schilderijen 
in verschillende technieken en met 
sieraden van fiets- binnenbanden en 
ondertussen maakt ze nog een oor-
bel, armband of halssieraad. Ook in 

de show dragen de modellen haar 
ontwerpen. Agnes ter Stege schildert 
weer heel anders en boetseert beel-
den. Bea v. Petersen is een keramiste 
die met de hand onder meer vogel-
tjes, bloemen, schalen, kippen maakt. 
Haar kleurenkeuze is werkelijk erg 
goed. Leny Boes maakt Glas in Lood 
en Tiffany. Ze laat zien hoe ze glas 
snijdt en verwerkt tot een raam of 
een lamp. Nora Willemse is een ster 
in het maken van hele kleine popjes. 
Haar producten staan bekend als ge-
vilte zonnenkindpopjes met mooie, 
lieve koppies. Marry Potjes heeft ver-
schillende kledingstukken en tassen 
gemaakt van uiteenlopend materiaal, 
die ook bij de show te zien zijn.
Wie verstaat er nog het vak van pa-
pierscheppen? Harold Wijers laat 
het hele proces zien: hoe van pulp 
handgemaakt papier gemaakt wordt. 
Soms met vezels er in verwerkt van 
b.v. olifantenpoep of bloemenblaad-
jes. Harmke Sprenger verwerkt pa-
pier weer tot mooie geschenkdozen, 
mappen en boeken haar ambacht is 
boekbinden en kartonnage. De hoe-

denmaakster, Frida Pelgrum, laat de 
techniek van het hoedenmaken zien. 
Naast al deze ambachten is er meer te 
zien in de Raadhuisstraat. Sensire en 
de Buurtzorg staan er met een stand 
en geven er uitleg over hun werk. 
Ook de bibliotheek, gevestigd hier, 
laat zich niet onbetuigd en bemant 
een kraam, terwijl er binnen wordt  
voorgelezen.
Dan krijgt het publiek de kans de 
JAWA motoren van Ben Scholten te 
zien. Een mooie kans om zijn bijzon-
dere verzameling te bekijken.

Modeshow
Voor de bibliotheek komt de cat-
walk te liggen waar u een paar keer 
een complete show kunt zien van de 
door de ambachtslieden gemaakte 
kledingstukken, tassen, sieraden en 
hoeden, geshowd door de Vordense 
dames en heren.
Kortom, een straat waar veel is te 
beleven en te zien voor jong en oud, 
waar je ideeën op kunt doen en mis-
schien iets wilt kopen om thuis nog 
eens terug te denken aan deze dag.

Groot heropenings-
evenement in Vorden
De werkzaamheden die Vorden lange tijd ontregeld hebben lopen nu 
ten einde. Tijd voor een feestelijke dag voor de hele bevolking. Op 
zaterdag 31 mei zullen de nieuw ingerichte straten plaats bieden aan 
veel uiteenlopende activiteiten. De groep vrijwilligers die de stichting 
Van Vorden Voor Vorden vormt, Ben Scholten laat zijn heeft veel werk 
verzet om voor iedereen een aantrekkelijk programma te maken met 
sport, muziek, kunst, ambachten en historie. De komende weken zal 
steeds een van de straten in de schijnwerpers staan en nu is dat: de 
Raadhuisstraat die wordt omgetoverd in een kunst- en ambachts-
markt.

Kom woensdag 30 april van 13.00 tot
17.00 uur naar landgoed Velhorst
bij Lochem en je helpt mee aan het
onderzoek naar amfibieën. Je gaat
zelf aan de slag met schepnet, loep-
potje en zoekkaart om de vangst te
bekijken. De ontdekte waterdieren 
worden genoteerd. Bezoek aan 4 tot
5 poelen. Deelname kost € 5,- per 
kind (tot 12 jaar), € 9,- voor leden van
Natuurmonumenten en € 15,- voor
niet-leden. Prijs is inclusief consump-
tie. Wel van te voren reserveren via
www.natuurmonumenten.nl/activi-
teiten of telefonisch bij de ledenser-
vice, 035 - 655 99 55.

Workshop amfi-
bieën op land-
goed Velhorst
Vorden - Leer kikkers, padden, 
vissen en salamanders beter ken-
nen met de Workshop Amfibieën
op de Velhorst en ontdek zelf je
vangst. Ga in de meivakantie mee
met de boswachters op zoek naar
deze fascinerende dieren.

Onderweg is een stop gepland waar
de deelnemers worden getrakteerd 
op koffie met iets lekkers. Deelne-
mers kunnen zich op zondagmiddag
4 mei inschrijven bij de Wildenbor-
chse Kapel aan de Kapelweg 1, tussen
13.00 en 14.00 uur. De kosten bedra-
gen € 4,00 per persoon.

Fietstocht 
Wildenborch
Vorden - Zondagmiddag 4 mei
wordt in de Wildenborch een 
fietstocht georganiseerd voor het
hele gezin. De tocht heeft een
lengte van ongeveer 30 kilometer
door een prachtig gebied en over
voor velen onbekende wegen en
paden.

- advertorial -

Vereniging Bomenbelang krijgt nieuwe 
voorzitter

Vereniging Bomenbelang 
Bronckhorst krijgt een nieuwe 
voorzitter. Op de jaarlijkse al-
gemene ledenvergadering op 
dinsdag 6 mei in het Dorpscen-
trum in Vorden wordt hij of zij 
benoemd. 

Bomenbelang was de laatste jaren 
druk bezig met het beschermen 
van de gezonde platanen en kas-
tanjes in het centrum van Vorden. 
Dat mocht helaas niet baten. Eind 
vorig jaar volgde de dreigende kap 
van een unieke laan met thuja’s in 
Hengelo voor enkele parkeerplaat-
sen. Dat laatste hebben we voorlo-
pig tegen weten te houden. 

Bomenbelang is opgericht om 
mooie en belangrijke bomen te be-
schermen. Dat doel is anno 2014 
nog steeds actueel. Het bereiken 
van dat doel kost veel tijd. Het liefst 
zijn we alleen maar bezig met het 
doorgeven van het belang en het 
nut van groen in de dorpen. Maar 
het kostte bijvoorbeeld ruim 7 jaar 
om op het marktplein in Vorden 
twee bomen te krijgen ter com-

pensatie van de twee Amerikaanse 
eiken die tot in de jaren 90 naast 
de kerk stonden. In overleg met de 
gemeente koos Bomenbelang vorig 
jaar voor het planten van scharla-
keneiken achter het Meestershuis. 

Het overleg op het gemeentehuis is 
in beider belang: een fraai aange-
zicht van de dorpen met voldoende 
groen is ook voor de gemeente 
wenselijk. Dat overleg leidde er 
onder andere toe dat de winterlin-
des die in Vorden geplant zijn, een 
maatje groter geworden zijn dan 
oorspronkelijk gepland.

Bomen zijn belangrijk voor de ge-
zondheid van de omwonenden. 
De bomen in uw tuin zijn dus ook 
goed voor uw omgeving. Ze trek-
ken bovendien veel vogels. Bomen 
zijn geen straatmeubilair. Ze zijn 
de enige levende onderdelen van 
een straat. Bij herinrichting van 
een straat moet je uitgaan van die 
bomen, want die groeien en heb-
ben ruimte nodig. Een boom is 
geen lantaarnpaal die je zo maar 
kunt verplaatsen. De sfeer van een 

straat of plein wordt voor een groot 
deel bepaald door het groen. 

In onze gemeente staan ruim 125 
bomen die op de landelijke lijst van 
monumentale bomen voorkomen. 
De vereniging is bezig met de voor-
bereidingen voor een fietsroute 
langs deze bomen. Ook moeten we 
deze bomen controleren. Verkeren 
ze nog in goede staat? Moeten er 
nieuwe bomen op de lijst komen? 
Voor deze bomenschouw kan de 
vereniging nog hulp gebruiken.

Bomenbelang werkt mee aan 
Boomfeestdag. Samen met ’t On-
derholt, Piek Zweverink en Inhet-
groen zorgen we ervoor dat nu 
zonder kosten leerlingen van de 
hoogste klassen van de basisscho-
len plezier beleven aan het planten 
van boompjes. De 11 deelnemende 
scholen vinden het een succes. 

Iedere week groen nieuws
Wilt u ook een bijdrage leveren 
aan de bescherming van het groen 
in onze gemeente en hebt u tijd 
om mee te gaan ‘boomschouwen’ 
of mee te helpen aan de samenstel-
ling van fietsroutes langs de monu-
mentale bomen, meldt u dan aan 
als lid van Vereniging Bomenbe-
lang. Het kost u slechts minimaal 
12,50 euro per jaar. 
Kijk op www.bomenbelang.nl. Ie-
dere dinsdag verschijnt daarop bij-
voorbeeld het laatste nieuws over 
de stand van zaken rond de kap-
vergunningen. Overweegt u lid te 
worden van Vereniging Bomenbe-
lang, kom dan op 6 mei naar onze 
jaarvergadering. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur. Of neem con-
tact op.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst
Molenweg 11, 7251 ED VORDEN
(0575) 470 530
www.bomenbelang.nl



Vanuit de hele regio zijn er ruim 30 
ondernemers aanwezig met o.a.: mo-
de, cosmetica, cadeau artikelen, de-
coratie, brocante, welness, en beauty. 
Het belooft een heerlijke avond te 
worden dus neem gerust dochters, 
moeders, zussen of vriendinnen mee 
want jong en oud is welkom! Haal de-
ze avond het cadeau voor je moeder, 
oma of jezelf voor Moederdag. Kinde-
ren kunnen van 18.00 uur tot 20.00 
uur komen om zelf een armband of 
een zeepketting te maken tegen een 
kleine vergoeding. 
Om 22.00 uur is er een verloting met 
als hoofdprijs een beautybehandeling 
en diverse andere leuke, lekkere en 

waardevolle prijzen. De prijzen wor-
den uitgereikt aan de dames die aan-
wezig zijn. Zet 6 mei 2014 alvast in je
agenda. De zaal gaat open om 19.00
uur open. Kaarten kosten ter plekke
€ 7,50 dit is inclusief een kopje koffie
en een lootje. 

Kaarten in de voorverkoop € 5,00
te koop bij de Heksenlaak  en te be-
stellen door een mail te sturen naar
dini@reurei.com. De kaarten liggen
dan 6 mei voor u klaar. Voor meer in-
formatie kunt u Dini Schepers bellen
(06-54353728) of kijk op de facebook-
pagina: https://www.facebook.com/#!/
wellnessenbeauty.

Ladies night bij de 
Heksenlaak in Zwiep

Barchem - Dinsdagavond  6 mei wordt er een Ladies Night georga-
niseerd in de zalen van de Heksenlaak Zwiepseweg 32 te Barchem.
Een gezellig avondje uit voor de vrouw met alles op het gebied van de
nieuwste mode-, cadeau- en lifestyle trends! Bovendien is er een verlo-
ting met als hoofdprijs een beautybehandeling!

In 1968 is men voor het eerst begon-
nen met collecteren, zij haalden toen 
150.000 gulden op. Het geld van de 
collectes van de Hartstichting wordt 
besteed aan voorlichting, preventie 

en patiëntenzorg en is van levensbe-
lang. 

De leden van de Hartstichting in de 
regio Vorden en omstreken zijn trots 

op de trouwe collectanten. Dit jaar 
hebben zij zelfs twee collectanten die 
al 10 jaar langs de deur gaan voor de 
Hartstichting. Dit zijn Aleike Abbink 
en Ansje Vrielink. Namens de Hart-
stichting worden zij en ander collec-
tanten bedankt voor hun inzet. 

Ook bedankt de Hartstichting ieder-
een die een bijdrage heeft geleverd 
aan de collecte.

De Hartstichting bestaat dit jaar 
50 jaar
Regio - Dit jaar bestaat de Hartstichting alweer 50 jaar. In Vorden, 
Kranenburg en Wichmond zijn 50 collectanten op pad gegaan en heb-
ben zij 4 nieuwe vrijwilligers mogen begroeten, die zich graag willen 
inzetten voor dit goede doel. De totale opbrengst is het mooie bedrag 
van € 3.106,00.

In Nederland waren in totaal bijna 
200 kampen, sommigen bestonden 
lange tijd, anderen slechts heel kort. 
De bewakers van deze kampen waren 
lieden die veelal behoorden tot de 
Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en 
waren afkomstig uit het verzet. Nu 
waren de rollen opeens omgedraaid: 
de leden van de Nationaal Socialisti-
sche Beweging (NSB ‘ers) waren nu 
degenen die gearresteerd, vernederd 
en geïnterneerd werden. Dit geheel 
zorgde wel voor onrust in de kampen 
in de eerste maanden van de zuive-
ring. Deze maanden was er chaos, 
slechte voedselvoorziening en soms 
zelfs afwezigheid van medische ver-
zorging. Rancune, haat en mishande-
lingen jegens de geïnterneerde NSB-
ers stak soms de kop op. Niet in elk 
interneringskamp maar wel in vele. 

Dominee van der Vaart-Smit, een 
oud NSB’er die zelf in verschillende 
interneringskampen had gezeten, 
publiceerde in 1949 zijn aanklacht in 
“Rapport Kamptoestanden 1944-’45 
- ‘48”. Dit rapport, geschreven door 
een NSB’er, is vermoedelijk subjectief 
en geschreven vanuit het gezichts-
veld van een NSB’er. Hij beschrijft 
vele verschrikkingen die de geïnter-
neerden volgens hem hadden moe-
ten doorstaan. Woorden als zware 
mishandelingen, afranselingen met 
geweerkolf of stuk hout, vernederin-
gen en onmenselijke gedragingen, 
ja zelfs opsomming van mishande-
lingen aan hen die het niet meer na 
konden vertellen kwamen voor. In 
het hoofdstuk Moorden en Mishan-
delingen in bewaringskampen en 
interneringskampen in 1945 en 1946 
komt het volgende voor over Vorden, 
wat de namen betreft worden deze 
slechts met de initialen genoemd.
Citaat:”...Ja, hoevelen hebben in kel-
ders gewoond!  De Hr G.B. van V. 

uit L. werd in augustus 1945 in het 
kamp ‘t Poeske bij Vorden, na bij het  
fouilleren geweldig geslagen te zijn, 
in een donkere, ongeventileerde kel-
der gestopt, waarvan de hele vloer 
enkele centimeters hoog bedekt was 
met een laag uitwerpselen en urine, 
blijkbaar van eerdere slachtoffers af-
komstig, die eveneens geen andere  
gelegenheid gehad hadden. Deze 
kelderbewoner werd te Vorden zo 
geslagen, dat eerst zijn bovenbeen 
brak, een kies uit zijn mond vloog 
en zijn bovenlip in tweeën gespleten 
werd. Enkele dagen later werd met 
stenguns zijn gezicht zo stuk gesla-
gen, dat hij volkomen onherkenbaar 
werd. Zijn benen waren beiden stuk, 
zijn rug en bekken zo erg beschadigd 
dat hij levenslang invalide blijft en hij 
nu, na twee jaren, zich nog niet zon-

der pijn bewegen kan. Zijn halfzuster 
mevr. A.R. te D. zond over zijn geval 
op 9 april 1947 een uitvoerige klacht 
aan de procureur-fiscaal te Arnhem 
en aan de Minister van Justitie. Getui-
gen, onder andere de behandelende 
arts worden hierbij genoemd.” Ver-
der wordt genoemd het kelderkot 
van kasteel Engelenburg te Brum-
men, een kelder in de Nederlandsche 
Seintoestellenfabriek te Hilversum 
en verder Harderwijk, Harskamp 
Meppel etcetera.
De tijd van chaos en wraakzucht 
heeft kort geduurd. Toen de verhalen 
hiervan naar buiten kwamen stelde 
de Regering een Onderzoekscommis-
sie aan en nog voordat de commissie 
haar bevindingen bekend maakte 
veranderde de situatie in de kampen 
in positieve zin.

Interneringskamp ’t Poeske  
te Vorden 1945
Vorden - Toen de Tweede Wereld-
oorlog in Nederland ten einde 
kwam begon een intense periode 
voor de Nederlandse bevolking. 
Er zijn toen tussen de 120.000 
en 150.000 “foute” Nederlanders 
opgepakt en geplaatst in provi-
sorisch daarvoor ingerichte in-
terneringskampen in afwachting 
van hun berechting. Bij navraag 
bleek dat kamp ‘t Poeske een 
ruimte in de kelder van de vlees-
fabriek van Poesse te Vorden was, 
nabij het station. Martin Gabriël 
uit Vorden zou graag in contact 
komen met mensen die kamp ‘t 
Poeske kennen, er meer over kun-
nen vertellen of zelfs foto’s heb-
ben (mail naar mhm.gabriel@

De eerste helft van de wedstrijd on-
der leiding van scheidsrechter H.J. 
Nijenhuis, werd gespeeld in de regen. 
Basteom scoorde onder deze omstan-
digheden toch twee keer. Het publiek 
was toen al in een opperbeste stem-
ming, net als het team. Maar er moest 
toch nog een helft worden gespeeld.
Na de rust werd het langzaamaan 
droog. De strijd duurde voort. In een 
moment van onrust voor het goal van 
Socii kon toch de bal door Basteom 
in het doel worden geschoten. Een 
jubelstemming ontstond in en rond 
het veld voor een 3-0 stand. De winst 
leek binnen, maar Socii wilde toch 
een punt scoren en kwam steeds op-
nieuw terug. Dan, met nog een twin-
tig minuten te spelen, kon het gast-
team het doel vinden, maar deze 3-1 
bleef op het scorebord staan.

Aan de oproep om SV Basteom deze
zondagmiddag in Sportpark Het Hoo-
ge Wessel in Steenderen te komen 
aanmoedigen werd goed gehoor ge-
geven. De wedstrijd Basteom 1 - Socii
1 werd door jong en oud gezien.
Na de gewonnen wedstrijd werd
vuurwerk afgeschoten. Voorzitter Je-
roen Beuseker was trots. “Het is een
uniek moment denk ik, dat wij in
het eerste jaar samen met deze hel-
den het gepresteerd hebben om nu
al kampioen te zijn.” Niet alleen het
eerste elftal werd kampioen, maar
de hele vereniging werd kampioen
en daarvoor werd een groot applaus
gevraagd.
Na het officieel overhandigen van de
kampioensschaal door de zoons van
de voorzitter aan aanvoerder Kay
Scholten barstte het feest op het veld
los. Kay zei: “Het is een historisch 
moment, we zijn net begonnen en
het voetbal was soms goed, soms wat
minder. Maar we hebben het kampi-
oenschap. We gaan feestvieren.”
Er werden een paar fusten bier ge-
schonken, waarna het kampioens-
team in een open bus werd rondge-
reden, niet alleen door Steenderen,
maar ook door Baak en omstreken.
Het was een prachtige, feestelijke
dag. Foto’s staan op www.contact.nl.

SV Basteom kampioen 5e 
klasse

Steenderen - Zondagmiddag 27 
april speelde SV Basteom voor het 
kampioenschap in de 5e klasse D 
regio Oost in de thuiswedstrijd 
tegen buurtvereniging SV Socii. 
Het fusieteam Baak/Steenderen 
had maar een punt nodig, maar 
vocht in een sportieve wedstrijd 
voor alle punten. Met een 3-1 
eindstand kwam die kampioens-
titel er!

Een uitzinnig team SV Basteom met de kampioensschaal.
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Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus! OERRR-KRACHTEN 

IN DE NATUUR

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

Voor Na

Keukenrenovatie in 1 dag, tegen lage kosten!
Wij vervangen:

Bel: 06 - 374 808 56 of mail naar 
info@mensinkkeukens.nl

Renoveer en bespaar duizenden euro’s!
Kijk op www.mensinkkeukens.nl 

voor alle mogelijkheden.

Vrijdag 16 mei opent VACH haar deuren 
in Hengelo Gld. VACH is een groothan-
del voor verf en schildersbenodigdhe-
den.Wij zijn professioneel betrokken 
en kunnen u voorzien van een goed 
advies.

Voor de grootverbruiker; schilders, aannemers 
en de agrarische sector hebben wij scherpe 
prijzen.

Spetterende 
openingsacties

Houd onze advertenties in de gaten!

Tel.: 06 - 23328236

Verf
Afhaal
Center
Hengelo

Mestverwerkingsplicht?
Sinds 1 januari jl. is er een nieuw mestbeleid. Bedrijven met een te groot fosfaatoverschot zijn 

verplicht het overschot te laten verwerken. Hoeveel u moet laten verwerken verschilt per regio. In de 
Achterhoek is dit voor 2014 vastgelegd op 15% (in kg fosfaat) van uw bedrijfsoverschot en in 2015 
is dat 30%. Hierop gelden een paar uitzonderingen, zoals een drempelwaarde en bij een beperkt 

overschot de regionale afzetcontracten.

Wij kunnen u informeren over wat het nieuwe mestbeleid inhoudt voor uw bedrijf.

U kunt uw eventuele mestverwerking regelen bij De Covik!
De Covik verzorgt Vervangende Verwerking Overeenkomsten (VVO). Daarmee is uw 

mestverwerkingsplicht geregeld en u kunt uw mest af blijven zetten in de regio.

Voor vragen kunt u contact opnemen met 

Richard Hebben 06 - 51794521

info@decovik.nl 
www.decovik.nl     Tel. 0575 - 451 502

grond- en sloopwerk - loonwerk - puinbreken - afvalinzameling - leveranties - transport

De Covik
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2.39
v   van 2.49

0.85
v   van 0.89

1.09
v   van 1.15

179.00159.00

WATERDIC
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48%
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 30-04-2014 t/m dinsdag 06-05-2014

Vanaf woensdag 30-04-2014

Outdoor-
navigatie

- 14 MPCMOS sensor
- Full HD Video 
1080p
- 1.4" display
- 10x digitale zoom
-  Inclusief

accessoires

Action Cam

250-300 g
Roomboter koeken

100 g

Oploskoffi e 
goud

1 kg

Kristal-
suiker

1 kg
Suikerklontjes

VERLAGINGEN
PRIJS

Mango’s
2 stuks

Sperziebonen
500 g

Vanaf woensdag 30-04-2014*

ACTIEF ZIJN
IN DE NATUUR

RESERVEER ONLINE

Klimbos Achterhoek
Hengeloseweg 2

7261 LV  Ruurlo

088 - klimmen (5546636)

www.klimbos.nl

info@klimbos.nl

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Ons Europa stopt uitbuiting en oneerlijke 
concurrentie. Geen verdringing van Nederlandse 
werknemers door goedkope arbeidskrachten uit 
armere EU landen als Polen, geen uitbuiting van 
deze Poolse werknemers door werkgevers.
Het vrije verkeer van werknemers en diensten 
staat aan de basis van onze welvaart. Wie dat 
vrije verkeer wil beschermen moet allereerst 
werknemers beschermen.

Verdringing van banen tegengaan?
Daarom PvdA in Europa!

Stem voor Europa

PvdA: Paul Tang en Agnes Jongerius

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



Wolter Ziggers terugblikkend: “We 
hebben met deze renovatie de afge-
lopen maanden de weersomstandig-
heden gelukkig wel mee gehad. Bo-
vendien heeft bedrijfsleider Timme 
Koster het gehele project op een voor-
treffelijk manier begeleid. Timme is 
een “alleskunner”, breed inzetbaar, 
pakt alles aan en gaat er voor. Zo 
iemand kunnen wij natuurlijk zeer 
goed gebruiken”. Terug naar 2009, 
toen kreeg “In de Dennen”, op Meta 
van Arkel na, een compleet nieuw 
bestuur dat thans bestaat uit Wolter 
Ziggers (voorzitter), Marcha Hoppen 
(secretaris), Jan Wullink (penning-
meester), Marieke van Loo en Meta 
van Arkel.

Wolter Ziggers:“We vielen als nieuw 
bestuur gelijk met de neus in de bo-
ter. Er startte meteen een discussie 
met toenmalig wethouder Peter Glas-
bergen want de gemeente Bronck-
horst wilde alle zwembaden in de 
gemeente onder brengen in een be-
heersmaatschappij. We hebben gelijk 
kenbaar gemaakt dat wij daar niets 
voor voelden, hadden we toegestemd 
dan waren we alle zeggenschap kwijt 
geweest. We wilden zelfstandig blij-
ven! Er is meteen een plan uitgewerkt 
met daarin een duidelijke toekomst-
visie en er zijn opnieuw gesprekken 
met de gemeente geweest. Het bad 
(achterstallig onderhoud) moest no-
dig gerenoveerd worden. Daarvoor 
moesten we een lening aangaan en 
de gemeente garant staan richting de 
bank. Wel rekenden we daarbij op de 
jaarlijkse subsidie van de gemeente. 
Toen dat speelde, hebben we direct 
een bouwvergunning aangevraagd. 
Blij dat we dat toen hebben gedaan.”

Niet veel later kwam de gemeente 
met het plan dat “Toekomstgericht 
Bronckhorst” genoemd werd, wat 
betekende dat men alle zwembaden 
wilde privatiseren. De plannen zijn 
toen gelijk aangepast en wel zodanig 
dat we het zwembad zonder een ge-
meentelijke subsidie kunnen blijven 
exploiteren”, zo zegt Wolter Ziggers. 
De gemeente Bronckhorst gaf “In de 
Dennen” een bedrag van 625.000 eu-
ro (daarbij ingecalculeerd een vergoe-
ding voor achterstallig onderhoud). 
Een bedrag dat begin december 2013 
op de rekening van het zwem- en re-
creatiebad werd bijgeschreven. Wol-
ter Ziggers: “Intussen was de bouw-
vergunning verleend en konden we 
gelijk met de renovatie beginnen. Vo-
rig jaar hadden we al “afdekdekens” 
voor het bad aangeschaft. Inmiddels 
zijn er ook zo’n tachtig zonnecollec-
toren geplaatst. Wat zo prachtig is, 
een deel van de kosten van deze col-
lectoren heeft de jeugd van Vorden 

vorig jaar zomer tijdens het sponsor-
zwemmen bijeen gebracht. Dat lever-
de 23.000 euro op.”

Bij een mooie zomer hoeft er bijna 
geen gas gebruikt te worden, wat 
zorgt voor een jaarlijkse besparing 
van 35.000 euro op energiekosten. 
Tevens is er de komende jaren wei-
nig onderhoud en wordt meer in-
gezet op vrijwilligers, dit is al deels 
gelukt maar het zwembad kan er 
zeker nog wel een aantal gebruiken 
(horeca, onderhoud, schoonmaken). 
Dit betekent dus een flinke besparing 
op personeelskosten. Jaarlijks rekent 
het zwembad op circa 50.000 bezoe-
kers. Dit jaar wordt beschouwd als 
een “overgangsjaar” om ervaring op 
te doen. In het najaar wordt dan ge-
evalueerd. Het bestuur is richting de 
toekomst zeer optimistisch en ervan 
overtuigd dat Vorden vele jaren kan 
genieten van deze prachtige zwemac-
commodatie.

Zwembad “In de Dennen”  
officieel geopend
Vorden - “De voorbereiding op 
wat er nu staat, was voor ons als 
bestuur een langslepende peri-
ode. Natuurlijk heel erg trots op 
het gerenoveerde zwembad’, zo 
zegt Wolter Ziggers, voorzitter 
van het Stichtingsbestuur van 
het zwem- en recreatiebad “In de 
Dennen”. Afgelopen vrijdag vond 
de opening plaats van deze schit-
terende accommodatie.

Wolter Ziggers bezig met het uitdelen van ballonnen

Ezelwandelingen zijn vanaf de op-
richting van de ezelstal in 1998 de 
belangrijkste activiteit. Nu heeft Jan 
Groot Roessink de mogelijkheden uit-
gebreid en kunnen ook wandelingen 
met rendieren en alpaca’s worden ge-
maakt. Het is mogelijk om vanaf een 
half uur tot meerdere dagen op pad te 
gaan. Wandelaars kunnen overnach-
ten in trekkershutten of Finse wonin-
gen op campings in de buurt, zoals 
Kom es an, Hofshoeve, De Meibeek 
of ‘t Bosch. Ook elders in Nederland 
kunnen de ezelwandelingen worden 
gereserveerd. “Dan gaan we met een 
trailer met ezels op weg,” vertelt Jan 
enthousiast. Een mobiele kinderboer-
derij is overigens ook mogelijk. “We 
komen met de ezels en kleine dieren, 
zoals konijnen en cavia’s op locatie.” 
Ezelstal de Edelingen is een plek waar 
een gezellig kinderpartijtje of school-
reisje kan worden gevierd. Natuur-
lijk spelen de ezels een belangrijke 
rol. Ze kunnen worden geborsteld 
en geknuffeld, waarna de kinderen 
om beurten een ritje kunnen ma-
ken. Of de ezel wordt voor een huif-
kar gespannen voor een tochtje in 
de omgeving. Op de kinderboerderij 
mogen de kinderen naar de konijnen, 
cavia’s, rendieren en alpaca’s. Er zijn 
skelters en er is een trampoline. Tot 
slot kunnen de kinderen en hun be-
geleiders genieten van een frietje of 
pannenkoek. 

“We kunnen hier ook verjaardagen 
voor volwassenen houden of reünies, 
sportuitjes en teambuilding activitei-
ten,” vult Jan aan. “Er is een hore-
cavergunning aanwezig, de kantine 
wordt nog uitgebreid. De ezels krij-
gen in een nieuw te bouwen stal on-
derdak voor de nacht.” Voor wande-
laars of fietsers is het vernieuwde ter-
ras toegankelijk om koffie of thee of 
een drankje, met zelfgebakken cake 
of appeltaart te nemen. “Deze lekker-
nijen worden op onze Zorgboerderij 
De Mettemaat in Hengelo gebakken 
en daar vinden ze het maar wat leuk 
dat het hier op het terras wordt ver-
kocht,” lacht Joke. Wandelaars kun-
nen vanaf de ezelstal een wandeling 

uitstippelen of het ‘Smoks Hanne 
pad’ oppakken, dat langs het terrein
loopt. Het ‘Pieterpad’ komt nu nog
iets verder uit. “We willen graag dat
het langs de ezelstal loopt. De wande-
ling wordt wel vaker omgelegd, dus
het zal vast lukken.”

Naast Zorgboerderij De Mettemaat is
ook Edelstal de Edelingen een plek
waar zorg kan worden verleend. “We
willen graag de zorgvragers het ge-
voel geven dat zij functioneren in de
maatschappij, want iedereen heeft
talenten. Het is de kunst deze op de
juiste manier te benutten,” legt Jan
uit. “Je moet ze bieden wat hun in-
teresse heeft, al moet er wel werk
gebeuren wat niet altijd even leuk
is. Maar een schoon hok geeft dieren
net zo’n goed gevoel als knuffelen.”
Op de zaterdagen komt er veel jeugd
naar beide zorgboerderijen. “De rust
en ruimte die we bieden is goed voor
jongelui met een autisme spectrum
of ADHD,” weet Jan. “We proberen
ze ook sociale vaardigheden te leren.
Het geeft me veel energie als ik zie
dat de mensen er baat bij hebben. Ie-
dereen die een dagstructuur behoeft,
zowel jeugd als volwassenen, willen
we een plekje bieden.“

Ezelstal de Edelingen en Zorgboerde-
rij De Mettemaat, www.ezels.nl, zijn
leerbedrijven voor MBO en HBO Zorg-
en Welzijn en Dierhouderij (Calibris 
en Aequor). “Ik vind het belangrijk 
om daar tijd in te investeren,” legt 
Jan uit. Dochter Rianne is in juni
2014 klaar met haar opleiding en zal
dan ook gaan werken in Zelhem sa-
men met Leander die er nu al werkt.
Jan Groot Roessink heeft nog de wens
om ook kamelenritten te verzorgen 
vanaf de ezelstal in Zelhem. “Het is
toch een prachtige ervaring om op 
een kameel de hoogste top van de
Langenberg te bereiken?” Ezelstal
De Edelingen, Kattekolkweg 1, 7021 
LK Zelhem. Informatie via telefoon 
(0314) 620680, email info@ezelstal.
com of de website www.ezelstal.com.
Zie voor de aanbiedingen de adver-
tentie in deze Contact.

Ezelstal de Edelingen in 
Zelhem volop in bedrijf

Zelhem - Jan en Joke Groot Roessink zijn vol enthousiasme gestart 
met Ezelstal de Edelingen, als tweede vestiging van Zorgboerderij De
Mettemaat in Hengelo. Het dierenpark is uitgebreid en het terras is
verhoogd en voorzien van fraaie zwarte tegels, met gezellige zitjes en
picknicktafels. De stal heeft een fris lichtgele kleur gekregen. Jan en
Joke Groot Roessink kwamen in september 2013 op het bedrijf kijken
en meewerken en besloten het bedrijf vanaf januari over te nemen.
“We hopen de mensen bij de kennismaking een goed gevoel te geven,”
lacht Jan. “Alles is hier in overleg mogelijk.”

Jan en Joke Groot Roessink met rendier, alpaca en ezel op het nieuwe terras in Zelhem.

In de zware periode na de diagnose 
kanker hebben veel vrouwen te 
maken met emoties als boosheid, 
verdriet en onzekerheid. Daarnaast 
voelen ze na het ondergaan van de 
behandelingen de druk om ‘gewoon’ 
door te gaan. Voor (ex-)kankerpatiën-
ten is echter niet alleen het overleven 
belangrijk, maar ook de kwaliteit 
van leven. Verwenzorg biedt hen de 
ontspanning die ze op dat moment 
nodig hebben. Het zorgt voor kracht 
en geeft hen het gevoel er te mogen 
zijn. Stichting Viva la Donna is een 
landelijke stichting die zich bezig 
houdt met het welzijn van vrouwen 
met kanker. Dit doet de stichting 
door verwenprojecten op te zetten, 
aandacht te vragen voor verwenzorg 
en het geven van voorlichting. Stich-
ting Viva la Donna organiseert eens 
per jaar rond de datum van 29 mei 
de landelijke Viva la Donna dag. Een 
verwendag voor vrouwen die getrof-
fen zijn (geweest) door kanker, dit 

ongeacht het type kanker. Duizenden 
vrouwen in heel Nederland en zelfs 
daarbuiten met deze ziekte krijgen 
deze dag een gratis verwenmoment 
aangeboden door verwenbehande-
laars. Want verwennen heeft een 
positief effect op de gezondheid en 
welbevinden.
Stichting Viva la Donna ontvangt 
geen subsidies en is daarom afhanke-
lijk van donaties en vrijwillige mede-
werking van particulieren, bedrijven 
en verenigingen. Edith en Melanie 
willen daarom nog even benadruk-
ken dat deze dag niet zonder hulp van 
hun deelnemers, de verwenbehande-
laars, vrijwilligers en donateurs kan 
plaatsvinden. De deelnemers van de 

Viva la Donna dag Vorden 2014 die 
zich tot nu toe hebben aangemeld 
zijn: het Klooster van Kranenburg, 
Haarstudio Marloes, Catrien’s Kap-
perij, Ami Kappers Vorden, Ria Pas-
man pedicure, Voetverzorgingssalon 
Podi, pedicure Anita Helmink, Time 
Out massage, Etos Barendsen, Over-
beauty, Kei-reflex voetreflex, Marlies 
Meenks, Schoonheidssalon Bjoetie, 
Schoonheids-gezondheidssalon So 
Happy, de Vordense Tuin, Grand bi-
stro de Rotonde, Indoor Sport Vor-
den, Fixet Barendsen, IJssalon Lek-
ker, Bosrestaurant de Reehorst, Smit 
Wijnhandel , ’t Wafelhuisje,  Bruna 
Vorden, de Lappengarage, Linzels 
crea, De Vordense Pan, Sigarenspeci-

Verwendag voor vrouwen met 
kanker in Vorden
Vorden - Na twee zeer succesvolle 
Viva la Donnadagen in Vorden 
de afgelopen jaren, hebben Edith 
Willems en Melanie Oonk ook dit 
jaar weer het initiatief voor deze 
jaarlijkse verwendag op zich ge-
nomen.  De verwendag wordt dit 
jaar gehouden op maandag 26 
mei in het Klooster van Kranen-
burg. Het complete dagprogram-
ma zal bestaan uit een schoon-
heidsbehandeling, voetverzor-
ging, een heerlijke massage en/of 
een kappersbehandeling, maar 
ook aan een beetje creatief ver-
maak is gedacht door middel van 
een workshop. Tevens wordt er 
voor de inwendige mens gezorgd.

aalzaak W. Schimmel, City Bag, Hotel 
Bakker, Tiny Koning Travel Counsel-
lors, Visser mode, Salon Marianne, 
Hema Vorden, Siemerink opticien 
juwelier, Giesen schoenmode, Bloem-
sierkunst Halfman, Den 4-Akker, Ga-
lerie de Burgerij, het Meestershuis, 
Gasterij de Gracht, zwembad in de 
Dennen, Oud Reuchlin & Boelen, Vru-
mona, VVV Vorden, Beauty Praktijk 
Ellen, Zielsgeluk-kig, Hotel Hulsman 
Valkenburg, Kokkie Anoukie en fam. 
J. Brinkman. Dankzij hen kunnen we 
vrouwen die door kanker zijn getrof-
fen deze dag weer even laten stralen!

Bent u zelf getroffen door de ziekte of 
kent u iemand met kanker die u een 

heerlijke verwendag gunt, dan kunt 
u zich aanmelden. Start van inschrij-
ving is vrijdag 2 mei vanaf 10.00 uur
via telefoonnummer 06-27282952
(Edith Willems) of via mail vivaladon-
navorden@live.nl. Wacht niet te lang
met aanmelden, er is plaats voor een
beperkt aantal gasten en aanmelding
gaat op volgorde van opgave. Hier-
bij wordt wel voorrang gegeven aan 
vrouwen die in de afgelopen 5 jaar
zijn getroffen door kanker en die de
afgelopen jaren niet bij de Viva la
Donna dag Vorden zijn geweest. 

Voor overige informatie over Stich-
ting Viva la Donna verwijzen wij u
naar www.vivaladonna.nl.



De jeugd genoot volop en op de ter-
rassen genoten ook de ouders van 
een lekker voorjaarszonnetje en de 
spectaculaire opening van het gere-
noveerde zwembad ‘In de Dennen’. 
Nadat de kinderen op een ijsje waren 
getrakteerd mochten ze een ballon 

ophalen. Onder een klaterend ap-
plaus van de aanwezigen gingen de 
ballonnen vrijwel gelijktijdig de lucht 
in en verdwenen ze richting Zutphen. 
Het kind waarvan de ballon de groot-
ste afstand aflegt, mag dit seizoen op 
een bepaalde dag na sluitingstijd nog 

een uurtje met vrienden- vriendin-
nen gratis zwemmen. Tijdens de ope-
ningsdag behalve de vele ouders, ook 
een groot aantal vrijwilligers, waar-
onder ook de vrijwilligersploeg van 
buurman, de voetbalvereniging Vor-
den., die samen met het bestuur van 
het bad, de afgelopen week keihard 
hebben gewerkt om de openingsdag 
optimaal te laten verlopen. Achter-
hoek FM was vrijdag aanwezig om 
het openingsspektakel in het zwem-
bad live uit te zenden.

Ballonnen verhoogden 
feestvreugde zwembad
Vorden - De honderden schoolkinderen stonden vrijdagmiddag te 
trappelen van ongeduld. “Wanneer mogen we nu eindelijk het water``. 
Bedrijfsleider Timme Koster hield de spanning er nog even in, ik tel 
af en dan mogen jullie allemaal tegelijk het water inspringen. Dat liet 
men zich geen twee keer zeggen.

Steeds meer sporters, en teams ma-
ken gebruik van chiropractoren. Een 
zeer bekend voorbeeld hiervan is het 
befaamde AC Milan medische lab, 
waarvan een chiropractor het hoofd 
is. Tijdens de laatste winterspelen 
hadden meerdere landen een chiro-
practor in hun medische team. In 
de praktijk komen zowel recreatieve 
sporters als enkele topsporters. Regel-
matig komen sporters op verwijzing 
van een sportarts naar onze praktijk. 
Momenteel is het wintersportsei-
zoen weer achter de rug en gaan di-
verse buitensporten van start. Het is 
daarom dat er nu stil gestaan dient 
te worden bij de preventie van bles-
sures door een zo optimaal mogelijke 
voorbereiding. Hierbij kan de chiro-
practor een belangrijke rol spelen.
Bij wielrennen gaat de typische wie-
lerhouding gepaard met een ver-

hoogde druk op bepaalde delen van 
de wervelkolom, bekken en ledema-
ten. Hardlopers hebben vaak terug-
kerende blessures veroorzaakt door 
overbelasting door zowel de houding, 
als een te hoge intensiteit van belas-
ten. Bij teamsporten, zoals voetbal en 
volleybal, zijn met name gewrichts-
problemen en aandoeningen aan de 
spieren en pezen nu een frequent 
probleem. Middels chiropractie kan 
hiervoor vaak de oorzaak aangepakt 
worden zodat sporters weer terug 
kunnen keren naar hun favoriete ac-
tiviteit.  Een atleet zou de hulp van 
een chiropractor op moeten zoeken 
wanneer er sprake is van pijn, on-
balans van spieren en/of beperkte 
gewrichtsmobiliteit. Sporten vraagt 
veel van het lichaam en bij een kleine 
onbalans, gaat het lichaam compen-
seren waardoor er vaak andere (pijn)

klachten opspelen. Om blessures te 
voorkomen, zorg voor een rustige op-
bouw in de trainingen en doe een ge-
degen warming-up en cooling-down. 

Op basis van opleiding, ervaring en 
specifieke bij- en nascholing op dit 
vlak is het verstandig om bij klach-
ten uw chiropractor te raadplegen. 
Behandelingen worden (gedeeltelijk) 
vergoed uit het aanvullende pakket. 

Heeft u (sport)klachten of overweegt 
u te gaan sporten en wilt u advies, 
dan kunt u gebruik maken van de 
maandelijkse inloopavond bij Chiro-
practie Lochem op dinsdag 6 mei van 
17:00-19:00. 
Bij vragen, of voor het maken van een 
afspraak, kunt u contact opnemen 
met Chiropractie Lochem: 
0573-257722 of kijk op 
www.chiropractielochem.nl

Sport en Chiropractie
Lochem - Iedere 1e dinsdag van de maand heeft Chiropractie Lochem 
een inloopavond van 17.00 tot 19.00 uur in de praktijk aan de Em-
mastraat 5 te Lochem. Chiropractie Lochem biedt u tijdens deze avon-
den gratis en vrijblijvend de mogelijkheid om kort uw huidige situ-
atie één op één met de chiropractor te bespreken. Chiropractie is er 
niet alleen voor mensen met rugpijn, maar ook voor de actieve sporter 
zowel om klachten te voorkomen als bij blessures. Dinsdag 6 mei is de 
eerstvolgende inloopavond.

Martijn van Poecke en Madelon Bredie
Cor Kleijkamp vertelde wat je zou 
kunnen doen om het een inbreker 
(insluiper) moeilijker te maken. Ook
werd een Powerpoint presentatie
gepresenteerd over een WhatsApp
groep uit een andere gemeente.  Hier-
in wordt een bericht verstuurd als 
een deelnemer iets waarneemt wat
hij verdacht vindt. Zo kunnen met-
een meerdere personen opletten en
als men het nodig vindt 112 inscha-
kelen. De Kranenburg heeft nu een
WhatsApp groep opgericht waar nu
al 45 personen aan deelnemen.

Buurtschap 
Kranenburg pro-
beert inbraken 
te voorkomen
Kranenburg - De vereniging Kra-
nenburgs Belang organiseerde in
het klooster in het buurtschap, 
voor haar leden een bijeenkomst
die in het teken stond van “hoe
kun je inbraken voorkomen”. 
Dit gebeurde in samenwerking 
met wijkagent Cor Kleijkamp. 
De aanleiding was dat er in de 
Kranenburg vrij recent op enkele
plaatsen is ingebroken.

De realiserende partijen wensen

Zwembad In de Dennen
een hele goeie en energiezuinige toekomst
toe met de realisatie van de gerenoveerde 

kleedruimtes en het nieuwe paviljoen.

Aannemersbedrijf Ruiterkamp BV
Installatiebedrijf Jansen

Constructiebedrijf Barendsen BV
Aluminium kozijnen G. Peters

Door de enorme inzet van het bestuur en 
Timme Koster in het bijzonder, is er nu een 
prachtig zwembad gerealiseerd, dat klaar is 

voor de toekomst.

Wij wensen jullie heel veel succes!!!

www.gpeters.nl

p SERRES       
p KOZIJNEN       
p SCHUIFPUIEN

p VERANDA’S
p MARKIEZEN
p S C R E E N S

p  KNIKARMSCHERMEN    
p ROLLUIKEN
p HORREN

Kerkstraat 115  p 7011CK Gaanderen  p tel (0315) 34 14 34    

ALUMINIUMBOUW
G .  PE T E R S  B . V.

aannemersbedrijf

Vorden 0575-556631 www.ruiterkamp.nl
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Het plezier waarmee de orkestleden 
speelden, sprong over op het publiek, 
dat niet op de stoelen kon blijven zit-
ten.

Tienkoppig 
Euphonia 
Novelty 
speelde in 
TOM

Linde - Het tienkoppige ‘Eup-
honia Novelty Orchestra’ (ENO)
speelde afgelopen week voor een
goed gevulde zaal van Theater
Onder de Molen authentieke jazz
zoals die klonk in het New Orle-
ans van de jaren 20 van de vorige
eeuw.

Hij opende met een overdenking van 
Openbaring 8 over het ‘Stilzijn’ en 
legde een verband met de twee minu-
ten stilte tijdens de jaarlijkse Doden-
herdenking. Hierna ging hij voor in 
gebed. Bijzonder werd verwelkomd 
Hans de Bruiijn uit Olst, één van de 
60 vrijwilligers van de IJssellinie, die 
een inleiding voor ons hield. De voor-
zitter riep de aanwezigen op om 8 
mei deel te nemen aan het voorjaars-
uitstapje naar Doetinchem. Opgave 
hiervoor is nog mogelijk bij mev. A. 
Meijer (tel. 0575-553246). De aan-
vangstijd van deze bijeenkomsten zal 
m.i.v. het nieuwe seizoen (25 septem-
ber 2014) om 14.00 uur zijn. Vanuit 
de commissie Lief en Leed zijn tijdens 
de Paasdagen bij de zieken een bloe-
metje gebracht.
Hierna was het woord aan Hans de 
Bruijn van de IJssellinie. In de zesti-
ger jaren leefde onder de bevolking 
de angst voor een mogelijke invasie 
door de Russen ten tijde van de Kou-
de Oorlog. Uit voorzorg is daartoe in 
het geheim van de regering besloten 
een linie aan te leggen, waarvan in de 
omgeving van Olst 64 bunkers (kaze-
matten) werden aangelegd; hiervan 
zijn er nog 62 over. Tussen Nijmegen 
en Kampen verrees de IJssellinie, een 
120 km lang en 10 km breed obstakel 

in de vorm van een stromende inun-
datie (overstroming). De inundatie is 
nooit uitgevoerd, maar de plaatsing 
van caissons werd regelmatig geoe-
fend. Het voorstel van de NAVO was 
zodanig veranderd, dat in 1965 met 
de ontmanteling en het afbreken van 
de inlaatsluizen in de dijk bij Olst 
werd begonnen. Nog nooit was ver-
toond, dat een stromende rivier op 
bevel moest worden stilgelegd, om 
de IJssellinie ten uitvoer te brengen. 
Het geheel werd verduidelijkt met 
verschillende films. o.a. van TV Oost. 
Dit gaf een goede toelichting op deze 
problematiek.

Na de pauze werd ingegaan op het 
huidige museum, nl. een ingerichte 
bunker en het veldhospitaal, ook aan 
de hand van filmmateriaal. Jaarlijks 
komen ca. 7000 bezoekers dit mu-
seum bezoeken, waarvan veel uit 
het buitenland. Opmerkelijk was 
dat, hoewel het plan geheim werd 
gehouden, de Russen van begin af 
aan van alles op de hoogte waren en 
zelfs tekeningen waren in hun bezit. 
Aan het eind werden verschillende 
vragen gesteld over dit bijzondere 
verdedigingswerk. Het zou nu bijna 
weer nodig zijn, vanwege de span-
ningen in Oekraïne en Rusland. Maar 
de verdediging van de IJssellinie kan 
daarvoor niet meer dienen. De voor-
zitter was de tolk van de aanwezigen 
om inleider Hans de Bruijn hartelijk 
te bedanken voor het gebodene. Met 
het zingen van het Wilhelmus werd 
deze geslaagde bijeenkomst gesloten.

PCOB kreeg voorlichting over 
‘de IJssellinie’
Vorden - Voorzitter Fred Mid-
den kon donderdagmiddag een 
redelijk aantal belangstellenden 
welkom heten, op de laatste bij-
eenkomst van de PCOB afdeling 
Vorden, voor dit seizoen.

De Tuin der Lusten is een avond lang 
flaneren door de mooiste tuinen van 
ons land. Vanaf de bar kan het pu-
bliek met een goed glas in de hand 
in alle rust langs de waterpartijen, de 
tuinbeelden en de bloeiende borders 
wandelen. Onderweg zijn twee cir-
cusvoorstellingen van wereldniveau 
te zien. Rémi Luchez komt uit Frank-
rijk en vormt met zijn clowneske 
acrobatiek de hoofdvoorstelling van 
de avond. Het Spaanse HURyCAN 
toont een cross-over tussen dans en 
circus, met als thema’s liefde en wan-
hoop. Er zullen twee performances in 
en onder de bomen getoond worden, 
op het grasveld achter het kasteel 
staan twee installaties die het publiek 
zullen uitdagen en verderop in het 
bos, wordt het publiek meegenomen 
op een onverwachte ontdekkings-
tocht. Verspreid over de tuinen staan 
ook kunstwerken van vier beeldend 
kunstenaars die allen iets vertellen 
over de geschiedenis van het huis en 
haar bewoners. Alle artiesten gebrui-
ken de historie, maar vertellen een 
actueel verhaal. Alle projecten zijn 
zonder tekst en vertellen met een po-
etische beeldtaal.

De Tuin der Lusten vertelt met twaalf 
kunstprojecten een verhaal over een 
chique plek en gewone mensen. De 
Tuin der Lusten wordt gemaakt voor 

volwassenen, maar is goed te begrij-
pen voor kinderen vanaf 8 jaar. In het 
programma komt dan ook geen seks 
of geweld voor, al doet de naam ‘De 
Tuin der Lusten’ wellicht anders ver-
moeden. Het festival is redelijk toe-
gankelijk voor minder validen en het 
gaat ook gewoon door als het minder 
goed weer is.

De Tuin der Lusten speelt van 15 tot 
en met 18 mei 2014 elke avond vanaf 
20:00 uur en het programma eindigt 
rond 23:00 uur. Voorafgaand aan het 
festival kan aangeschoven worden 
aan De Tafel der Lusten, voor een di-
ner in de stijl van het festival. Buti-
farra verzorgt een heerlijke maaltijd 
met verse producten.

Meer informatie over het programma 
en het reserveren van kaarten is te 
vinden op www.detuinderlusten.nl.

Modern circus en 
theater op Kasteel 
de Wildenborch
Vorden - Festival De Tuin der Lusten strijkt dit jaar neer in de prach-
tige tuinen van Kasteel de Wildenborch in Vorden. In deze dertiende 
editie van het festival zullen acht voorstellingen en vier beeldende 
kunstprojecten te zien zijn. De circusartiesten, theatermakers, perfor-
mers en kunstenaars zijn al regelmatig op het terrein te vinden om er 
hun shows voor te bereiden. De meeste projecten zullen ook speciaal 
voor de locatie gecreëerd worden. Als straks in mei het publiek naar 
binnen mag zal de kunst tussen het frisse groen getoond worden en 
samen met de tuinen een mooi geheel vormen.

De onthulling en de feestelijke ope-
ning van de beeldentuin worden 
opgedragen aan het “Cuba- project” 

(voor medische hulp in Cuba) waar 
Kees Schwarze zich al vijftien jaar 
voor inzet. Er is ook werk te zien 

van Morjan Tiggeloven die sinds tien
jaar nauw samenwerkt met Kees 
Schwarze. Ze organiseerden samen
verschillende Mozaiekprojecten met 
leerlingen van het basis- en voortge-
zet onderwijs. De beeldentuin en de
Gaudibank zijn zaterdag 10 mei en
zondag 11 mei te bezichtigen tussen
13.00 – 16.00 uur aan de Werkseveld-
weg 3 in Warnsveld. 
Zie ook www.heinsmeerdijk.nl.

Onthulling Gaudibank
Warnsveld - In de prachtige beeldentuin van Hein Smeerdijk vindt 10 
mei om 14.00 uur de onthulling plaats van de Gaudibank van kunste-
naar Kees Schwarze. Het is een Mozaiekbank waaraan Kees Schwarze 
in de beeldentuin van Hein Smeerdijk maanden heeft gewerkt.

Voorzitter Ton Rutting: “Dat geld is 
nodig om een groot deel van het dak 

en de goten te vernieuwen. Verder 
moet er met name aan de buiten-

zijde het nodige onderhoud worden 
verricht. De totale kosten van de res-
tauratieplannen bedragen 750.000 
euro. Wil de restauratie doorgang 
kunnen vinden dan moeten we zelf 
nog 250.000 euro ophoesten. Het 
project moet namelijk eind 2015 zijn 
afgerond. We hebben inmiddels di-
verse fondsen aangeschreven die in 

hun doelstelling ‘cultuur en restau-
ratie’ hebben, zoals bijvoorbeeld het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu de 
provincie onze plannen financieel 
wil ondersteunen geeft dat vertrou-
wen en ben ik optimistisch gestemd 
dat ook de fondsen positief zullen re-
ageren. Ook zijn wij als bestuur bezig 
om bedrijven en particulieren warm 
te krijgen voor het restauratiepro-
ject”, zo zegt hij. 
Het Heiligenbeeldenmuseum wordt 
het gehele jaar door op allerlei gebie-
den ondersteund door een groep van 

circa 70 enthousiaste vrijwilligers. 
Vorige maand was de groep in het 
kader van NL Doet nog volop positief 
in het nieuws. 
Ton Rutting: “Het restauratieproject 
dat thans op stapel staat, is vooral 
werk voor gespecialiseerde bedrijven. 
Alleen al de opbouw van de steigers 
is een dure operatie. Onze vrijwilli-
gers kunnen daardoor minder doen, 
dan zij graag zouden willen. Geluk-
kig blijven er nog genoeg werkzaam-
heden over op het gebied van oprui-
men, toezicht houden en dergelijke.”

Restauratieplannen Heiligenbeeldenmuseum

Project moet eind 2015 zijn afgerond
Vorden - Het Heiligenbeeldenmuseum heeft plannen ontworpen voor 
een “broodnodige” restauratie van het gebouw. Vrij recent werd het 
bestuur aangenaam verrast door een mededeling van de Stichting 
Oude Gelderse Kerken ( eigenaar van de kerk in de Kranenburg), dat 
de provincie Gelderland heeft besloten om voor het restauratiepro-
ject 500.000 euro beschikbaar te stellen.

Bestuurslid Bart Overbeek:”Een deel 
van de collectie (ongeveer 60 beel-
den) hebben wij als geschenk ont-
vangen van de familie Ensink uit 
Deurningen. Onze bestuursleden en 
de vele vrijwilligers hebben de afge-
lopen weken keihard gewerkt aan 
de opbouw van de tentoonstelling”, 
zo zegt hij. Aan deze tentoonstelling 
is ook het thema “Zoek uw eigen 
Heilige” verbonden. Een thema be-
dacht door Harry van Rijn, één van 
de oprichters van het museum en 
tevens ere-vriend van de Stichting 
VKK. Harry over zijn initiatief: “In 
de beginjaren van ons museum heb 

ik hier ook met veel plezier als gids 
gewerkt. Er werd mij toen dikwijls 
de vraag gesteld: “Hebt u ook mijn 
Heilige in het museum? Ik kon deze 
vragenstellers veelal wel helpen. Ik 
stelde mijzelf de vraag, hoe kan ik de 
Heiligen tot leven brengen. Veel ka-
tholieke mensen zijn vernoemd naar 
een Heilige. In de collectie die hier 
thans in het museum is uitgestald 
zijn o.m. de beelden van 105 meest 
voorkomende Heiligen. Bart Hartel-
man en ik hebben op boekenleggers 
een korte beschrijving van deze Heili-
gen gemaakt”, aldus Harry van Rijn. 
Bezoekers konden tijdens de bezich-

tiging van de beelden bekijken, wel-
ke Heilige het best bij hen past. Bij 
het verlaten van het museum kregen 
ze dan vervolgens de boekenlegger 
met beschrijving aangeboden. Overi-
gens zijn deze “beschrijvingen” ook 
in een album verzameld. Tijdens de 
opening kregen Harry van Rijn, Bart 
Hartelman en de familie Ensink uit 
handen van Ton Rutting, voorzitter 
van de Stichting VKK, een dergelijk 
album aangeboden.

Vorige maand is Henk Ensink, even-
eens ere- vriend van de Stichting 
VKK, in zijn woonplaats Deurningen 
overleden. Henk Ensink heeft ontzet-
tend veel voor het Heiligenbeelden-
museum op de Kranenburg betekent. 
Ton Rutting: “Wij hebben vanaf de 
oprichting van ons museum nauw 
samengewerkt met Henk. Wij heb-
ben dankbaar gebruikt gemaakt van 
zijn inzichten en adviezen. Hij bezat 
(thans dus zijn familie) een groot 
aantal Heiligenbeelden en ander Re-
ligieus Erfgoed. Zijn levenswerk over-

steeg de mate van zijn eigen woning. 
In de loop der jaren hebben wij stee-
vast een deel van zijn collectie hier 
mogen uitstallen. Dankbaar dat wij 
het werk van Henk mogen voortzet-
ten.
Eén ding staat vast, pas als je dood 
bent kun je tot Heilige worden ver-
klaard. Henk Ensink heeft tijdens 

zijn leven in ons museum al een 
vaste ereplaats gekregen”, aldus Ton 
Rutting. De openingstijden van het 
Heiligenbeeldenmuseum zijn tot en 
met donderdag 30 oktober: iedere 
dinsdag, donderdag en zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. Zie voor reserve-
ringen de website: 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl.

Tijdens opening Heiligenbeeldenmuseum

Ere-vriend Henk Ensink herdacht
Kranenburg - Bezoekers en genodigden die Tweede paasdag de ope-
ning van de nieuwe beeldententoonstelling in het Heiligenbeelden-
museum bijwoonden, werden bij binnenkomst aangenaam verrast. 
In het museum een collectie van circa 600 beelden van vele Heiligen. 
Om er een paar te noemen: H. Isodorus van Madrid, H. Sint Rochus, 
H. Hubertus, H. Moeder Teresa, H. Caecilia, H. Maria, H. Jeanne d’ Arc 
e.d. Aan de openingsceremonie werd meegewerkt door het zangkoor 
Reborn onder leiding van Esther van der Heijden. Het koor trakteer-
de de aanwezigen op een 15-tal liedjes waaronder de prachtige vertol-
king van de Pastorale.

Zangkoor Reborn



Iedere week stapt Harm Edens in een 
klein autootje en gaat op zoek naar 
opvallende, grappige of ontroerende 
verhalen van bevlogen mensen in 
onze provincie. Mensen zoals Eve-
lien, zij heeft al vier blijspelen in het 
dialect geschreven en het vijfde is 
naar de drukker. De stukken zijn ook 
door haar vertaald in het A.B.N. en de 
eerste drie staan bij de Nederlandse 
toppers op 1, 2 en 5. Tevens werkt 
ze aan de vertaling van haar eerste 
stuk in het Duits. De uitzending is 

te zien op zaterdagavond 3 mei na
het nieuws van 18.00 uur en wordt
daarna elk uur herhaald. Terugkij-
ken kan ook via TV Gelderland - Uit-
zending Gemist. Het komisch blijspel
is te zien op 15 juni in een grote tent
bij de Hietmaat waar ook Concordia
gezellige dansmuziek ten gehore zal
brengen. 
Het begint om 14.00 uur. Kaarten 
kosten 7,50 euro en zijn te reser-
veren via tel.nr. 0575-462308 of
www.concordia-hengelo.nl.

Gelderse Koppen in de 
Hietmaat bij Evelien Evers

Hengelo - Woensdag 23 april jl. was Harm Edens van TV Gelderland
in de Hietmaat om opnames te maken voor het programma Gelderse
Koppen. Daar werd druk gerepeteerd door leden van toneelgroep Be-
Kiek-Ut samen met leden van muziekvereniging Concordia voor het
komisch blijspel “As d’r moar ’muziek’ in zit”, een blijspel dat is ge-
schreven en geregisseerd door Evelien Evers uit Zelhem.

Het verhaal speelt zich af rond het 
pension annex bed en breakfast, 
waarvan Harm Walberg de eigenaar 
is. Harm wordt in de vakantie geas-
sisteerd door zijn dochter Roos. Bij 
Bed en Broodje Walberg druppelen 
één voor één de gasten naar binnen. 

Gré Visser en haar zoon Guus, Cora 
Mansfeld en haar zoon Pim en Henny 
Schipper. 
Cora Mansfeld komt voor haar rust 
hoewel ze daar, door haar niet al te 
bijdehante zoon, waarschijnlijk niet 
aan toe komt. Roos Walberg heeft 

voor haar vader een blind date ge-
regeld, maar hij weet van niets. Gré 
heeft, zonder dat haar zoon daarvan 
op de hoogte is, voor hem een ver-
rassing geregeld. Henny Schipper zit 
met zichzelf in de knoop en heeft 
een probleem. De buurman, Joris 
Akkerman, heeft haar beloofd dat 
hij het probleem wel op kan lossen. 
Doordat iedereen met zijn eigen ding 
bezig is en niet luistert naar wat een 
ander verteld wordt het al snel een 
chaotische bende. Bovendien zijn de 
families die binnen zijn niet van het 
doorsnee type. 

Dan verschijnt er een dame op toneel. 
Deze dame wordt door iedereen in be-
slag genomen en binnen 5 minuten 
wordt ze al helemaal dol van allerlei 
vragen en tegenstrijdigheden. Bed en 
broodje is een toneelstuk waarbij je 
als toeschouwer de lachspieren flink 
kunt trainen door allerlei onverwach-
te en komische momenten. Iedereen 
is welkom om te genieten van een 
heerlijk avondje toneel. 

Dit blijspel wordt opgevoerd in Par-
tycentrum Langeler op vrijdag 2 mei 
2014. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 
19.00 uur. Entree leden €  4,00 en 
niet-leden € 6,00. Tot ziens in Party 
centrum Langeler namens toneel-
groep De Noabers.

Komisch blijspel door 
Buurtvereniging “de Noabers”

Hengelo - De toneelgroep van Buurtvereniging “de Noabers” brengt 
vrijdag 2 mei een komisch blijspel op de planken. Het toneelstuk is 
getiteld: “Bed en Broodje” en is geschreven door C. Slotboom. Dit blij-
spel wordt opgevoerd in 3 bedrijven.

De spelers zijn helemaal in de huid 
van hun personages gekropen. Het 
verhaal is als volgt: De gierige huis-
jesmelker loopt thuis hele dagen te 
mopperen over geld en hoe hij het 
toch zou kunnen bemachtigen. Zijn 
dochter loopt vooral met haar hoofd 
in de wolken van verliefdheid en wil 
eigenlijk wel weg bij haar vader met 
zijn rare fratsen. En dan hebben we 
ook nog de huurders, alle drie heel 
wat mans! En ook de oude Frits, de 
knecht, laat zich niet kennen. Maar 
wie oh wie is toch die miljonair in 
huis?
Deze klucht in drie bedrijven wordt 

9 en 10 mei opgevoerd in Kraantje 
Lek te Olburgen. Vanaf 19.00 uur is 
de zaal open en om 19.30 uur begint 

de voorstelling. De entree bedraagt 7 
euro en kinderen tot 12 jaar hebben 
vrij toegang.

Toneeluitvoering ‘De miljonair in huis’
Olburgen - Op vrijdag 9 mei en 
zaterdag 10 mei vindt de toneel-
uitvoering ‘De miljonair in huis’ 
plaats in Olburgen. Een samen-
werking tussen Oranjestichting 
Olburgen-Rha en de Toneelgroep.

De crew van 2014

De avond begint met een opfrisuurtje, 
het bijspijkeren van de kennis. Hier-
voor is dansleraar Genie van Vught 
aanwezig die samen met zijn partner 
Marian van Oortmarssen het uur ver-
zorgt. Zij laten de hele avond de bij-
behorende muziek horen waarbij de 
verschillende dansstijlen, ballroom 
en latin gedurende een aantal uren 
worden afgewisseld. De dansvloer is 
dan geheel vrij voor de aanwezige 
paren om heerlijk te kunnen dansen.

De data voor de volgende avonden in 
2014 zijn: 3 mei, 14 juni, 6 september, 
11 oktober, 1 november en tot slot 
een dansavond in kerstsfeer op 20 de-
cember. Entree € 5,- per persoon. Het 
opfrisuurtje begint om 19.30 uur, de 
dansavond om 20.30 uur.

De Gouden Karper, Dorpsstraat 9, 
6999 AA Hummelo, telefoon (0314) 

381214. Meer informatie staat op 
www.degoudenkarperhummelo.nl.

Quick Quick Slow dansavonden in 
De Gouden Karper Hummelo
Hummelo - Al vele paren dansten 
enthousiast de Quickstep, Tango, 
Slowfox, Chachacha en Jive. Op 
zaterdagavond 3 mei is de vol-
gende gelegenheid om in de gro-
te zaal van De Gouden Karper te 
dansen.

Dansparen genieten op de dansvloer van een gezellige Quick Quick Slow dansavond.

Ook Brood op de Plank zal de main-
stage van Flophouse betreden. Deze 
band heeft de kracht om een volledig 
concert neer te zetten in kleine set-
ting. Op 9 en 10 mei 2014 vindt de 
start van de lente plaats in het ooste-
lijk halfrond. Een vast ritueel hierbij 
is het lentefeest. Het lentefeest wordt 
gehouden bij Flophouse en duurt 
twee dagen met een afsluiting op 11 
mei met een weergaloos concert van 

Muziekvereniging Nieuw Leven uit 
Steenderen. Deze muziekvereniging
zal het Lentefeest om 14.30 uur bij
Flophouse officieel gaan afsluiten,
wellicht een mooi cadeau voor Moe-
derdag om moeders mee te verrassen.

Dus noteer deze dagen in je agenda 
en kom op 9, 10 en 11 mei naar Flop-
house. Voor meer informatie, zie de
website: www.flophouse.nl.

Lentefeest 2014 nu drie 
dagen bij Flophouse!
Toldijk - Vrijdag 9 mei vanaf 21.00 uur zal Flophouse het oostelijk 
halfrond kennis laten maken met het enige echte Lentefeest. DJ Feest-
neger zal er een weergaloos spektakel van maken. Op de zaterdag-
avond 10 mei zal verder gefeest worden vanaf 21.00 uur met de band
Vox Diablos, een fantastische voorprogramma waarna de band Pre-
mium het overneemt.

Eén familie redde 800 joden, dit is 
hun waargebeurde verhaal: De Haar-
lemse familie Ten Boom heeft tijdens 
de Tweede Wereldoorlog vele hon-
derden Joden en andere vervolgden 
geholpen. Na verraad worden veel 
familieleden gevangen gezet en eni-
gen vinden de dood. Corrie ten Boom 
overleeft het concentratiekamp Ra-
vensbrück, waarna zij de wereld 
rondtrekt als ‘zwerfster voor God’ en 
miljoenen mensen aanspreekt met 
de boodschap van vergeving en ver-
draagzaamheid. 

Over haar verzetswerk in de oorlog 
en de periode van Corrie ten Boom 

in Ravensbrück werd het boeiende
boek ‘De Schuilplaats’ geschreven,
dat verfilmd werd als ‘The Hiding
Place’. Corrie ten Boom overleed in 
1983, Vijf jaar later werd haar woon-
huis in Haarlem een museum. In dat
jaar ontving de familie Ten Boom ook
de Yad Vashem onderscheiding voor
‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’.
Het Discover-team nodigt iedereen,
in de periode voorafgaand aan 4 mei
uit om deze film te komen zien. De
film is te zien in Het Anker op vrijdag
2 mei, aanvang 19.30 uur. Toegang is
gratis en koffie is tegen betaling ver-
krijgbaar. Locatie: J.F. Oltmansstraat 
7, Steenderen.

Filmavond in het 
Anker: The Hiding Place
Steenderen - Op vrijdagavond 2 mei wordt in Het Anker de film The 
Hiding Place vertoond, de verfilming van het beroemde boek ‘De 
Schuilplaats’ van Corrie ten Boom.



Deze bijeenkomst wordt gehouden 
in de Grote Kerk van Halle, aanvang 
19.15 uur met aansluitend een stille 
tocht naar de begraafplaats gelegen 
aan de Dorpsstraat te Halle. Daar zal 

een krans worden gelegd bij de gra-
ven van de geallieerde vliegeniers. 
Om 20.00 uur wordt er 2 minuten 
stilte gehouden, waarna de Last Post 
zal worden geblazen.

Herdenkingsbijeenkomst 
Halle

Halle - Ook in Halle wordt er a.s. zondag een korte 4 mei-herdenkings-
bijeenkomst gehouden, in samenwerking met kinderen van de Dorps-
school.

19.00 uur: 
Interkerkelijke Gedachtenisdienst in 
de Remigiuskerk;

19.40 uur: 
Samenkomst in de  Synagogestraat, 
waar kransen zullen worden gelegd 
bij het monument dat daar geplaatst 
is ter nagedachtenis aan de Joodse 
gemeenschap uit Hengelo. Van daar-
uit gaat een stille tocht via de Rege-
linkstraat naar het plaatselijk monu-
ment bij het oude gemeentehuis.

19.45 uur- 19.55 uur:  
Het luiden van de klokken.

19.55 uur: 
Kranslegging bij het plaatselijk mo-
nument, waarna de namen worden 
opgelezen van de oud-inwoners van 
Hengelo en Keijenborg, die aan het 
oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen.

20.00 uur- 20.02 uur: 
Algemene stilte, waarna een hoorn-
blazer “Het Taptoe-signaal” ten ge-
hore zal brengen, gevolgd door het 
zingen van het “Wilhelmus” 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.

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

Vrijdag 9 mei wordt het klootschiet-
toernooi om de “Bevrijdingstroffee 
2014” georganiseerd, voor teams 
bestaande uit 6 personen vanaf 12 
jaar. De start vindt plaats om 19.00 

uur. Na afloop prijsuitreiking in de 
schuur naast het “Oranjeterrein” aan 
de Greffelinkallee. 
Bezoek ons ook eens op onze website: 
www.hummelo-en-oranje.nl.

Herdenking en 
Bevrijdingsdag Hummelo
Hummelo - Zondag 4 mei is om 19.15 uur herdenking en kranslegging 
op de oorlogsgraven op de begraafplaats in Hummelo en om 20.00 
uur herdenking en kranslegging bij het oorlogsmonument in Hoog-
Keppel aan de Monumentenweg.

Het 4 mei Comité Hummelo, Keppel 
en Drempt zal ook dit jaar de herden-
king op 4 mei in Hummelo en Keppel 
organiseren. Bij beide herdenkingen, 
in Hummelo en in Hoog-Keppel, zul-
len kinderen van de basisscholen een 
gedicht voorlezen, waarna er gele-
genheid is voor het leggen van bloe-
men. Allereerst zal dit gebeuren door 
vertegenwoordigers van de gemeente 
Bronckhorst en door afgevaardigden 
uit Hummelo, Keppel en Drempt, 
waarna een ieder de gelegenheid 
krijgt om dit te doen.
In Hummelo begint de korte herden-
king om 19:15 uur bij de graven van 
vijf geallieerde vliegers uit het Britse 
Gemenebest, die daar op vrijdag 4 
oktober 1940 zijn begraven. Daarna 
gaan we naar Hoog-Keppel, waar 
vanaf iets voor 20.00 uur de herden-
king plaatsvindt bij het monument, 
welke in 1948 op initiatief van enkele 
oud-strijders is onthuld aan de Monu-
mentenweg. In Hoog-Keppel zal ook 
muziekvereniging “Olden Keppel” 
aanwezig zijn om haar medewerking 
te verlenen aan de herdenking.

Herdenking gevallenen in Hummelo en 
Keppel
Hummelo/Keppel - Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers en militairen -
die in het Koninkrijk de Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Veel basisschoolkinderen hebben de 
berging van het Lancaster vliegtuig in 
Zelhem bezocht en op school behan-
deld. Hiermee komen de in de 2de 
Wereldoorlog omgekomen piloten 
wat dichterbij. Kinderen van De Rank, 

St. Joannes, De Akker en De Steen-
uil geven ook een invulling aan het 
thema “Vrijheid geef je door” en het 
gedenken van de piloten. Dhr. Henk 
Jansen heeft een boek geschreven 
over het leven van Leny Polak (1919) 
uit Bathmen. Ze heeft Auschwitz en 
de dodenmarsen overleefd. Ondanks 
alle verschrikkingen heeft ze haar 
leven opgepakt en is doorgegaan. Dit 
boek is opgesteld vanuit de gedachte 
dat dit stuk geschiedenis niet verge-
ten mag worden. Het dient als waar-
schuwing voor volgende generaties: 
laat dit niet weer gebeuren!

Programma
Op 4 mei om 19.30 uur verzamelen 
bij het monument bij het Aviko kan-

toor, het voormalige gemeentehuis.
Eerst is er een korte inleiding door 
het 4 mei comité, vervolgens is het
woord aan de heer Henk Jansen over
het leven van Leny. Hierna lezen
kinderen gedichten voor en volgt de
Last Post. Na de 2 minuten stilte is
de kranslegging. Na de kranslegging
gaat men in stille tocht langs het ge-
denkteken ‘40-‘45 bij Willibrord kerk
en vervolgens naar de Algemene Be-
graafplaats aan de Kerkhofweg. Bij de
graven van de in de 2de Wereldoor-
log omgekomen piloten, zullen kin-
deren opnieuw een bijdrage leveren
en zullen er kaarsen bij de graven van
de omgekomen piloten ontstoken
worden. Hierna wordt de herdenking
afgesloten.

Herdenking in Steenderen
Steenderen - Het 4 mei comi-
té, onderdeel van de Stichting 
Oranje comité Steenderen en 
Stichting Oranjefeesten Toldijk, 
organiseert de dodenherdenking 
Steenderen met medewerking 
van muziekvereniging Nieuw Le-
ven. Het thema is dit jaar “Vrij-
heid geef je door”. Een aantal 
kinderen van de basisscholen en 
dhr. Henk Jansen verlenen ook 
hun medewerking.

Op 4 en 5 mei zijn de jaarlijkse mo-
menten om stil te staan bij de slacht-
offers van oorlog en vervolging en 
om de vrijheid te vieren. Op 4 mei 
vindt elk jaar in Nederland de Nati-
onale Herdenking plaats. Herdacht 
worden allereerst diegenen die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog zijn 

omgekomen of vermoord. Herdacht 
worden ook de Nederlanders die zijn 
omgekomen in oorlogssituaties en 
bij vredesoperaties na de Tweede We-
reldoorlog.  

Het programma van de Herdenking 
te Zelhem is als volgt:

uur in de Lambertikerk met een 
passend programma. 

het monument, aansluitend 2 mi-
nuten stilte om 20.00 uur en de 
Kranslegging.

-
speeld op de begraafplaats, gevolgd 
door een “Stille tocht” over het 
kerkhof langs de graven van de 
vliegeniers en andere oorlogsslacht-
offers. 

Het 4 mei comité Zelhem hoopt velen 
te mogen ontmoeten om zo samen te 
herdenken.

Dodenherdenking Zelhem
Zelhem - Waar de Tweede Wereldoorlog zijn vernietigende sporen 
heeft nagelaten, proberen jong en oud, samen gestalte te geven aan 
de herdenking. Dit jaar zal de herdenking plaatsvinden in aanwezig-
heid van nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden van 
de ED470, het vliegtuigwrak dat in Zelhem is opgegraven in oktober 
2013. Als 4 mei comité Zelhem vinden wij het ook erg waardevol dat 
de jeugd van de basisscholen aanwezig is en mede invulling geeft aan 
het programma.

Vrijheid is meer dan bewegingsvrij-
heid. Wie opgesloten wordt, verliest 
zijn vrijheid; daarom zijn we solidair 
met mensen die door een repressief 
regime zonder reden worden opge-
sloten. Ook als mensen worden uitge-
sloten, tast dit hun vrijheid aan. Als je 
wordt uitgesloten omdat je “anders” 
bent, schendt dat de vrijheid om je-
zelf te zijn, met jouw eigenschappen 
en overtuigingen.

Jezelf kunnen zijn: dat is vrijheid. 
Ongemerkt kan die vrijheid onder 
druk worden gezet. Vaak wordt van 
mensen geëist dat ze zich aanpassen 
aan een meerderheid. Als ze zich niet 
aanpassen, worden ze uitgesloten. Ze 
komen niet aan werk, mogen niet la-
ten zien wie ze zijn, wat ze geloven of 
voor anderen voelen. De vrije samen-
leving gaat aan hen voorbij.

Dat mensen elkaar respecteren is dan 
ook een belangrijk kenmerk van een 
vrije samenleving. Mensen moeten 
elkaar over en weer zien staan. Dit is 
de betekenis van de wederkerigheid, 
waarop het eerste artikel van de Uni-
versele Verklaring van de Rechten 
van de Mens doelt.  

In Wichmond is er een herdenking 
op de begraafplaats en in de Protes-
tantse Kerk. Vanaf 19.30 uur komen 
we samen bij de Protestantse Kerk, 

Dorpsstraat 16, om vandaar in stille 
tocht naar de algemene begraafplaats 
aan de Baakseweg te lopen. Daar 
is om 20.00 uur een korte herden-
king, waarbij een krans zal worden 
gelegd namens de gemeente Bronck-
horst. Verschillende verenigingen 
uit Wichmond en Vierakker zullen 
bloemen leggen op de 13 oorlogsgra-
ven. Natuurlijk is er voor iedereen de 
gelegenheid om ook zelf bloemen te 
leggen.

Na afloop van de herdenking op de 
begraafplaats is er een korte herden-
kingsbijeenkomst in de Protestantse 
Kerk. Het thema Vrijheid geef je door 
in wederkerigheid zal ook in de her-
denking terugkomen. Na afloop bent 
u allen van harte welkom voor een 
kop koffie of thee in Withmundi.

Het 4 mei comité Wichmond-Vierakker

Dodenherdenking 4 mei Wichmond-Vierakker

“Vrijheid geef je door in wederkerigheid”
Wichmond/Vierakker - Op vier en 
vijf mei staan we er in Nederland 
bij stil dat de vrijheid waarin wij 
leven, niet vanzelfsprekend is. 
Op vier mei herdenken we diege-
nen die met hun leven betaalden 
voor onze vrijheid. Het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei hanteert het 
thema: Vrijheid geef je door. Dit 
jaar ligt daarbij het accent op we-
derkerigheid.

19.00-19.40  
Herdenkingsbijeenkomst in de 
Dorpskerk te Vorden met medewer-
king van het Vordens Mannenkoor. 
Daarna - op eigen gelegenheid - ver-
trek naar Algemene Begraafplaats 
van Vorden.

19.50  
Vertrek vanaf de poort van de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden naar 
de graven van de geallieerden.

20.00  
Twee minuten stilte, aangegeven 
door een hoornsignaal

20.02  
Last Post en kranslegging door: 

 -  het gemeentebestuur van 
Bronckhorst

 - het Comité 4 mei Vorden
 -  Ray Harris op het graf van 

zijn in Vorden gesneuvelde 
vader, gevolgd door: zijn 
gedachtenis: they grew not 
old….(zie boekje dienst)

  Het Engelse Volkslied ter ere 
van de aldaar gesneuvelde Engelse 
soldaten.

Vordens Mannenkoor zingt 
het lied “ Boven de sterren” 
Persoonlijke bloemenhulde 
door de overige aanwezigen (met 
kinderen)

eerste couplet van het Wilhelmus.

Hierna wordt door het Comité 
4 Mei het einde van de doden-
herdenking aangekondigd en de 
aanwezigen - onder dankzegging 
voor hun aanwezigheid - verzocht 
het kerkhof te verlaten, met de 
mededeling dat het 4 Mei Comité 
als laatste van de begraafplaats 
zal vertrekken.

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 hore-
ca-ondernemers verzocht om buiten-
reclame te doven en om vanaf 19.00 
uur tot na de herdenking uitsluitend 
de officiële Nederlandse radiozenders 
aan te hebben.

Dodenherdenking Vorden
Op Zondag 4 mei 2014 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 en na instemming van het gemeentebestuur 
het programma voor deze herdenking als volgt samengesteld.

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



Het begin van de wedstrijd was voor 
Basteom, zij zetten volop druk voor-
uit en Sociï kwam nauwelijks van de 
goal af. Al na vier minuten leverde 
hen dat resultaat op. Nadat er niet re-
soluut werd uitverdedigd viel de bal 
voor de voeten van een man in het 
blauw die het leder langs keeper Hen-
ry Vreeman joeg; 1-0. Na dit doelpunt 
kwam Sociï steeds meer aan goed 
voetbal toe, terwijl Basteom zich be-
diende van de lange bal. Sociï maakte 
grote aanspraak op de gelijkmaker, 
maar deze kwam er helaas niet. 
Daan Loman stuitte op de goed kee-
pende doelman en broer Gert-Jan zag 
een kopbal op de paal belanden. Vijf 
minuten voor rust nam Basteom een 
zeer groot voorschot op de titel. Een 
goede steekbal door de verdediging 
van Sociï zorgde ervoor dat een speler 
van Basteom de bal vanaf links voor 
het doel kon trekken, waarop er ie-
mand klaar stond om de 2-0 binnen 
te glijden. Daarmee was de ruststand 
bereikt.
De tweede helft begon een beetje zo-

als de eerste, Basteom zette druk en 
Sociï liep achteruit. Dit leidde na een 
minuut of tien tot de 3-0, na half-
slachtig wegwerken viel de bal voor 
de voeten van een speler van Basteom 
die de bal kon binnenschuiven. Een 
nogal geflatteerde stand aangezien 
Sociï over het geheel gezien goed mee 
deed. Basteom zakte na de goal weer 
in en de lange bal werd wederom het 
handelsmerk. 
Sociï kreeg de nodige kansen, onder 
andere Marco Vreeman was dichtbij 
een doelpunt na goed voorbereidend 
werk van Daan Loman, wederom 
stond de keeper in de weg. Met nog 
25 minuten op de klok bracht Ke-
vin Esselink Sociï op het scorebord. 
Het doelpunt werd ingeleid door 
een mooie dieptepass van Arend Jan 
Groot Jebbink. In het vervolg van de 
wedstrijd drong Sociï nog wel aan 
om de aansluitingstreffer te maken, 
maar die kreeg het niet. Basteom 
werd zodoende kampioen, ondanks 
het feit dat Sociï goed partij had ge-
boden.

Aanstaande zondag speelt Sociï zijn 
laatste wedstrijd van het seizoen 
thuis tegen Gorssel. Het spel van van-
daag biedt in ieder geval perspectief 
voor die wedstrijd.

Uitslagen maandag 21 april
Sociï 2 – AZC 4; 3-2
Sociï 3 – Keijenburgse Boys; 3-4
Sociï 4 – Zelhem 6; 1-3

Uitslag woensdag 23 april
Wolfersveen VR2 – Sociï VR1; 1-2

Uitslagen zondag 27 april
SV Basteom 1 – Sociï 1; 3-1
Sociï 2 – Be Quick Z. 3; 0-3
Sociï 3 – Worth Rheden 3; 2-1
Sociï 4 – ABS 6; 1-3
Neede 6 – Sociï 5; 9-0

Programma zaterdag 3 mei
Sociï D1 – Doesburg SC D1
Sociï E1 – SVBV E1
v.v. Dieren E10 – Sociï E2
Sociï F1 – Be Quick Z. F1

Programma zondag 4 mei
Sociï 1 – Gorssel 1
Sociï 2 – Voorst 2
Sociï 3 (vrij)
Sociï 4 – Pax 10
Sociï 5 – Keijenburgse Boys 6

Sociï verliest strijd tegen Basteom
Baak - Voor Sociï was de op één na laatste wedstrijd van het seizoen 
een bijzondere. Een ‘derby’ tegen Basteom dat aan een punt genoeg 
had om kampioen te worden. De heren van Sociï waren vastberaden 
om daar niet gewillig aan mee te werken. In een mooie ambiance, 
waar een voorwedstrijd werd gespeeld door de F-jeugd van Basteom 
tegen die van Sociï, werd er aangevangen.

Vorden 1 speelde vanmiddag zon-
der de geschorste Stefan Eggink en 
zonder de geblesseerde spelers Eric 
Oldenhave, Wiebe de Jong, Rick 
Schröer. Deze werden vervangen 
door de A1 spelers Stijn Wentink, 
Michael Vet, Koen Oosterhuis en Gijs 
van der Veen. De eerste 20 minuten 
waren volledig voor Vorden 1. Het 
zette direct druk vooruit en in bal-
bezit waren vooral Sam Abbink en 
Daan Horstman erg overtuigend aan-
wezig. Deze beide spelers waren ook 
de hoofdrolspelers in de 16e minuut 
toen Sam Abbink met een prachtige 
pass Daan in stelling bracht. In de 
aanname was Daan Horstman direct 
zijn tegenspeler kwijt en de keeper 
werd daarna keurig omspeeld: 1-0. 
Vlak daarna werd OBW weer de bal 
ontfutseld door Sam Abbink, in sa-
menwerking met de zeer constant 
spelende Michael Vet. Uit de daarop-
volgende aanval kwam de bal voor 
de voeten van Sam Abbink. Hij pas-
seerde met een lepe bal de doelman 

van OBW vanaf 25 meter, maar via 
de onderkant van de lat stuiterde de 
bal jammer genoeg net niet over de 
lijn. Direct daarna kwam OBW met 
10 man te spelen, toen een veel te 
harde sliding ter hoogte op de mid-
denlijn terecht met een rode kaart 
werd bestraft. Toch bleef OBW in de 
wedstrijd omdat de voorhoedespelers 
uit Zevenaar enorm dreigend en snel 
waren.
De linksbuiten van OBW passeerde 
uit stilstand een keer zowel Bart Stok-
man als Stijn Wentink, maar daarna 
verkeek hij zich op de afstand naar 
de achterlijn. Hij liep keihard tegen 
de reclameborden en liet daarna zien 
dat hij ook in de turnhal geen gek fi-
guur zou slaan, want met een fraaie 
salto kwam hij op het asfalt terecht. 
Door deze dreiging van de voorhoe-
despelers bleven Stijn Wentink en 
Bas Kortstee als duo achterin en kon 
Vorden 1 het ondanks een meertal 
situatie geen ‘man-meer’ situatie cre-
eren op het middenveld. Daardoor 

bleef het toch een wedstrijd met veel 
fysieke duels.Vorden 1 had nog twee 
prima mogelijkheden uit twee mooi 
uitgespeelde aanvallen over Bart 
Stokman, Koen Oosterhuis en Daan 
Horstman. Maar in de 30e minuut 
werd het toch 1-1 toen OBW via een 
vrije trap de bal vanaf 10 meter ge-
woon binnen liep.
Na de rust bleef het een interessante 
wedstrijd en scoorde het 1e elftal in 
de 75e minuut via Roy Böhmer de 
2-1. In het laatste kwartier verdedig-
de Vorden 1 de voorsprong, maar kon 
het ook aanvallend nog een paar keer 
dreigend door komen. OBW ging 
echter ook vol voor de winst en acht 
minuten voor tijd werd een vrije trap 
van OBW op schitterende wijze bin-
nen getrapt door de zeer sterke num-
mer 12, Kevin Plasmans. OBW kwam 
tot de winst, nadat vijf minuten voor 
tijd de lange uittrap van de keeper 
door werd gekopt en daarna door 
de spits van OBW werd afgerond. 
Vorden ging nog vol op zoek naar 
de gelijkmaker. Een kopbal van Roy 
Böhmer en een kopbal van Bas Boers 
waren de belangrijkste wapenfeiten, 
maar in beide gevallen lukte het niet 
om de sterke keeper van OBW te ver-
schalken.

Vorden verliest met 2-3 van OBW
Vorden - In een aantrekkelijke wedstrijd waarin beide ploegen voor 
de winst speelden, heeft Vorden 1 met 2-3 verloren van OBW uit Zeve-
naar. Ondanks dat de ploeg van trainer Michel Feukkink bijna drie-
kwart wedstrijd met een man meer heeft gespeeld, kon het toch niet 
de 2-1 voorsprong over de streep trekken.

Start en finish waren bij het bosres-
taurant/ bospark De Reehorst. De rou-
te met een lengte van circa 5 kilome-
ter werd uitgezet door Ab Beeftink. 
De uitslagen waren als volgt: 

Heren: 1e Wilp 1, 2e ANBO Vorden,
3e Warnsveld, 4e Ruurlo, 5e Borculo.
Mix- teams: 1e Oosterhuizen 4, 2e
Oosterhuizen 2, 3e Ruurlo, 4e Ooster-
huizen 3, 5e ANBO 4.

Uitslag klootschiettoernooi 
ANBO
Vorden - De afdeling Vorden van de ANBO organiseerde afgelopen vrij-
dag een klootschiettoernooi voor met name de ouderen in de samen-
leving. Hieraan werd door 70 personen deelgenomen verdeeld over zes
herenteams en twaalf mixteams.

Thijs is lid van de Gelderse selectie 
en veroverde afgelopen seizoen al 
meerdere NK-titels bij de B-junioren. 
Zo won hij vijf keer goud op de 500 
meter en twee keer brons op de 1000 

meter. Inmiddels heeft hij in Heeren-
veen zijn eventuele nieuwe ploegge-
noten én nieuwe woonomgeving le-
ren kennen. Na flink overleg met de
huidige selectietrainer, voorzitter van
de GTC Langebaan André Borst en 
zijn ouders, heeft Thijs laten weten
toch nog een jaartje bij de Gelderse
selectie te willen blijven. Wel zal hij
het komende seizoen af en toe deel-
nemen aan de trainingen van Jong
Oranje.

Thijs Govers gevraagd voor 
Jong Oranje
Vorden - Heren B1 junior Thijs 
Govers is door KNSB trainers Erik 
Bouwman en Jeroen van der Lee 
van Jong Oranje, gevraagd mee 
te doen met het vernieuwde Jong 
Oranje team.

Ook het aantal schoten was dit jaar 
beduidend minder dan andere jaren. 
Niet alleen door het weer, maar ook 
de erbarmelijke staat van de bermen 
van met name de Kapelweg. Deson-

danks genoot iedereen en was men 
zeer tevreden over de organisatie met
tot slot een verloting met mooie prij-
zen. Bij de heren werd de organise-
rende verenging Wildenborch eerste
met 51 schoten en 51 meter, tweede
Stokkink 1 met 51 schoten en 8 me-
ter, derde Delden met 55 schoten en
78 meter, vierde Dunsborg met 58
schoten en 43 meter, vijfde Wilden-
borch 2 met 58 schoten en 12 meter.
In de gemengde klasse won Delden
met 61 schoten en 92 meter, tweede
was Dunsborg met 71 schoten en 76
meter, derde Wildenborch met 74 
schoten en 21 meter, vierde Smos as
walear met 86 schoten en 48 meter.
Bij de dames won het team van Stok-
kink met 75 schoten en 4 meter.

Wildenborch wint eigen 
klootschiettoernooi
Wildenborch - Klootschietvereni-
ging “de Wildenborch” organi-
seert altijd op de derde zondag 
van april een klootschiettoer-
nooi. Vanwege Pasen werd het 
toernooi verschoven naar zon-
dag 27 april. De weersomstandig-
heden, af en toe regen, had in-
vloed op het aantal deelnemende 
teams. Er kwamen er 13 aan de 
start, beduidend minder dan vo-
rig jaar toen er 22 teams van de 
partij waren.

In de eerste minuten had de voorhoe-
de van Ratti meerdere kansen, deze 
gingen net langs of in de handen van 
de keeper. In de 10de minuut kwam 
Varsseveld aan de bal, de eerste kans 
voor de tegenpartij en zij scoorden: 
0-1. Twee minuten later kreeg Els Be-
renpas de bal op de zestien en schoot 
de bal rechts onderin de hoek, 1-1. De 
Ratti dames hielden druk en meer-
dere kansen werden gecreëerd. In 
de 15de minuut een gevaarlijk schot 
van Jessica ten Elshof, maar de keep-
ster pakte de bal. In de 26ste minuut 
kreeg Ratti een vrije trap, deze werd 
genomen door Laura Verstege. Zij 
speelde de bal op Els Berenpas die de 
bal vervolgens buitenkant paal raak-
te. In de 37ste minuut speelde Varsse-
veld een lange bal naar voren, kwam 
langs de achterhoede en scoorde, 1-2. 

Direct na de aftrap kwam Esther 
Menkveld aan de bal, loopt op en 
schoot de bal voor, de bal ging door 
de handen van de keep. Na overleg 
tussen Marieke Tuinman en Petra 
Wentink wie er zou scoren, schoot 
Petra Wentink de bal en maakte de 
2-2. Een paar minuten later schoot 
de keepster van Varsseveld de bal 
uit, deze bal kwam strak in de voeten 
terecht van Kim Heuvelink die hele-
maal vrij stond aan de rand van de 

middencirkel, Kim zag haar kans en
scoorde met een schitterde boogbal. 
Een ruststand van 3-2. De tweede
helft begon Ratti iets minder sterk
waardoor Varsseveld meer aan de 
bal kwam. In de 50ste minuut had
Varsseveld een kans maar keepster
Gerdien Peppelman kwam goed uit
waardoor de bal naast het doel be-
landde. De Ratti dames gingen weer
scherper spelen, dit resulteerde ook
weer in kansen. Bij de uittrap van
de keepster zette Marieke Tuinman 
goed druk waardoor de achterhoede
van Varsseveld zenuwachtig werd.
De bal werd weggewerkt maar kwam
terecht bij Petra Wentink in de buik,
Petra probeerde de bal nog het doel 
in te schieten maar de bal kwam te-
recht in de handen van de keepster.
Vijf minuten later is het toch raak,
Kim Heuvelink ontvangt de bal op
de rand zestien en schoot deze strak
over de grond linksonder in de hoek,
4-2. In de laatste minuut ontving Els
Berenpas de bal, zij schoot de bal rich-
ting het doel. De keepster liet de bal
los waardoor Marieke Tuinman kon
scoren. Eindstand 5-2. Hierdoor blij-
ven de Ratti dames bovenaan staan in
de competitie. Volgende week zijn de
Ratti dames vrij, over 2 weken is de
laatste wedstrijd. Dit is een uitwed-
strijd tegen Vios Beltrum.

Ratti dames winnen 
thuiswedstrijd
Kranenburg - Na een vrije week, was het afgelopen zondag weer tijd
voor een wedstrijd. De wedstrijd werd op eigen terrein gespeeld tegen
Varsseveld. De Ratti dames begonnen vastberaden aan de wedstrijd.

Uit de met een grondboor verkregen 
grondkolom is duidelijk te zien, dat 
na ca. 1 meter humuslaag het zand 
begint. Groep 7 van de genoemde ba-
sisscholen moesten allerlei opdrach-
ten uitvoeren waarbij aandacht werd 
gegeven aan de veranderingen op een 
landgoed in de afgelopen 100 jaar. 
Deze buitenlessen worden gegeven 
door IVN vrijwilligers. De binnenles-
sen worden gegeven door de school 
zelf. Dit is een project van Luchtkas-
teel tot Dassenburcht waaraan meer 
dan 50 landgoederen aan deelnemen. 
Doel ervan is, dat er beter begrip en 
respect ontstaat voor de natuur in en 
op de Nederlandse landgoederen.

Leerlingen basisscholen doen bodemonderzoek
Vorden - Leerlingen van de deel-
nemende basisscholen “het 
Hoge”en “de Dorpsschool” heb-
ben tijdens de natuurlessen op 
landgoed Hackfort verschillende 
opdrachten uitgevoerd. Eén van 
de opdrachten was het onder-
zoeken van de huidige bodemsa-
menstelling van landgoed Hack-
fort.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Openingstijden
Op afspraak kunt u terecht:

Zonder afspraak kunt u binnenlopen:

 

aan het gemeentehuis een afspraak te 

-

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

-

eenvoudig digitaal via de website een af-

-

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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dag voor de eerste Koningsdag, 

handen van burgemeester Henk 

van Oest uit Hengelo en de heer 

Groene en Rode Kruis en was raads-

-

-

Zorgbelang Gelderland, op het gebied 

 onder meer het GGZ-spel en GGZ-

stichting ZieZo op, een patiënten-
vereniging die voorlichting, begelei-
ding en ondersteuning biedt aan 
mensen met een eetstoornis. 

met veel familie en vrienden van de 

erg verrast en vereerd!

Met recht Koninklijk onderscheiden!

Vergunningsprocedure vesti-
ging pluimveebedrijf Tieltjes

-

gekomen. B en w besloten vorige 
-

-

een beperkte aanpassing van de 
-

hebbenden staat nog een beroeps-

Bestemmingsplan Buiten-
gebied Halle-Heide
Ook stemden b en w in met het 
 ontwerpbestemmingsplan voor het 

liggen. Het plan is bedoeld om een 
passende actuele bestemming voor 
het buitengebied van Halle-Heide 
vast te leggen, die bewoners duide-

-
bouwontwikkelingsgebied LOG Halle-

Omgevingsverordening hebben 
 vastgesteld, moeten Provinciale 

 

(visie) en oktober (verordening). Als 

vervallen. 

-

Halle-Heide en een aantal direct 

onder Openbare bekendmakingen 

Bestemmingsplannen

Stand van zaken buitengebied 
Halle-Heide

Iedere eerste maandag van de 

dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen actie 

waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in 
 geval van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en 

u op de hoogte gehouden van de 

 instructies. Op maandag 5 mei a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest. 

Als aanvulling op de sirene is er 
NL-Alert, een alarmmiddel voor de 
mobiele telefoon. Stel het in! Lees 
meer op www.nl-alert.nl.

Sirenetest

-
ciers een overeenkomst voor de 
 levering van Wmo-hulpmiddelen 

-

met een pilot waarmee we de Wmo-
hulpmiddelen aanbesteden via een 

-

om de volgende leveranciers: Been-

 gemaakt over de kwaliteit van de 
hulpmiddelen, de kwaliteit van de 
 levering, voorwaarden voor betaling 
en administratieve afhandeling. 
 Zodra we na een gesprek met een 

Wmo-hulpmiddel nodig heeft, plaat-
sen we een oproep op het digitale 

-

vervolgens (digitaal) een aanbod. 

-
platform besteedt de gemeente ook 
de administratieve en financiële 
 taken rondom Wmo-hulpmiddelen uit 

Vast aanspreekpunt voor 
 cliënten 

-
ten die gebruik maken van een 
Wmo-hulpmiddel een vast aan-

 aanspreekpunt is de gemeente. 

is speciaal opgeleid voor het 
 beantwoorden van vragen over 
Wmo-hulpmiddelen en het ver-

per dag iemand beschikbaar. In de 
-

werker u helpen. Ook in complexe 

u langskomt. 

Toekomst

besteding van Wmo-hulpmiddelen. 

ook voor andere aspecten rond werk, 

idee is dat u in de toekomst, even-

 gemeente, op dit online platform kunt 

Afspraken met vijf leveranciers 
voor Wmo-hulpmiddelen

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



De gemeente heeft een effectieve 
manier gevonden om trends en 
 ontwikkelingen in kaart te brengen 
en inwoners actief te betrekken bij 
de voorbereiding en uitvoering van 
beleid. Hiervoor hebben we een 
 online inwonerspanel met meer dan 
1.400 leden. Voordat het inwoner-
panel bestond, kwam het voor dat 
 diverse vakafdelingen onderzoek de-
den. Burgemeester Aalderink vertelt 
dat het is gebeurd dat inwoners in 
één week twee 
verschillende 
 enquêtes ontvin-
gen, met soms ook 
nog overlap in 
vragen. “Met het 
panel als ons 
onderzoeks-
medium voorko-
men we dat nu!”

Belangrijk om te weten wat er leeft 
Op dit moment heeft ons inwoner-
panel ruim 1.400 deelnemers. Zij zijn 
representatief verdeeld over de 
 leeftijdsgroepen en kernen in de 
 gemeente en geven drie of vier maal 
per jaar hun mening over verschillen-
de onderwerpen. De burgemeester: 
“Door het panel weten we wat er 
 onder inwoners leeft, hoe hun eigen 
situatie is en wat ze vinden van de 
 gemeentelijke dienstverlening. Maar 
het is niet alleen informatie bij u 
 ophalen, maar ook een manier om u 
te informeren. Door inwoners regel-
matig te raadplegen, ziet u waar de 
gemeente zich mee bezighoudt.” 

Goede respons
Tot nu toe is er via het panel onder 
andere onderzoek gedaan naar onze 

dienstverlening en naar leefomge-
ving en sociaal contact. Van beide 
 onderzoeken was de respons hoog. 
Zo had de eerste peiling een respons 
van 90% (1048 inwoners) en de twee-
de peiling een respons van 73% (996 
inwoners). Het eerstvolgende onder-
zoek gaat over het beheer van onze 
openbare ruimte (o.a. onderhoud 
groen en wegen, strooibeleid en 
straatmeubilair) en staat gepland 
voor de tweede helft van juni. 

Nieuw beleid
Zoals gezegd gebruiken we de resul-
taten uit de onderzoeken die we doen 
voor nieuw beleid. Zo zijn we bijvoor-
beeld overgegaan op werken op 
 afspraak in de middagen en is er een 

extra avondopenstelling gekomen 
van de publieksbalie in de aanloop 
naar de zomer.

Aarzel niet en meld u aan!
We zijn erg blij dat veel inwoners 
meedoen met het gratis online panel 
Bronckhorst Spreekt en ons op deze 
manier adviseren. Maar 1.400 
 mensen is nog lang niet iedereen. 
Doet u nog niet mee en heeft u wel 
een mening over de gemeente, geef u 
dan nu op! Voor meer informatie en 
inschrijving zie 
www.bronck-
horstspreekt.nl of 
scan de QR-code.

Al ruim 1.400 inwoners doen mee aan panel 
Bronckhorst Spreekt 
Laat u ons ook weten wat u vindt?

Per 1 mei 2014 dragen we het beheer 
en de exploitatie van sporthal De 
Kamp (Hengelo) en gymzaal De Horst 
(Keijenborg) over aan stichting 
 Binnensport Hengelo-Keijenborg. Het 
eigendom en het groot onderhoud 
van het gebouw en de gronden blijven 
in handen van de gemeente. Afspra-
ken over onder meer toegankelijk-
heid, kwaliteit, hygiëne en veiligheid 
zijn vastgelegd in een exploitatie-
huurovereenkomst. De stichting gaat 

op detacheringsbasis een beheerder 
van de gemeente inhuren. Na 5 jaar 
gaan de partijen in overleg over een 
 verlenging. 

Diverse initiatieven
Uit het traject naar een Toekomst-
bestendig Bronckhorst (TBB), waarin 
is opgenomen dat de gemeente op de 
kosten van de  gemeentelijke sport-
hallen jaarlijks € 200.000 moet 
 besparen en van inwoners een invul-

ling werd gevraagd, kwamen diverse 
initiatieven tot stand. Zo zijn de 
 sporthallen in Vorden, Steenderen en 
Halle al overgedragen aan de initia-
tiefnemers.

Sporthal De Kamp en gymzaal De Horst  over- 
gedragen aan initiatiefnemers

Wilt u het energieverbruik in uw 
 woning verminderen en daarmee de 
kosten verlagen? En tegelijkertijd 
een bijdrage leveren aan een duur-
zame leefomgeving? Dan kunt u 
energiebesparende maatregelen 
aanbrengen in uw woning. De 
 gemeente stimuleert dit door 
 woningeigenaren de mogelijkheid  
te geven hiervoor subsidie aan te 
vragen. In dit artikel leest u meer 
over de subsidiemogelijkheden in 
Bronckhorst.  

Nieuw: Subsidie voor zonne- 
energie en duurzame warmte
Voor 200 huiseigenaren in de 
 gemeente is sinds begin maart 
 subsidie beschikbaar voor energie-
besparende maatregelen in hun 
 woning zoals het opwekken van 
zonne-energie en duurzame warm-
te. Woningeigenaren kunnen maxi-
maal € 500,- euro subsidie krijgen 
voor het aanbrengen van zonne-
collectoren (zonneboiler), zonne-
panelen, houtgestookte CV-installa-
tie, warmtepomp of een HR-107 
combi CV ketel. De subsidie is 
 maximaal een derde van de ge-
maakte kosten en de maatregelen 
moeten uitgevoerd zijn na 1 maart 
2014. In totaal stelt de gemeente 
maximaal €100.000,- beschikbaar. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt 
en op = op. Meer informatie over de 
voorwaarden en het aanvraagfor-
mulier vindt u op www.bronckhorst.
nl, zoek op subsidie energie. U kunt 
ook de QR-code scannen.

Subsidie voor isolatiemaatregelen 
(‘Achterhoek bespaart’)
Ook kunnen woningeigenaren al 
langere tijd subsidie aanvragen 
specifiek voor het aanbrengen van 
isolatiemaatregelen. Denk hierbij 
aan dak-, gevel- of vloerisolatie of 
het aanbrengen van HR++-glas. 
 Deze regeling is bekend onder de 
naam ‘Achterhoek bespaart’. Voor 
het uitvoeren ervan kreeg de 
 gemeente geld van de provincie 
 Gelderland. Tot voor kort konden 
 alleen woningeigenaren van wonin-

gen die voor 1 januari 1980 opgele-
verd zijn, deze subsidie aanvragen. 
Deze voorwaarde is geschrapt. 
 Vanaf nu komen alle woningen, 
 ongeacht het bouwjaar, in aanmer-
king voor de subsidie ‘Achterhoek 
bespaart’. Meer informatie over de 
voorwaarden en het aanvraag-
formulier vindt u op www.bronck-
horst.nl, zoek op subsidie energie. 

Gaat u aan de slag met energie-
besparende maatregelen in uw wo-
ning? Maak gebruik van de subsidie-
mogelijkheden, ze zijn er voor u! 

Tips
Op www.zonatlas.nl/bronckhorst 
kunt u kijken of het plaatsen van 
zonnepanelen op uw dak mogelijk is 
en zin heeft. Verder heeft het rijk 
een ‘energiebespaarlening’ voor 
woningeigenaren die graag energie-
besparende maatregelen willen 
aanbrengen, maar de investering op 
dit moment niet direct kunnen/ 
willen betalen. Zij kunnen een goed-
kope lening afsluiten bij het Natio-
naal Energiebespaarfonds. Meer 
 informatie vindt u op  
www.ikinvesteerslim.nl. Heeft u 
plannen om uw woning te verduur-
zamen, kijk dan ook eens op de site 
www.verduursaam.nl van de 
 Stichting Achter-
hoek Duurzaam 
Verbouwen.

Subsidies energiebeparende 
maatregelen aan woningen

Op 24 april vergaderde de gemeen-
teraad. De vergadering startte met 
het vragenkwartier. GroenLinks 
 stelde vragen over de financiële 
 buffer die b en w willen aanleggen 
om eventuele tegenvallende op-
brengsten van regionaal bedrijven-
terrein A18 (gemeente Doetinchem) 
te compenseren. De wethouder gaf 
aan de stand van zaken rond beide 
bedrijventerreinen eerder bespro-
ken te hebben in de raad en verwacht 
de buffer niet nodig te hebben omdat 
het EBT in ‘s-Heerenberg naar 
 verwachting wel winst oplevert.  
De raad beslist over de buffer tijdens 
de  behandeling van de Jaarrekening. 
CDA vroeg naar de procedure bij de 
ontwikkeling van een evenementen-
terrein en initiatieven die de initia-
tiefnemer neemt richting omwonen-
den. De wethouder gaf aan dat de 
procedure leidend is en eventuele 
 afspraken tussen ontwikkelaar en 
omwonenden daarbij niet bindend 
zijn. D66 vroeg naar het gebruik van 
Windows XP binnen onze organisatie 
omdat de ondersteuning hiervan 

door Microsoft stopt. We maken 
 weinig gebruik van Windows XP 
 programmatuur en de benodigde 
aanpassingen maken onderdeel uit 
van een grote modernisering van ons 
automatiseringssysteem die voor de 
zomer klaar is. Daarna werd een 
aantal nieuwe commissieleden die 
de raadsfracties ondersteunen, 
 geïnstalleerd. Op de agenda stonden 
onder meer de volgende onderwer-
pen, waarover de raad in zijn nieuwe 
samenstelling een besluit nam:

-
plan voor bewoning  bijgebouw

 De Dunsborg 8 Hengelo (Gld) 
 De raad wees deze wijziging van 

het bestemmingsplan af, zoals 
voorgesteld door b en w 

 De fracties besloten dit voorstel, 
waarin de raad wordt gevraagd in 
te stemmen met het raad van 
 toezichtmodel, om de scheiding 
tussen besturen en toezicht 
 houden in het onderwijs bij de 
stichting volledig te realiseren, 
met een maand uit te stellen. De 
raad kan zich op deze manier beter 
voorbereiden op enkele onduide-
lijkheden die er nog zijn 

bezwaarschriften
 De fracties stemden unaniem in 

met deze nieuwe procedure om 
het behandelen van bezwaar-
schriften efficiënter te kunnen 
 regelen. Hierdoor kunnen lichte 
bezwaren in plaats van door de 
commissie bezwaarschriften nu 
behandeld worden door juristen 
van de gemeente. Dit is een snelle-
re procedure. Het gaat in eerste 
 instantie om een proef van 1 jaar. 
Verschillende fracties gaven aan dat 
het belangrijk is dat de  uitgangs- 

punten, wanneer een  bezwaar licht 
of zwaar is en  derhalve door de 
commissie of  gemeentelijke juristen 
behandeld wordt, duidelijk zijn

2013
 Ook met de evaluatie van de 

 interne klachtenafhandeling 2013 
stemde de raad in. In 2013 zijn vier 
klachten geregistreerd, die snel 
zijn opgepakt en in behandeling 
genomen

 De Wet basisregistratie personen 
(BRP) is op 6 januari 2014 in 

 werking getreden en vormt het 
nieuwe wettelijke kader voor de 
basisregistratie personen. De 
 gemeentelijke regelgeving wordt 
met de verordening aangepast aan 
de wet BRP. De raad ging unaniem 
akkoord met de verordening 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl. De eerstvol-
gende gemeenteraadsvergadering  
is op woensdag 28 mei 2014 (ivm 
Hemelvaart!). De raadsfracties CDA, 
PvdA en D66 zijn in overleg om een 
nieuwe coalitie te vormen. Zodra 
meer bekend is, informeren wij u 
hierover.

Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? 
Volg ons op Twitter: @gem_bronckhorst. 
U kunt hier ook vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 

Uit de raad



De gemeente werkt mee aan het 
 verzoek van Belangenvereniging 
 Varssel om het schoolgebouw te 
 behouden als ontmoetingsplek voor 
inwoners en verenigingen van 
 Varssel en omgeving. Wij hebben het 
gebouw verkocht aan de stichting 
 Exploitatie Buurthuis Varssel voor 
het symbolische bedrag van € 1,-. 
 Vorig jaar sloot de school haar deu-
ren. Voorwaarde voor de overdracht 
was wel dat het oude schoolpand een 
maatschappelijke functie krijgt. 

 Wethouder Paul Seesing: “De belan-
genvereniging heeft daarvoor een 
plan en exploitatiebegroting gepre-
senteerd en daar hebben wij alle 
 vertrouwen in. We wensen de inwo-
ners van Varssel en omstreken veel 
plezier met het gebouw. We hopen 
dat er vele mooie ontmoetingen tot 
stand komen.” 

Subsidie
Van de provincie Gelderland kreeg de 
belangenvereniging subsidie voor 

 gedeeltelijke sloop, restauratie en 
aanpassing om het schoolgebouw om 
te vormen tot een toekomstbestendig 
dorpshuis. Ook vroegen zij de provin-
cie  subsidie voor het herinrichten van 
het schoolterrein tot een toeganke-
lijke ontmoetingsplek. Verenigingen 
en ondernemers dragen ook een 
 financieel steentje bij aan de verbou-
wing. Nu de stichting Exploitatie 
Buurthuis eigenaar wordt, kan de 
verbouwing spoedig starten.

Schoolgebouw Varssel overgedragen aan Belangenvereniging Varssel

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.

Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 15 april 2014:

Ontvangen op 16 april 2014:

Ontvangen op 17 april 2014:

Ontvangen op 18 april 2014:

Ontvangen op 22 april 2014:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 11 april 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, maar kan bij een uitgebreide procedure 26 
weken duren. Deze termijnen kunnen eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de 

een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeente-

inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

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

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-

hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
 geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 24 april 2014:

uur de dag daarop volgend en 5 juli 2014 van 10.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend, stichting 

-

Afgegeven op 25 april 2014:

-

Verleende vergunningen

 tijdelijke gebruiksvergunning i.v.m. overnachting deelnemers kindervakantieweek, 20 augustus 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 22 april 2014:

Verzonden op 24 april 2014:

Buiten behandeling gelaten aanvragen
Ontvangen op 5 maart 2014:

Mogelijkheden voor bezwaar

van bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen

-
kening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde 
gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 

-
pen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn 
in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de 
werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftenter-
mijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning op enkele onderdelen gewijzigd. De stuk-

bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 

ontwerpvergunning
-

ben ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 

-
-

bank Arnhem. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten ver-
wijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Wittebrinkweg 1 en 1A Zelhem’

heeft betrekking op een functieverandering van agrarisch naar wonen, waarbij er twee vrijstaande 
woningen mogen worden teruggebouwd in de ruil voor de sloop van voormalige agrarische opstallen. 

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 

Inspraakreactie indienen?

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Groeneweg 10 Hummelo’
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Groeneweg 10 Hummelo’ en de daarop betrekking 
 hebbende stukken liggen van 1 mei t/m 11 juni 2014 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft 
 betrekking op een functieverandering, waarbij het agrarisch bouwperceel wordt afgehaald en 
 omgezet naar één woonbestemming.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het 

naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Halle Heide’ en ontwerp-PlanMER 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Halle Heide’ 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Halle Heide’ en de daarop betrekking hebbende 
 stukken liggen van 1 mei t/m 11 juni 2014 voor een ieder ter inzage. Voor dit bestemmingsplan is 

plan ter inzage. Het plan heeft betrekking op het buitengebied van Halle Heide wat voorheen 

het plan.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 

Zienswijze indienen?

 brengen bij de gemeenteraad.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied; Doetinchemseweg 78/
Schovenweg Zelhem’

2014 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage.

de survivalvereniging, en het planologisch omzetten van de bestaande dienstwoning naar burger

en daarmee het gebruik voor de uitoefening van een veldsport en/of survivaltraining behouden.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 

 bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

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

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

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
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 1b, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

3 bossen bloemen of 3 perkplanten naar keuze     voor 

Wij leveren rechtstreeks 
vanaf de kweker, daardoor 
super scherpe prijzen met 

top kwaliteit!

Smoothailz      versterkt dit jaar ook 
Vorden. Kom langs en geniet van onze 

verse produkten van 3 tot 10 mei.

 De jaarlijkse Voorjaars &

Geraniummarkt
Meer dan 100 soorten geraniums, fuchsia’s en 

stekperkplanten. Vele soorten kuipplanten, hangpotten 
en tientallen soorten perkgoed planten.

Basiscursus Communicatie (NLP)
in Hengelo (Gld.) en Zutphen

Havital organiseert in vijf avonden een basiscursus communicatie.

Met deze cursus ga je ervaren:

Kom naar de gratis informatieavond op:

woensdag 7 mei 2014 om 19.00 uur in Ons Huis, 
Beukenlaan 30, 7255 DM Hengelo GLD.

maandag 12 mei 2014 om 19.00 uur in Fort Bronsbergen, 
Bronsbergen 25, 7207 AD Zutphen

Bel of mail: Truus Ordelman 0575 572 350 - info@havital.nl 
voor aanmelding of meer informatie.

 Sierbestrating

 Tuinhout

Gratis Tuinschets Service

www.weulenkranenbarg.nl
Ruurloseweg 45a Vorden 
0575-551217

BUITENCENTRUM VOOR UW COMPLETE TUININRICHTING

 Blokhutten

 Terras-  

 overkappingen

 Grind & split

 Tuinverlichting

 Tuinaccessoires

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
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Antoon: “Ik werkte ooit bij schil-
dersbedrijf Koekoek in Steenderen 
met daarbij veel schilderswerk bij 
de plaatselijke AVIKO. Namens dit 
bedrijf heb ik nog de reclameborden 
geschilderd die bij de voetbalclub De 
Graafschap zijn geplaatst”, zo zegt 
hij. In zijn achterhoofd rijpte het 
idee om een keer een “eigen zaak 
“ te beginnen. In mei 1989 was het 
zover, een eigen schildersbedrijf met 
werkplaats op de Kranenburg. “Mijn 
eerste opdracht? Ik herinner het mij 
nog als de dag van gisteren. In een 
gesprek met Gerhard Weevers senior 
van Drukkerij Weevers, kreeg ik een 
opdracht voor dit bedrijf”.

In 1992 kreeg Antoon Peters de mo-
gelijkheid om het huidige pand aan 
de Ruurloseweg van Johan Uiter-
weerd te kopen. Antoon loopt naar 
zijn bureau en komt terug met een 
“kladje” uit de begin negentiger jaren 
met daarop de opdracht (visie) die hij 
zichzelf stelde: “Eigen zaak, meer 
adverteren en offertes binnenhalen. 
Werknemers in dienst nemen en dan 
het liefst zelfstandige werknemers. 
“Ik sta er nog steeds achter”, zo zegt 
Antoon. Hij voegt er gelijk aan toe: 
“Nooit bij klanten over andere klan-
ten praten, altijd vertrouwen uitstra-
len en er ook naar handelen”. De eco-
nomische recessie die Europa treft en 
gelukkig tekenen van herstel begint 
te vertonen, is aan Schildersbedrijf 
Peters voorbij gegaan.
Antoon: “Wij hebben altijd voldoende 
werk gehad. Mijn standpunt is, heb je 
veel kleine klussen, dan maakt dat sa-
men ook een grote klus en zeg nooit, 
nooit. Bij mij bestaat niet, dat “iets” 
niet kan. Altijd er voor zorgen dat 
een karwei goed wordt afgemaakt. 

Wat ik ook leuk vind, is samen in
een bouwteam met andere onderne-
mers een opdracht uitvoeren zoals 
bijvoorbeeld een paar jaar geleden bij
de verbouwing van Bistro De Rotonde
en vrij recent bij het Meestershuis. In
goed overleg tot het eind samen het
karwei uitvoeren. Dat geeft veel vol-
doening”, zo zegt Antoon Peters, die
in het thuisfront wordt ondersteund
door echtgenote Maria die een groot
deel van de administratie voor haar
rekening neemt. De calculatie doet
Antoon zelf!

De klantenkring van Schildersbedrijf
Peters bevindt zich hoofdzakelijk in
Vorden, maar ook in Ruurlo en Hen-
gelo. Op het visitekaartje van Peters 
staat: Renovatie, onderhoud, nieuw-
bouw, spuitinrichting, behang etc.
Het logo dat Antoon gebruikt vervult
hem ook met trots. “Het is een sterk
embleem waar in feite de gehele ont-
wikkeling van mijn bedrijf is verwe-
ven”, zo zegt Antoon Peters die in 
zijn vrije tijd ook op maatschappelijk
terrein zeer actief is. Zo heeft hij al
vele jaren zitting in de Kerstcommis-
sie van de VOV. Daarnaast traint hij
de lagere elftallen van de voetbalclub
Ratti en is hij betrokken bij de organi-
saties van wielerrondes bij RTV Vier-
akker- Wichmond. In vroeger jaren
reed Antoon zelf ook voor de “prij-
zen” getuige de “bekers en plakken”
die in zijn werkplaats zijn uitgestald.
Echtgenote Maria heeft in haar vrije
tijd het “andere” schilderen tot kunst
verheven! Antoon tot slot:“ Buurt-
schap Kranenburg loopt als een rode
draad door mijn leven (kerk, school,
Ratti), ik ben er nauw bij betrokken.
En mijn kinderen zijn er ook gebo-
ren”, zo zegt hij.

Een kwart eeuw 
Schildersbedrijf Peters

Vorden - Antoon Peters zit al ruim veertig jaar in het schildersvak.
Eerst als werknemer en sinds eind 1989 als “Schildersbedrijf Peters”,
dat hij samen met zijn vrouw Maria runt. Dit heuglijke feit wordt
volgende maand in familiekring gevierd.”Ik ben er best trots op”, zo
zegt Antoon die op 15 jarige leeftijd het schildersvak inrolde. Overdag
schilderen en in de avonduren studeren om de nodige vakdiploma’ s
te behalen.

Antoon en Maria Peters

De wol die van de schapen af komt 
wordt ter plekke bewerkt tot trui, 
handtasje, sokken, kleden etc. Dit 
gebeurd d.m.v. vele technieken zo-
als weven, spinnen, kaarden, vilten, 
breien, haken en ook wolverven. Al 
deze technieken zijn te zien en desge-
wenst kan er ook meegedaan worden 
of informatie over worden verkre-
gen. Op het terrein van kinderboer-
derij Feltsigt kunt u in één oogopslag 
zien waar wordt geschoren, waar de 
geschoren wol te koop wordt aange-
boden en de diverse stands waar de 
bewerkte wolproducten direct af te 
halen zijn.
Als klap op de vuurpijl zal mevrouw 
Bargeman uit Wichmond ook weer 
aanwezig zijn, dit jaar voor de ze-
vende keer bij Feltsigt! Zij zit in kle-
derdracht achter haar spinnewiel te 
spinnen en biedt allerlei zelfgemaak-
te artikelen te koop aan. Dit schouw-
spel begint uniek te worden, zeker 

ook door haar zeer hoge leeftijd. 
Elders op het terrein zijn nog kunst-
zinnige stands van een andere orde, 
denk aan: schilderkunst en decoratie-
ve artikelen in de vorm van schapen.

Nieuw op het Schaapscheerdersfeest 
is de culinaire afdeling met drie 
restaurants, een achterhoekse wijn-
stand, mosterd en een lunchroom 
met allerlei lekkernijen. De restau-
rants hebben schapenvlees van de 
gril op de menukaart staan. Het Is-
lamitische restaurant bereidt dit op 
hun eigen, specifieke manier inclu-
sief speciale drankjes en de kinder-
kook studio dient als workshop voor 
kinderen om zelf hun gerecht samen 
te stellen. Restaurant nummer drie 

heeft ook schapenvlees op het menu 
staan maar dan van de Hollandse 
keuken. 
Op deze manier is het mogelijk om 
van elkaars cultuur te proeven en 
waardering te krijgen voor ander-
mans kookkunsten of van je eigen 
kunsten in het geval van de kinder-
kook studio bezoeker. Deze dagen 
kunnen natuurlijk ook de lamme-
tjes geaaid worden door de kinderen 
want zij lopen gewoon bij de moeder-
dieren. 

Het Schaapscheerdersfeest is te be-
zoeken van 10.00 ’s morgens tot 
18.00 uur in de middag. Voor de tota-
le programmering zie de advertentie 
elders in deze krant.

Schaapscheerdersfeest 2014 Bekveld
Bekveld - Op zaterdag 3 mei en 
zondag 4 mei wordt er bij kin-
derboerderij Feltsigt het eerste 
semi-overdekte Schaapscheer-
dersfeest gehouden van de regio. 
Tijdens deze dagen zal te zien zijn 
hoe de moeder en vader dieren 
worden geschoren in een over-
dekte scheerarena. Om iedereen 
optimaal zicht te geven bij dit 
schouwspel zijn er tribunes ge-
plaatst om de scheerplaats heen. 
Tussen de scheerbeurten door 
draait een informatiefilmpje om 
nog meer over de schapen in het 
algemeen te leren.

Drie van de klassen tellen mee voor 
het Nederlands (en ook nog Belgisch) 
kampioenschap. De belangrijkste 
klassen van het ONK zijn de Dutch 
Superbikes en de Dutch Supersport. 
De meest aansprekende internatio-
nale klasse is de IRRC, International 
Road Racing Championship. De be-
langstelling hiervoor is zodanig ge-

groeid dat er in twee categorieën kan 
worden gereden: 600cc en 1000cc. 
‘Goud van oud’ is er in de 50cc-klasse, 
de ICGP (de International Classic GP) 
en de Classics. Kortom, een zeer at-
tractief programma. In Hengelo zul-
len zowel de IRRC Supersport als de 
IRRC Superbikes 2 manches rijden. 

Tijden en entree
Op zaterdag wordt er van 8.00 – 17.15 
getraind. Om 17.15 uur volgt er een 
wedstrijd voor de ICGP. Op zondag 
begint de warm-up om 9.00 uur. Ook 
dit jaar zorgt de HAMOVE weer voor 
heel redelijke entreeprijzen. Op za-
terdag betaalt iedereen ouder dan 18 
jaar tien euro (inclusief programma-
boekje) en mag iedereen jonger dan 
18 gratis naar de trainingen kijken. 
Op zondag is de entree voor 18 jaar 
en ouder 20 euro (inclusief program-
maboekje), jonger dan 18 jaar betaalt 
vijf euro en onder de 12 jaar is er gra-
tis entree. Wie van plan is om zowel 
zaterdag als zondag naar de Varssel-
ring te komen is voordeliger uit met 
een passe-partout. 18 jaar en ouder 
betaalt daarvoor 25 euro (inclusief 
programmaboekje). Op geen van de 
dagen wordt er een toeslag voor de 
tribunes gevraagd.
De HAMOVE wil de bezoekers die een 
heel weekend komen wat extra’s bie-
den. Zo is er de mogelijkheid om op 
zaterdag en zondag een toertocht te 
rijden. Dit is een gratis service voor 
de bezoekers die op de camping naast 
het rennerskwartier staan. Ook is er 
de mogelijkheid om met een paramo-
tor mee te vliegen boven het circuit. 
De HAMOVE Party is in de feesttent 
op het rennerskwartier. De feest-
tent is het gehele weekend geopend 
en ingericht als een bruin café. Voor 
muziek, een glas bier, koffie of een 
broodje kun je hier het gehele week-
end terecht.

Wegraces 4 mei in Hengelo

Hengelo - Op zondag 4 mei vinden de wegraces plaats in Hengelo Gld. 
De wedstrijden starten om 10.25 uur en duren tot 18.00 uur. Ook dit 
jaar schotelt de HAMOVE de toeschouwers tijdens de wegraces weer 
een zeer attractief en afwisselend racemenu voor. Er komen maar 
liefst acht klassen aan de start met meer dan 220 rijders uit 15 ver-
schillende landen.

Top 3 IRRC 2013 Hengelo Gld Didier Grams, Frank Bakker en Branko Srdanov. Foto: 
Henk Teerink.

Door specifiek waar te nemen via 
horen, zien, voelen, ruiken, proeven 
(neuro), op een andere manier vragen 
te stellen (linguïstisch), kun je anders 
met situaties omgaan (programme-
ren) en word je een gelukkiger mens. 
Er wordt aandacht besteed aan hoe 
je tijdens een gesprek de aandacht bij 
een ander houdt, maar ook hoe jij je 
eigen verhaal kwijt kan. 
Communicatie vereist gelijke golf-
lengten tussen jou en de ander, wil 

je ervoor zorgen dat je boodschap 
zonder ‘ruis op de lijn’ overkomt. 
Daarom is het belangrijk te weten op 
welke wijze jij en de ander communi-
catie tot jullie nemen. De een is visu-
eel ingesteld, de ander gevoelsmatig 
of auditief (op het gehoor of de klank 
gericht). Met NLP word je getraind om 
te onderkennen tot welke categorie 
je gesprekspartner hoort. Je kunt de 
wijze waarop je de boodschap brengt 
daarop afstemmen. Doe je dat niet, 

kan dit betekenen dat mensen zich 
niet aan afspraken houden, gewoon 
omdat ze het niet begrepen hebben. 

In vijf avonden van 19.00-22.00 uur 
krijg je praktische handvatten die 
je meteen kunt toepassen. De avon-
den worden gehouden op woensdag 
in Hengelo en op maandag in Zut-
phen. Voorafgaand aan deze avonden 
houdt Truus Ordelman een gratis in-
formatieavond op woensdag 7 mei 
om 19.00 uur in Ons Huis, Beuken-
laan 30, 7255 DM Hengelo GLD en op 
maandag 12 mei 2014 om 19.00 uur 
in Fort Bronsbergen, Bronsbergen 25, 
7207 AD Zutphen. Graag aanmelding 
vooraf: info@havital.nl.

NLP basiscursus in Hengelo (Gld.) en Zutphen
Hengelo /Zutphen – Wat houd je nog tegen om in 2014 jezelf beter te 
leren kennen, beter contact te maken met anderen,  inzicht te krijgen 
in hoe en waarom je de dingen doet zoals je ze doet en hoe je ze kunt 
veranderen. NLP geeft je de middelen om daaraan te werken. In vijf 
avonden leer je hoe jij in contact met anderen zelfsturend kunt wor-
den; dus hoe jij het heft in handen kunt nemen. Frank Scheffer, Dorus Jansen en 

Amando de Jong studeren allen aan 
de opleiding Small Business & Re-
tail Management aan de Hogeschool 
Saxion in Deventer. Voor het vak 
Projectmanagement 2 moeten de 
studenten een project opzetten en 
dat is in dit geval Color Bash gewor-
den. Color Bash is gebaseerd op ‘the 
Color Run’, een hardloopevenement 
waarbij de deelnemers bij elke etappe 
onder kleurpoeder worden gegooid. 
De hardloopwedstrijd is achterwege 
gelaten, er kan volgens de studenten 

ook prima een feest georganiseerd
worden zonder eerst een aantal kilo-
meter te hoeven hardlopen.

De zaal zal feestelijk worden aan-
gekleed en grote blowers blazen de
kleurpoeder de zaal in. De muziek 
deze avond zal verzorgd worden door
DJames en DJ Roel, met ervaring in
Chersonissos en Val Thorens. Color 
Bash vindt plaats van 20.30 tot 01.00
uur bij Coen’s Tapperij. Voor meer
informatie en kaartverkoop, kijk op
onze Facebookpagina ‘Color Bash’.

Studenten organiseren 
Color Bash in Keijenborg
Keijenborg - Op zaterdagavond 17 mei wordt er in de zaal van Coen’s
Tapperij in Keijenborg een kleurrijk feest gegeven. Drie studenten van
de opleiding Small Business & Retail Management in Deventer organi-
seren dan namelijk Color Bash.
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Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soor-
ten dubbel staafmatten, sierhekwerken, 
poorten en nog veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten omheiningen, afrasteringen, 
schuttingen en nog veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers.
Reparatie van alle merken trailers

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

rganisatie van 
ederlandse 
andprothetici

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99 
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

in Bekveld 
nabij Hengelo (Gld)

10.00–18.00 uur

www.feltsigt.nl

SCHAAP
SCHEERDERS

FEEST3 + 4 MEI

www.dierenartsenpraktijkzelhem.nl

Zelhemseweg 14
6999 DN HUMMELO

Telefoon: 0314-381248
info@devrieshummelo.nl
www.devrieshummelo.nl

 Culinair/Streekproducten

 Wol/Leefbaarheid

 Muziek (boeren)dans

 Entree € 3,- p.p.

 Gratis parkeren

 Kijk op Feltsigt/facebook

Dierenartsenpraktijk
Zelhem-Halle &

Doetinchem-Zelhem

Erkend restauratie bouwbedrijf

Timmer- en aannemersbedrijf

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066
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Het thema voor dit jaar is ‘Ontdek 
je molen’ waarbij activiteiten voor 
kinderen centraal staan. Molens 
kunnen heel veel zoals meel ma-
len, water pompen, olie persen of 
hout zagen. Nationale Molendag is 
een mooie gelegenheid om te ont-
dekken hoe dit in zijn werk gaat. 
In de Bronkhorster Molen worden 
rondleidingen gegeven en vertelt de 
molenaar hoe de molen het meel 
maalt. Natuurlijk ligt er een leuk 
boekje met puzzels en molenwee-
tjes voor de kinderen in de molen 
klaar. Op de tekentafel staan stiften 
en kleurpotloden om meteen in het 
boekje te kunnen kleuren of een 

leuke kleurplaat te kiezen.
De Bronkhorster Molen is een wer-
kende beltkorenmolen uit 1844 
aan de Spaensweertweg 1, tussen 
Bronkhorst en Steenderen. De mo-

len is elke zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur open. Kijk voor meer in-
formatie op www.bronkhorstermo-
len.nl en www.nationalemolendag.
nl.

Bronkhorster Molen viert 10 mei 
Nationale Molendag
Steenderen/Bronkhorst - De 
Bronkhorster Molen is elke 
zaterdag geopend. Op 10 mei 
vieren de molenaars en hun be-
zoekers de Nationale Molendag. 
Dat weekend draaien bijna alle 
molens van Nederland en zijn 
ruim 950 molens open voor be-
zoek.

Dit jaar is gekozen voor een andere 
start en finishplek: Het Witte Paard 
aan het geheel nieuwe dorpsplein, 

Dorpsstraat 59 in het hart van 
Zieuwent. De wandelaars kunnen 
kiezen uit vier afstanden en in-
schrijven kan in de kantine van het 
Sourcy Center. 

Afstanden en inschrijving:
-  6 kilometer: voor o.a. gezinnen 
met kinderen (inschrijving tussen 
09.00 en 13.00 uur). 

-  12 kilometer: voor iedereen die 
van een stevige wandeling houdt 
(inschrijven tussen 09.00 en 13.00 
uur). 

-  18 kilometer: De tocht voor de ge-
oefende wandelaars (inschrijven 
tussen 08.00 en 11.00 uur).

-  24 kilometer: Ideale afstand om 
te oefenen voor langere tochten, 
zoals de marathon van Lichten-
voorde en diverse vierdaagsen 
(inschrijven tussen 08.00 en 11.00 
uur).

De route is in zijn geheel uitgepijld 
middels gekleurde bordjes met het 
fratsenlogo. Rood staat voor rechts-
af, geel betekent linksaf en bij de 
witte bordjes gaat u rechtdoor. Kos-
ten: € 3,00 per persoon, kinderen 
mogen gratis mee. Meer info kunt 
u vinden op de site: www.stiching-
fratsen.nl.

Fratsen organiseert wandeltochten
Ziewent - Op zondag 4 mei 
organiseert Fratsen voor de 
vijfde keer haar wandeltocht. 
De route voert weer door het 
frisse voorjaarsgroen van o.a. 
de kerkenpaden van Zieuwent 
en de omliggende dorpen. Dit 
jaar zal dat vooral richting Lie-
velde zijn. Onderweg is er een 
pauze met gelegenheid tot een 
sanitaire stop en het nuttigen 
van bouillon, koffie, snoep of 
een gevulde koek.

Dit weekend wordt de historie van 
de landbouwmechanisatie vanaf be-
gin 1900 tentoongesteld. Aan de be-
zoekers worden tal van stationaire 
motoren, werktuigen en tractoren 
getoond. Er wordt gedemonstreerd 
hoe het er vroeger aan toe ging. Deel-
nemers aan deze show komen vanuit 
binnen- en buitenland, om het moois 
aan u te showen. 
De officiële openingshandeling van 
het evenement vindt op zaterdag-
morgen omstreeks 10.00 uur plaats 
door Bennie Jolink en Bennie Mig-
chelbrink, boerenrockers van Nor-
maal. Er is dit jaar een oldtimer trek-
kertrekbaan aangelegd. Het gehele 

weekend is er de mogelijkheid om
deel te nemen aan de oldtimer trek-
kertrek. Een weekend vol activiteiten
voor jong en oud.
Dit jaar is er speciale samenwerking
gevonden met het Nationaal MS 
fonds. Multiple Sclerose is een aan-
doening van het centrale zenuwstel-
sel, dat bestaat uit de hersenen, de
oogzenuwen en het ruggenmerg. Zij
zullen gedurende het festival aanwe-
zig zijn met een stand om de ziekte
onder de aandacht te brengen. Voor
nadere informatie kunt u contact
opnemen met het bestuur van de 
OTMV, afdeling Gelderland of www.
otmv-gelderland.nl

Het Agrarisch Verleden 
herleeft

Toldijk - De Oude Trekker en Motoren Vereniging (OTMV) afdeling 
Gelderland houdt op 17 en 18 mei, voor de 26ste maal, het evenement 
‘Het Agrarisch Verleden Herleeft’. Dit evenement zal plaatsvinden bij
“Vleesboerderij Garritsen” Wolfstraat 5 in Toldijk.

Deze stoommachine zal na restauratie van 5 jaar voor het eerst opstarten

Duivenberichten 16, 19, 23 en 26 april 2014
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst, PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld,
zijn te vinden op contact.nl.

D u i v e n s p o r t

“Net als vorig jaar geeft topamazone 
Adelinde Cornelissen, winnares van 
een bronzen en zilveren medaille tij-
dens de Olympische Spelen van 2012 
in Londen, een interessante en leerza-
me dressuurclinic aan aanstormende 
talenten uit de regio”, zegt Dikken. 
“Daarnaast zal ze haar nieuwe topper 
Aqiedo presenteren aan het publiek”. 
Deze dekhengst komt uit de stal van 
Aris van Manen te Brummen, die sa-
men met Cavaletti Ruitersport Spe-
ciaalzaak te Ruurlo de andere twee 
organisatoren zijn van het groots 
opgezette evenement. Alle ruiters 
en amazones dragen deze avond kle-
ding van de speciaalzaak. “Daarnaast 
verzorgt niemand minder dan top-
instructeur Roeli Bril de springclinic 
met jong talent”, zegt Dikken trots. 
Bril is een begrip in de Nederlandse 
en internationale hippische sport als 
het gaat om het geven van instructie. 
Hij is jarenlang chef d’équipe geweest 
voor onder andere het EK in Engeland 
en het WK in Stockholm en hij was 
trainer en coach voor de Olympische 
Spelen Eventing. “Het leuke is dat zijn 
kleinzoon Robin met hem mee komt. 
De jonge generatie in de familie die 
het heeft geleerd van de oudere”. Het 
diverse programma wordt van com-
mentaar voorzien door Bert de Ruiter. 
Hij is een bekend geluid in de paar-
densport.
“Door de overweldigende belangstel-
ling vorig jaar moesten heel veel men-

sen staan. Daarom worden er aan bei-
de zijden tribunes gebouwd; een ver-
dubbeling van het aantal zitplaatsen! 
Hopelijk kunnen hierdoor zoveel mo-
gelijk mensen zitten. Als je het spek-
takel van heel dichtbij wilt zien, is er 
dit jaar de mogelijkheid om een VIP 
tafel of -stoel te regelen. Er zijn op dit 
moment nog kaarten beschikbaar”, 
aldus Dikken. Bij dit VIP-arrangement 
behoort een parkeerkaart, een buffet 
vooraf en hapjes en drankjes tijdens 
de show. Meer informatie via hippi-
quehorseevent@gmail.com.
Vanaf donderdag gaan de voorberei-
dingen in en om de stallen van start. 

Op zaterdag 3 mei bent u van harte 
welkom om 17.45 uur bij Dressuurs-
tal Seren aan de Schuttestraat 10 in 
Vorden. Dan gaan de staldeuren open 
voor alle belangstellenden voor het 
Hip-pique Horse Event. De show be-
gint om 18.30 uur en bevat diverse 
clinics, open verkoop van spring- en 
dressuurpaarden en veulens, een de-
monstratie van goedgekeurde hengs-
ten, waaronder Aqiedo én een verras-
singsact. De avond wordt afgesloten 
met een gezellige afterparty tot in de 
late uurtjes. De entree is gratis (met 
uitzondering vande VIP-kaarten) en er 
is voldoende parkeergelegenheid.

Topamazone Adelinde Cornelissen geeft dressuurclinic

Hip-pique Horse Event bij 
dressuurstal Seren
Vorden - Na het grote succes van 
afgelopen jaar kon een tweede 
editie van het Hip-Pique Horse 
Event niet uitblijven. Zaterdag 
3 mei a.s. belooft het weer een 
spectaculaire showavond te wor-
den bij de dressuurstal Seren van 
Fenneke Dikken, één van de drie 
organisatoren.

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

Kassa-medewerkster
Voor 24 uur, waaronder in ieder geval de zaterdag.

Interesse? Informeer bij Hans of Petra Eland
 0575-463777  Eland-Hengelo@plussupermarkt.nl

Werken bij PLUS Eland is werken met plezier!

WEIDEPOP FESTIVAL 
25 MEI

GRATIS ENTREE!
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Compleet incl. 
montage

8950,-

3950,-

Complete 
badkamer 

inclusief tegels

PALLETVOORDEEL 
Moderne vloertegel, 60 x 60 cm, 

antraciet: 24,95 per m2

PALLETVOORDEEL 
Moderne wandtegel, 30 x 60 cm, 

wit glans of mat: 16,95 per m2

Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.binnenhuiscenterhci.nl

  Badkamer van de maand
Kom voor meer 
acties naar onze 
showrooms.

* Vraag naar de voorwaarden. Niet geldig in combinatie met andere acties.

*

daarom krijgt u minimaal € 750 voor uw 

oude grasmaaier bij aanschaf van een

Etesia Bahia Siver Line zitmaaier.

Bahia Silver MBHE 15,5pk B&S Intek 1 cilinder

€ 5.151 - € 750 (minimale inruil) = € 4.400,-*

Bahia Silver MKHE 16pk Kawasaki 2 cilinder

€ 5.650 - € 750 (minimale inruil) = € 4.900,-*

Maaien en opvangen, hydrostatisch aangedreven, rijsnelheid 9 km/h, 
maaibreedte 80 cm, opvangbak 240 liter, compact en degelijk gebouwd, 
zeer wendbaar, elektrische mesrem koppeling, trekhaak en deflector 
als optie leverbaar.

9 km/h 8 km/h

* Prijzen incl. BTW en geldig tot 30 juni 2014

Ambachtsweg 9, 7021 BT  Zelhem, Tel: 0314 - 62 18 13

Wij hebben wat te vieren



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (5), CDA (8), PvdA (3), Groen Links (2), D66 (3) en GBB (4). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

De gemeente Bronckhorst is een voortvarende 
gemeente. Niet ‘laat maar gaan’, maar ‘aan-
pakken’. Lovenswaardig, want de wereld ver-
andert snel en de gemeente moet mee veran-
deren.

Er zit wel een nadeel aan die voortvarendheid. 
Als besluiten te snel, onzorgvuldig of ondemo-
cratisch genomen worden, kunnen zaken over 
het hoofd worden gezien of belangen onnodig 
geschaad. Dat is afgelopen jaren in Bronck-
horst te vaak voorgekomen. Dan draait de 
Raad van State besluiten terug. Zo wilde men 
vanuit de woonvisie niet toestaan dat mensen 
in Zelhem een woning bouwden, terwijl deze 
mensen al jaren een bouwkavel hadden, mét 
vergunning, om een woning te bouwen voor 
hun oude dag. Ook wilde het college toestaan 
dat in het natuurgebied van de Bakerwaard 
een boerderij gebouwd werd. Soms waren be-
sluiten te ver uitgewerkt om reacties vanuit de 
raad of bewoners nog te kunnen verwerken. Of 
het college was daar niet toe bereid, zoals in de 

situatie van de motorcrossbaan in de Deldense-
broek bij Vorden.
In dit soort situaties ontstaat onnodige vertra-
ging of moeten procedures overgedaan wor-
den. Dit zorgt voor extra kosten voor gemeente 
en bewoners. Belangen van bewoners worden 
onnodig geschaad.
GroenLinks pleit voor zorgvuldige besluitvor-
ming, waarbij betrokkenen vroeg in het proces 
invloed krijgen. Liefst voordat de richting be-
paald is, zodat eventuele bezwaren nog opge-
lost kunnen worden. Uiteindelijk komt dat ten 
goede aan de kwaliteit van de plannen, aan de 
snelheid van de uitvoering en aan draagvlak 
onder de bevolking.
GroenLinks wil ‘aanpakken’, maar wel met 
aandacht!

Aanpakken! Haastige spoed? Zelden goed!

Ook de inwoners van Bronckhorst hebben te 
maken met de besluiten die in Brussel worden 
genomen.

Een voorbeeld: ook in Bronckhorst wordt ge-
bruik gemaakt van vrachtwagenchauffeurs uit 
andere Europese landen. Dat mag. Maar oneer-
lijke concurrentie mag niet. Gelijk loon voor 
gelijk werk! Betaal ook de buitenlandse chauf-
feurs volgens de CAO. Dat zou een stap in de 
goede richting zijn.

Op de website van de PVDA leest u meer rede-
nen om uw stem uit te brengen.
Kies goed voor Europa. Kies PvdA.

Bronckhorst, Gelderland, Nederland, Europa

Deze maand staan de klachtenevaluatie en een 
nieuwe procedure voor bezwarenafhandeling 
op de raadsagenda.
Een goede bezwarenprocedure is van groot be-
lang. Indien u bezwaar maakt tegen een be-
paald besluit, wilt u weten hoe de procedure 
verloopt en op welke momenten er acties/be-
slissingen genomen worden en door wie. Deze 
nieuwe procedure wordt eind van het jaar ge-
evalueerd en wij zullen deze nieuwe ontwikke-
ling nauwlettend voor u volgen.
Bij de klachtenevaluatie zien wij al jaren een 
trend: het aantal klachten daalt! Ter verduide-
lijking: een klacht gaat over iets dat door de 
gemeente in uw ogen (na melding) niet goed 
is afgehandeld. De daling op zich is een goed 
gegeven. Maar we doen ook steeds vaker ons 
beklag (al dan niet terecht) in het openbaar via 

de sociale media. Dus niet meer via de formele 
weg. Met de komst van sociale media zal de 
gemeente klachten die via sociale media onder 
het voetlicht worden gebracht mogelijk moe-
ten gaan opnemen in haar evaluatie.
Ons advies in deze: Heeft u een klacht? Dien 
deze vooral formeel in, zodat wij de gemeente 
ook echt kunnen blijven toetsen en zij haar 
dienstverlening kan blijven verbeteren.

Klachten en bezwaarprocedures

Mijn naam is Rob 
Weverink en met 
mijn 29 jaar ben ik 
de Ben(jamin) van de 
CDA fractie. Ik ben 
geboren en getogen 
in de Keijenborg, 
waar ik nu weer 
woonachtig ben. 
Hiervoor heb ik ze-
ven jaar in Nijmegen 
gewoond voor mijn studie. Ik ben werkzaam 
bij een onderzoek- en adviesbureau in Hengelo 
(gld.) als projectleider bij onderzoeken in het 
Openbaar Vervoer. Ik ben maatschappelijk 
betrokken als bestuurslid van de voetbalclub, 
ijsclub, carnavalsvereniging en op het juiste 
moment gevraagd om in de politiek te gaan.

Dankzij mijn grote aantal voorkeurstemmen 
(545) ben ik direct gekozen als raadslid in de 
gemeenteraad van Bronckhorst. Eenieder har-
telijk dank voor het in mij gestelde vertrou-
wen. Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn 
vriendengroep die op hun manier een steen-
tje hebben bijgedragen aan mijn directe ver-
kiezing. Ik ben een nieuweling in de Bronck-

horster politiek en het 
is nog even wennen, 
maar ik begin de ´re-
gels van het spel´ al 
steeds beter te begrij-
pen. De politieke arena 
in Bronckhorst zou 
je kunnen omschrijven als meewerkend, be-
dachtzaam en oplossingsgericht.

´Het leven is een feest, maar je moet wel sa-
men de slingers ophangen´ Het is een spreek-
woord, maar het raakt mijns inziens de kern 
van een actieve en vitale eigen leefomgeving. 
Als je voorzieningen wilt behouden, bij vereni-
gingen wilt sporten, geniet van evenementen, 
plezierig wilt wonen en wilt werken, dan zul 
je dat samen moeten organiseren. Samen met 
de overheid, de mensen om je heen en in de 
politiek. Allemaal met soms veel verschillende 
belangen. Nu als raadslid ben ik een ´belan-
genmakelaar´ die de kracht van de gemeen-
schap dient te gebruiken om deze belangen 
aan elkaar te durven knopen. Ik kijk erg uit 
naar deze uitdaging en heb zin om me in te 
zetten voor de gemeente Bronckhorst, samen 
met jullie!

Rob Weverink

Nederland stond aan de basis van Europese sa-
menwerking. Zestig jaar geleden wisten onze 
voorouders het al: samenwerken in Europa is 
goed voor Nederland.
Maar laten we eerlijk zijn, Europa is nog lang 
niet af. De inzet van D66 is de Europese demo-
cratie sterker te maken. Geen technocraten en 
bureaucraten, maar gekozen leiders en meer 
zeggenschap voor onze Europese volksverte-
genwoordigers.
Europa lijkt vanuit Bronckhorst gezien ver 
weg. We horen gemopper over bemoeizucht 
en knellende regelgeving.
Maar Europa gaat niet alleen over subsidies en 
regels. Er zijn tal van Europese initiatieven die 
we niet dagelijks tegenkomen in de media. De 
Europese Commissie (EC) heeft een meerjaren 
agenda voor innovatie. Elk jaar verschijnt een 
uitvoeringsplan om het meerjarenplan staps-
gewijs en concreet uit te werken. De EC betrekt 
daar op grote schaal belanghebbenden bij.
De economie ontwikkelt zich steeds meer in 
de richting van een wereldeconomie en een 
digitale economie. Ervaring leert dat het no-
dig is om lokale en nationale werkwijzen op 

elkaar af te stem-
men om bestaande 
praktische verschil-
len tussen landen 
te overbruggen. De industrie en het onderwijs 
zien de noodzaak daarvan in. Ze werken in Eu-
ropa nauw samen met de EC om dichter bij 
elkaar te komen, elkaar beter te begrijpen.
Wat heeft dat te maken met Bronckhorst? 
Veel, zeker op langere termijn. Onderwijs, be-
drijfsleven, lokale economie, zijn gebaat bij in-
novatie in een goed economisch klimaat dat 
veel verder strekt dan de gemeentegrenzen.
Voor D66 is het belangrijk dat Europees geld 
slim besteed wordt. Investeren in onderwijs 
en innovatie heeft een hoge prioriteit. Dat 
kan (jeugd)werkloosheid verminderen en het 
creëert kansen op banen. In politiek opzicht 
spelen de partijen in het Europees parlement 
een centrale rol. Zij bepalen de richting waarin 
Europa werkt. De samenstelling van het parle-
ment doet er dus toe.
Om lokaal sterk te staan, is een sterk Europa 
nodig.

Fractie D66

Sterk door innovatie

We zullen er de komende peri-
ode staan voor onze burgers! Sa-
men gaan we er alles aan doen om 
Bronckhorst die gemeente te laten 
zijn waar iedereen mee doet en er 
toe doet.

Onze nieuwe fractie, van links 
naar rechts:
Bennie Wisselink, Thea Lusink, 
fractievoorzitter Ton van Linder, 
Josephine Steffens en Marcel Lefe-
rink.

VVD-stemmers, hartelijk dank voor uw steun.
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Marco Jansen en zijn vader Richard 
hebben de gelegenheid vanaf mei ge-
huurd van Harrie Waenink en Rudi 
Jansen. Waenink kondigde al aan het 
kalmer aan te gaan doen en Rudi Jan-
sen kan zich dan volledig gaan rich-
ten op café De Zwaan.

Marco en Richard Jansen zijn geen 
onbekenden in de Achterhoekse ho-
reca. In 1998 zijn ze samen met veel 
succes eetcafé De Groes in Zelhem 
begonnen. Zo’n zeven jaar geleden 
hebben ze dat verkocht. Marco liet 
zich omscholen om bij sportschool 
Aerofitt in Hengelo te gaan werken 
en daarna 41/2 jaar als manager op 
de locatie Zutphen. Richard stond in 
die jaren in het sportcafé in De Pol. 
Toen Marco in oktober bij café Jan-
sen in Doetinchem werkte, begon het 
weer te kriebelen om voor zichzelf te 
beginnen. Het balletje kwam aan het 
rollen, toen hij af en toe hielp hij bij 
’t Hoekje. “Ik dacht: dit is het! Die en-
tourage, de dorpse sfeer, die gemoe-
delijkheid; dat wil ik weer”, aldus de 
enthousiaste Marco.

Marco en Richard hebben veel zin 
om weer samen aan deze klus te 
beginnen: “Het moet laagdrempelig 
worden, waar gastvrijheid en gezel-
ligheid voorop staan. Lekker eten 
voor een goede prijs met streek- en 
seizoensgerechten. Een plek waar 
men ook terecht kan voor een kop 
koffie en een lunch. Heel bijzonder 
is onze eigen exclusieve Jansen & Jan-
sen koffie, waarvan de bonen ook bij 
ons verkrijgbaar zijn. We hebben al-
lerlei plannen, zoals thema-avonden 
samen met café De Zwaan en een 
fietsroute met lunchpakket en dag-
schotel. In overleg kunnen de men-
sen bij ons ook terecht voor catering 
of een partijtje. Cadeaubonnen van 
’t Hoekje kunnen nog gewoon tot 31 
december 2014 worden ingeleverd.”

Eetcafé Jansen & Jansen is op maan-
dag, woensdag, donderdag en zondag 
open van 11.00 tot 23.00 uur en op 
vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 0.00 
uur. Dinsdags is de zaak gesloten. 
Voor meer informatie: www.eetcafe-
jansenjansen.nl, info@eetcafejansen-
jansen.nl of 0575-461478.

Eetcafé Jansen en Jansen 
op 7 mei open

Hengelo - Eetcafé ’t Hoekje gaat voortaan verder onder de naam Eet-
café Jansen & Jansen. Op koningsdag 26 april is de laatste dag onder 
de naam ’t Hoekje. Jansen & Jansen heeft een week de tijd voor de 
restyling: andere meubels, verlichting en menukaart. Op 5 mei ver-
richt Ad Ridderhof op zijn BSA de officiële openingshandeling. Vanaf 
woensdag 7 mei is het eetcafé voor het eerst voor het publiek open.

V.l.n.r. Rudi Jansen, Harrie Waenink, Richard Jansen en Marco Jansen proosten op de 
overname. Nog altijd duiken bijzondere objec-

ten uit de Tweede Wereldoorlog op. 
Soms bij een verhuizing, soms bij een 
sloop van een woning of zomaar bij 
het opruimen van een zolder. Vari-
erend van een stapeltje brieven tot 
foto’s, documenten of een voorwerp. 
Deze kunnen een bijzondere kijk ge-
ven op een voorbij tijdperk. Musea en 
instellingen willen voorkomen dat 
op het eerste gezicht onbelangrijk ge-
achte originelen uit de oorlogsjaren 
verloren gaan en willen het publiek 
bewust maken van het belang om dit 
materiaal als erfgoed van de oorlog te 
bewaren. 
Bezoekers krijgen op deze dag advies 
van deskundigen, verbonden aan de 
deelnemende instellingen en musea, 
over het behoud van het materiaal. 
En zij zijn in de gelegenheid hun ei-
gen oorlogsmaterialen over te dragen 
aan Het Achterhoeks Museum 1940-
1945. Zij krijgen gelukkig nog bijna 
wekelijks van allerlei materiaal uit de 
oorlog binnen. Van knoop tot com-
pleet uniform, een doosje medailles 
of interessante documenten en soms 
nog een oude bajonet. Het Achter-
hoeks Museum 1940-1945 geeft aan 
overal blij mee te zijn. Helaas wordt 
door onwetendheid, vaak materiaal 
weggegooid dus bij twijfel graag even 
contact opnemen. 
Iedereen uit de regio Oost Nederland 
is op de Nationale Inleverdag op vrij-
dag 2 mei van harte welkom bij: Ach-
terhoeks Museum 1940 -1945, Markt-

straat 6, 7255 CA Hengelo Gld. De 
inleverdag is van 13.00 tot 17.00 uur. 
Voor meer informatie bel contact-
persoon Jean Kreunen 0575-463942 
of 06-51524091, email naar info@

museum40-45.com of bezoek de web-
site: www.museum40-45.com. Mocht 
u niet kunnen komen, u kunt altijd 
vrijblijvend een afspraak maken voor 
een ander moment.

Souvenirs van de oorlog “Niet Weggooien”
Hengelo - ‘Niet Weggooien!’ is het 
motto van de gezamenlijke actie 
van de Nederlandse oorlog- en 
verzetsmusea, herinneringscen-
tra en het NIOD Instituut voor 
Oorlog- Holocaust- en Genocide-
studies. Deze actiedag vindt dit 
jaar op vrijdag 2 mei plaats bij 
de zeventien deelnemende instel-
lingen. De actie ‘Niet Weggooien!’ 
vraagt aandacht voor het behoud 
van historisch materiaal uit de 
Tweede Wereldoorlog in Neder-
land en Nederlands-Indië.

Foto’s afkomstig van de website van Het Achterhoeks Museum 1940-1945

* Vraag naar de voorwaarden

Summerproof ?Summerproof ?
Is jouwIs jouw moedermoeder

Meld je moeder (of iemand anders ) 
aan voor een fitte zomer… 

 en  ontvang zelf 4 weken Gratis!
Mijn moeder verdient een gratis zomerlidmaatschap omdat
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 

Naam moeder:  .................................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................................................................................................
Email: ...................................................................................................................................................
Ingevuld door: ...................................................................................................................................

De leukste inzending ontvangt 

Inzenden kan tot 12 mei.

www.aerofitt.nl

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

Hengelo gld

Zelhem

kijk voor het aanbod van jouw vestiging op

ZOMER 
LIDMAAT
SCHAP

3 maanden 
onbeperkt sporten

€ 69,95
€ 99,95 

<21

>21
Sportcentrum AeroFitt is hoofdsponsor van zwembad ‘t Elderink!

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

AQUA
LESSEN

4 WEKEN GRATIS SPORTEN!
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Als je jong bent 
wil je groeien
Snel een eigen zaak
snel groot, snel veel
kijk, hoe ik het maak!
Maar zo werkt het niet
en door dat ongeduld
ging al veel verloren
Kijk eens goed naar de natuur

Daar wordt zelfs de grote koe

als kalf geboren

J. Wagenvoort

Burgemeester Henk Aalderink bena-
drukte dat hij het van belang acht de 
dag van de Algemene gelegenheid te 
houden. “Het is bij uitstek een dag 
om in die hele grote poel van vrijwilli-
gers een aantal mensen toch nog eens 
even naar voren te halen. U moet 
zich hierbij steeds realiseren dat dit 
het topje van de ijsberg is.”
De samenleving is sinds 2008 enorm 
veranderd, zo vertelde hij. Er wordt 
nu overgeschakeld van een groei-eco-
nomie naar een duurzame economie. 
De taken kunnen door de overheid 
allang meer alleen gedaan worden. 
“Het is Bronckhorst gelukt heel veel 
vrijwilligers te activeren de afgelopen 
jaren.”
Voor de toekomst ziet de gemeente 
drie uitgangspunten: in 2020 een 
gemeente zijn waar het nog steeds 
prettig wonen en werken is, zorg op 
maat kunnen leveren en dat iedereen 
mee kan doen. “Dat vraagt veel van 
ons en onze vrijwilligers. Het is goed 
om daar even bij stil te staan. In deze 
tijd staat vrijwilligheid niet meer sy-
noniem voor vrijblijvendheid,” aldus 
Aalderink. “Als ik zie hoeveel activi-
teiten er per jaar worden georgani-

seerd en hoeveel vrijwilligers daarbij 
betrokken zijn, is dat hartverwar-
mend. We zijn samen op weg naar 
Toekomstbestendig Bronckhorst.” 
Deze dag werden drie mensen in het 
zonnetje gezet.
“Ik wil hierbij beginnen met de heer 
Stortelder. Hij was vanaf 1984 tot he-
den, inmiddels alweer 30 jaar, jeugd-
leider, begeleider en bestuurslid van 
Scoutinggroep Sweder van Voorst in 
Hummelo en Keppel. Vanaf 1969 tot 
2011, 45 jaar, was hij vrijwilliger bij 
het Oranjecomité. Vanaf 2005 tot nu 
is hij gastdocent van het project Edu-
art, een lesproject in samenwerking 
met het Museum De Roode Tooren 
en Eduart.
“Voor deze inzet gedurende deze lan-
ge tijd mag ik u namens de Koning 
onderscheiden tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. “Ik zou u graag 
de versierselen die daarbij horen wil-
len opspelden.” Hij kreeg er nog een 
prachtige bos bloemen bij.
De heer Stortelder kreeg een groot 
applaus van familie, vrienden, de 
aanwezige leden van de scoutingver-
eniging, de vrijwilligers van het Oran-
jecomité en alle andere gasten.

Burgemeester Aalderink zette ook 
mevrouw J.J. Eil-van Oest graag in 
het zonnetje. “Ik zeg het toch maar 
even: geboren 2 april 1935 en ze zit 
er zo bij,” lacht hij. “Fantastisch.” Me-
vrouw J.J. Eil is vanaf 1961, 53 jaar, 
secretaris en penningmeester van het 
Groene Kruis, afdeling Hengelo. “Wat 
moet er toch in die 53 jaar gebeurd 
zijn,” vraagt hij zich af. Ze was van 
1975 tot 2000 bestuurslid en voorzit-
ter van het Rode Kruis afdeling Hen-
gelo en ze was vanaf 1980 tot 1995 
vrijwilliger bij het Wereld Natuur 
Fonds in Hengelo en deed daar onder 
andere het beheer van de wereldwin-
kel. Vanaf 1982 tot 1994 was ze ook 
nog raadslid voor de VVD in Hengelo. 
“En in ’83 maakte ze een film over 
het marktwezen in Hengelo. Ook die 
kwaliteit is nog toegeschreven aan 
haar.” Vanaf 1994 tot 2011 was ze co-
ordinator voor de jaarlijkse collecte 
voor het Gehandicapte Kind afdeling 
Hengelo.
“Hier heeft de Koning beschikt om u 
te benoemen tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau voor uw jarenlange 
vrijwillige inzet voor de organisaties 
die ik net noemde. Ik wil u graag de 
versierselen die daarbij horen opspel-
den.” Het mocht op het mooi jasje, 
meldde de burgemeester nog even. 
Na een groot applaus en een flinke 
bos bloemen, nam mevrouw Eil kort 
het woord. “Ik ben zeer vereerd en ik 
dank de Koning heel hartelijk.”

Als derde mevrouw P.E.J.M. Spanjers. 
“Als ik de documenten lees over me-
vrouw Spanjers, dan begint het ei-
genlijk bij de scriptie op 1 juni 1994. 
De titel is: ‘Na een psychiatrische op-
name wegens eetstoornissen, kun je 
de re-integratie op de arbeidsmarkt 
wel vergeten’. Ze heeft zelf anorexia 
nervosa gehad en zegt daarvan: ´Ik 
heb van mijn zwakte mijn kracht 
gemaakt´. Ze maakt zich inmiddels 
alweer 20 jaar verdienstelijk zowel 
als vrijwilliger als vanuit haar func-
tie op het gebied van eetstoornissen 
en geestelijke gezondheid voor de 
samenleving. Maar ook nationaal en 
internationaal worden haar ideeën 
als zeer waardevol opgepakt.”
Ellen Spanjers werkt naast Zorgbe-
lang Gelderland ook bij GGZ. In 2012 
ontwikkelde ze vanuit de GGZ een 
spel dat momenteel in Nederland 
het taboe doorbreekt op psychoses 
en manische depressiviteit. In de 
periode 2006-2012 heeft zij vanuit 
de stichting GGZ, ervaringstheater 
‘Zorgbelang’ bedacht en ontwikkeld. 
Hiermee kregen mensen met een 
GGZ-ervaring de kans deze ervarin-
gen ook met anderen te delen. Dit 
had zowel een therapeutische wer-
king voor de betrokkenen als invloed 
op de kwaliteit van de GGZ-zorg in 
Nederland.
Ook is zij initiator en uitvoerder van 
de anti-angststigma ‘Mooi Anders’ sa-
men met de Saxion Hogeschool. Ook 

de resultaten hiervan worden zeer
hoog ingeschat, zoals onlangs op een
internationaal congres bleek.
Daarnaast ontplooide mevrouw
Spanjers ook vrijwilligersactiviteiten.
Sinds 1991 tot 2006 is zij vrijwilliger
bij de patiëntenorganisatie Stichting 
Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN)
en van 1995 tot 2008 oprichter van 
de Stichting ZieZo, een patiëntenver-
eniging die voorlichting, begeleiding
en ondersteuning biedt aan mensen
met een eetstoornis. En ze is auteur
van diverse boeken en handleidingen
en ze geeft docenten gastlessen. “Me-
vrouw Spanjers, het is mij een grote
eer u namens de Koning voor al deze
activiteiten die ik genoemd heb, te
benoemen tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.”
Een groot applaus volgde, waarna 
de burgemeester de versierselen op-
speldde. Met de grote bos bloemen 
in handen, kijkt ze naar de mensen
in de zaal. “We hebben een zonneko-
ningin in Drempt,” voegt burgemees-
ter nog toe. “Gefeliciteerd.”

Met een oranjebitter of jus d’orange
werd een toost uitgebracht aan de Ko-
ning en werden de drie gedecoreer-
den bedolven onder de felicitaties, 
nog meer bloemen en cadeaus.

Foto’s van deze feestelijke 
 gelegenheid staan op 
www.contact.nl.

Drie Bronckhorsters krijgen Koninklijke onderscheiding

Bronckhorst - Op 25 april ontvingen drie inwoners van Bronckhorst 
tijdens de Koningsdag-uitreiking uit handen van burgemeester Henk 
Aalderink een Koninklijke onderscheiding. De heer J.H.M. Stortelder 
uit Drempt en mevrouw J.J. Eil-van Oest uit Hengelo Gld. werden be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw P.E.J.M. Spanjers 
uit Drempt werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Arold Stortelder ontving de Koninklijke versierselen en bloemen van 
 burgemeester Aalderink.

Mevrouw Eil kreeg de versierselen opgespeld door burgemeester 
 Aalderink.

Ellen Spanjers kreeg de Koninklijke versierselen en bloemen van
 burgemeester Aalderink.

De uitslag is als volgt: A-lijn: 1. Ger-
rit Oldenhave & Bert Deunk 66,15%; 
2. Ruud Bijloo & Miguel Mendes de 
León 54,17%; 3. Will Snelder & Bert 
Botschuyver 53,65%. B-lijn: 1. Diny 
Hartelman & Hans Jansen 59,58%; 
2. Jan Veenhuis, die iedere tafel met 
een andere partner speelde! 57,92%; 
3. Silvia Schreiber & Gerda Tankink 

55,50%; C-lijn: 1. Riet Niesink & Rie-
kie Nieuwenhuis 60,83%. 2. Bert Nij-
enhuis & Jan van der Tol 59,17%; 3. 
Carla Hoogkamp & Gerard Lohschel-
der 56,67%. Gefeliciteerd!
De vijfde competitieavond is op 1 
mei. Afmelden kan op verschillende 
manieren: via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of een sms naar 

06-28633453 (inspreken lukt niet!), 
of op de wedstrijddag bellen naar ge-
noemd mobiel nummer. 

Aanvulling: Vorige week eindigden 
maar liefst vier paren op de derde 
plaats, wat niet vermeld werd. Bij 
deze: Riet Niesink & Riekie Nieuwen-
huis; Miep Bruinsma & Wil van de 
Berg; Svatja & Jirka de Wolf en Mien 
Vorselman & Betsie Menting allen 
51,56%.

Uitslagen bridgen in Toldijk
Toldijk - De uitslag van de vierde competitieavond van de zesde ronde. 
Door misverstanden omtrent afzeggingen, maar met creativiteit van 
de wedstrijdleiders, konden allen spelen zonder stilzit.

Onlangs bezorgde hij bonnen voor 
een gratis portie kibbeling, die de 
vrijwilligsters van de Voedselbank 
aan het wekelijks uit te reiken voed-
selpakket kunnen toevoegen. Met 
de bon kunnen de betrokkenen een 
heerlijk portie kibbeling ophalen bij 
de viskraam.

Bij Albert Heijn in Hengelo loopt op 
dit moment een actie, waarbij de 
klanten bij iedere besteding van tien 
euro aan gekochte boodschappen een 
munt krijgen, die ze aan een goed 
doel kunnen besteden. Eén van die 
doelen is de Voedselbank.

Visboer Henry Nagel steunt 
Voedselbank
Zelhem - Henry Nagel, de visboer 
die wekelijks op de woensdag 
met zijn kraam op het Zelhemse 
Stationsplein staat, draagt het 
werk van de Voedselbank een 
warm hart toe.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Natuurlijk hebben de organisatoren 
zelf wat te laten zien. Kunsthandel 
Baak heeft een ambachtelijke lijsten-
makerij en een grote collectie kunst 
en lijsten. Voor deze dag is de actie: 
het gratis laten inlijsten van een ge-
boortekaartje (één per gezin). Keuze 
uit verschillende profielen en passe-
partouts. René Sangers geeft advies 
over het repareren en opknappen 
van oude meubels. Neem gerust een 
stoel mee. Daarnaast laat hij zien hoe 
hij op ambachtelijke wijze tuinmeu-
belen maakt. Dick Garritsen van AGF 
De Kruisbrink heeft aardbeien en as-
perges op de kraam, maar ook aard-
beien hangplanten om thuis van te 
snoepen. Iron Design heeft een groot 
assortiment bloempotten en smeed-
werk.
Inmiddels hebben zich bedrijven 
aangemeld om op deze bijzondere 
dag hun producten te laten zien en 
er komen nog aanmeldingen binnen. 
Denk hierbij aan vlees van Lakenvel-
der koeien, worst, Bronkhorster Bier 
van Steve Gammage, vis en bijen-
producten. Job Huisman laat wijnen 
proeven van zijn wijngaard Heeken-

broek en IJsboerderij De Steenoven 
staat er met de ijskar.
Ook creativiteit is een onderdeel van 
deze markt. Zo toont Mirjam Berend-
sen haar wolkunst, laat Alex Gerrit-
sen steenhouwerwerk zien uit zijn 
bedrijf Gerritsen Grafmonumenten 
en Edward van Mierlo van IJssel Com-
puterservice laat 3D modellen prin-
ten. Anneke Groot Roessink van Sen-
sire Thuiszorg Steenderen, Baak en 
Toldijk vertelt over hun werk. De His-
torische Vereniging Steenderen staat 
er met een kraam informatie, boeken 
en films. Tuinadvies kan worden ver-
kregen bij Freddy Evers van Inhet-
groen. Geert van Asselt heeft buiten 
de eenden staan van zijn Duck-s-Toer. 
Vijver- en Aquariumcentrum De Koi-
Stal is deze dag speciaal geopend. 
Jansje Koen uit Olburgen geeft een 
demonstratie Dry Brush techniek en 

cursisten van Stichting Het Penseel 
tonen hun nieuwste werk.
Voor de kinderen zijn er volop acti-
viteiten. Zo kunnen zij cupcakes ver-
sieren op de stand van Baking Chick/
Hoera taart, maar ook bloempotten 
bij Iron Design. Volwassenen kunnen 
tijdens een workshop van Iron De-
sign bloempotten beschilderen.

In Baak is voldoende te beleven op 
zondag 4 mei. Naast Bruisend Baak 
aan het Dambroek is bij de St. Marti-
nuskerk de jaarlijkse Pleinmarkt van 
10.00 tot 15.00 uur. Allerlei spullen 
die een tweede kans verdienen zijn 
daar te vinden. Opbrengst is voor het 
onderhoud van de kerk. Daar wordt 
wel entree gevraagd, maar ook dit 
komt ten goede aan de kerk. Brui-
send Baak 4 mei, Dambroek 10/10a. 
Gratis entree en parkeren.

Regionale Bijzondere Bedrijven, Ambachten & Kunstenaars

Ervaren, proeven & beleven tijdens 
Bruisend Baak
Baak - Zondag 4 mei organiseren 
vier enthousiaste ondernemers 
het nieuwe evenement Bruisend 
Baak. Het initiatief is genomen 
door Iron Design, Kunsthandel 
Baak, AGF de Kruisbrink en Meu-
belmakerij René Sangers. Deze 
familiebedrijven willen hiermee 
bedrijven in Baak en omgeving 
promoten. Alle deelnemers heb-
ben een bijzonder product om 
te laten zien, proeven of beleven. 
Bruisend Baak vindt plaats op In-
dustrieterrein Dambroek 10/10a 
in Baak van 11.00 tot 17.00 uur. 
Entree en parkeren zijn gratis.

De initiatiefnemers van Bruisend Baak.

Het assortiment bij ALDI is altijd in 
ontwikkeling. De afgelopen jaren 
heeft ALDI het aanbod uitgebreid 
met oa met kruiden, sauzen, Stevia 
zoetstof, cosmetica, verse sushi en 
een biologische lijn (Mama Natuur). 
En recentelijk dus met de uitbreiding 
van groente en fruit. Hiermee komt 
ALDI tegemoet aan de wensen van de 
klant en kan ALDI nu een complete 
winkelervaring bieden. 

Altijd vers
Vanuit het principe dat de producten 
altijd van de beste kwaliteit zijn, zorgt 
ALDI ervoor dat de verse producten 
elke dag worden aangeleverd in de 
filialen. Hierdoor kan de consument 

altijd en elke dag kiezen uit de beste
kwaliteit verse groenten en fruit, vers
vlees en ovenvers brood en gebak. 

Bijna 25% goedkoper
ALDI voert in Nederland ca. 900 ar-
tikelen en heeft momenteel voorna-
melijk eigen merkproducten die al 40
jaar een succes zijn, zoals de koffie: 
Markus Koffie, de thee: Westmin-
ster, de wasmiddelen: UNA en cho-
colade: Château. ALDI is bijna een
kwart goedkoper dan de huismerken
van andere supermarkten. Dit blijkt
uit onderzoek van de Consumenten-
bond. Het prijsvoordeel kan zelfs op-
lopen tot 34%.

Best geteste producten
Diverse producten zijn recentelijk
als best getest door de Consumen-
tenbond zoals de rode wijn Kaapse
Pracht, wit waspoeder van Una, vloei-
baar wasmiddel wit van Una en de
frituurolie Fritella. Ook is recentelijk
het croissantdeeg als beste koop naar
voren gekomen. Zie voor meer infor-
matie: www.ALDI.nl

Aldi breidt assortiment 
groente en fruit uit
Regio – Het aanbod verse groente 
en fruit is deze maand fors uit-
gebreid bij ALDI. Naast de ver-
trouwde producten kunnen con-
sumenten nu meer dan 20 nieu-
we producten zoals bleekselderij, 
aubergine, avocado’s, grapefruit 
en frambozen verwachten bij AL-
DI. Het uitgebreide aanbod is in 
heel Nederland verkrijgbaar.

Goan Etten is echt het samen bele-
ven, elkaar leren kennen, genieten 
van het eten en alles om je heen wat 
het bijzonder maakt. Bij den 4 Akker 
hield dit in dat het steken van de as-
perges ter plekke bekeken kon wor-
den. Bovendien werden de gasten ver-
rast met bijzondere gerechten. In de 
vorm van een Velouté (amuse) en in 
combinatie met gerookte lamsham 
als asperge salade. Tussen de gangen 
door werd door de Achterhoekse ver-
halenverteller en zanger Gery Groot 
Zwaaftink, op deze avond voor de 
eerste koningsdag, toepasselijk een 
koningsverhaal verteld. Achterhoek-
se wijnen Marechal Foch en Solaris, 

maar zeker ook het Brockhorster 
Lentebier vielen goed in de smaak. 
En wat een weer! 
Op Achterhoekfoto kun je de fotore-
portage bekijken en op radio 5 nos-
talgia zal aanstaande woensdag hier 
aandacht aan worden besteed door 

verslaggever Hannah Plugge uit Zut-
phen. De uitzending begint om 14.45 
uur. 

De volgende Gaon Etten is op 23 
mei in de omgeving van Bredevoort. 
www.gaon.nl

Goan Etten bij Den 4 Akker
Vierakker - Afgelopen vrijdag 
werden ruim 120 gasten verwel-
komd bij boerderijwinkel Den 4 
Akker van de familie Eskes, bij de 
eerste editie 2104 van Gaon etten. 
De omgang met de natuur om 
hen heen, de gastvrijheid, de ver-
antwoord geteelde producten en 
het enthousiasme. Dit alles past 
natuurlijk perfect bij het concept 
van Gaon Etten. De Barden maken op vrijdagavond 

2 mei (20.30 uur) voor de derde keer 
hun opwachting in TOM. Ieder voor 
zich zijn het artiesten, die zeker in 
Bronckhorst en omgeving hun spo-
ren verdiend hebben, maar juist 
samen laten ze de mooiste dingen 
gebeuren. Hun voorstelling is nooit 

hetzelfde: een getrokken kaart geeft
aan wie er mag beginnen en daarna
geven ze muzikaal antwoord op el-
kaar, de hele avond door. 

Zondag 25 mei is er in TOM de onver-
valste Ierse band Oadhan uit Zoeter-
meer. Zie ook www.tom-vorden.nl.

Barden van 
Bronckhorst in TOM
Vorden - Twee jaar geleden gaven Gery Groot Zwaaftink, Mees (Merel
van Lake) en Arjan Verschuur hun eerste gezamenlijke voorstelling.
Dat was in Theater Onder de Molen te Vorden. Daar hadden ze el-
kaar ontmoet tijdens Zomercarrousel 2011 en bedachten ze een heel
nieuw spelconcept van vraag en antwoord onder de naam: Barden van
Bronckhorst.

Tijdens deze bijeenkomst kun je 
met andere werkzoekenden je sol-
licitatiegesprek oefenen of iemand 
naar je CV of brief laten kijken. Ie-
dereen die lid is van de LinkedIn-
groep van DeBroekriem is van har-
te welkom. Het idee is om elkaar, 
onder het genot van een kop koffie 

of thee, te helpen en samen aan de 
gang te kunnen om sollicitatiepro-
cedures beter voor te bereiden.
DeBroekriem is een actieve on- en 
offline beweging die in heel Neder-
land inspirerende activiteiten en 
netwerkontmoetingen organiseert 
voor werkzoekenden. Dankzij De-

Broekriem hebben werkzoekenden 
een reden om erop uit te gaan en 
collega-baanzoekers te ontmoeten 
tijdens de activiteiten. Deelnemers 
werken actief aan het onderhou-
den en uitbreiden van hun net-
werk.

Kijk voor meer informatie op: 
www.debroekriem.nl of: 
www.bibliotheekwestachterhoek.
nl en meld je aan! 
De bijeenkomst is op zaterdag 2 
mei van 10.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag 2 mei in bibliotheek Doetinchem

Sollicitatiebuddy
Doetinchem - Kan jij hulp gebruiken bij het solliciteren of kan jij 
anderen goed helpen met jouw kennis van het solliciteren? Meld 
je dan aan voor de bijeenkomst van DeBroekriem op zaterdag 2 
mei in de bibliotheek van Doetinchem. Breng je CV, brief of vaca-
ture mee.

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

Bruisend BaakBruisend Baak
Ervaren, proeven & beleven

1e editie zondag 4 mei

11.00 – 17.00 uur
Dambroek 10/10a

Baak

Veel regionale producten

Gratis entree

Bijzondere bedrijven

 Ambachten
Iron Design, Kunsthandel Baak, 

Meubelmakerij Sangers, AGF De Kruisbrink

o.a. 3D printers, en    Koikarpers

Kunstenaars
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Hummelo
Al in 1940 waren er luchtgevechten 
boven de Achterhoek. Op 1 oktober 
steeg de Whitley P4964 op van de 
basis Dishforth voor een aanval op 
de oliefabrieken bij Sterkrade. De 
heenweg verliep zonder incidenten, 
het doel werd gebombardeerd met 
brandbommen. Op de terugvlucht 
werd de Whitley vlak na midder-
nacht gevangen in de zoeklicht-
bundels en neergeschoten door een 
Messerschmitt-nachtjager, bemand 
door de 21-jarige Hans Mangelsdorf. 
Brandend kwam de P4964 over Doe-
tinchem, een van de eerste keren 
dat het luchtalarm afging. De stad 
ontsnapte aan een ramp, het toestel 
daalde richting de Kruisberg. Het ex-
plodeerde in de lucht en kwam neer 
bij de Hessenweg in Hummelo. Alle 
vijf bemanningsleden kwamen om 
het leven. Een landbouwschuur ging 
in vlammen op. De 21-jarige piloot 
Neville Andrew lag in het moeras 
achter kamp De Wittebrink, staart-
schutter Arthur Roscoe (19 jaar) in de 
staartkoepel bij een woning aan de 
Zelhemseweg. In de boomgaard vond 
men de lichamen van drie beman-
ningsleden.
Neville Andrew kwam uit Marton in 
Nieuw-Zeeland. Hij speelde cricket 
en football en haalde al op zijn acht-
tiende zijn eerste vliegbrevet. In 1939 
ging hij naar Engeland om dienst te 
nemen in de RAF. Hij was een uitste-
kend piloot en bracht het al spoedig 
tot eerste vlieger. In brieven naar 
huis schreef hij over zijn nachtelijke 
vluchten. Zijn laatste vlucht was de 
negende als piloot met deze Whitley.
Bij de begrafenis in Hummelo waren 
behalve een peloton Duitse soldaten 
aanwezig predikant Goedhart, bur-
gemeester Cordes, de pastoor van 
Drempt en dr. Westerbeek van Eer-
ten. Honderden belangstellenden 
stonden buiten de poort. Dr. Wes-
terbeek van Eerten onderhield na de 
oorlog een jarenlange relatie met de 
familie Andrew, zoon Lodewijk emi-
greerde zelfs met bemiddeling van 
deze familie naar Nieuw-Zeeland.

Keijenborg
Op 10 augustus 1942 vertrok om 
0.10 uur vanaf vliegbasis Breighton 
de Wellington Z1463 voor een bom-
bardement op Osnabrück, met als ge-
zagvoerder James Finlay. Vier vlieg-
tuigen werden neergeschoten door 
Duitse nachtjagers, waaronder de 
Z1463. Om 3.07 uur werd de Welling-
ton door de nachtjager van Oberleut-
nant Knacke onderschept. Hij opende 
de aanval en vuurde raak. Het 33e 
vliegtuig dat hij neerhaalde. Het toe-
stel explodeerde in de lucht en stortte 
neer op de grens van Hengelo en Zel-
hem, aan de Remmelinkdijk met de 
bommen nog aan boord. Alle inzit-
tenden kwamen om het leven; vier 
Australiërs en de Nieuw-Zeelander 
Stephen Goord.

Burgemeester Van Hoogstraten was 
snel ter plaatse en vond verspreid 
tal van onderdelen van het vliegtuig. 
Vlakbij het toestel lag de omgekomen 
piloot Finlay, verderop twee anderen, 
de parachutes nog ingepakt. Pas de 
volgende avond werden de lijken 
weggehaald. Ze werden begraven in 
Hengelo, met de burgemeester, een 

Duitse legerpredikant en soldaten. 
Na de plechtigheid sprak Van Hoog-
straten het Hengelose publiek, dat op 
afstand stond, toe.
Een van de doden was Stephen Goord 
(1913, Sittingbourne Engeland). Zijn 
vader sneuvelde tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, waarna moeder her-
trouwde en het gezin naar Waitara in 
Nieuw-Zeeland emigreerde. Stephen 
ging daar naar school en werkte als 
arbeider. In september 1939 ging hij 
in dienst en vertrok hij naar Canada, 
waar hij leerde voor radiotelegrafist, 
bommenrichter en luchtschutter. In 
1941 kwam hij bij het 460ste Austra-
lische Squadron. De crash in Keijen-
borg was het einde van zijn 27e ope-
rationele vlucht.
Burgemeester van Hoogstraten had 
in 1946 een briefwisseling met de 
inmiddels blinde moeder. In 1960 
zocht hij de familieleden op. In 1995 
kwamen familieleden naar Hengelo 
om het graf te bezoeken.

Delden 
Raymond Harris (1922, Ledbury) was 
sportief en was keeper bij de prof-
club Birmingham City. Hij volgde de 
pilotenopleiding in Alabama (USA) 
en haalde zijn vliegbrevet. Op 28 fe-
bruari 1943 maakte hij zijn eerste 
vlucht met als doel de U-bootbasis in 
de Franse havenstad St. Nazaire. Ook 
zijn tweede vlucht op 28 maart ging 
naar deze stad. De volgende nacht 
was Berlijn het doel. Een riskante 
vlucht door de grote afstand en de 
slechte weersomstandigheden. De 
bommen kwamen op 10 km ten zuid-
oosten van Berlijn terecht. Onderweg 
terug werd de Halifax bij Hannover 
aangevallen door een Messerschmitt-
nachtjager, gevlogen door August 
Geiger.

De Halifax werd geraakt, waarbij 
een bemanningslid om het leven 
kwam. Harris wist de Messerschmitt 
af te schudden, maar werd opnieuw 
beschoten door twee Junkers. Daar-
bij vond weer een bemanningslid 
de dood. De overige vier wilden het 
toestel met een parachute verlaten, 
maar alleen Williams lukte het te 

springen. De Halifax ontplofte al in 
de lucht en kwam neer in Delden. 
De inzittenden overleefden het niet 
en werden op 2 april begraven op de 
begraafplaats te Vorden. Williams 
kwam bij ’t Medler aan de grond. Bij 
de val raakte hij zwaar gewond en 
verloor het bewustzijn. Hij werd naar 
een huis in Vorden gebracht, waar 
de Duitsers hem ophaalden. Na zijn 
herstel in een ziekenhuis kwam hij 
terecht in drie krijgsgevangenkam-
pen in Duitsland. De vrouw van Ray-
mond Harris bracht twee maanden 
later een zoon ter wereld. Zij noemde 
hem Ray.

Baak
Op 26 juni 1943 stegen 473 bommen-
werpers vanaf Nottinghamshire op 
met als doel Gelsenkirchen. De Lan-
caster R5572 vertrok ca. 00.30 uur. Er 
keerden 34 toestellen niet terug, zes 
kwamen neer in de Achterhoek. De 
viermotorige Lancaster werd boven 
Steenderen geraakt en het brandende 
toestel stortte neer bij de hoek Dol-
lemansstraat – Bakermarksedijk in 
Baak. Zes van de zeven bemannings-
leden waren op slag dood. De Canade-
se piloot E.W. Davidson wist zich als 
enige te redden met een parachute. 
Hij viel in Duitse handen en werd in 
het grote krijgsgevangenkamp Mühl-
berg opgesloten. In 2002 zijn er op-
gravingen naar dit vliegtuig gedaan, 
waarbij veel waardevol materiaal is 
gevonden.

Zelhem 
Op 23 september 1944 stegen de Lan-
caster LM212 en de Lancaster ED470 
op met een groep van 136 bommen-
werpers om de dijken van het Dort-
mund-Eemskanaal te gaan bombar-
deren. Het succes was matig door gro-

te tegenstand van het afweergeschut
en in de lucht. In totaal haalden de
Duitsers die avond 14 toestellen neer.
De Lancaster LM212 met piloot John
Sweetman kreeg het op de terugweg
boven de Achterhoek zwaar te verdu-
ren. Het toestel werd neergeschoten
door een Messerschmitt met als pi-
loot Heinz Schnauffer.
Vlakbij was ook de Lancaster ED470
in de problemen. Alleen staartschut-
ter John Miller kon zich met een para-
chute redden. Terwijl hij aan zijn pa-
rachute hing zag hij zijn brandende 
vliegtuig in de verte neerstorten. Mil-
ler kwam bij Borculo aan de grond.
Hij trof de juiste mensen en hij kon

onderduiken op een boerderij in Ba-
thmen. Daar bleef hij, met nog twee
vliegers, tot de bevrijding. De rest was
aan boord toen dit toestel om 22.30 
uur neerstortte aan de Hummelose-
weg bij Zelhem. Dat is het toestel dat
in 2013 is geborgen.
De Lancaster LM212 stortte om 22.45
uur neer in de Slangenburg op de
grens van Zelhem en Doetinchem.
Alleen staartschutter George Kelly 
lukte het uit het brandende toestel 
te springen en te overleven. De para-
chute van George Keens weigerde en
hij viel op een varkenshok te pletter.
De omgekomen militairen zijn in Zel-
hem begraven.
Kelly verstopte zijn parachute in het
struikgewas, werd door het verzet ge-
holpen en dook onder. Op 18 novem-
ber is hij gearresteerd toen hij de Rijn
over wilde steken en kwam in krijgs-
gevangenkampen terecht. Nadat de
Russen zijn laatste verblijfplaats had-
den ontzet, keerde Kelly in mei 1945
terug naar zijn familie. Hij overleed
in Glasgow in 2013.

W.J.M. Hermans
Bronnen K. Lusink, B. Schieven,
B. Eenink, G. Velhorst, H. Som-
sen, ECAL, www.oudzelhem.nl

Vliegtuigcrashes in Bronckhorst
De berging van de Lancaster-bommenwerper in oktober 2013 in Zelhem heeft veel teweeg gebracht. Nabe-
staanden zijn getraceerd, leskisten gemaakt en op 1 april is een expositie geopend in museum Smedekinck. 
Er zijn plannen voor een boek, op 4 mei wordt stilgestaan bij het bezoek dat nabestaanden die dag brengen 
aan Zelhem. De Lancaster ED470 was een van de 42 vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog binnen 
de huidige gemeentegrenzen van Bronckhorst neerstortte. Boven de Achterhoek vlogen squadrons vanuit 
Engeland naar Duitse steden om hun bommen af te werpen. De Duitsers probeerden deze met luchtafweer-
geschut (FLAK) en nachtjagers te onderscheppen. De luchtgevechten waren spectaculair, maar tegelijker-
tijd beangstigend. Alle vijf voormalige gemeenten maakten fatale vluchten mee. Van vijf grote crashes met 
dodelijke slachtoffers hieronder het korte verhaal.

De gecrashte Whitley. Duitse soldaten buigen zich over een van de lijken.

Bijzondere foto van de begrafenis in 1942. Duitse soldaten schieten een salvo in de lucht.
Hengelose burgers blijven op afstand. Foto Achterhoeks Museum 1940-45

Crashplaats Lancaster hoek Dollemansstraat-Bakermarksedijk in Baak.

Stephen Goord.

August Geiger schoot 53 vliegtuigen neer, 
voor hij zelf in september 1943 omkwam.
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Deze werktuigendrager wordt volledig elektrisch aangedreven en is de eerste in zijn soort met 
een vanuit de cabine verstelbare spoorbreedte voor uiteenlopende landbouwwerkzaamheden. 
Tevens is deze werktuigdrager zo gebouwd dat er op het verlengde chassis een derde werktuig ge-

monteerd kan 
worden, in 
tegenstelling 
tot de ‘nor-
male’ tractor 
welke maar twee werktuigen kan dragen. De bestuurderscabine is verschuifbaar over het frame,
niet alleen om een beter zicht op de werkzaamheden te krijgen, maar ook om aan de huidige
regels voor het deelnemen aan het wegverkeer te kunnen voldoen. De Multi Tool Trac is tijdens
de Kijkdagen te bewonderen. Een unieke kans voor u om met deze échte Nederlandse innovatie
kennis te maken. De kijkdagen zijn kosteloos, u kunt gewoon langskomen zonder afspraak!
Maak gebruik van deze kans om dit wel heel bijzondere werktuig te bewonderen!

Wissels Techniek neemt deel aan Europa om de hoek Kijkdagen

Kennismaken met  
Europese innovatie uit Hengelo
Hengelo - Wissel Techniek uit Hengelo gooit de deuren van het pand aan de Nijver-
heidsweg 1 op zaterdag 10 mei tussen 11.00 en 14.00 uur open voor het publiek. Dit 
gebeurt in het kader van de Europa om de hoek Kijkdagen. De Europese Commissie 
en de Nederlandse overheid vinden het belangrijk om te laten zien wat er met geld uit 
diverse Europese fondsen gebeurt. Wissel Techniek, gespecialiseerd in constructiewerk 
en machinebouw, heeft in samenwerking met Machinefabriek Boessenkool BV en Van 
Ham Organisatie & Advies een uniek landbouwwerktuig ontwikkeld: de Multi Tool Trac.

Heemzorg v.o.f. zoekt voor de vakantieperiode 
2014 (week 30 t/m 32) binnen het kleinschalige 
woon-zorgcomplex “De Heemhoeve” aan de 
Bultenszijweg te Zelhem

VAKANTIEHULPEN HUISHOUDELIJKE VERZORGING

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die 
zelfstandig in de huishouding kunnen werken.

Sollicitaties tot 15 mei 2014 per mail naar 
sollicitatie@heemzorg.nl of per brief naar 
Heemzorg v.o.f., Bultenszijweg 18, 7021 JX Zelhem.

Wonen en zorg Wonen en zorg

Heemzorg v.o.f. zoekt voor de huishoudelijke verzorging 

binnen het kleinschalige woon-zorgcomplex 

“De Heemhoeve” aan de Bultenszijweg te Zelhem een

HUISHOUDELIJK VERZORGENDE

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die 

zelfstandig werken een uitdaging vinden. 

Het aantal uren bedraagt max. 8 - 10 uur per week.

Sollicitaties tot 15 mei 2014 per mail naar 

sollicitatie@heemzorg.nl of per brief naar 

Heemzorg v.o.f., Bultenszijweg 18, 7021 JX Zelhem. 

www.werkenbijsensire.nl

Wat beweegt jou in de zorg?

Verpleegkundigen
mbo

De wijkteams in Zelhem-Velswijk zijn op 
zoek naar verpleegkundigen mbo voor 
een contract van 28-32 uur. Ben je 
geïnteresseerd? Neem dan contact op met 
Femke Vos, 06 – 10 05 93 36.



Het toernooi zal de win-
naar van het Achterhoeks 
Open 2014 opleveren bij 
de dames en de heren. 
Daarnaast zal zowel bij de 
dames als bij de heren de 
Achterhoeks Kampioen 
worden aangewezen. Dit 
zijn de dame en de heer 
met de laagste bruto sco-
re, die lid is van een Ach-
terhoekse golfclub, en/of 
geboren in de Achterhoek 
of de Liemers en/of daar 
woonachtig is.
Spelers kunnen zich voor 
de finale op 22 juni a.s. 
(die wordt opgesierd door 
een Promodorp) kwalifi-
ceren tijdens een van de 
voorrondes, te weten 14, 
15 en 16 juni, met maxi-
maal 75 deelnemers.

Inschrijving is vanaf 1 
april 2014 mogelijk via de 
website www.ao.gczelle.
nl. Zoals gebruikelijk bij 
het Achterhoeks Open is 
bij het inschrijfgeld van 
€ 80,00 inbegrepen een 
maaltijd voor en na de 
ronde, ook tijdens de fi-
nale.
De toegang voor het pu-
bliek is gratis, men mag 
tijdens de finaledag bo-
vendien met de flights 
meelopen in de baan! Het 
Achterhoeks Open 2014 
is ook te volgen op Twit-
ter: https://twitter.com/
achterhoeksopen. Inlich-
tingen kunt u krijgen 
bij Herman Mos, e-mail: 
hermanmos@planet.nl 
of telefonsch via tel. 06-
53649900

Golftoernooi bij Golfclub ‘t Zelle

Achterhoeks 
Open 2014
Hengelo - Voor de achtste keer wordt door Golf-
club ’t Zelle het Achterhoeks Open voor amateur-
golfers georganiseerd. In 2013 hebben bijna 300 
golfers vanuit het hele land deelgenomen aan het 
toernooi, welk aantal dit jaar i.v.m. de doorstro-
ming in de baan is teruggebracht naar maximaal 
275 spelers en 75 op de finaledag. Er wordt bij zo-
wel de dames als de heren gespeeld in 3 catego-
rieën speelsterkte (handicap 0-36).

De start/finish is voor 
sporthal de Kamp in Hen-
gelo Gld. Meelopen? Meld 
je voor 12 mei aan via 
www.quintusloop.nl of 

op 18 mei voor 11.15 uur. 
Voor jong en oud! Voorin-
schrijving is gegarandeerd 
startbewijs.

Quintusloop 
op 18 mei
Hengelo - Na een zeer succesvolle eerste editie van 
de Quintusloop staat editie 2014 alweer gepland! 
Zondag 18 mei wordt het startschot gegeven voor 
de afstanden 5 en 10 km.

Dit jaar maakte de HH Twaalf Apos-
telen plaats voor een muzikale eigen-
tijdse uitvoering van het Passieverhaal. 
Het Passieverhaal was uitgebreider dan 
de Kruisweg en vertelde over de laatste 
dagen van Jezus, beginnende vlak voor 
het Laatste Avondmaal. Vele componis-
ten, waaronder Bach, hebben dit verhaal 
op muziek gezet. De afgelopen jaren is 
in vele grote steden een moderne vari-
ant van het Passieverhaal, The Passion 
opgevoerd, georganiseerd door de om-
roepen EO en RKK. “En dat had ons 
ook geïnspireerd om zelf aan de slag te 
gaan met een eigentijdse uivoering van 
het beroemde verhaal. Een uitvoering 
waarin teksten uit de Evangeliën wor-
den afgewisseld met moderne liederen 
(Marco Borsato, De Dijk, Trijntje Ooster-
huis, Frank Boeijen en Guus Meeuwes) 
poëzie, krantenartikelen en confronte-
rende beelden”, zo verklaarde Margriet 
ter Morsche na afloop. Voorafgaand aan 
de ‘voorstelling’ was een processie waar-
bij het kruis vanaf de Hervormde Dorps-
kerk via de Gereformeerde Kerk naar de 
Christus Koningskerk door enkele tien-
tallen mensen werd gedragen. De vier 
Evangelisten (Mattheus, Lucas, Juda en 
Johannes) kennen elk hun eigen versie 
van het lijdensverhaal van Jezus van Na-
zareth. Zo ligt bijvoorbeeld bij Mattheus 
de nadruk op het diep menselijke lijden 
van Jezus en roept hij als geen ander me-
delijden en compassie op. Lucas legt veel 
nadruk op het verraad van Juda. Mar-

griet te Morsche: “Er is gekozen voor een 
combinatie van de mooiste delen van 
twee lijdensverhalen, die van Mattheus 
en van Lucas. De teksten kwamen uit de 
Bijbelvertaling van de Willibrord verta-
ling. Een vertaling die goed te begrijpen 
is zonder veel afbreuk te doen aan de 
oorspronkelijke grondteksten. Een per-
fecte combinatie zo bleek na afloop.”
Voor het gezongen deel was een speci-
aal projectkoor samengesteld uit de pa-
rochianen uit de parochie HH Twaalf 
Apostelen met leden uit onder meer 
Vorden, Ruurlo, Hengelo, Keijenborg, 
Baak, Wichmond, Steenderen, Olbur-
gen, Vierakker, Warnsveld en Zutphen. 
Naast het koor waren er solisten die mu-
zikaal werden begeleid door een band 
bestaande uit Patrick Meutstege (gitaar), 
René Ooijman (basgitaar), Erik Leferink 
(slagwerk), Hilde Wijlens (dwarsfluit) 
en Frank Sterrenborg (piano en arran-
gementen). De liederen kwamen deels 
uit de uitvoeringen van de door de EO 
en RKK georganiseerde Passion’s en 
deels uit de eigen kruiswegliederen van 
de laatste zeven jaar. Naast de tekst en 
liederen waren er ook bij elk deel van 
het lijdensverhaal meditaties en afbeel-
dingen. De meditaties begeleidden de 
teksten, dienden soms als overgang tus-
sen tekst en lied. Soms was de inhoud 
verdiepend, soms werkten ze als een 
spiegel en soms waren ze confronterend 
door hun actualiteit.

Massale belangstelling voor 
The Passion

Vorden -  De Achterhoek had Goede Vrijdag 18 april in de Christus Ko-
ningskerk in Vorden zijn eigen versie van het lijdensverhaal van Jezus van
Nazareth: The Passion. De Projectgroep van de regionale Parochie HH Twaalf
Apostelen onder leiding van Jaap van Kranenburg, Wil Matti, Margriet te
Morsche, Jan te Plate en Frank Sterrenborg zorgden voor een onvergetelijke
en indrukwekkende middag. Met dank aan het projectkoor onder leiding
van dirigent Jan te Plate, de solisten Herald Orriëns (Jezus), Henri ter Braak
(Judas), Lianne Versteegen (Maria Magdalena), Johnny Bomers (Pilatus) en 
Han Jelier (Petrus) en de voorgangers Fred Hogenelst, Jaap van Kranenburg,
Wil Matti en Marga Peters.

Twee hoofdrolspelers uit The Passion: Hans Jelier (links) als Petrus en Herald Orriëns als Jezus

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

IJssel
computerservice

*

*

Oproepkracht m/v

Ben jij op oproepbasis beschikbaar voor diverse 
soorten werk?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Lochem/Zutphen 
zijn wij met regelmaat op zoek naar oproepkrachten. De 
werkzaamheden kunnen heel divers van aard zijn. Zoals 
magazijnwerk, productiewerk, horecawerkzaamheden, 
schoonmaakwerk etc. De uren variëren van 8 uur per 
week tot 40 uren per week.

Shiftleader productie m/v

Ben jij de leidinggevende die duidelijkheid en sturing 
kan geven aan een productieafdeling?

Functieomschrijving
In de functie van Shiftleader Productie ben je verant-
woordelijk voor de totale productie, bestaande uit 2 pro-
ductielijnen en de afdeling nabewerking. Je wordt daarbij 
ondersteund door 1e operators die operationeel sturing 
geven aan het toegewezen deel van het productieproces 
gedurende de shift.

Commercieel Bedrijfsleider m/v

Heb jij een technisch commerciële achtergrond en de 
drive om een nieuw bedrijf op te zetten?

Functieomschrijving
In de functie van Commercieel Bedrijfsleider ben je ver-
antwoordelijk voor het technisch commercieel opzetten 
van een nieuw bedrijf dat gericht is op het uitvoeren van 
onder andere een combinatie van de volgende diensten: 
dakonderhoud, gevelreiniging, zonnepanelen, valbevei-
liging en het leggen en onderhouden van vloeren. Je 
werkzaamheden zijn met name gericht op de verkoop 
van het totaalconcept bij potentiële opdrachtgevers door 
heel Nederland. Je zorgt voor de opbouw en uitbouw van 
je eigen netwerk en weet contact commerciële kansen 
te zien en te  benutten. Je stelt offertes op en zorgt voor 
een juiste (technische) uitwerking, mede door het efficiënt 
inplannen van monteurs.

Medewerker Bediening m/v

Ben jij flexibel inzetbaar op vrijdag- en zaterdag-
avond?

Functieomschrijving
In de functie van Medewerker Bediening ben je verant-
woordelijk voor het openen en sluiten van het café op 
de vrijdagavond en/of zaterdagavond. Je werkt alleen 
of samen met een collega en zorgt ervoor dat klanten 
bediend worden. Je staat achter de bar, maar bereid ook 
borrelplankjes. Het betreft een functie voor langere tijd.

Examenkandidaten m/v

Doe jij dit jaar examen en ben je vanaf juni beschik-
baar?

Functieomschrijving
In de vakantieperiode hebben wij diverse vakantiebanen 
die geschikt zijn voor examenkandidaten. Het gaat hierbij 
om werk in het magazijn, productie groenvoorziening en 
horeca.

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

OPEL INSIGNIA 
SPORTS

TOURER 1.6 T SPORT 
82.917 KM

BJ 2009

€ 17.500
BMW Z3 ROADSTER 1.8 228.367 KM 1997 € 5.950
FORD FOCUS WAGON 1.6 COMFORT 54.998 KM 2011 € 13.950
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD AUTOMAAT STYLE 7-PERS. 92.250 KM 2009 € 18.250
HYUNDAI TUCSON 2.0I STYLE 96.877 KM 2009 € 12.750
KIA PICANTO 1.0 5DRS. FESTIVAL 26.310 KM 2007 € 5.950
PEUGEOT 307 1.6-16V XS 201.714 KM 2002 € 2.950
MINI COOPER 1.6 CHILI 171.735 KM 2004 € 8.950
PEUGEOT 307 2.0 BREAK XT 92.000 KM 2004 € 3.950
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 108.262 KM 2003 € 4.250
SEAT LEON 1.6-16V STELLA 155.080 KM 2003 € 3.950
MERCEDES-BENZ C KLASSE, 200 KOMPRESSOR 52.817 KM 2008 € 20.750
FORD FOCUS 1.6 WAGON 162.000 KM 2005 € 4.750

Audi  A3  Sportback 1.6 Attraction Pro Line  nov-05 91.947 Grijs met. € 10.250
Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige  jul-01 211.600 Grijs €  1.000
Dacia  Sandero  1.6 Stepway  mrt-10 64.018 Rood met. €  8.750
Ford  Focus  Wagon 1.6 Trend Navigatie  okt-08 121.663 Grijs met. €  8.900
Ford  Ka  1.2 Cool & Sound  jun-10 33.425 Blauw met. €  6.800
Honda  Jazz  1.2 Style Mode  mrt-10 61.816 Grijs met. €  9.950
Opel  Corsa  1.2-16V ‘111’ Edition nov-10 46.696 Grijs met. €  9.450
Peugeot  107  1.0-12V XS mei-11 69.139 Wit €  6.250
Peugeot  206+  1.4 XS jun-10 97.062 Blauw met. €  7.250
Renault  Mégane  Estate 1.6 Dynamique 2010 24.694 Rood met. € 14.250
Seat  Altea  1.4 TSI Businessline jan-10 73.336 Zwart met. €  12.750
Seat  Ibiza  1.4-16V 3drs 100pk aug-06 101.708 Zwart €  5.450
Suzuki  SX4  1.6 Shogun mei-08 73.436 Zwart €  8.750

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Nissan Note 1.4 First Note
juni-2006, 125.558, rood metallic 

 € 6.450




