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Uitgave
Weevers
Info of bezorgklachten: (0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Zwembad In de Dennen heeft 

zwemseizoen 2015 weer geopend

De 89-jarige violiste Dinie stopt bij 

groot salonorkest Happy Days

Bronckhorst

Vorden - Van 8 t/m 11 juni vindt de 
48e Avondvierdaagse Vorden plaats. 
Dit jaar voor de tweede maal geor-
ganiseerd door de voetbalvereni-
ging Vorden. De vaste deelnemende 
scholen, verenigingen en organisa-
ties hebben de uitnodiging alweer 
ontvangen en de voorbereidingen 
zijn in volle gang.

Dit jaar krijgt de Avondvierdaagse 
Vorden een extra dimensie. v.v.Vorden 
heeft het maatschappelijk belang na-
melijk hoog in het vaandel staan. Bij 
een vereniging als deze wordt er al-
les aan gedaan om vrijheid, blijheid 
en gezelligheid voor jong en oud te 
realiseren in de voetbalsport. Tijdens 
de Avondvierdaagse geldt eigenlijk 
ditzelfde doel. Echter niet voor ieder 
kind is het vanzelfsprekend om vrij te 
kunnen spelen, te bewegen en lol te 
maken. Het is goed om hier eens bij 
stil te staan. Dit jaar gaat de v.v. Vor-
den daarom de samenwerking aan 
met Stichting Litania.

Stichting Litania staat voor het helpen 
van kinderen met een beperking en 
zet zich in, binnen gemeente Bronck-
horst en directe omgeving, om hen 
een toch zo normaal mogelijk leven 
te bieden. Tijdens de laatste avond 
van de Avondvierdaagse laat de stich-
ting zien waar ze precies voor staat. 
“Het lijkt ons geweldig om middels 
de Avondvierdaagse het belang en 
de noodzaak van deze stichting uit te 
dragen en op deze wijze een bijdrage 
te kunnen leveren voor deze gezin-
nen”, zo zegt Avondvierdaagse coördi-
nator Janneke Hiddink.

Waarop het bestuur van Stichting Li-
tania reageert: “Wij vinden het ontzet-
tend bijzonder dat een voetbalvereni-
ging er aan denkt dat er kinderen zijn 
waarvoor het niet zo vanzelfsprekend 
is om aan alles mee te kunnen doen.” 
Samen hopen v.v. Vorden en Stichting 

Litania op een geslaagde Avondvier-
daagse week en gaan zij er gezamen-
lijk voor om bovenstaande tot een 
groot success te maken.

Meelopen en inschrijven
Wilt u ook meelopen tijdens de 
Avondvierdaagse Vorden? U kunt zich 
op de eerste avond nog inschrijven 
van 17.45 tot en met 18.30 uur, voor 
de vier dagen, maar u kunt daarnaast 

ook 1 avond mee lopen. De normale 
inschrijfkosten zijn € 6,-. Maar u kunt 
ook direct Stichting Litania steunen 
door mee te lopen voor het speciale 
bedrag van € 7,50. Het extra geld komt 
dan ten goede aan de stichting.

Stichting Litiana
Daarnaast is Stichting Litania nog op 
zoek naar klanten van Litania’s charity 
shop en Litania’s blijheid in Hengelo, 

die mee zouden willen doen en een 
groep willen vormen. Lijkt u dat wat? 
Meldt u dan nu in een van de win-
kels! Bent u zelf niet zo’n loper? Dan 
zouden we het enorm op prijs stellen 
u langs de zijlijn te mogen verwelko-
men. Meer informatie over Stichting 
Litania, zie de website.

 ▶ www.stichting-litania.nl

Elly Loskamp, Arie Blom, Janneke Hiddink, William van der Veen en Petra Blom. 

Avondvierdaagse 2015

v.v. Vorden en Stichting Litania slaan handen ineen
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0573 - 251761

Aanbiedingen zijn geldig van 4 t/m 9 mei

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

Kip grillworst
Nu ter 
kennismaking
100 gram 089

Argentijnse 
Rib Eye, 
van de Monolith

100 gram 289

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

Gratis Groen Gas
Bij aankoop
zonnepanelen

Beschik jij over 

een helicopterview?

 “Vraagstukken die de moeite waard zijn kun je helpen oplossen.”

Geïnspireerd door Richard P. Feynman

Projectmanager

Vacaturenummer: 6164

T. (0314) 369990 - WWW.THOM.NL

Thom kiest voor enthousiaste technici op zoek naar passende en uitdagende 

projecten. Onze projectmanagers zijn hierdoor van essentieel belang.  

Wij zoeken  een enthousiaste en 
ervaren collega! 

De projectmanager opereert als spil tussen 

Vind jij het fantastisch om onze technici 
verder te helpen in hun loopbaan? We zien 

Je komt te werken binnen een leuk en 
gedreven team, coacht technisch 
geschoold personeel tot en met WO-niveau 
en begeleidt interne en externe projecten.

mens, techniek en commercie.  

uit naar je reactie. 

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!

Vo
rd

en

Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden

www.contact.nl



WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

NL03 RABO 0101026374 t.n.v. Stichting Maya te Nijmegen
Op Facebook/mayafoundation kun je heel gemakkelijk doneren!

Doneer voor Nepal, steun Stichting MAYA
Er zijn, naast de Samenwerkende hulporganisaties met gironummer 555, 

het aardbevingsgebied in Nepal. Stichting MAYA Foundation is er daar 
één van. Deze stichting zet haar netwerk in om hulp te bieden in de afge-
legen gebieden in Nepal waar de grote hulporganisaties niet komen.

Via zeer korte lijnen wordt het geld direct ingezet met goed en 
snel resultaat. Noodzakelijke goederen worden ingeslagen en 

Ga niet naar Nepal om te helpen. Blijf thuis en maak geld over.

Onze oud-collega TIJN SPEKKINK (rechts op de foto) uit Toldijk loopt op 

dit moment voor zijn studie Media Informatie & Communicatie aan het 

Saxion in Enschede 4 maanden stage bij stichting Maya 

in Nepal en zit dus bovenop het nieuws! Tijn zet al zijn 

contacten in Nederland in (o.a. ook de Zwarte Cross) 

om aandacht te vragen voor deze stichting. Daar werkt 

Weevers graag aan mee.

Stichting Maya
Sinds 2004 helpt stichting Maya de 
inwoners van het Kaski-district en 
daarbuiten en steunt projecten op het 
gebied van onderwijs, gezondheids-
zorg en plattelandsontwikkeling.
In Nederland is er 
voor elk van deze 
drie pijlers een 
aparte werkgroep, 

ciële steun is er bij 
stichting Maya ook veel aandacht 
voor kennisoverdracht. Het doel is om 
gericht toe te werken naar zelfred-
zaamheid van de bevolking.

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •AMBACHTSWEG 2A * 7251 KW VORDEN
0575 - 552794 * 06-51098865

WWW.HET-KLAVIER.NL

Aktiemarkt Vorden 
vrijdagmorgen 

8 mei 2015
Op vrijdag 8 mei 2015 a.s. houdt de 

marktvereniging Vorden weer een 

aktiemarkt. Wanneer u aankopen 

doet op de markt krijgt u enveloppen 

waarbij u kans maakt op mooie 

prijzen.

Bij de speciale kraam van de 

marktvereniging mag u zelf uw prijs 

uitzoeken.

Net zoals andere keren zijn er weer 

leuke en lekkere prijzen te krijgen.

 

Bestuur marktvereniging Vorden
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Fred Midden neemt afscheid als voorzitter

PCOB afdeling krijgt uitleg 
over dementie
Vorden - Voorzitter Fred Midden 
heet de aanwezigen hartelijk wel-
kom op de laatste vergadering van 
dit seizoen. In het bijzonder worden 
verwelkomd twee dames van de Alz-
heimer Vereniging, namelijk. mevr.
Lugthart en Van Zuilekom, beide 
uit Lochem. Voorzitter houdt een 
overdenking over het lui zijn; we 
mogen zeker geen luie christenen 
zijn,moeten bijbel lezen, bidden en 
getuigen zijn. Hierna gaat hij voor in 
gebed.

Hierna is het woord aan Pieta 
Lugthart,tot voor kort maatschappe-
lijk werker bij een Zorggroep in een 
Verpleeghuis. Zij begint met een ge-
dicht over “Vader”. 

Dementie
Dementie is eigenlijk een ongenees-
lijke hersenziekte,waarvoor geen me-
dicijnen zijn. Alleen in het geval van 
Alzheimer (deze vorm komt het meest 
voor; 70%) kan in het begin tot staan 
worden gebracht. Andere vormen 
zijn vasculaire en temporale demen-
tie. Slechts in 5% van de gevallen is 
sprake van erfelijkheid, met name als 
het voor het 65e levensjaar optreedt. 
Na de pauze werd ingegaan op de 
taak van de mantelzorger. Dit is een 
zware taak; 70% raakt overbelast. In 
het algemeen moet de mantelzorger 
meer verantwoordelijkheid nemen en 
steeds meer taken overnemen.

De AlzheimerVereniging Zutphen, 
Lochem en Vorden e.o. houdt maan-
delijks in Lochem en Zutphen een 

Alzheimer Café,vooral bedoeld voor 
de mantelzorgers om die te ontlasten 
en voorlichting te geven. Daarnaast 
is er nog het Lotgenotencontact. De 
vereniging doet via folders en via 
voorlichting veel om mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers goed te 
begeleiden en van de nodige informa-
tie te voorzien.

Afscheid
Hierna volgt afscheid van voorzit-
ter Fred Midden. Secretaris Egbert 
Markerink spreekt de vertrekkende 
voorzitter toe. Er is helaas nog geen 
opvolger op dit moment. Fred Mid-
den was een bewogen man en een 
goede ambassadeur voor de Vordense 
PCOB. Hij heeft veel bijeenkomsten 
bezocht in Regio en Gewest namens 
onze afdeling en ook trouw de Nieuw-
jaarsbijeenkomsten van de gemeente 
Bronckhorst. Het Hoofdbestuur van 
de landelijke PCOB heeft Fred Mid-
den een oorkonde toegekend met 
bijbehorende insigne, die hem door 
bestuurslid Anneke Rigterink wordt 
opgespeld. Ook is er een boeket 
bloemen voor mevr. Midden. Hierna 
spreekt Jan Olthaar als oud-collega 
bestuurslid Fred Midden waarderen-
de woorden toe in dichtvorm. Fred 
Midden dankt de huidige en vroegere 
bestuursleden voor de goede samen-
werking. Hij telt de zegeningen van de 
vele goede gesprekken met de leden, 
zowel tijdens de bijeenkomsten als 
in de huiskamer. Met het zingen van 
het lied “ Wat de Toekomst brengen 
moge....” wordt deze geslaagde bijeen-
komst afgesloten.

   

Koffie bij de Wereldwinkel
Vorden - U bent van harte welkom 
om op zaterdag 9 mei koffie te ko-
men drinken bij de Wereldwinkel. 
Deze zaterdag is het Fairtrade-dag 
en de volgende dag, zondag 10 mei 
is het Moederdag.

De landelijke Fairtrade-dag is bedoeld 
om fairtrade producten van over de 
hele wereld weer eens extra onder de 
aandacht te brengen. We staan er niet 
altijd bij stil maar voor veel gezinnen 
in derde wereldlanden is het verko-

pen van hun handgemaakte produc-
ten de enige bron van inkomsten om 
in het levensonderhoud van hun ge-
zin te voorzien. Er zal een kraam vol 
producten voor de winkel staan en 
in de winkel is er nog meer keuze om 
een leuk, betaalbaar Moederdag ca-
deautje te kopen. Er is bovendien een 
leuke aanbieding van sjaals en siera-
den( zie het Contactje- advertentie) 
en geniet van een kopje (h)eerlijke 
koffie of thee. Kom dus 9 mei naar de 
wereldwinkel en doe mee!

Vorden - Hoe hoog en dik wor-
den bomen na 100 jaar? Met die 
opdracht moesten leerlingen van 
groep 6/7 van de Vordense scholen 
het Hoge en de Dorpsschool de afge-
lopen weken op landgoed het Hack-
fort een aantal bomen meten.

Deze dag, dat in het teken stond van 
bomen meten, was tevens de afslui-
ter van de natuurlessen die zowel op 
school als op het landgoed werden 
gegeven.
Een project van de stichting van Land-
goed tot Dassenburcht, in samen-
werking met de eigenaren van ca. 50 
landgoederen (in dit geval Natuurmo-
numenten) en natuurgidsen van het 
IVN. Met als doel om de waardering 
voor de natuur en landgoederen te 
stimuleren.De kinderen laten zien hoe je bomen meet. 

Ter stimulatie van de waardering voor natuur en landgoederen

Bomen meten op landgoed het Hackfort

Vorden - Pronkende pauwen, bloei-
ende borders, eeuwenoude bomen, 
antieke tuinbeelden en een regiona-
le markt. Wie daar van wil genieten, 
moet op zaterdag 16 en/of zondag 
17 mei naar de 20 ha. grote tuinen 
van de Wildenborch komen. Van 
10.00 tot 17.00 uur zullen de hekken 
wijd open staan om de bezoekers te 
ontvangen. In de verrassende tuin in 
Engelse landschapsstijl is een route 
uitgezet langs alle bezienswaardig-
heden: eeuwenoude bomen, spiege-
lende waterpartijen, zichtlijnen, de 
Hermitage (kluizenaarshut) en het 
verstilde oude zwembad. Ook leidt 
de route door de twee eeuwen oude 
beukenberceau en langs de gereno-
veerde Borchvree, restant van het 
oude roofridderslot.

Hoogtepunt vormen de unieke mo-
numentale beelden die kortgeleden 
zijn gereinigd en gerestaureerd. Zo 
is o.a. het prachtige beeld van Apollo 
en Daphne weer in volle glorie in de 
vierkante tuin te bewonderen. En vóór 
het huis houden twee statige sfinxen 
de wacht.

Beelden zijn 
gereinigd en 
gerestaureerd

Voor de kinderen speelt er langs de 
route een verhaal over Kabouterko-

ning Sassafras en zijn kabouters. Op 
het voorplein bij het koetshuis staat 
een twintigtal kraampjes met vele 
streekproducten zoals Achterhoekse 
wijn, biologische kaas en groenten, 
jams en chutneys, honing, aardbeien, 
kruidkoek, kaneelcake maar ook het 
Italiaanse ijs zal niet ontbreken. Ver-
der is er een ruime keus aan vaste 
planten en éénjarigen, tuingereed-
schap, houten tuinmeubelen en nest-
kastjes, hoeden, originele opbergmap-
pen en dozen, sjaals, natuurfoto’s etc. 
Geen grote onpersoonlijke ‘fair’, maar 
een kleinschalige Engels aandoende 

streekmarkt. In de theeschenkerij bij 
het koetshuis zijn diverse drankjes 
verkrijgbaar met allerlei lekkernijen, 
waaronder de inmiddels fameuze 
‘Wildenborchers’. Voor de kinderen is 
er limonade.
Toegang tot tuinen en markt: € 5,-; 
kinderen tot 12 jaar gratis. Parkeren 
auto’s € 1,50; fietsers gratis. Honden 
kunnen niet worden toegelaten, ook 
niet aangelijnd. Adres: Wildenborch-
seweg 20, Vorden.
   

 ▶ www.wildenborch.nl

In de tuin in Engelse landschapsstijl zijn verschillende bezienswaardigheden.

Bloeiende borders, eeuwenoude bomen, antieke tuinbeelden en een regionale markt

Open tuinendagen Wildenborch

Vorden - De 45 kleuters van basis-
school ‘De Vordering’ zijn momen-
teel niet blij. Zij kunnen namelijk 
tijdens het buitenspelen niet in de 
zandbak. Niet omdat er geen zand 
in zit maar omdat het te gevaarlijk 
is. Gevaarlijk in de zandbak? Ja, he-
laas wel.

De school en omwonenden hebben 
in de avonduren en in het weekend 
veel overlast van jongeren. Niet alleen 
geluidsoverlast maar ook vandalisme. 
Een korte opsomming van de lange 
lijst: bladvangers verdwijnen van het 
dak, muren die beklad worden, de 
picknicktafel van de kinderen wordt 
kapot gemaakt etc. Hier blijft het ech-
ter niet bij.

Elke dag moet er voor schooltijd 
een ronde gemaakt worden om lege 
(drank)flessen en glasscherven op te 
ruimen. Het zelfs zover dat er in de 
zandbak van de kleuters niet alleen 
glas wordt gegooid maar ook kapotte 
flessen worden begraven! Dit levert 

zulke gevaarlijke situaties op, dat de 
school genoodzaakt is de kleuters 
niet meer te laten spelen in de zand-
bak. Heel erg jammer. Uiteraard is de 
politie van deze situatie op de hoogte 
gebracht. Zij gaan meer surveilleren 

en waar nodig actie ondernemen. 
Met deze publicatie en de hulp van de 
politie wordt hopelijk snel resultaat 
behaald zodat de kleuters binnenkort 
weer veilig kunnen spelen in de zand-
bak.

Het spelen in de zandbak is voorlopig niet mogelijk.

45 verdrietige kleuters op basisschool ‘De Vordering’

Glas in zandbak maakt spelen onmogelijk

Onze andere bedrijven

Elbrink Groen Hoveniers  &  Elbrink Bloem Kwekerij
Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Like en deel ons op Facebook en win een boeket.                      www.elbrinkgroen.nl

Voor betaalbare topkwaliteit Bloemen en Planten gaat u gezellig 
naar Vorden of Warnsveld! (GRATIS voor de deur parkeren)

De jaarlijkse Geraniummarkt op 9 mei Vorden
Neem uw eigen bloembakken mee, wij planten deze, met de bij ons 

gekochte perkplanten GRATIS op!!!

Sinds 1885

bloemen of planten van 1,95 p.s.
  elke week 3 stuks naar keuze voor maar  € 5,00

• Boeketten   • Bruidswerk   • Rouwbloemwerk
Openingstijden in beide winkels: maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur

Zoals altijd; leuke boeketjes voor € 5,00
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Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

MINI 

SNOEPTOMATENMIX

               100 gr  0.69

Knapperige/sappige

JONAGOLD APPELEN 
kilo  0.99

KANT EN KLARE...

ASPERGESCHOTEL

à la Reinier                   p.p.  6.98
NIEUW!!!

Verse maaltijden service
GRATIS bezorgd aan huis
of af te halen in de winkel.

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

Geldig van 5 t/m 11 mei 2015

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden

Tel.: 0575-550850

EXCLUSIEF BĲ  ONS VERKRĲ GBAAR... 

POLDERKONING
AARDBEIEN
            500 gr   2.99

Mooie HOLLANDSE

BLOEMKOOL 
p.st.  1.49

Aanbiedingen zijn geldig van 4 t/m 9 mei

MAALTIJD IDEE

gegrillde Spare Ribs

 500 gram  550

KEURSLAGERKOOPJE

4 slavinken + 
4 saucijzen 

samen  695

SPECIAL

Uienbol
per stuk  225

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Lamsfilet botermals

  100 gram  395

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden
kalfsrollade
GRATIS 100 GRAM TONIJNSAUS

De Special 
van deze 

week!

Uienbol
Een zacht zoete ui gevuld met smakelijk 
gehakt. 35-45 minuten in de oven op 
180 graden.

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

 Houtkachels  Gaskachels
 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 

Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 

Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11

7251 JW Vorden

0575-470354

06 17236100

www.hetkacheltje.nl

WONING VERKOPEN ?  

Bel ons voor een
vakkundig advies!           

Uw makelaar voor deze regio

 Vierakkersestraatweg 26 

7233 SG Vierakker   

 Tel. 0575-441331

mob. 06-22684706

www.lomanvastgoed.nl
                 www.huislijn.nl

www.jaap.nl www.huizenzoeker.nl

Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De cursus voor auto start op 11 mei.

GAZELLE INNERGY
DEMO E-BIKES

Orange/Medeo/Chamonix
Pure Nieuwprijs vanaf 1799.-  Demo prijs      899.-*

Plus  Nieuwprijs vanaf 1999.-  Demo prijs     999.-*

Excellent  Nieuwprijs vanaf 2499.-  Demo prijs 1099.-*

XT uitvoering + 100.- *Fietsen zijn gebruikt voor 

t.w.v. € 399.- (met 2 jaar GARANTIE 

MEI 
AANBIEDING



Actie Nepal bij Kasteel
Vorden - Op koningsdag stonden 4 
vrouwen ‘s avonds bij de rotonde 
van het kasteel Vorden. Er branden 
kaarsjes in de vorm van een groot 
hart. De feestgangers op weg naar 
het traditionele vuurwerk op ko-
ningsdag, konden niet om het grote 
hart van licht heen.

Op een billboard had men de tekst 
geschreven: “Geef met hart en ziel 
voor de slachtoffers in Nepal”, ook had 
men foto’s geplaatst waarbij de schrij-
nende beelden op te zien waren. De 
opbrengst van de avond leverde een 
bedrag op € 112. Actie gemist? Geven 
kan nog altijd op giro 555.

Vorden - Zwembad In de Dennen is 
weer klaar voor het seizoen 2015! 
Waar menig (vooral) volwassene 
zich waarschijnlijk nog niet voor 
kan stellen om met zo’n 13 graden 
een plons te wagen, stonden vele 
kinderen al te trappelen om vrijdag 
1 mei naar het zwembad te gaan.

Voordat het zwembadpersoneel het 
door had, renden de eerste kinderen 
om 16.00 uur al de entree van het 
zwembad binnen. Het zwembad ligt 
er weer prachtig bij en met een wa-
tertemperatuur van 23 graden en het 
zonnetje dat zich af en toe liet zien, 
was het vrijdagmiddag heerlijk toeven 
op zwembad In de Dennen in Vorden. 
Terwijl de kinderen zich vermaakten 
op de duikplank, de glijbaan of met 
de vele speelmaterialen in het water, 
liepen ouders rond om foto’s te maken 
van hun kroost en te genieten van de 
eerste zonnestralen. “Ik moet er zelf 
nog even niet aan denken om te gaan 
zwemmen, maar de kinderen hadden 
de zwemtas voor vieren al klaar staan”, 
aldus een fotograferende moeder. 
Ook een paar dames waagden zich in 
het diepe en trokken de eerste baan-
tjes van dit seizoen. Zwembad In de 
Dennen is er klaar voor en heet ieder-
een van harte welkom!

Voor informatie over abonnemen-
ten, activiteiten en openingstijden, ga 
naar de website.
   

 ▶ www.zwembad-indedennen.nl De kinderen vermaakten zich opperbest.

Kinderen stonden te trappelen om weer naar het zwembad te gaan

Zwembad In de Dennen weer geopend

Lubron Technisch Intermediair neemt 
vestiging netwerkweg in gebruik

Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag), zondag 24 en maandag 25 mei (Pinksteren)

Opening van de tuinen van De Wiersse
Vorden - Op de open dag van don-
derdag 14 mei (Hemelvaart) geeft 
Romke van de Kaa om 11.00 en om 
14.30 uur een bijzondere lezing 
over de varens van De Wiersse, met 
aansluitend een wandeling door de 
Wilde Tuin en langs de borders van 
de Lage Tuin. Het aantal plaatsen is 
beperkt. Reserveren via wiersse@
xs4all.nl.

De 16 ha. grote tuinen zorgen in de-
ze maanden voor de meest verras-
sende ontdekkingen. Gedurende het 
voorjaarsseizoen kunnen bezoekers 
ervaren hoe combinaties van vaste 
planten, heesters, varens, vruchten en 
groentes zich ontwikkelen. Rond de 
Pinkstertijd zullen de geurrijke aza-

lea’s en de rhodondendrons zorgen 
voor een grote kleurenpracht.

Tuinbezoek tentoonstelling
Bij een tuinbezoek in de periode van 
2 mei t/m 26 juli is in het Bouwhuis 
van De Wiersse een tentoonstelling te 
zien van werk van Frits van Ameron-
gen. Meer hierover verderop in het 
Contact. 

Op de open dagen worden lichte 
maaltijden geserveerd. Publicaties, 
waaronder Romke van de Kaa’s ‘De 
Wiersse, Beschrijving van de tuinen’, 
alsmede bijzondere planten, worden 
verkocht. Entree € 6,50 p.p., kinderen 
tot 9 jaar gratis. Parkeren gratis. 10.00 
tot 17.00 uur.

Rondleidingen in 2015
April t/m september: elke donderdag 
en iedere 1ste zaterdag van de maand 
(geen boeking vooraf nodig). Vertrek 
10.30 uur vanaf het ijzeren hek aan 
de Wiersserallee. € 7,50 p.p. Honden 
worden niet toegelaten. 

Speciale rondleiding (eventueel met 
lunch of thee): Wilt u met een groep 
bezoekers, buiten de gebruikelijke 
rondleidingen of open dagen, de tui-
nen van De Wiersse bezichtigen, dan 
kunt u voor meer inlichtingen of een 
afspraak contact opnemen met: tel. 
0573 - 451409 of wiersse@xs4all.nl. 
   

 ▶ www.dewiersse.nl

Vorden - Lubron Technisch Inter-
mediair heeft haar nieuwe vestiging 
aan Netwerkweg 2 in Vorden in ge-
bruik genomen. Het pand huisvest 
de business unit metaal en industrie 
en biedt naast een mooi kantoorge-
deelte en voldoende parkeergelegen-
heid, genoeg ruimte voor technische 
ontwikkeling.

Vanuit deze locatie zal Lubron zich 
specialiseren in het projectmatig in-
zetten van werknemers in de metaal 
en industrie in Oost-Nederland. Onze 
medewerkers worden ingezet voor het 
ondersteunen van projecten, het aan-
pakken van technische uitdagingen, 
en het opvangen van capaciteitspro-
blemen. Met de opening van het kan-
toorgedeelte is nog maar de eerste fase 
van de uitbreiding afgerond. De werk-
zaamheden aan de Innovatieloods en 
werkplaats zijn nog in volle gang. Nadat 
deze zijn ingericht zal Thom Engineers 
hier concepten (helpen) uitdenken en 
functionele prototypes vervaardigen. 
De ruime werkplaats biedt oplossingen 
aan ZZP’ers en bedrijven met ruimte-

gebrek of tijdelijke personele bezet-
tingsproblemen. Met de uitbreiding 
is de LubronGroep vertegenwoordigd 
op drie locaties: Vorden, Doetinchem 

en Hengelo Gld. De installatiesector 
wordt vanaf heden exclusief bediend 
vanuit Hengelo Gld. Als alles klaar is 
volgt de uitnodiging voor de opening.

Het pand aan de netwerkweg 2 huisvest de business unit metaal en industrie.

(Advertorial)

De kunstenaars van KunsThuis  in Zelhem doen dit jaar voor het eerst geza-
menlijk mee met de kunst4daagse.  De voorbereidingen zijn in volle gang en 
er is heel wat te zien van 14 t/m 17 mei.

Een aantal kunstenaars heeft al meer-
der keren meegedaan en voor een aan-
tal is dit de eerste keer. Sinds oktober 
2014 huren zij het oude schoolgebouw 
van de gemeente Bronckhorst. Alle ate-
liers zijn inmiddels helemaal klaar en 
worden regelmatig gebruikt. Wij heb-
ben er heel veel zin in om iedereen wel-
kom te heten in de ateliers en de aldaar 
gemaakte kunst te exposeren. 
Er worden in kunsThuis ook regelma-
tig cursussen en workshops georgani-
seerd. Tijdens de kunst4daagse liggen 
in de centrale hal folders met informa-
tie. Naast de vaste kunstenaars doen 
ook gast exposanten mee waardoor 
men werk kan komen bewonderen van 
maar liefst zeven kunstenaars op één 
locatie. U bent tijdens de kunst4daagse 
van harte welkom van 11.00 tot 17.00 
uur in de Frans Halsstraat 21 Zelhem.

Deelnemers zijn: 
Eesjen Ploeg  -  Kynto
Eesjen noemt zichzelf talentarchitect, 
hierin komt haar passie voor talentont-
wikkeling, organiseren en beeldende 
kunst tezamen. Kunst en creativiteit 
spelen in haar hele leven een belang-
rijke rol. Als kind was zij al nieuwsgierig 
naar hoe dingen in elkaar zaten. ‘Ik wil-
de leren wat ik moest doen om zelf iets 
te kunnen creëren.’ Het is haar missie 
om het talent van ieder mens tot bloei 
te laten komen. Een nieuw creatief 
programma is volop in ontwikkeling 
en wil op creatieve en kunstige wijze 
bijdragen aan het (ver)schijnen van de 
unieke mens en aan verbinden van het 
oude met het nieuwe.

Arjen Vonk  -  Mimpi-Art
Beeldend kunstenaar Arjen Vonk:  ‘Ik 
uit mijn  creativiteit in beeldhouwen 
(in steen,  hout, oud ijzer en andere 
materialen),  schilderen, fotografie, 
tekenen, en alles wat ik tegenkom en  
kan gebruiken. Het  bijeen brengen 
van verschillende  materialen en tech-
nieken is onderdeel  van mijn beeld-
taal, waarbij intuïtie, spiritualiteit en 
natuur een belangrijke  rol spelen. 
Mijn beelden kunnen beginnen met 
een hele kleine inspiratiebron zoals 
een gevonden dekseltje van een speel-
goedpannetje, waarin ik een tepel van 
een vrouwenborst zag. Daar heb ik 
een mooie witte albasten steen (voor 
de borst zelf) bij gevonden en er één 
‘anders’ geheel van gemaakt!’

Sandra Witteman  -  
Witteman edelsmederij
Bij Sandra kunt u terecht voor 
workshops, cursussen, nieuw werk, 
opdrachten en reparaties in goud en 

zilver. Tevens zijn er ook zeer exclu-
sieve sieraden met paardenhaar erin 
verwerkt te zien. Het is ook mogelijk 
om paardenhaar van een eigen paard 
in sieraden te laten verwerken waar-
door dit zeer persoonlijk wordt. San-
dra brengt hiermee haar creativiteit, 
passie en vakmanschap samen.

Trudy Dijkstra  -  
Hartspiegelkunst en De Hartspiegel
De schilderijen van Trudy zijn geïnspi-
reerd op de natuur en bevatten vogels, 
dieren en bloemen. Haar techniek 
is realistisch in combinatie met fijn-
schilderwerk.  Dit  jaar is een nieuwe 
serie minischilderijtjes opgenomen in 
de expositie. Deze worden compleet 
geleverd met mini schildersezel. Tru-
dy geeft ook regelmatig cursussen en 
workshops waarin kunstzinnige ont-
wikkeling en persoonlijke bewustwor-
ding samengaan.

Gastexposant:  
Mirjam van der Velden
Mirjam’s passie voor beeldhouwen be-
gon 7 jaar geleden. ‘Het werken in steen 
en hout voelt voor mij als een ontdek-
kingsreis: op de ‘bonnefooi’ en zonder 
vooraf bepaalde bestemming! Veel van 
mijn werken tonen harmonieuze, be-
weeglijke ronde vormen met ieder een 
eigen verhaal.’ ‘Tekenen en schilderen 
doe ik al sinds mijn jeugd, maar heeft 
de afgelopen tijd een nieuwe impuls 
gekregen. Inspiratiebron is mijn inner-
lijke stem die me inseint wanneer ik iets 
waarneem om het met doek en penseel 
te gaan verkennen. Hierdoor zijn de 
onderwerpen divers, van: ‘vrouw ver-
borgen in badkamertegel’ tot een vul-
kanisch berglandschap en intuïtief ge-
tekende kleurrijke kosmische vormen.’

Gastexposant :   
Ineke van Loenen uit Zutphen
Ineke werkt al ruim 10 jaar met hout 
en steen. Vol verwondering, passie, 
geduld en vakkennis streeft zij naar 
het onthullen van het beeld dat al in 
het materiaal aanwezig is. Ieder beeld 
heeft hierdoor een eigen emotie en 
unieke vorm.

Gastexposant :  
Teun Ploeg uit Oosterbeek van 1955
In 2008 begonnen met schilderen. In 
aanvang vooral geïnspireerd door het 
schilderwerk van zijn vader en het 
kleurenspel daarin. Over het algemeen 
schildert hij met acryl, waarbij met zo-
veel mogelijk eenvoud rust, ruimte en 
harmonie wordt nagestreefd. De wer-
ken zijn meestal een combinatie van 
abstract en figuratief.

Arjen Vonk
Beeldhouwer/Schilder
Mimpi-Art (=Droomkunst)

 

Trudy Dijkstra                                                 www.hartspiegelkunst.nl 
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Plantjesmarkt
Verstand van tuin & dier

Zaterdag 9 mei

Verstand van tuin & dier

Toldijk  -  Vorden  -  Zutphen

Zaterdag 9 en 23 mei: “Chocolade op wielen” bij boerderijwinkel Den 4-akker aan de Kapelweg in Vierakker. 
Bronckhorster kunst4-daagse op 14, 15, 16, 17 mei in de chocolaterie. 
Op alle zaterdagen is de chocolaterie geopend van 10:00 tot 17:00 uur.

“Chocolade op wielen”: iedere woensdag: 13.30 tot 17.30 op de weekmarkt in Gorssel.
“Chocolade op wielen”: iedere vrijdag: 8.00 tot 12.00 op de weekmarkt in Vorden.

Om licht en vrolijk het voorjaar te vieren
Chocolaterie Magdalena                           
Vierakkersestraatweg 37, 7233 SH Vierakker

Chocolaterie        Magdalena     

Chocoladeweken bij Chocolaterie Magdalena  
Tijdens de Chocoladeweken presenteert Chocolaterie Magdalena:

het Moederdag chocolade-boeket
Het liefste cadeau voor moeder!

Tijdens de Bronckhorster kunst4-daagse van 14 t/m 17 mei
Chocolade-kunst in de Chocolaterie 

Chocolade met een extra dimensie. U ziet de smaak.
Op zaterdag 23 mei presenteert Chocolaterie Magdalena

de Pinksterkrans 

 

Open van 11.00 tot 17.00 uur.

• Binnen- en buiten locaties
• Natuurlijke heem- en siertuin
• Wijnproeverij met door ons geselecteerde wijnen
• Theeproeverij met theesoorten uit onze tuin
• Proeven van scones, gebakken in de traditionele steenoven

Haitinkweg 8  •  Zelhem  •  0314  62 14 29  •  info@aldenhaeve.nl

www.aldenhaeve.nl

 

Vacu Step
de vetverbrander 
voor:Billen, Buik 

en Benen
... dus deze zomer met 

een maatje minder
Altijd GRATIS PROEFLES

Gratis Vacu Step ontslakkingssiroop
om het optimale uit de kuur te halen t.w.v. €25, –

U heeft nu eenmalig de kans om 
gratis kennis te maken met de 
Vacu Step en u zult vanaf het 
eerste moment verbaasd staan 
van deze unieke trainingsmetho-
de. Uw huid voelt gladder aan en 
de omvang zal duidelijk afnemen. 

Tevens ter behandeling van hardnekkige cellulitis.

Nijverheidsweg 2-4 • 7021 BX Zelhem
Tel. 0314 - 62 57 63 • b.g.g. 06 - 519 811 50

www.allinshape.nl

Speciale Vacu Step 
aanbieding

kuur van 20 keer 

nu €149, –

Moederdagtip!

Moederdag 
 

Moederdag-
vlaai  
met verse 
aardbeien 

€ 9.00
 

Slagroom-
hart 

€ 6.50
 

Cakehart met 
rode glazuur  

€ 4.75

Dorpsstraat 11, Vorden. 
Tel. 0575-551373

MOEDERDAG ZONDAG 10 MEI

FIJNE MOEDERDAG!



Vorden - Als hobbyist ging ze twintig 
jaar geleden voorzichtig van start. 
Nu is ze een professional en voor-
ziet ze menige BN’er (Bekende Ne-
derlander) onder het motto ‘Goed 
gemutst met een hoed van Frida’ 
van een fleurige en kleurige hoed. 
Voor het tiende achtereenvolgende 
jaar houdt hoedenmaakster Frida 
Pelgrum (60) zaterdag 9 en zondag 
10 mei (10.00 - 17.00 uur) een ‘Goed-
gemutst’ weekeinde in en rond haar 
atelier aan de Hamminkweg 4 in de 
Vordense buurtschap Delden.

Al vanaf 1996 maakt ze hoeden. Eerst 
was het haar hobby, nu heeft ze een 
professioneel hoedenatelier in de 
voormalige koeienstal van de boerde-
rij waar haar man Rinus is opgegroeid. 
Frida Pelgrum: “Ik maak hoeden voor 
elk seizoen, voor een feest of rouwge-
legenheid, van klein tot groot, inge-
togen of heel speels, op maat en pas-
send bij ieder gezicht en kleding.” De 
materialen die ze gebruikt zijn wol-
vilt, haarvilt, parasisal, sisal, buntal en 
stroachtige materialen. Ook brengt ze 
graag in overleg diverse versierselen 
aan. Door het jaar heen is ze ook op 
diverse evenementen te vinden om 
demonstraties te geven.

‘Goedgemutst’ 
is een kunst- en 
ambachtsmarkt

‘Goedgemutst’ is een kunst- en am-
bachtsmarkt in de breedste zin van 
het woord. In 2006 organiseerde 
Pelgrum voor het eerst een open huis 
in haar hoedenatelier met daarnaast 

een kleine kunst- en ambachtsmarkt. 
“Men vroeg toen, mogen we je hoe-
denatelier eens bekijken? Toen kwa-
men er een paar reacties van andere 
ambachtsmensen los. We doen wel 
mee als je dat leuk vind. En zo ont-
stond de eerste markt. En dat er toen 
ruim 700 mensen kwamen kijken was 
boven mijn verwachting”, zo verklaart 
Pelgrum enthousiast. En zo groeide 
het evenement uit tot een vast evene-
ment in mei. De kracht is zeker dat er 
veel variaties zijn en dat men demon-
straties geeft. Frida Pelgrum: “Men 
kan een stukje van het proces zien en 
vragen over het hoe en wat. Boven-
dien het is gratis.”

Tijdens ‘Goedgemutst’ kan men van 
ambachtelijke kunstenaars genieten 
en meekijken over hun schouder hoe 

het gemaakt wordt. Er is veel variatie 
van producten die men maakt, onder 
andere bijenkorfvlechten, keramiek, 
kantklossen, papierscheppen, sier-
glasblazen, tiffany, tassen, breivaria-
ties, quilten, sieraden van allerlei ma-
terialen, accessoires van mooie stof-
fen, vilt op zijde, beelden van steen, 
woonaccessoires, weven, schilderijen, 
stoelenmatten, zonnekind poppen, 
jam en bloemdecoraties. Ook staan 
er antieke tractoren en tweewielers 
uit de collectie van Frida’s man Rinus 
rondom de boerderij. Tevens is er een 
terras met koffie/thee en eigen gebak-
ken cake/koek of taart. Entree en par-
keren is gratis. Verdere gegevens en 
deelnemerslijst: zie de website.
   

 ▶ www.fridagoedgemutst.nl

Vorden - Kunst zien in een mooie 
landelijke omgeving bij A quadraat, 
galerie en beeldentuin, aan de Mos-
selseweg 12 in Vorden is weer moge-
lijk vanaf zondag 10 mei. Om 15.00 
is de officiële opening van zowel de 
expositie met Hans Versfelt en Marti 
de Greef als de beeldentuin. De ope-
ning zal worden verricht door Jan 
Engels, wethouder Kunst & Cultuur 
van de gemeente Bronckhorst. De 
opening zal worden opgeluisterd 
door een muzikaal optreden van 
The Captain.

Onder de naam van The Captain 
opereren vier musici, die rootsrock 
hoog in het vaandel hebben staan. 
De muzikale missie heeft tot nu toe 

vier albums en gunstige kritieken 
opgeleverd. Vooral de reacties op het 
eerste album ‘ He’s Back ‘ waren om 
over naar huis te schrijven. Er werden 
vergelijkingen gemaakt met Talking 
Heads, J.J. Cale, T.C. Matic en Captain 
Beefheart.

Exposities van 10 mei tot 5 juli
Bij de schilderijen van Hans Versfelt 
met zijn interieurs, landschappen, 
straatjes en pleinen in olieverf ‘en 
plein air’ kunnen veel bezoekers op-
nieuw genieten van het prachtige ge-
bruik van zijn penseel. Marti de Greef 
schroomt niet zijn torsen te deforme-
ren. Hij verheft zijn beelden boven het 
niveau van de simpele nabootsing van 
de werkelijkheid. Sterker nog, door 

weg te laten bereikt hij een vormen-
taal die onafhankelijk is van de wereld 
die zich rondom ons aandient en op-
dringt.

Permanente expositie
In de permanente ruimte is o.a. werk 
in olieverf te zien van Peter Harskamp 
en Pieter Knorr. Van Peter Harskamp 
zijn dat schilderijen met geabstra-
heerde vrouwen en mannen in hel-
deren kleuren. Van Pieter Knorr zie je 
bloemen die ogenschijnlijk zo te pak-
ken zij. Maar een geoefend oog merkt 
al gauw dat de bloemen hem ontgaan. 
Pieter laat je het geheim van het alle-
daagse zien.

Officiële opening 
beeldentuin door 
Jan Engels

Beeldentuin open t/m 13 september
Vanuit de galerie wandelt u direct de 
beeldentuin in. Een tuin die goed past 
in de landelijke omgeving. Vanuit de 
tuin is het coulissen landschap, zo ty-
perend voor de Achterhoek, goed te 
bewonderen.

Dit seizoen staan er werken van de 
volgende kunstenaars: Mette Bus, Eric 
Goede, Jack van Iwaarden de Vreede, 
Hans Jouta, Marinus Klap, Jos Kup-
pens, Cees Meijer, Sytske Miedema, 
Chirstie Rusche en Henny Zandjans.

A quadraat, Mosselseweg 12 in Vor-
den. Tel. 0575 556456. Voor meer in-
formatie raadpleegt u de website.
   

 ▶ www.galerie-a-quadraat.nl

Prachtige beeldentuin in een landelijke omgeving.

Hoedenmaakster Frida Pelgrum

Opening zal worden opgeluisterd door een muzikaal optreden van The Captain

Oase van hedendaagse kunst bij A quadraat

Goedgemutst weekend bij hoedenatelier 
Frida Pelgrum

Voordelige planten

Prijsverlagingen

8 T/M 10 MEI
VOORDEEL!WEEKEND
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Spoedreparaties en nieuwe protheses ook op implantaten

Bezoekadres
Deventerweg 113
7203 AE Zutphen

info@ttlzutphen.nl

Altijd gratis consult. Bel gerust

FEESTELIJKE
HEROPENING  
The CourtYard is totaal omgebouwd en opnieuw ingericht. 
Nieuwe wanden, nieuwe vloeren. Nieuwe prestentaties en heel 

veel nieuwe collecties. Zowel de dames- als de herenafdeling 
en de outletafdelingen zijn vernieuwd! De meubels hebben 
meer ruimte gekregen. Kortom: Het is een compleet nieuwe 

belevenis! Ons advies: Maak er een gezellig dagje Zutphen van!

OPENINGSACTIES!    
van 22 april t/m 30 mei 

KIJK OOK OP WWW.THECOURTYARD.NL

“Landelijke” banken van JOHN BARDALE®

zijn er al vanaf € 998,-.
  Alle voorradige meubels kunnen desgewenst binnen

2 weken GRATIS bij u thuis worden bezorgd.

ONZE BANKEN ZITTEN BETER!
We bepalen samen met u de meest geschikte 

zithoogte en zitdiepte. Veel keuze in stoffen en leer.
Tevens grote keuze in fauteuils vanaf € 649,-.

FORMAL SHOES
Voor dames en heren

traditionele 
schoenen voor  

comfortabel loopplezier.

HERENSHIRTS
met korte 
mouw € 89,95.
Nu € 25,-

BOATSHOES
Mens & Ladies

Nu vanaf € 50,-

DAMES-
SHIRTS/
BLOUSES
€ 99,95.
Nu vanaf 
€ 30,-

VERLOTING
3x gratis weekend

Achterhoek
Bij aankoop boven € 500,-

.

Spittaalstraat 6 - 8  |  ZUTPHEN  |  Tel.: 0575 515 131

www.thecourtyard.nl

OPENINGSTIJDEN:

Di + Wo:11.00 - 17.00 uur
Do + Vr + Za: 10.00 - 17.00 uur

Zondagmiddag: 12.00 - 16.00 uur

Met de Bardalecard ontvangt 
u ook op de nieuwe collecties 
altijd minimaal 
10% KORTING op alle 
niet-afgeprijsde artikelen. 
Ook op meubels en karpetten. 
De Bardalecard is GRATIS in 
The CourtYard verkrijgbaar.

ZONDAGMIDDAG OPEN

Vanaf 12 mei starten we met het 
programma zwangercompleet! 

Het programma kost 115 euro en 
bestaat uit het volgende:
•
•
•

Wat kan je verwachten: 
• Gezelligheid en even echt

met je zwangerschap bezig 

•
• Alles omtrent de bevalling,

van uitleg tot de bij

• Ademhaling en

• En natuurlijk…verschillende

Lijkt je dit leuk?
Aarzel dan niet en meld je aan 

F Y S I O T H E R A P I E

Jansen van den Berg
T: 0575 551507Bezoekadres:

Zutphenseweg 23C Vorden

Zwangerfit



(Advertorial)

Gala-traditie ‘t Beeckland weer als vanouds

Afgelopen donderdagavond vond 
het jaarlijkse  gala-feest van `t Beec-
kland plaats. Zoals gewoonlijk werd 
dit vooraf gegaan door een stoet van 
voertuigen en andere ludieke ma-
nieren om te arriveren bij Hotel Bak-
ker waar het galafeest altijd plaats 
vond. De weergoden waren de 
leerlingen goedgezind en ondanks 
sombere vooruitzichten eerder  die 
week scheen de zon volop en droeg 
het weer bij aan de feestelijke stem-
ming. Hoewel veel leerlingen de af-
gelopen dagen hun examen hadden 
afgerond, bleek er nog genoeg tijd 
over om aandacht te besteden aan 
de vraag: hoe maak ik indruk met de 
aankomst bij Hotel Bakker?

Het personeel opende de rij door met 
de boodschappenkarretjes te arri-
veren. Docenten dienden als bood-
schappen. Vervolgens waren er te be-
wonderen: meerdere limousines, een 
treintje dat zo uit de Efteling weggere-
den zou kunnen zijn en 13 dames ter 
plaatse afzette,   diverse sportwagens, 
oldtimers, mobiele vakantiehuisjes, 
rijdende discotheek en een aantal 

Swings. Daarnaast was er ook het ge-
bruikelijke aantal tractoren. Even leek 
Yvonne Jaspers nog te arriveren, maar 
het bleken toch dames van `t Beeck-
land te zijn die uit het volkswagenbus-
je stapten.Ook kwam het regelmatig 
voor dat personeel van school zich af-
vroeg: is dit wel een leerling van ons? 
Zo groot was de metamorfose van de 
in galajurken en pakken geklede leer-
lingen.

Topper van de avond en dat bleek 
later ook de winnaar te zijn, was het 
duo Patrick en Niels, die een eigenge-
maakt melkpak hadden omgetoverd 
in een Galapak. Het geheel in effen 
lichtblauw  dat door liep in de kleur 
van hun pak.

De aankomst had een ingetogen ein-
de. De vorig jaar verongelukte Mischa 
Kuit werd herdacht door twee klas-
genoten die op motoren, waaronder 
Mischa`s motor, aankwamen. 

Het publiek gaf een gepaste reactie 
door zowel te applaudisseren als een 
moment stilte in acht te nemen toen, 
de beide jongens wensballonnen op-
lieten voor hun omgekomen vriend. 

Hoewel deze laatste aankomst zeer 
indrukwekkend was en menigeen echt 
raakte, had dit verder geen invloed 
op de sfeer tijdens de rest van het ga-
lafeest. Er werd vanouds gedanst en 
gefeest. De Mysteryguest bleek het 
rap-trio Fata te zijn. Zij verzorgden de 
prijsuitreiking en brachten daarna drie 
nummers ten gehore. 

De prijs van de ludieke aankomst was, 
zoals vermeld, voor het galapak-duo 
Patrick Groot Jebbink en Niels Honger-
kamp. De King van de avond was Ke-
vin Hammers en de Queen werd Romy 
Hassink.

Eetcafe de Reehorst IndoorSport Vorden Hotel Restaurant Bakker
Galerie de Burgerij Giesen Schoenmode Schildersbedrijf Boerstoel 
Weevers Echte Bakker van Asselt Notariskantoor Hulleman
Smederij Oldenhave Bloemsierkunst Halfman De Vordense Tuin

2015
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Vorden - Voor het eerst in de 86-jarige historie is Voetbalvereniging Vor-
den zondag 26 april kampioen geworden in de derde klasse van het district 
Oost van de KNVB. Nadat het in 2012 via de nacompetitie was gepromoveerd 
vanuit de vierde klasse heeft het onder leiding van trainer Michel Feukkink 
allereerst een gedeelde negende plaats behaald, vorig seizoen een vijfde 
plaats en nu in het seizoen 2014-2015 is het kampioenschap behaald. De 
ontlading na het gelijke spel tegen VVO in Velp was ongekend. Er vloeiden 
bij spelers en supporters tranen van geluk en emotie.

In de eerste helft van de wedstrijd te-
gen VVO was het direct duidelijk dat, 
ondanks het gemis van de beide routi-
niers Stefan Eggink en Erik Oldenhave, 
het eerste elftal vol voor de winst ging 
spelen en de benodigde aanvallende 
‘schwung’ in het elftal, dat de laatste 
weken een beetje ontbrak, was weer 
volop aanwezig. In de 22e minuut 
kreeg Vorden een vrije trap te nemen 
aan de linkerkant van het veld direct 
buiten het zestienmetergebied en Gijs 
van der Veen bracht deze met rechts 
gevaarlijk in de doelmond. De inlo-
pende Bas Abbink maakte alweer zijn 
tweede doelpunt in acht wedstrijden 
en zette met de punt van de schoen 
het elftal op een 0-1 voorsprong. Vor-
den beleefde na de rode kaart van 
VVO na de 25e minuut de beste fase 
van de wedstrijd, maar het aanvallen-
de en goede spel werd ondanks kan-
sen van Frank Hiddink, Bas Abbink en 
Koen Oosterhuis niet beloond. Na het 
fluitsignaal voor de tweede helft kan-
telde het spelbeeld totaal, want VVO 
wilde ondanks de tien man toch volop 
gaan voor de punten. Vorden kwam in 
de verdrukking, kwam niet meer aan 
het opbouwen toe, werd overlopen op 
het middenveld en kreeg geen enkel 
moment meer grip op de wedstrijd. 
Allereerst werd het via een prima één-
twee en een in tikker vanaf tien meter 
al 1-1 maar in de 65e en 70e minuut 

werd het zelfs 1-2 en 1-3 toen achter-
eenvolgens een vrije trap schitterend 
werd binnen geschoten en via een 
prachtige kopbal in het net verdween. 
Vorden had maar één keuze en via de 
sterk invallende Erik Oldenhave werd 
de laatste strohalm gegrepen. Na een 
prima voorzet van rechts van Koen 
Oosterhuis controleerde Gijs van der 
Veen de bal via de borst en schoot 
toen keihard de 2-3 binnen en drie 
minuten later was het net andersom. 
Gijs van der Veen werd aangespeeld 
aan de linkerkant en zijn voorzet ver-
dween via het hoofd van Koen Ooster-
huis achter de doelman van VVO.

Emotioneel
Nog geen twee minuten later was het 
een geelzwarte mensenmassa op het 
veld van VVO en voor de dug-out van 
Vorden werd een emotioneel en hef-
tig feestje gevierd. Het overlijden van 
leider Fred Fransen, precies een jaar 
geleden, heeft grote impact gehad 
binnen de vereniging en bij het eerste 
elftal in het bijzonder. Bij het uitreiken 
van de speciale kampioensshirts was 
er één shirt speciaal ingelijst en met 
de initialen van FF erbij werd dit ca-
deau uitgereikt aan Marie, Sandy en 
Anouk Fransen. Samen met de zwa-
gers Manfred en Marnix en de klein-
kinderen waren zij allemaal aanwezig 
op dit bijzondere moment en ondanks 

de grote vreugde om het behalen van 
het kampioenschap, waren er ook de 
begrijpelijke tranen bij de familie, de 
spelers en begeleiding van Vorden 
toen dit cadeau werd overhandigd.

Huldiging
Het kampioenschap werd daarna uit-
bundig gevierd en alle elementen van 
een kampioensfeest waren aanwezig. 
De aankomst op Sportpark ‘t Grote 
Veld, waar de spelers door de onge-
veer tweehonderd supporters met een 
grote erehaag naar binnen werden 
gebracht, was een mooi moment en 
daarna werd het natuurlijk één groot 
feest met DJ Richard Martens in de 
kantine. Rond 21.00 uur ging de hele 
stoet mee naar het dorp en bij terug-
komst in het centrum van het dorp, 
recht tegenover de Herberg, werden 
de spelers opgewacht door zo’n 150 
man en daar werden zij één voor één 
op een speciaal podium toegejuicht. 
Voor iedere speler was een speciaal 
woordje en ook de begeleiding van 
het elftal kreeg van ceremoniemees-
ter Marc van der Linden de aandacht 
die zij verdiende. Uiteindelijk reikte 
voorzitter William van der Veen de 
schitterende kampioensschaal uit aan 
aanvoerder Stefan Eggink en onder 
de klanken van DJ ‘Kees Jansen’ steeg 
een groot applaus op.

Bijzonder
Het kampioenschap van Vorden is 
extra bijzonder als men kijkt naar 
de gemiddelde leeftijd van het elftal 
en het feit dat VV Vorden nog nooit 
eerder op het niveau van de tweede 
klasse heeft gespeeld. “Deze pres-
tatie is allereerst natuurlijk een heel 
groot compliment aan de spelers en 
het elftal zelf. Zij hebben niet alleen 
het talent gebruikt om dit te bewerk-
stelligen, maar zij hebben ook ieder 
voor zich een geweldige mentaliteit 
getoond en vooral als team waren zij 
dit seizoen ijzersterk”, aldus bestuurs-
lid voetbalzaken Marc van der Linden. 
“Maar dit kampioenschap is ook een 
beloning voor al die vrijwillige jeugd-
trainers die bij VV Vorden al jaren lang 
in hun vrije tijd bezig zijn met de club. 
Wij hebben allereerst elf jaar geleden 
Peter Jansen weer gecontracteerd en 
samen met enkele oud-spelers van 
het eerste elftal verzorgt hij de woens-
dagmiddag ‘techniek trainingen’ voor 
alle pupillen van vijf tot tien jaar. 
Daarnaast hebben wij sinds 2008 een 
Technische Jeugd Commissie (TJC) 
opgericht en hebben toen de nadruk 
gelegd op het zelf intern opleiden van 
eigen jeugdtrainers. Wij hebben bij 
de jeugdafdeling de laatste tien jaar 
enorme meters gemaakt en daarom 
is het ook zo mooi dat dit kampioen-
schap is behaald met allemaal ‘eigen 
spelers’ met maar liefst veertien van 
de achttien spelers met een leeftijd 
tussen achttien en vierentwintig jaar.”

Het kampioensteam viert feest.

Geelzwarten spelen voor het eerst in 86-jarige historie volgend seizoen in tweede klasse

VV Vorden schrijft geschiedenis
Reacties van aanvoerder, 
trainer en voorzitter
“Voor elkaar door het vuur”
Aanvoerder Stefan Eggink ziet de ti-
tel van Vorden vooral als een beloning 
van het collectief. “De titel in de derde 
klasse is een beloning voor een sei-
zoen keihard werken, waaraan ieder-
een in de selectie een steentje heeft 
bijgedragen. Wanneer je buiten het 
veld leuke dingen met elkaar beleeft 
en elkaar echt als vrienden ziet, dan 
lukt het je ook om op de trainingen 
en tijdens de wedstrijden voor elkaar 
door het vuur te gaan. Vooral tijdens 
de wedstrijden met een achterstand 
zoals tegen WVV, Gendringen en ook 
afgelopen zondag tegen VVO komt 
onze kracht dan dubbel en dwars naar 
voren”, aldus de 27-jarige routinier.
   

“Meer dan derdeklasser in derde 
klasse”
Voorzitter William van der Veen 
geeft aan dat er dit seizoen werkelijk 
een schitterende prestatie geleverd 
is. “Toen wij in 2008 degradeerden 
uit de derde klas is destijds door het 
bestuur de kreet ‘Wij willen een der-
deklasser in de derde klasse worden’ 

gelanceerd. Uiteraard heb je om deze 
ambitie waar te maken ook talentvolle 
spelers nodig, maar vooral ook spelers 
die zelf ambitie en een drive hebben. 
Met z’n allen hebben wij de laatste ja-
ren laten zien dat wij een prima ‘der-
deklasser in de derde klasse zijn’ en 
dit seizoen zelfs meer dan dat. Maar 
niet alleen in het veld maar ook bui-
ten het veld hebben wij deze ambitie 
absoluut waargemaakt.”
   

“Hele seizoen de te kloppen ploeg”
Trainer Michel Feukkink is vooral 
enorm trots op zijn jongens. “Het 
team heeft een schitterende prestatie 
neer gezet want in de sport en vooral 
ook in het voetbal is het eenvoudiger 
om te jagen dan gejaagd worden. Het 
gehele seizoen zijn wij de te kloppen 
ploeg geweest en was iedereen tegen 
ons als koploper optimaal gemoti-
veerd. Ons team heeft laten zien hier 
prima mee overweg te kunnen en 
ik ben dan ook enorm trots op mijn 
ploeg en vooral ook heel blij voor de 
spelers dat zij op deze wijze het kam-
pioenschap hebben behaald.”

Record aantal ‘hits’
De website van VV Vorden verbrak 
zondag 26 april op de kampioens-
dag een record. Sinds de ‘herstart’ 
van de site in september 2014 was 
het record 4.100 hits op één dag, 
maar tijdens en na de kampioens-
wedstrijd tegen VVO kwam de teller 
op 5600 te staan. Zelfs op maandag 
was er met 3800 hits meer aandacht 
voor de site dan op normale dagen 
(gemiddeld 900 hits per dag).

Ook de facebookpagina, waar vele fo-
to’s en video’s te bewonderen zijn van 
de vereniging en het 1e elftal in het 
bijzonder, heeft veel ‘likes’ erbij ge-
kregen en het bericht van het negende 
kampioenschap van Vorden had zelfs 
een bereik van 3900 facebook gebrui-
kers. Daarnaast wordt er natuurlijk 

ook veel getwittert en met 810 volgers 
is ook van dit medium de laatste da-
gen veel gebruik gemaakt.

Sfeeracties bij de kampioenswedstrijd van VV Vorden.

Actieshot uit de wedstrijd VV Vorden - VVO.
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Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!

11



rouw&
passie voor...

rouw&
passie voor...

gezwelletjes die goedaardig zijn en die 
met een kijkoperatie kunnen worden 
weggehaald. Bloedstolling kan een 
oorzaak zijn maar ook de eierstokken 
kunnen ten grondslag liggen aan de 
klachten.
“Met hormonen is het mogelijk om 
bloedverlies minder te maken of zelfs 
te laten stoppen. Dat kan met de pil, 
de prikpil of een spiraaltje. Ook zijn er 
medicijnen om de aanmaak van hor-
monen te onderdrukken, waardoor er 
minder slijmvlies in de baarmoeder 
ontstaat. Maar er zijn ook behandel-
methoden waar geen hormonen aan 
te pas komen. Zo is het mogelijk om 
met een kijkoperatie het baarmoe-
derslijmvlies te verwijderen. Het is 
een oplossing voor vrouwen die geen 
kinderwens meer hebben. Met elek-
trische energie wordt het slijmvlies 
verwijderd tijdens een dagopname. 
Het is een heel patiëntvriendelijke be-
handeling die met een plaatselijke ver-
doving wordt uitgevoerd. Pijnklachten 
blijven meestal uit en vier van de vijf 
vrouwen hebben na de tijd een lichtere 
menstruatie en soms helemaal geen 
bloeding meer.” Zanders toont het ap-
paraatje die de toepassing mogelijk 
maakt. Te zien is hoe er een soort netje 
wordt uitgeklapt als het eenmaal in de 
baarmoeder is geplaatst. In negentig 
seconden wordt daarmee het slijm-
vlies verwijderd. Op de site van Gelre 
ziekenhuizen legt Zanders de methode 
uit aan de hand van een fi lmpje: www.
gelreziekenhuizen.nl/hevige-men-
struatie-gelrezutphen

Op 18 mei is er een informatieavond 
rond menstruatie. Zanders gaat dan 
in op het ontstaan van menstruatie-
klachten en licht verschillende metho-
den toe die kunnen helpen. Ook deze 
kijkoperatie komt aan de orde. “Mede 
door deze informatiebijeenkomst wil ik 
proberen om het thema wat toegan-
kelijker te maken en de barrière die er 
nog steeds is te doorbreken. Ik heb 
veel voorbeelden van vrouwen die er 
enorm bij zijn geholpen, ook vrouwen 
die hier in het ziekenhuis werken en in 
de veronderstelling waren dat ze die 
klachten maar te accepteren hadden. 
Dat hoeft echt niet.” De avond start om 
19.30 uur, vanaf 19.00 uur staat er kof-
fi e klaar. Aanmelden via: www.gelre-
ziekenhuizen.nl/vertelmegelre
De gynaecoloog weet natuurlijk niet 

“Soms denken vrouwen dat het er-
bij hoort, hebben dat misschien ook 
van huis uit meegekregen. Maar hevig 
bloedverlies kan je behoorlijk belem-
meren in het dagelijks leven. Maar liefst 
twintig procent van de vrouwen in de 
vruchtbare levensfase heeft er last van. 
Toch lijkt er nog vaak een taboe te zijn 
om dat soort zaken te bespreken.”
Erik Zanders is nu zo’n negentien jaar 
dokter, waarvan tien jaar gynaecoloog. 
Het is zijn dagelijks werk om vrouwen te 
spreken over menstruatie. Veel van hen 
heeft hij op een relatief eenvoudige ma-
nier kunnen helpen en de dankbaarheid 
was vaak groot, zo merkte hij. “Het is 

jammer als vrouwen op hun twintigste 
al vastlopen terwijl hun klachten soms 
gemakkelijk te verhelpen zijn. Gewoon 
een afspraak maken met de huisarts, 
die kan je zo nodig doorverwijzen naar 
de gynaecoloog.” 
De oorzaken van hevig of pijnlijk bloed-
verlies zijn verschillend. Het kan te 
maken hebben met de hormoonhuis-
houding die niet meer in balans is. 
Vaak heeft dat invloed op de aanmaak 
van het baarmoederslijmvlies. Hoe 
dikker dat is, hoe meer je gaat vloei-
en. Ook kan het zijn dat er poliepjes 
in de baarmoeder ontstaan of myo-
men; vleesboompjes. Meestal zijn het 

hoe het voelt om een pijnlijke menstru-
atie mee te maken. “Nee, maar als je 
dagelijks vrouwen spreekt die dat wel 
hebben, dan krijg je misschien nog wel 
een beter beeld dan de vrouwen zelf.”
Zanders vindt dat hij een bijzonder 
vak uitoefent. “Het komt voort uit 
zijn wens om arts te worden. “Het 
is bijzonder om met mensen te com-
municeren en ze te kunnen helpen. 
Ik spreek vrouwen over heel uiteenlo-
pende zaken, een onvervulde kinder-
wens, vrouwen die zwanger zijn en 
ook die ziek zijn en kanker hebben. Het 
is een delicaat vak en dat maakt het 
bijzonder.” Zo heeft de gynaecoloog
’s nachts om 5.00 uur operatief een 
cyste verwijderd en is hij de volgende 
dag weer te vinden op het spreekuur 
op de verloskundigenpraktijk in Dieren/
Doesburg. Niet een eenzijdig vak. Zan-
ders is gespecialiseerd in verloskunde 
en ook kijkoperaties zijn een  speciali-
satie van de arts.
“Het is gemakkelijk om in dit kleine zie-
kenhuis afspraken te maken. Je komt 
direct bij de specialist om bijvoorbeeld 
een foto te laten maken. Het team 
verloskunde is een dedicated team 
met allemaal mensen uit de regio. Ik 
durf rustig te zeggen dat de kleinscha-
ligheid van het Zutphense ziekenhuis 
juist onze kracht is.”

Koningsnietweldag
Koninginnedag is altijd mijn favoriete 
feestdag geweest. In het kroonjaar van 
Beatrix zat ik bij iemand op de bakfi ets 
en we verkochten haar rommel (die 
had ik zelf toen nog nauwelijks) in het 
rumoerige Amsterdam. Later reisde ik 
vaak af naar diezelfde stad en Utrecht 
om anderen van vooral hun kleding af 
te helpen. Toen ik zelf in Amsterdam 
woonde, stond ik er weer met mijn ei-
gen spullen. Ik sloeg deze typisch Hol-
landse dag vrijwel nooit over. Eenmaal 
neergestreken in Warnsveld, raakte ik 
al snel gecharmeerd van de vrijmarkt 
in het dorp. Een geweldige sfeer en 
heerlijk overzichtelijk; je kunt alle kra-
men met gemak bekijken en hoeft niet 
hijgerig alles af te rennen omdat je an-
ders misschien iets mist (jaja, dat deed 
ik echt). Na een paar jaar op een leuk 
plekje mijn waren aan de vrouw ge-
bracht te hebben, viel deze leuke dag 
de afgelopen jaren helaas in de meiva-
kantie en was ik een aantal keren in het 
buitenland aan het genieten met wel 
een beetje pijn in mijn hart. Gelukkig 
was Koningsdag, hoewel ik nog steeds 
niet gewend ben aan die term, al voor-
dat de vakantie begint eind deze week, 
dus ik mocht weer. Maar het fanatisme 
bleek er wel een beetje af te zijn, ik be-
sloot niet te gaan. Ten eerste omdat de 
weersvoorspellingen zo beroerd waren 
en ten tweede had ik totaal geen zin 
om zo idioot vroeg op te staan, op mijn 
vrije dag. Ik wilde zelfs niet eens een 
kijkje gaan nemen. Mijn partner keek 
me wel even vreemd aan. Maar ik ben 
al een tijdlang nogal drastisch aan het 
opruimen (en dat mag ook wel gezien 
mijn voorliefde voor kleding, boeken 
en nog zo wat andere spullen en mijn 
moeite om die dingen weg te doen). Al 
tijden gaan er ladingen spullen, vooral 
kleren, richting tweedehands winkels, 
kledingcontainers, vuilnisbak en soms 
op Marktplaats. De vrijmarkt bezoeken 
leek me geen goed idee, want de ver-
leiding weerstaan is me nog te moei-
lijk. Ik kan echt niet rondlopen tussen 
al die ontzettend leuke en betaalbare 
spullen en dan niets kopen, dat is te 
veel gevraagd. Dus geen feestelijke ko-
ningsdag 2015 voor mij. Ik ging oprui-
men. Spullen die een beetje overal en 
nergens rondslingerden verzamelen 
en ordenen. Om een uur of half twee 
had ik een aardige berg kleding en wat 
spullen bij elkaar. Ik keek er eens naar, 
stopte de hele handel in een paar tas-
sen, laadde ze op mijn fi ets en hallo 
vrijmarkt, daar was ik weer. Het werd 
een heerlijke zonnige middag, ik raakte 
een deel van mijn rommel kwijt, kreeg 
er een extraatje in mijn portemonnee 
voor terug. De overgebleven spullen 
gingen naar de kringloop. Ze zullen 
daar wel drukke tijden beleven.

 

Het zijn niet de leukste dagen van de maand; je menstruatie. Maar best 
vaak hebben vrouwen er meer last van dan nodig is. En heel vaak is er 
relatief eenvoudig iets aan te doen. Gynaecoloog Erik Zanders wil dat graag 
bespreekbaar maken. Op 18 mei vertelt hij in Gelre ziekenhuizen  Zutphen 
over de mogelijkheden om hevige, langdurige, pijnlijke of onregelmatige 
menstruatie te verminderen.
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‘Ik wil de barrière proberen te doorbreken’

Erik Zanders

Door Meike Wesselink

Dansen als 
prinsessen en 
vechten als ridders
7, 10, 13 en 17 mei 2015 
om 13:00 uur en 14:30 uur.

In de meivakantie kunnen jongens en 
meisjes verkleed naar het kasteel ko-
men. In de kasteelkelder wordt geknut-
seld; meisjes maken een dansstokje 
met een lint en jongens maken hun 
eigen wapenschild. Daarna krijgen de 
jongens les in zwaardvechten en wor-
den de meiden benoemd tot hofdame. 
Samen beklimmen ze dan de toren. Het 
programma duurt 75 minuten. U hoeft 
niet te reserveren.

Locatie: Hof van Bergh 8 
in ’s Heerenberg 
Info: www.huisbergh.nl

Twee tentoon-
stellingen en 
bbq
14 tot en met 17 mei

Tijdens de Kunst4-daagse in Bronck-
horst is er in het Ludgerusgebouw een 
exositie te zien met werk van Marry 
Brentjes en Joke Niekerk. Magdalena 
exposeert chocoladekunst. Tijdens dit 
weekend (behalve zondag) is er ook 
een pop-up restaurant rond de barbe-
cue. De mooiste kerk van Gelderland 
naast het Ludgerusgebouw is zondag 
17 mei geopend tussen 13:30 uur tot 
16:00 uur.

Locatie: Vierakkersestraatweg 37 
in Vierakker
Info: www.kunst10daagsebrockhorst.nl

Van de kikker 
die al het water 
opdronk
Vrijdag 8 mei 2015, 15:00 tot 16:00

“Een vreemde grote kikker drinkt al 
het water op waardoor er niets over-
blijft voor de andere dieren. Ze moe-
ten iets verzinnen om het water weer 
terug te krijgen waar het hoort; in de 
rivier, het meer en de waterput.” Een 
muzikale vertelling van verteller Ron 
Vernoud, geïnspireerd op een sprook-
je uit Nieuw-Zeeland. Voor kinderen 
van 3 tot 7 jaar Reserveren via: info@
atriumzutphen.nl

Locatie: Martinetsingel 19
in Zutphen
Info: www.atriumzutphen.nl

Moederdag 
Event
Zondag 10 
mei van 14:00 
tot 15:30 
uur

Rond de 
expositie 
Birthday 
zijn er 
allerlei 
evene-
menten en 
workshops te 
volgend de komende maanden. Schuif 
aan in de Walburgiskerk bij de Geboor-
tenis en deel het verhaal over jouw 
geboorte of die van jullie kind.

Locatie:’s Gravenhof in Zutphen
Info: www.geboortenis.nl

Informatieavond over hevige 
menstruaties

Datum: 18 mei 2015
Tijd: 19.30-21.30 uur

Locatie: Gelre ziekenhuizen 
Zutphen

Aanmelden (verplicht) via: 
www.gelreziekenhuizen.nl/

Vertel-me-Gelre



Vrienden Lindesche Molen
Linde - Op 30 april was het ‘s avonds een gezellige boel in de Lindesche Mo-
len. Het Stichting bestuur had de vrienden uitgenodigd als waardering voor 
de financiële bijdrage welke de vrienden ieder jaar leveren aan de molen. 
Dit jaar had het bestuur uitgenodigd het mannenkoor Leedvermaak uit Ei-
bergen.

Dit koor kwam met ongeveer 30 zan-
gers naar Linde en heeft daar een 
fantastische avond verzorgt door 
voor ons allen verstaanbare liederen 
ten gehore te brengen, waarvan een 
groot aantal in het dialect werden uit-
gevoerd. Sommige liederen werden 
zachtjes meegezongen door de aan-
wezigen.
In de pauze werd er koffie met mo-
lenkoek aangeboden, en na afloop is 

er onder het genot van een drankje 
en wat knabbeltjes door een aantal 
mensen zowel van het koor als van de 
gasten nog gezellig nagebabbeld. Het 
Stichting Bestuur had de wel bekende 
melkbus bij de uitgang geplaatst, waar 
de gasten leuk gebruik van hebben 
gemaakt om hun bijdrage aan deze 
avond te deponeren. Al met al voor 
alle betrokken partijen een geslaagde 
avond.

   

Het Ludgerus in Vierakker 
bruist op Hemelvaartsdag
Vierakker -  Het  we ekein-
de van de Bronckhorster 
kunst4daagse,vrijdag 15, zaterdag 
16 en zondag 17 mei, exposeren in 
het Ludgerus 2 kunstenaars: Marry 
Brentjes en Joke Niekerk.

De schilderijen van Marry zijn kleur-
rijk met veel beweging. Het zijn de 
juiste schilderijen voor het Ludgerus, 
de schilderijen doen denken aan de 
tangosalons die in het Ludgerus wor-
den gehouden: warm, bewegelijk en 
expressief.
Joke Niekerk maakt direct werk, wat 
soms neigt naar abstractie: kan kleur-
rijk zijn, maar ook composities in 
blauwen en grijzen hebben haar inte-
resse. Beide kunstenaars maken schil-
derijen met veel kijkplezier.

Chocolaterie Magdalena is het hele 
Hemelvaartweekeinde geopend. Spe-
ciaal voor de Bronckhorster kunst4-
daagse heeft Magdaleen chocolade-

kunst gemaakt. Zien is proeven. In 
het Ludgerus is, behalve zondag, weer 
een pop-up restaurant deze keer met 
een gevarieerde barbecue!

Met zowel vlees als groente op de 
barbecue. Heerlijke salades, tzatziki, 
stokbrood en bulgur. Kom genieten 
van deze unieke barbecue op deze 
unieke plek; vanaf het terras kijkt u 
naar de mooie voorjaarsbomen.

Hemelvaartsdag en zondag 17 mei is 
de mooiste kerk van Gelderland naast 
het Ludgerus geopend van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. De vrijwilligers van de 
mooiste kerk van Gelderland heten u 
graag welkom en vertellen u met ple-
zier over deze kerk.
   

 ▶ www.kunst10daagsebronckhorst.nl
 ▶ www.chocolaterie-magdalena.nl
 ▶ www.ludgerusgebouw.nl
 ▶ www.demooistekerk.nl

   

Nederlandse Genealogische Vereniging

NGV houdt lezing
Vorden - Op zaterdag 9 mei 2015 houdt dhr. Leo Salemink voor de leden van 
de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) in Kulturhus het Dorps-
centrum Vorden een lezing met als titel ‘Ondankbare grond’.

‘Ondankbare grond’ is ook de titel van 
het boek dat de spreker samen met 
zijn broer Theo schreef en publiceer-
de. Met name zal Dhr. Salemink in-
gaan op de vraag hoe van mondelinge 
overlevering en gegevens uit genea-
logisch en historisch onderzoek een 
boeiende familiegeschiedenis werd 
geschreven.

Omdat vragen als deze niet alleen de 
leden van de NGV bezig houden is de 
lezing vrij toegankelijk gemaakt. De 
lezing begint om 14.00 uur. Voor meer 
informatie, zie de website.

   

 ▶ http://al.ngv.nl

Zutphen/Vorden - Op de onlangs 
gehouden jaarlijkse algemene le-
denvergadering van Het Groot Sa-
lonorkest “Happy Days” werd door 
bestuur en leden besloten mevrouw 
Dinie Brinkman tot erelid te benoe-
men.

Na meer dan 25 jaar trouw lid van 
het orkest te zijn geweest wil de bijna 
90-jarige violiste dit jaar stoppen. Het 
begon allemaal met een mondhar-
monica, later een trekharmonica (nu 
heet dat netjes een accordeon). Ie-
dereen vond “Daar bij die molen” zo 
mooi. Blokfluit speelde Dinie ook. Als 
lid van de muziekvereniging “Apollo” 
in haar geboorteplaats Laren werd het 
de altsaxofoon. Later nog leerde ze 
viool spelen en samen met een vrien-
din, die piano speelde, heeft ze in Vor-
den jarenlang gemusiceerd. Via het 
Muziekschoolorkest (10 jaar) en het 
Zutphens Kamerorkest koos Dinie in 
1989 voor het Seniorenorkest “Happy 
Days”, dat tegenwoordig Het Groot Sa-
lonorkest “Happy Days” heet. Inder-
daad, toch maar bij de violen. Dinie 
heeft dat 25 jaar lang volgehouden. 
Het orkest, opgericht in 1987, verzorgt 
concerten bij feestelijke bijeenkom-
sten, de Buitensociëteit in Zutphen en 
de Lochems Schouwburg. Dinie heeft 
heel wat meegemaakt met het orkest 
en kan daar heel smakelijk met van 
pret glimmende oogjes over vertellen. 
Men vindt het heel jammer dat ze af-
scheid neemt en hoopt van harte dat 
ze nog vele jaren in goede gezondheid 
van de muziek zal kunnen genieten. Dinie Brinkman benoemt tot erelid. 

89-jarige violiste erelid groot salonorkest Happy Days

Dinie stopt na 25 jaar bij Happy Days

Heerlijke koeienvlaaien voor prijswinnaars Weidepop festival

Selfie-wedstrijd groot succes

Theater onder de Molen

Boek Debbie Petter: ‘Ik ben er nog’
Vorden/Linde - Zondagmiddag 17 
mei zal Debbie Petter in Theater 
onder de Molen vertellen over haar 
boek: ‘Ik ben er nog’. In het sfeervol-
le theater beleeft de actrice en voor-
malig presentatrice de afsluiting 
van haar landelijke theatertournee.

Met de succesvolle solo ‘Ik ben er 
nog’, een voorstelling over schuld en 
schaamte, over levenslange schade, is 
Debby Petter terug in het theater. Een 
verhaal over toen en nu, van alle tij-
den. Een verhaal over wat een oorlog 
met mensen doet. De voorstelling is 
gebaseerd op het gelijknamige boek, 
het verhaal dat haar moeder uiteinde-
lijk kon vertellen. Debby Petter (1956) 
is docente Nederlands en cabaretière 

en was jarenlang televisiepresentatri-
ce onder meer als nieuwslezer bij het 
NOS Journaal.

Zij debuteerde in 2009 als schrijfster 
met het boek ‘Ik ben er nog’ (uitgeve-
rij Thomas Rap), het verhaal over het 
leven van haar joodse moeder Hélène 
Egger (1929). Twee jaar later bracht 
zij de bewerking van schrijver en the-
atermaker Thomas Verbogt voor het 
eerst naar intieme theaterzalen.

In het Oost Gelders Vizier stond te 
lezen: ‘Debby Petter schittert in haar 
rol van moeder en dochter. Op een 
indringende manier met een afwisse-
ling van pijn, verdriet, angst, maar ook 
met af en toe een zekere nonchalance 

vertelt ze hun verhalen (…) Hulde aan 
zowel Petter als Verbogt’.

‘Ik ben er nog’ wordt 18 keer in het 
land gespeeld en de tournee wordt op 
17 mei in Theater onder de Molen in 
Vorden afgesloten. Mis dit unieke, in-
trigerende optreden niet.
Deze middag start om 15.00 uur. 
Kaarten à 15 euro kunnen vooraf ge-
reserveerd worden via internet. Het 
is ook mogelijk om op 17 mei aan de 
zaal kaarten te kopen. Let op: er is een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar. 
Graag tot ziens in Theater onder de 
Molen!
   

 ▶ www.theateronderdemolen.nl

Wolfersveen - Om het Weidepop fes-
tival te promoten zijn er de afgelo-
pen weken diverse facebook-acties 
geweest. Deelnemers konden daar-
bij leuke prijzen winnen. Één van 
de opdrachten was het uploaden 
van een ‘selfie’ in de wei, waarop het 
‘Weidepop-gevoel’ zichtbaar was. 
Maarliefst 32 selfies zijn door jong 
en oud ingezonden. 

In totaal zijn er 5 prijswinnaars blij 
gemaakt met een prijs. Het Weidepop 
festival wordt gehouden op zondag 17 
mei in het Wolfersveen (in de scherpe 
bocht tussen Zelhem en Ruurlo). Wei-
depop is een familiefestival met gratis 
entree. Kai Lassche plaatste de meest 
creatieve selfie en won daarmee 20 
consumptiemunten die hij kan beste-
den op Weidepop. De meest creatieve 
selfie in de categorie kinderen tot 12 
jaar is gemaakt door Yme, Eke en Evy 
Kleinhesseling. Het all-in kinderar-
rangement voor 4 kinderen (inclusief 
ijsje, snoepzakje, onbeperkt ranja en 
spelen) hebben zij gewonnen. Wan-
delgroep ‘t Wolfje en Theo Kok won-

nen een koeienvlaai, speciaal voor 
Weidepop door Bakkerij Scholten ge-
maakt. In de barbecueweide op Wei-
depop kan Jelger Zielhorst samen met 

drie vrienden smullen van een heer-
lijk barbecuepakket.

 ▶ Meer info: www.weidepop.nl

De winnaars van de selfie-wedstrijd.

Kots
Kaas en kots? Nou niet bepaald een 
prettige associatie... Maar de titel 
van deze column gaat over iets an-
ders, namelijk de achternaam van 
Bert en Ellen Kots, eigenaren van 
camping en geitenkaasboerderij ‘De 
Brömmels’ in Woold, een kerkdorp 
van Winterswijk.

In het prachtige coulissenlandschap 
tussen Winterswijk en de Duitse grens 
ligt hun natuurterrein, een camping en 
kaasboerderij waar zonder kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen wordt ge-
werkt en de natuur zoveel mogelijk de 
gelegenheid krijgt zijn gang te gaan.
Het is een prachtige omgeving waar 
het goed toeven is: kamperen, dagre-
creatie, van een hapje en een drankje 
genieten op het terras, of ‘De Bröm-
mels’ als uitvalsbasis gebruiken om 
de omgeving fietsend of wandelend 
te verkennen. Dit laatste eventueel sa-
men met een geit.

De melk van hun eigen geiten, onge-
veer 100 stuks en 20 lammeren, wordt 
in de kaasmakerij verwerkt tot een 
bijzonder smakelijke geitenkaas. De 
kaas varieert van jong tot oud, maar 
de meeste productie komt als kruiden-
kaas in de winkel. 

Met Italiaanse kruiden, tuinkruiden, 
komijn en koriander om  maar een 
paar van de verrukkelijke kazen te 
noemen. De populairste smaak is 
fenegriek: nootachtig, een perfecte 
combinatie met de frisse, lichtzure 
geitenkaas. Het is een ware delicates-
se die al meerdere keren in de prijzen 
is gevallen. 

In onze Zuivelhoeve-winkel kunt u 
altijd minimaal zes soorten proeven, 
keuren én uiteraard kopen.

www.brommels.nl
Meerdinksweg 5 – Woold

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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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

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,
Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, daarna 
op afspraak
Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur
Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 
paspoort of rijbewijs en voor een intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere afspra-
ken (bijvoorbeeld vergunningen) kunt u 
ons bellen: (0575) 75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur
Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
E-mail: info@bronckhorst.nl. 
De locaties en inloopuren vindt u op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 
Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)
Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 
Breedband, Wegen en groen, 
Volksgezondheid
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
Financiën en belastingen, Milieu en afval, 
Regionale samenwerking
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
West en Bronckhorst-Zuid
 
Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)
Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 
Facilitaire zaken, Informatisering en 
automatisering, Algemene juridische en 
bestuurszaken
Gebiedswethouder voor Bronckhorst-
Midden
 
Wethouder Jan Engels (D66)
Sport en cultuur, Onderwijs, 
Economische zaken, Recreatie en 
toerisme, Plattelandsontwikkeling, 
Burgerparticipatie en bestuurlijke 
 vernieuwing, Kernenbeleid
Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 
één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 
tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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We zijn op zoek naar een nieuwe 
burgemeester omdat Henk Aalde-
rink afgelopen 19 februari overleed. 
Op 30 april stelde de gemeenteraad 
de profielschets vast met de eisen 
waaraan onze nieuwe burgemeester 
moet voldoen. Commissaris van de 
Koning, Clemens Cornielje, was 
 hierbij aanwezig. Per 4 mei kunnen 
geïnteresseerden een maand lang 
reageren op de mooiste baan van 
Nederland en wij hopen dat velen dat 
zullen doen! Waarom is het burge-
meesterschap van Bronckhorst een 
prachtige uitdaging? Natuurlijk 
 omdat Bronckhorst een heerlijke 
plek is om te wonen, werken en 
 recreëren, met 37.000 inwoners, 
30.000 hectare, schitterende natuur, 
één stad, Bronkhorst, en 43 dorpen 
en buurtschappen, veel mooie kaste-
len, unieke evenementen zoals 
 internationale motoraces en het 
 Mañana Mañana festival, en een 
 divers bedrijfsleven. 

Uit de profielschets
Maar de baan is ook een uitdaging 
omdat Bronckhorst een vooruitstre-
vende gemeente is, die bijvoorbeeld 
inzet op verbindend werken, een 
nieuwe vorm van burgerparticipatie 
waarbij loslaten daadwerkelijk een 
optie is. We willen met betrokken 
partijen zoals inwoners, organisaties 
en ondernemers sámen Bronckhorst 
maken, op basis van creativiteit en 

zonder veel hiërarchie en procedu-
res. We kijken ook graag verder door 
op veel terreinen samen te werken 
met de regio Achterhoek, de provin-
cie Gelderland, de rijksoverheid en 
Europa. Wat verwachten wij van onze 
nieuwe burgemeester? Dat hij een  
no nonsens netwerker is, die lef toont 
en komt met uitdagende ideeën om 
de gemeente en de Achterhoek 
 leefbaar te houden en te versterken. 
De burgemeester ondersteunt 
 nieuwe initiatieven, van inwoners, 
bedrijfsleven, verenigingen, maat-
schappelijke organisaties en voor het 
platteland. Hij is omgevingsbewust, 
gaat graag op pad, zoekt samenwer-
king, is vernieuwend, ambitieus en 
daadkrachtig. En onze burgemeester 
weet door betrokkenheid en humor 

inwoners en partners aan zich te bin-
den en met elkaar te verbinden. De 
nieuwe burgemeester hoeft geen 
overheidservaring te hebben. Een 
blik van buiten zien wij als een uitda-
ging. Hij hoeft ook geen Achterhoeker 
te zijn, maar moet wel affiniteit met 
het platteland hebben. 

Buiten de wettelijke taken mag de 
burgemeester rekenen op een 
behoorlijk gevulde portefeuille. Deze 
wordt na de benoeming en in overleg 
met b en w samengesteld. Bij gelijke 
geschiktheid gaat onze voorkeur uit 
naar een vrouw. 

Promofilmpje
Om de vacature breed onder de aan-
dacht te brengen, is onder meer een 

promofilmpje gemaakt (zie voor alle 
informatie over de vacature (incl. de 
profielschets en het promofilmpje) 
op www.bronckhorst.nl/vacatures of 
scan de QR-code) en verschijnen 
advertenties in landelijke (digitale) 
media. De juiste man of vrouw op de 
juiste plek, dáár gaat het om! 

Procedure
De gemeenteraad heeft voor de 
benoemingsprocedure een vertrou-
wenscommissie ingesteld, waarin de 
fractievoorzitters van alle partijen in 
de gemeenteraad zitting hebben. Zij 
worden bijgestaan door drie advi-
seurs: griffier Mariëlle van der Leur, 
directeur Arne van Hout en loco- 
burgemeester Paul Seesing. De 
vacature staat open in de maand mei. 
Daarna vinden gesprekken plaats 
met kandidaten en de commissaris 
van de Koning en vervolgens de ver-
trouwenscommissie van de raad. 
 Tijdens een speciale raadsvergade-
ring in het najaar wordt de voor-
keurskandidaat bekend gemaakt. 
Daarna vindt benoeming van de 
 nieuwe burgemeester plaats door de 
Koning. Totdat de nieuwe burge-
meester start, is 
Helmi Huijbregts-
Schiedon onze 
 burgemeester.

Boegbeeld (m/v) gezocht
Vacature nieuwe burgemeester per 4 mei opengesteld

In Velswijk zijn twee speelplekken: 
aan de Boomgaard en de Prunushof. 
Gezien onze speelplanuitgangspun-
ten is één speelplek voldoende voor 
de Velswijkse kinderen en dat werd 
de speelplek aan de Boomgaard. 

Adoptie
Dorpsbelangenorganisatie Door 
Velswijk Voor Velswijk is samen met 
inwoners aan de slag gegaan voor 
behoud van de speelplek aan de 
 runushof. Deze plannen zijn nu 
 definitief en de dorpsbelangenorga-
nisatie gaat samen met de buurt-
bewoners de speelplek adopteren. 
Voor de overdracht knappen wij wel 
eerst de speelplek op en vervangen 
we een speeltoestel door een nieuwe 
waterpomp. 
De speelplek aan de Boomgaard 
 passen wij aan aan de speelbehoef-
tes van kinderen. De (jonge) inwo-
ners van Velswijk dachten mee over 
de inrichting. Er komt er een fiets-
crossbaan en een pannaveld. De 
speelplek aan de Boomgaard blijft  
in beheer van de gemeente.

Reacties 
De reacties die op het conceptplan 
zijn binnengekomen, kunt u nalezen 
op www.bronckhorst.nl. Mensen die 
op de voorlopige plannen een reactie 
hebben ingediend, ontvangen een 
brief met daarin de verwijzing naar 
hun persoonlijke reactie en het 
 antwoord. 

Planning
Het opknappen van de speelplek aan 
de Prunushof start op 7 mei. De 
 planning voor het opknappen van de 
speelplek aan de Boomgaard is nog 
niet bekend, hierover volgt een nader 
bericht.

Speelruimteplan
Als gemeente hebben wij een speel-
ruimteplan. Dit plan speelt in op het 
feit dat er in Bronckhorst steeds min-
der kinderen wonen. Hierdoor zijn er 
ook minder speelplekken nodig. We 
hebben daarom een basisniveau 
bepaald van speelplekken die we als 
gemeente behouden, aangepast op 
het aantal kinderen dat er in een kern 
woont. De speelplekken die blijven 
knappen wij op, zodat ze  voldoen aan 
de moderne speel behoeftes. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het 
speelruimteplan of de mogelijkheden 
om speelplekken te adopteren? 
Neemt u dan contact met ons op via 
tel. (0575) 75 02 50 of stuur een mail 
naar info@bronckhorst.nl. 

Uitvoering speelplekken in 
Velswijk definitief

In Bronckhorst kunt u luiers en 
incontinentiemateriaal in speciale 
luierzakken gratis inleveren. 
 Hiervoor stonden tot voor kort 
 containers bij kinderdagverblijven, 
scholen en zorgcentra. Dit geschei-
den inleveren is gratis en scheelt 
veel ruimte in uw grijze container. 
Besloten is de inzameling meer te 
concentreren en onder te brengen 
bij de gemeentelijke milieuparkjes. 
Sinds 1 april kunt u daarom met 
 luiers en incontinentiemateriaal 
alleen nog terecht bij de milieu-
parkjes in Halle, Hengelo (Gld), 
Hummelo, Keijenborg, Steenderen, 
Vorden, Wichmond en Zelhem. De 
eerder bekende containers bij de 
kinderopvang en zorgcentra zijn 
hiermee komen te vervallen.

Gratis luierzakken
De gratis luierzakken zijn verkrijg-
baar bij het gemeentehuis, Elde-
rink weg 2 in Hengelo en bij de 
 sociale teams in Bronckhorst. 

De sociale teams zijn gevestigd op 
de volgende adressen:
• Bronckhorst Midden,  

Sarinkkamp 5A, Hengelo
• Bronckhorst Noord,  

Raadhuisstraat 6, Vorden
• Bronckhorst West,  

Burg. Smitstraat 21, Steenderen
• Bronckhorst Zuid,  

Burg. Van Panhuysbrink 1,  
Hoog-Keppel

• Bronckhorst Oost,  
Burg. Rijpstrastraat 4, Zelhem

Kijk voor de openingstijden van de 
sociale teams op www.bronckhorst.
nl/socialeteams. 

Incontinentiemateriaal en 
luiers levert u nu in bij 
 milieuparkjes

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



Glasvezel Buitengebied 
Bronckhorst

Voor de zomer 

aanmelden voor 
 glasvezelaansluiting 

nog niet mogelijk

Bewoners van het buitengebied in de Achterhoek, die zich willen aanmelden voor een glasvezelaanslui-
ting en abonnement, kunnen dat niet vóór de zomer. Provincie en gemeenten hebben meer tijd nodig om 

te kunnen starten met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Het is voor het eerst dat overheden investeren 
in de aanleg van een netwerk. De plannen voor deze aanleg zijn al vergevorderd, maar de overheden heb-
ben zich daarbij te houden aan een aantal regels. 

Regels
Eén van de regels is dat de investeringen van de overheid het bedrijfsleven niet mogen verdringen. Europa 
legt deze regels ook op aan initiatieven van overheden voor het aanleggen van internet. “Omdat wij de 
eerste zijn, wisten we dat het een hele toer zou worden. Maar Brussel maakt het ons niet makkelijk”, rea-
geert wethouder Paul Seesing teleurgesteld. De antwoorden van Europa op vragen over hun regels door 
provincie en gemeenten maken het nu lastig. Wat een simpele vraag aan de Europese Commissie leek 

te zijn, wordt een ingewikkeld pad. Want deze antwoorden roepen weer nieuwe vragen op en leiden tot 
onduidelijkheid. Met als direct gevolg dat het aanmelden voor een snelle internetverbinding niet voor 

de zomer kan. 

Noodzaak
Wanneer aanmelden wel kan, is nog niet duidelijk. De bestuurders praten half mei over de ont-

stane situatie en zetten dan een koers uit. De vertraging is geen reden om bij de pakken neer 
te zitten. Gemeente en provincie blijven overtuigd van de noodzaak om 

het buitengebied aan te sluiten op snel internet. Wethouder Seesing: 
“We geven niet op. Veel inwoners uit het buitengebied hebben al 

laten weten achter Glasvezel Achterhoek te staan en willen 
meehelpen het project te laten slagen. Beter kan het niet. 

Achterhoekers zijn slim en weten van doorzetten, we 
vinden een oplossing!” 

Op 21 mei a.s. organiseren we een 
inloopbijeenkomst voor inwoners van 
het gebied Olburgen en andere 
belangstellenden, over de plannen 
voor recreatiepark Dorado Beach in 
Olburgen. Geïnteresseerden zijn 
 tussen 17.00 en 21.00 uur van harte 
welkom in cafe/restaurant Kraantje 
Lek in Olburgen. De avond is als 
informatiemarkt georganiseerd, 
bezoekers kunnen komen en gaan 
wanneer zij willen.

Plannen
Dorado Beach wil een kwaliteitsslag 
voor de toekomst maken. Tijdens de 
bijeenkomst krijgen de aanwezigen 
informatie over het nieuwe bestem-
mingsplan van het bestaande recrea-

tiepark en de uitbreiding van het ter-
rein. Alle stacaravans en de meeste 
overige bebouwing worden verwij-
derd en vervangen door eigentijdse 
 chalets en recreatiewoningen en 
enkele toeristenplaatsen. Voor de 
vernieuwing en uitbreiding van het 

recreatiepark is meer ruimte nodig, 
het aantal recreatieobjecten blijft 
gelijk. Zodra het ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage ligt, is het 
mogelijk eventuele zienswijzen in 
te dienen. 

Inloopbijeenkomst Dorado Beach Olburgen op 
21 mei

De gemeente gaat aan de slag met 
het project ‘Volwassenen op gezond 
gewicht’. Samen met inwoners willen 
we een aanpak ontwikkelen om vol-
wassenen van 19-65 jaar in Bronck-
horst op verschillende manieren 
bewust te maken van het belang en 
de voordelen van een gezonde 
 leefstijl. Met als doel een toename 
van het aantal volwassen met een 
gezond gewicht en een gezonde 
 eefstijl.

Een gezond gewicht is beter voor de 
gezondheid, kan lichamelijke klach-
ten voorkomen en zorgt ervoor dat 
inwoners langer zelfstandig zijn, met 
minder aanspraak op voorzieningen. 
Het percentage volwassenen met 
overgewicht in onze gemeente is 
hoger dan het landelijk gemiddelde 
(53% in Bronckhorst t.o.v. 48% in 
Nederland). De gemeente vindt het 
belangrijk dat inwoners zich gezond 
en vitaal voelen en wil daar graag 
een bijdrage aan leveren met dit 
 project. Gezond leven maakt name-
lijk dat inwoners zich goed voelen, 
zin hebben om er op uit te gaan en 
kunnen meedoen aan de samen-
leving. 

Onderzoek
Om meer inzicht te krijgen in de oor-
zaken van het overgewicht starten 

we in mei een onderzoek onder een 
deel van de inwoners. Dit onderzoek 
gebeurt in samenwerking met de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), 
de Universiteit Wageningen en de 
GGD. Met de uitkomsten hiervan ont-
wikkelen we samen met inwoners, 
studenten en betrokken organisaties 
een aanpak om een gezonde leefstijl 
in Bronckhorst te stimuleren. Wordt 
vervolgd. 

Gezond gewicht is belangrijk 
Samen met inwoners mee aan de slag

ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Met iemand praten?
0800 2000 (gratis)
Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die 
hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Het is 
belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf.

Ga naar www.vooreenveiligthuis.nl 

De gemeente start een pilot voor het 
proactief slopen van overbodige 
agrarische bedrijfsgebouwen in het 
buitengebied en heeft hiervoor een 
budget van € 100.000 beschikbaar. 
De pilot is gericht op agrarische 

ondernemers die van plan zijn om 
hun bedrijf voor juni 2016 te beëin-
digen. Met de pilot willen we uitzoe-
ken of stimulering van sloop van de 
bedrijfsgebouwen in een vroeg 
 stadium een middel kan zijn tegen 

de verpaupering van het buiten-
gebied. Per initiatief in de pilot mag 
max. € 10.000 bijgedragen worden. 

Fonds
De pilot komt voort uit een ingedien-
de motie van de gemeenteraad 
(november 2013) om te onder-
zoeken of er mogelijkheden zijn voor 
een sloopfonds voor het buiten-
gebied. In ons buitengebied staan 
veel agrarische bedrijven. Een groot 
aantal van deze bedrijven stopt. 
Daarbij blijft de agrariër er wonen 
en blijven de bedrijfsgebouwen 
veelal staan met de kans op verpau-
pering. Om de mogelijkheden en 
 itgangspunten bekend te maken, 
organiseert de gemeente te zijner 
tijd een informatiebijeenkomst.

Pilot sloop overbodige agrarische 
 bedrijfsgebouwen in buitengebied



Om mee te kunnen doen aan leuke 
en gezonde activiteiten in de samen-
leving kunnen inwoners met een laag 
inkomen en een laag vermogen in 
aanmerking komen voor de partici-
patiebijdrage in de kosten van 
bijvoorbeeld het lidmaatschap van 
een sportclub, zwemles of concert-
bezoek. Om voor deze bijdrage in 
aanmerking te komen, geldt een 
leeftijds-, inkomens- en vermo-
genseis. Hieronder leest u hoe hoog 
de participatiebijdrage is, welke 
voorwaarden er zijn en hoe u een 
aanvraag kunt indienen.

Laag inkomen? 
Vraag participatiebijdrage aan om sporten of culturele 
actviteiten mogelijk te houden

Alleenstaanden of alleenstaande ouders

18 tot 21 jaar €  248,-

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €  1.004,-

pensioengerechtigde leeftijd €  1.126,-

in zorginstelling wonend €   359,-

Gehuwden

18 tot 21 jaar zonder kinderen €   496,-

18 tot 21 jaar met kinderen €  783,-

één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen €   965,-

één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen €  1.252,-

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €   1.434,-

pensioengerechtigde leeftijd €   1.538,-

in zorginstelling wonend €   583,-

Let op: voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden van 21 jaar tot de pensi-

oengerechtigde leeftijd gelden bij medebewoning met andere personen vanaf 21 jaar 

andere inkomensgrenzen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met 

één van onze sociale teams

Hoogte
De hoogte van de participatiebijdrage is:
• leeftijd 0 tot 18 jaar  € 200,- per gezinslid
• leeftijd 18 jaar en ouder   € 150,- per gezinslid

Leeftijdseis
Inwoners van 18 jaar en ouder kun-
nen voor de participatiebijdrage in 
aanmerking komen. 

Inkomenseis
Het inkomen mag niet hoger zijn dan 
110% van de geldende bijstands-
norm. Inkomen is bijvoorbeeld loon, 
uitkering, alimentatie en heffingskor-
ting. De volgende inkomensgrenzen 
(netto exclusief vakantietoeslag) per 
maand zijn van toepassing:

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen min schul-
den. Voorbeelden van bezittingen 
zijn: bank- en spaargelden, koopwo-
ning, auto, boot, caravan, aandelen, 
lijfrente. Het vermogen mag niet 
meer bedragen dan:
• gehuwde/samenwonende en 

alleenstaande ouder  € 11.790,- 
• alleenstaande   €  5.895,-

Aanvragen en informatie
U kunt de participatiebijdrage met 
uw DigiD digitaal aanvragen via 
www.bronckhorst.nl. Het is ook 
mogelijk een aanvraagformulier 
op te vragen bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis. 
Inwoners met een bijstandsuitke-
ring van de gemeente, hoeven 
geen aanvraag in te dienen. Zij 
krijgen de participatiebijdrage 
automatisch op hun bankrekening 
overgemaakt. 
Voor vragen kunt u contact opne-
men met één van de sociale teams 
in de gemeente via e-mail: info@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 
50. Voor uitgebreide contactgege-
vens en inlooptijden, zie www.
bronckhorst.nl/sociale teams.

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente 

maakt hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts informeren wij 

u over wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stel-

len. Dit gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook 

via deze gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en 

gesprekken. Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handi-

ge info voorbij komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u: 

Ruim 70 vertegenwoordigers van 
Bronckhorster bedrijven hoorden 
op 28 april hoe ze kunnen voorko-
men dat ze slachtoffer worden 
van (winkel)criminaliteit. Ze kre-
gen veel handige tips, want een 
goede voorbereiding is het halve 
werk. De bijeenkomst werd geor-
ganiseerd door de gemeente, 
 politie, het Openbaar Ministerie 
en Centrum voor Criminaliteits-
preventie. 

In de week van 18 t/m 25 april 
was het Nationale Sportweek. Een 
groot aantal Bronckhorster clubs 
(waaronder loopgroep Fastfoot uit 
Hengelo met een mooie bloesem-
tocht) zetten hun deuren open om 
hun sport en hun vereniging op een 
bijzondere manier te laten zien. 
Veel mensen namen een kijkje en 
deden mee aan de activiteiten. 
Sporten is gezond en wij hopen dat 
het de clubs verschillende nieuwe 
leden heeft opgeleverd. In ieder 
geval kreeg de loopgroep er een 
paar nieuwe lopers bij.

 Tweets van de maand

Gaat uw kind bijvoorbeeld naar het 
speciaal onderwijs of SBO SAM? Dan 
kan het zijn dat u in aanmerking 
komt voor een vergoeding via de 
gemeente. Vanaf nu kunt u dit weer 
aanvragen voor het volgende 
schooljaar via www.bronckhorst.nl. 
U kunt uw aanvraag ook samen met 
ons invullen. Neemt u hiervoor con-
tact met ons op (tel. (0575) 75 02 50) 
of kom langs op het gemeentehuis 
(maak een afspraak). Wanneer uw 
aanvraag voor 1 juni 2015 binnen is, 

kunnen wij het vervoer op tijd rege-
len.

Met de fiets of openbaar vervoer
Misschien kan uw kind met de fiets 
of met het openbaar vervoer naar 
school. Het is ook mogelijk om een 
combinatie van vervoer te maken in 
overleg met ons. Bijvoorbeeld tot 
aan de herfstvakantie met de fiets 
en daarna met de taxi. Of alleen op 
woensdag met de bus naar school. 
De kosten van de bus of trein 

 vergoedt de gemeente als u hier 
recht op heeft. Voor het gebruik van 
de eigen fiets heeft u recht op een 
vergoeding van € 0,09 per kilometer.

Vergoeding leerlingenvervoer aanvragen kan weer 
Heeft u nieuw ID-bewijs nodig  
voor de vakantie omdat u naar het 
buitenland gaat? In de aanloop naar 
de zomervakantie bezoeken meer 
inwoners het gemeentehuis, 
 bijvoorbeeld voor een nieuw 
 paspoort of een ID-kaart. Om u ook 
tijdens deze drukkere maanden goed 
van dienst te kunnen zijn,  openen wij 
12, 19 en 26 mei en 2, 9, 16, 23 en 30 
juni de publieksbalie ook op dinsdag-
avond tot 19.30 uur, naast de vaste 
donderdagavond. 

Verder is in verband met feest dagen 
het gemeentehuis in 2015 gesloten 
op: 
14 mei 25 mei
15 mei 12 juni

Extra avondopenstelling  tijdens 
drukke zomermaanden

Bekendmakingen 

In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen week 
officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u op eenvoudige 
wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen rechten 
ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het besluit. 
Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de bekendmaking 
zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan kunt u tijdens onze 
openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox ontvangen, 
abonneer u dan via http://overuwbuurt.overheid.nl op de 
e-mailservice voor bekendmakingen. U kunt daarbij aangeven 
van welke bekendmakingen (bijvoorbeeld ‘binnen een straal 
van’, maar ook welk soort bekendmaking) u een attendering 
wilt ontvangen. 

Baak:
• Zutphen-Emmerikseweg 145, veranderen van de inrichting, melding beoordeeld

Halle:
• Halseweg 50, veranderen uitrit, vergunning verleend
• Landeweerweg 2A, bouwen woning, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Berkendijk 2A, wijzigen nokhoogte bedrijfsruimte, aanvraag ontvangen

• Bronkhorsterstraat 5A, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Kloosterweg 5, gedeeltelijk herbouwen schuur, vergunningsvrij
• Ruurloseweg 80, het organiseren van buurtfeest de Noabers, vergunning verleend

Hoog-Keppel:
• Hessenweg 1, kappen 5 populieren, aanvraag ontvangen
• Burg. Vrijlandweg 35, herinrichten buitenterrein voor ingebruikname clubaccommodatie, 

 vergunning verleend

Hummelo:
• Dorpsstraat, het organiseren van Vive la France Hummelo, vergunning verleend
• Dorpsstraat 22, kappen 2 paardenkastanjes, vergunning verleend
• Torenallee 1, het organiseren van het pontificaalfeest, vergunning verleend

Steenderen:
• Baakse Beek diverse kadastrale percelen, aanleggen ecologische stapstenen, vergunning 

 verleend
• Covikseweg 13, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Covikseweg 13, veranderen van de inrichting, melding beoordeeld
• Doesburgseweg 2, veranderen van de inrichting, melding beoordeeld
• J.F. Oltmansstraat 15A, het organiseren van Steenderense paardendagen, vergunning verleend
• Sportpark Het Hooge Wessel, uitbreiding aantal sportvelden en vergroten bouwvlak voor het 

clubgebouw, bestemmingsplan vastgesteld

Toldijk
• Muizengatweg 7, veranderen van de inrichting, melding beoordeeld

Vorden
• Deldensebroekweg 8A, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan en ontvang 
berichten over uw buurt 
per email.



Internationale Road Racing Championship (IRRC) en BeNeCup op Varsselring

Publiek geniet van de jaarlijkse Hamove 
wegraces op de Varsselring
Varssel - Afgelopen weekend werden door de Hamove de jaarlijkse wegraces 
georganiseerd op de Varsselring. De trainingen en races waren meer dan 
de moeite waard ondanks de bemoeienis van Pluvius zondagmiddag. De 
trainingen werden echter onder ideale omstandigheden verreden en me-
nig record werd gebroken door de heren coureurs. Veel publiek was er al 
op zaterdag om de coureurs met hun motoren te aanschouwen. Zij konden 
genieten van de trainingen in de Internationale Road Racing Championship 
(IRRC) en BeNeCup. De uit Halle afkomstige Joey den Besten van het Perfor-
mance Racing Achterhoek (PRA) had een geweldige dag, hij wist de snelste 
tijd neer te zetten in de categorie supersport IRRC en BeNeCup. Alle klassen 
die op het programma stonden kwamen twee keer aan de start.

De eerste races waren al op zaterdag-
middag. De NK Classics startten als 
eerste. Hamove clublid Jarno Onstenk 
reed de sterren van de hemel en pakte 
een mooie tweede plaats in de eerste 
race. In de tweede race op zondag 
deed hij het nog beter en won hij. De 
eerste wedstrijd op zaterdag werd een 
prooi voor Jan Frank Bakker. De En-
gelse rijder Luk Notton won met over-
macht beide races in de Classic Grand 
Prix. Deze klasse starte samen met de 
NK Classics. Het publiek genoot zowel 
zaterdag als zondag ook van de 50cc 
Classic European Cup. De motoren 
van weleer met hun snerpende geluid 
horen ook thuis op de Varsselring. 
Zelfs oud Grand Prix-coureur Aalt 
Toersen kwam aan de start.

Bij de Supertwins was er succes voor 
de clubleden Olaf Romijn en Marcel 
Zuurbier. Zij eindigden in race 1 als 
tweede en derde achter de Belgische 
rijder Joel Smolders. Smolders won 
ook race 2, Romijn werd 4e en Zuur-
bier viel in deze wedstrijd uit.

In de IRRC Supersport kwam favoriet 
Joey den Besten aan de start. Helaas 
liet hij de koppeling te snel los in race 
1 wat hem een tijdstraf van 20 secon-
den opleverde. De Tsjech Marek Cer-
veny won beide races in deze klasse. 
Den Besten pakte ondanks zijn straf-
tijd nog een prachtige derde positie. 

De Belg Kevin de Frenne kreeg door 
den Besten de 2e plaats in de schoot 
geworpen.

Clublid Cliff Kloots ging er spectacu-
lair af en kon zijn race niet vervolgen. 
Den Besten pakte wel een 2e plaats 
in race 2 en Kloots werd derde . Mar-
cel Zuurbier deed het keurig met een 
tiende en achtste plaats. Het PRA-
team moest vorige week nog op zoek 
naar een nieuwe coureur omdat hun 
vaste rijder Frank Bakker te kennen 
had gegeven zijn carrière in de mo-
torsport te willen beëindigen.

Ondanks deze tegenvaller had het 
team in de persoon van Jochem van 
den Hoek snel een nieuwe vervanger 
gevonden voor het IRRC Superbike. 
Sebastien Le Grelle won de eerste race 
in het IRRC Superbike en het jonge ta-
lent Koen Zeelen deed het uitstekend 
met een tweede plaats voor Le Grelle’s 
teamgenoot Vincent Lonbois. Clublid 
Johan Fredriks was het snelste clublid 
met een vijfde plaats.

Jochem van den Hoek die voor het 
eerst reed op de motor van het PRA 
werd twaalfde. Fredriks won race 2 
met daarachter publiekslieveling Di-
dier Grams uit Duitsland. Le Grelle 
werd 3e en van den Hoek reed een 
sterke race en sloot deze af met een 5e 
plaats.

De BeNeCup Sidecars werd een prooi 
voor het duo Bennie Streuer en Geert 
Koerts. Zij wonnen beide races. Plaat-
selijke helden Marcel Ritzer en Jurgen 
Banda deden goede zaken met een 
vijfde en tiende plaats. Zij lieten wel 
weten niet zo goed uit de voeten te 
kunnen in de regen. Tim van Ooijen 
won de eerste race in de BeNeCup 
supersport. De leden Lesley ten Tus-
scher en Michael Hofman werden 
respectievelijk vijfde en zevende. De 
Belgische stratenspecialist Laurent 
Hofman won de tweede race nipt voor 
Chris Nobel. Ten Tusscher klasseerde 
zich als vierde en Michael Hofman 
deed het met een achtste plaats meer 
dan voortreffelijk. Den Besten deed 
alleen mee in race 2 die vol in de re-
gen werd gereden.

Joey zag dit meer als een training en 
testte dan ook vooral de banden waar 
hij weinig ervaring mee had. Meer 
dan een zeventiende plaats zat er niet 
in maar op het laatst van de race kreeg 
hij wel het vertrouwen in de banden 
en zette nog een aantal snelle ronden 
neer. Man van de dag was de Belg 
Le Grelle. Hij won beide races in de 
BeNeCup superbikes. Johan Fredriks 
werd vierde en tweede en had een 
dag om niet te vergeten, mede door 
zijn overwinning in het IRRC. Ron 
Looijenstein pakte in race 1 een 10e 
plek en in race 2 reed hij verdienstelijk 
naar een negende plaats voor de club 
uit Hengelo.

Het bestuur was meer dan tevreden 
en de publieke belangstelling was 
ondanks de slechte weerberichten 
redelijk te noemen. Over beide dagen 
schatte men dat er tussen de vijf- en 
zesduizend bezoekers was geweest, 
waaronder minister van economische 
zaken Henk Kamp.

Vordense formatie Pooh 

Now op Reurpop
Ruurlo/Vorden - Pooh Now is een bijzondere Vordense formatie die zich 
niet makkelijk in een hokje laat plaatsen. Met de klankkleuren van een drie-
koppige blazerssectie, viool, accordeon en meerstemmige zang, naast de 
bekende drums en gitaren, kun je op je klompen aanvoelen dat de Balzaal 
tijdens Reurpop 2015 gevuld zal zijn met sfeervolle folk- en rockklanken.

De kans dat je deze 9-koppige gele-
genheidsformatie op de bühne aan-
treft is gering. Dat maakt het extra bij-
zonder om deze dame en heren van 
Pooh Now in de Balzaal van Reurpop 
aan het werk te zien. Het verre van al-
ledaagse repertoire van Pooh Now zal 
het publiek moeiteloos meenemen 
van Mumford and Sons naar Johnny 
Cash en net zo makkelijk weer van 
Bruce Springsteen’s Seeger Sessions 
terug naar Flogging Molly!
Van klassiekers uit vervlogen tijden 

tot hedendaagse hits, Pooh Now 
speelt het allemaal! De mouwen zul-
len worden opgestroopt en het speel-
plezier en passie voor muziek zullen 
er als gewoonlijk van af spatten. Zoals 
gezegd laat Pooh Now zich niet mak-
kelijk in een hokje plaatsen, maar met 
bandleden die afkomstig zijn uit Kas 
Bendjen, Bankdirecteuren, Sue the 
Night, KGB band en Woodstar weet je 
al dat het op Reurpop meer dan goed 
gaat komen!

   

Kaartverkoop Reurpop bijna 
van start
Ruurlo - Het is bijna zover: de kaartverkoop voor alweer de achtste editie 
van het Reurpopfestival start aanstaande maandag 11 mei. Uiteraard kun je 
weer rekenen op die vertrouwde en unieke Reurpopbeleving. Maar er staan 
je ook de nodige verrassingen en vernieuwingen te wachten… Reurpop vindt 
dit jaar plaats op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni.

De kaarten voor Reurpop worden 
vanaf maandag 11 mei verkocht bij 
de Obbink-filialen in Ruurlo en Lich-
tenvoorde, Focus Fashion in Ruurlo 
en Groenlo, Everwennink Ruurlo, La 
Touche Lochem en Welkoop in Vor-
den. De kaarten zijn dit jaar uiteraard 
ook weer online te koop via reurpop.
nl. De organisatie heeft het dit jaar 
voor elkaar kunnen krijgen dat er on-
line geen servicekosten in rekening 
worden gebracht en je dus alléén be-
taalt voor het ticket.
Woon je niet in Ruurlo en wil je ge-

bruikmaken van het busvervoer? Dat 
kan! In samenwerking met Gelde-
resch reizen heeft Reurpop dit jaar 
wederom busvervoer. Een retourtje 
met de bus van en naar jouw woon-
plaats kost slechts 2,50! Zorg er in dat 
geval wel voor dat je tijdig reserveert.
Met ruim duizend bezoekers meer 
dan vorig jaar was er tijdens editie 
2014 sprake van een flink bezoekers-
record. Zal het de organisatie dit jaar 
weer gaat lukken om het record van 
vorig jaar te verbreken? We gaan het 
zien!

   

Inschrijving Quintusloop
Hengelo - De derde editie van de Quintusloop wordt gehouden op zondag 17 
mei. Start en finish zijn bij Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7 in Hengelo Gld.

Tot en met 11 mei is er mogelijkheid 
tot voorinschrijving. Tarief € 6,50 en 
op de dag zelf € 8,50. Dit jaar is er voor 
het eerst een jeugdcategorie t/m 15 
jaar. De start van de 10 kilometer is om 

12.00 uur, de 5 kilometer start daarna, 
12.15 uur. Dit hardloopevenement 
Quintusloop wordt georganiseerd 
door leden van Handbalvereniging SV 
Quintus: www.quintusloop.nl.

Bekendmakingen en mededelingen vervolg

• Heijendaalseweg ong. aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Nieuwstad 13, ontheffing sluitingsuur, ontheffing verleend
• Reeoordweg 2C, veranderen uitrit, vergunning verleend
• Ruurloseweg 94, kappen/toppen 11 populieren, vergunning verleend
• Ruurloseweg 110, organiseren touwtrektoernooi, vergunning verleend 

Wichmond:
• Polweg 7, bouwen woning, aanvraag ontvangen
 
Zelhem:
• Eeltinkweg 4, veranderen van de inrichting, melding beoordeeld
• Haitinkweg 2, afwijking bestemmingsplan van dienstwoning naar burgerwoning, vergunning 

 verleend

• Heidenhoekweg 9, organiseren buurtfeest Heidenhoek, vergunning verleend
• Magnoliaweg nabij nr. 34, plaatsen 3 (nood)units voor maatschappelijke dienstverlening, 

 vergunning verleend
• Markt, organiseren Internationaal Folkloristisch Dansfestijn, vergunning verleend
• Markt 23, plaatsen luifel, vergunning verleend 
• Melkweg 6, veranderen van de inrichting, melding beoordeeld
• Nijmansedijk 1, plaatsen zonnepanelen, aanvraag ontvangen
• Nieuw Steeg 3, kappen eik, vergunningsvrij
• Schovenweg 11, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen
• Tulpweg 2, bouwen carport, aanvraag ontvangen
• Velswijkweg 5, veranderen van de inrichting, melding beoordeelds
• Wisselt 81, kappen notenboom, verlengen beslistermijn

Start van de IRRC Supersport. Foto: Henk Teerink.

Pooh Now uit Vordens speelt op Reurpop.

Ontvang het laatste nieuws het eerst! Like ons op Facebook:  /ContactVorden
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst 

Hengelo - De Achterhoek is vele bijzondere 
bedrijven rijk. Eén daarvan is Minteq B.V. 
in Hengelo Gelderland. Minteq is geves-
tigd in het voormalige pand van de sport-
schoenenfabriek Quick aan de Kruis-
bergseweg 1 in Hengelo en produceert 
massieve calcium draad en granulaatdraad 
voor de staalindustrie. 

Minteq B.V. in Hengelo is één van de vele 
Minteq locaties, dat samen met Specialty 
Minerals een dochteronderneming is van 
Minerals Technologies Inc. USA. Dit moe-
derbedrijf heeft de hoofdvestiging in 
Manhattan en beschikt over ongeveer 200 
locaties in totaal 26 landen. Vorig jaar nog 
nam Minerals Technologies Inc. het 
Amerikaanse en eveneens wereldwijde be-
drijf Amcol over, wat tot een verdubbeling 
van de omzet leidde (nu 2 miljard). 
Ongeveer zeventig procent van Minerals 
Technologies Inc.  houdt zich bezig met het 
leveren van mineralen aan de papierindus-
trie en dertig procent levert diverse pro-
ducten en diensten aan de staalindustrie, 
waaronder Minteq B.V. in Hengelo. Minteq 
B.V. in Hengelo exporteert 100 procent. 

Historie Minteq B.V.
De historie van Minteq B.V. is niet com-
pleet zonder een stukje historie van de le-
gendarische Quick-schoen, waarvan de 
oorsprong meer dan 100 jaar geleden be-
gon. In 1905 begon Herman Jansen met 
zijn schoenenzaak, dat van een klein een-
mansbedrijf uitgroeide tot de bekende 
Quick-fabriek.  Vele Hengeloërs vonden 
werk in deze onderneming, tot in 1992 defi-
nitief de deuren werden gesloten. Het pand 
werd vervolgens gekocht door het bedrijf 
Rijnstaal BV uit Arnhem, dat staaldraad 
(gevuld met poeder) produceerde voor de 
staalindustrie. Rijnstaal, in 1985 opgericht 
door Hoogovens/KNHS (voluit: Koninklijke 
Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken 
NV) uit IJmuiden, en de Verenigd Buizen-
fabriek uit Arnhem, ging in 1993 verder als 
Rijnstaal BV met tevens een vestiging in 
Amerika. Om onder de vleugels van 
Hoogovens vandaan te komen en een ei-
gen identiteit neer te zetten, verhuisden zij 

in 1994 vanuit Arnhem naar Hengelo Gld. 
Jaren later in 2001 vond een overname 
plaats door Minerals Technologies Inc. 
USA en tot op heden produceert dochter-
onderneming Minteq B.V. hier nog steeds  
massieve calciumdraad en granulaatdraad 
voor de staalindustrie. 

Halffabrikaat voor hoogwaardige 
staaltoepassingen
Minteq B.V. in Hengelo produceert specia-
le calcium draad en granulaat vuldraden 
en levert deze als halffabricaat aan fabrie-
ken die hoogwaardige staalproducten pro-
duceren. Dit zijn bedrijven in de automo-
tive industrie, maar de vuldraden worden 
uiteindelijk ook verwerkt voor staalsoorten 
voor witgoed zoals vaatwassers, koelkas-
ten en tal van andere toepassingen. De 
vuldraden hebben uiteenlopende functies, 
waaronder het aangaan van verbindingen 
met verontreiniging zodat het staal gerei-
nigd en beter gietbaar wordt. Dit zorgt voor 
een aanzienlijke verbetering van het eind-
product. 

Van calcium tot vuldraden
Minteq B.V. krijgt het calcium in vaten, in 
granulaat (grove korrels), aangeleverd van-
uit Rusland, waarna het in compacteerma-
chines omgezet wordt tot vaste draad. In 
de profileerbank wordt dun bandstaal om 
deze vaste draad gevouwen waardoor uit-
eindelijk een sterke staaldraad ontstaat 
gevuld met calcium. Dit eindproduct wordt 
in staalfabrieken wereldwijd in de staalpan 
gebruikt om het vloeibare staal te reinigen. 
De draad wordt  middels een enorme lans 
onderin de staalpan geschoten (ongeveer 
300 meter draad), waarbij het blootgesteld 
wordt aan temperaturen van wel 1580 gra-
den. Uiteindelijk wordt de verontreiniging 
gescheiden van het staal en is het staal 
bruikbaar voor hoogwaardige toepassin-
gen. Minteq B.V. blijft innoveren in het 
doorontwikkelen van deze calciumdraden 
en de inschietmachines, die bij de betref-
fende klanten wereldwijd in de fabriek 
worden geïnstalleerd boven de staalpan. 
Meer informatie over Minteq B.V. is te vin-
den op www.minteq.nl

Minteq B.V. doet vanuit hartje Hengelo 
wereldwijd zaken

Inwoners van het buitengebied van de 
Achterhoek moeten geduld hebben voordat 
ze aangesloten worden op het glasvezelnet-
werk. Provincie en gemeenten hebben meer 
tijd nodig om de Europese wetgeving te be-
zweren. Wat een simpele vraag aan de 
Europese Commissie leek te zijn, wordt een 
ingewikkeld pad. “Brussel maakt het ons 
niet makkelijk”, bromt gedeputeerde Jan 
Jacob van Dijk.

“We doen iets nieuws. Via de overheid glas-
vezel aanleggen is nog niet vertoond. Dat het 
dus een hele toer  zou worden, dat wisten 
we. Maar Brussel maakt het ons nu niet mak-
kelijk”. Gevolg is dat de vraagbundeling niet 
voor de zomer van start gaat. Wanneer wel is 
onduidelijk. De bestuurders praten half mei 
over de ontstane situatie en zetten dan een 
koers uit. 

Brussel is in praktijk de Europese Commissie. 
De commissie toetst om te zorgen dat het 
bedrijfsleven niet verdrongen wordt door in-
vesteringen van de overheid. In de praktijk 
van het project om huishoudens en bedrij-
ven het buitengebied van de Achterhoek op 
snel internet aan te sluiten leidt dit tot vragen 
over de kernen waar wel en geen andere aan-

sluitingen voor internet zijn (zogenaamde 
‘grijze en witte gebieden‘) en over de wijze 
van financiering van de plannen.

Begin van het jaar zijn de 10 gemeenten in de 
Achterhoek en de provincie Gelderland en-
thousiast van start gegaan. De vertraging is 
echter geen reden om bij de pakken neer te 
zitten. Gedeputeerde Van Dijk: “Ik heb de af-
gelopen week de meeste collega-bestuur-
ders gesproken. En één ding is daarbij duide-
lijk geworden: van opgeven wil niemand 
weten. De vertraging is een flinke tegenval-
ler, maar we gaan door!”. 

Glasvezelproject Achterhoek 
vraagt meer tijd

Achterhoekse metaalbedrijven verbinden techniek met kunst

Basisschoolleerlingen krijgen kijkje 
in de keuken van de smid

Directeur Minteq B.V. Hengelo, Ferenc ter Avest, naast het eindproduct. Op de achtergrond 
de profileerbank waar het bandstaal om de vaste calciumdraad wordt gevouwen. 

Colofon

Redactie

redactie@breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Vorden - Vandaag vrijdag 1 mei beleefden 
bovenbouwleerlingen van OBS De Dorps-
school en De Kraanvogel een inspirerende 
dag bij smederij Oldenhave aan de bedrij-
venweg 6 in Vorden. Ze kregen een kijkje in 
de keuken van Oldenhave, een bezoek dat 
valt binnen het etsproject ‘Old Souls, New 
Magic’ onder de vlag van Gemaakt in 
Gelderland. Na de rondleiding maakten de 
leerlingen zelf een ets (= afdruk van metaal 
op papier), dit onder leiding van de Gelderse 
kunstenares Laura Casas Valle.

Terwijl groep 6 van de Kraanvogel in een 
andere ruimte al druk aan het etsen was, 
was groep 7/8 van de Dorpsschool onder de 
indruk van de rondleiding door de smederij. 
De verschillende apparaten en werkzaam-
heden werden uitgelegd en waar mogelijk 
gedemonstreerd. Ook mochten de leerlin-
gen zelf even testen hoe sterk een gesmeed 
hekwerk eigenlijk is en wat je ziet wanneer je 
een laskap op hebt. Ook het lasapparaat 
werd gedemonstreerd en aan de gezichten 
te zien, was dit wel even spannend.
Ondertussen waren de leerlingen van de 
Kraanvogel al druk aan het etsen. Nadat 
kunstenares Laura hen uitleg had gegeven, 
gingen de leerlingen driftig aan de gang met 
het ‘bekrassen’ van een (behandeld) meta-
len plaatje. Wanneer de tekening af was, 
mocht het plaatje in een zuurbad en kreeg 
het, door middel van vette drukinkt in de 
groeven te smeren, een kleurtje. Uiteindelijk 

was het moment daar en werd de plaat door 
middel van een plaatdrukpers op papier ge-
drukt. Steeds weer spannend wat het resul-
taat zal zijn…

Primeur en expositie in Vorden
Vrijdag 1 mei was de primeur in de gemeen-
te Bronckhorst. Er is een reeks van 9 etspro-
jecten door heel Gelderland. De etsen wor-
den na de officiële opening van Gemaakt in 
Gelderland op 12 juni in de Dru en aanslui-
tend op 13 en 14 juni in Galerie A-quadraat 
in Vorden geëxposeerd.

Gemaakt in Gelderland
Het project Gemaakt in Gelderland waar-
aan het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek 
samen met kunstenares Laura Casas Valle 
een artistieke draai geeft, is mede bedoeld 
om leerlingen voor techniek te interesse-
ren. Kennis en ambacht van de deelnemen-
de bedrijven is tegenwoordig onlosmake-
lijk gekoppeld aan vernieuwing. En daarin 
schuilt magie, aldus de initiatiefnemers. 
“Kinderen weten niet dat dit een zeldzamer 
beroep aan het worden is. Niet in ieder 
dorp zit een smid” aldus Erik Oldenhave. 
Een van de kerndoelen van het Cultuur en 
Erfgoedpact Achterhoek is aandacht voor 
de culturele identiteit van de Achterhoeker. 
Het pact zet projecten zelf op of levert een 
bijdrage, zoals bij ‘Gemaakt in Gelderland’.
Kijk voor meer informatie op 
www.gemaaktingelderland.nl



Hengelo - Op 11 april heeft de F1 van handbalvereniging Quintus hun aller-
eerste echte handbaltoernooi gehad in Sporthal de Pol in Gaanderen, onder 
leiding van hun coach Rob Wentink.

Zo konden de kinderen voor het eerst 
hun handbaltechnieken in een wed-

strijd toepassen. Het was een gezel-
lige en sportieve handbalochtend met 

Pacelli uit Zieuwent, De Gazellen uit 
Doetinchem, gastvereniging Minerva 
en SV Quintus uit Hengelo.
   

 ▶ www.svquintus.nl
   

Sociï boekt eenvoudige zege op EDS
Wichmond - In het op één na laatste 
duel van het seizoen 2014/2015 ont-
ving Sociï EDS uit Ellecom. Dit was 
de laatste thuiswedstrijd met trainer 
Hugo van Ditshuizen aan het roer, 
alle reden om hem te trakteren op 
drie punten.

Vanaf het eerste fluitsignaal waren de 
verhoudingen in het veld direct dui-
delijk. Sociï dicteerde het spel en EDS 
kwam niet in de buurt van het doel. Al 
na een minuut of vijf had Kevin Esse-
link de score kunnen openen, maar na 
een geweldige solo miste de afronding 
kracht. Enkele minuten later werd 
Esselink rechts in de zestien wegge-
stuurd door Gert-Jan Loman, eerstge-
noemde kon de bal vanaf de achter-
lijn voortrekken. Daar kwam Raymon 
Golstein inlopen om de bal beheerst 
binnen te schieten; 1-0. Sociï bleef do-
mineren en kreeg legio kansen op de 
2-0. Deze kwam er al in de 20e minuut 
uit een vrije trap van Stefan Roording 
die door de muur van richting veran-
derde; 2-0. Gezien het spelbeeld zat 

de wedstrijd daarmee in het slot. De 
verzegeling van het slot werd na een 
half uur aangebracht door Golstein 
die aan het eind stond van een prach-
tige aanval. Roy Eulink stuurde met 
een fraaie boogbal Gert-Jan Loman 
diep op rechts, Loman schatte goed in 
waar hij de bal neer moest leggen en 
koos voor de eerste paal. Daar kwam 
Golstein goed voor zijn man en tikte 
de 3-0 binnen. Dit was tevens de rust-
stand, alhoewel het zeker het dubbele 
had kunnen zijn.

In de tweede helft nam Sociï wat gas 
terug en zakte ook EDS wat meer in. 
Dit zorgde ervoor dat het duel een stuk 
minder aantrekkelijk werd. Het aantal 
kansen was dan ook op één hand te 
tellen. Marco Vreeman kon een voor-
zet van Gert-Jan Loman net niet bin-
nenkoppen bij de eerste paal, Daan 
Loman zag een pegel uit de kruising 
geranseld worden door de keeper. 
Ook Gert-Jan Loman kreeg nog een 
uitgelezen kans op de 4-0, maar ook 
hij trof de keeper op zijn pad. De ver-

dediging van Sociï stond uitstekend 
en kwam nimmer in de problemen. 
Het zal niet vaak voorgekomen zijn 
dat keeper Henry Vreeman vrijwel 
schoon van het veld stapte. Dat deed 
hij uiteraard met ‘de nul’ op zak, de 
eindstand was 3-0. Trainer Van Dits-
huizen was getrakteerd op drie pun-
ten, alle reden voor hem om te zorgen 
voor het eerste rondje. Volop tevreden 
gezichten dus in Wichmond.

Volgende week speelt Sociï de laatste 
wedstrijd van het seizoen bij Anadolu. 
Het zal de allerlaatste wedstrijd uit de 
historie van de club uit Eerbeek zijn. 
Sociï gaat zijn best doen om het ver-
haal als een nachtkaars te doen uit-
gaan. Aanvangstijd van deze wedstrijd 
is 14.00 uur.

Kijk voor alle uitslagen en het pro-
gramma van Sociï op de website.

   

 ▶ www.svsocii.nl
   

Cheques voor drie zwembaden
Baak - Op woensdagavond 22 april 
kwamen de leden van Lionsclub 
Bronckhorst naar Pepe voor de uit-
reiking van maar liefst drie cheques. 
Een van de doelen van dit jaar was 
het drietal geprivatiseerde zwem-
baden: In de Dennen Vorden, Het 
Elderink Hengelo en het Burge-
meester Kruijffbad in Steenderen. 
Elk zwembad mocht 1000 euro in 
ontvangst nemen.

De presidente van de Lionsclub 
Bronckhorst, Adriana Achterkamp 
legde uit dat de Lions elk jaar doe-
len vaststellen, waarvoor ze zo’n 5000 
euro willen uitgeven. Dit jaar werden 
vele tulpen huis-aan-huis verkocht en 
de opbrengst hiervan stond voor het 
doel dichtbij huis: de drie zwemba-
den.

Initiatiefneemster voor dit doel was 
Lionslid Hanneke Gosselink.Het idee 
ontstond om een fietstocht te orga-
niseren langs de baden, met bij ieder 
bad activiteiten voor verschillende 

doelgroepen. Het resulteerde in een 
Tribadlon, gehouden op 30 mei. De 
aftrap was juist in deze week gepland: 
de Nationale Sportweek.

Oud-burgemeester van Zelhem en 
Bronckhorst Henk van der Wende 
vertelde dat in zijn tijd heel weinig 
reuring was. De zwembaden kregen 
hun jaarlijkse bijdragen. “Het liep al-
lemaal redelijk gesmeerd.” De vraag of 
de gemeente zich het behoud van alle 
zwembaden kon permitteren kwam 
in een stroomversnelling, mede door 
de economische crisis. “De gemeen-
te moest het met aanzienlijk minder 
middelen doen. Het betekende pri-
vatisering, dat was het sleutelwoord.” 
Van der Wende vond het een opgave 
om de zwembaden in private handen 
te exploiteren.

“Maar zoals het in de gemeente 
Bronckhorst, en trouwens in de hele 
Achterhoek over het algemeen gaat, 
er zijn altijd mensen die zeggen: de-
ze uitdaging pakken we op, we gaan 

er plannen voor ontwikkelen in goed 
overleg met de gemeente en we ma-
ken er het beste van. En dat is jullie 
gelukt!”

De vertegenwoordigers van de zwem-
baden vertelden in het kort hoe het 
traject van privatiseren van hun 
zwembaden in zijn werk is gegaan. 
Ernst Jan Somsen: “Het is de opdracht 
van jullie als bestuur om het zonne-
stralen te laten regenen. Ik hoop dat 
wij daarmee een beetje helpen.”

De zwembaden hadden al een doel 
voor het geld van de cheque. Annette 
Kok en Karin Overdiep van Zwembad 
Het Elderink: een digitaal rooster voor 
vrijwilligers, een AED cursus, bewa-
kingssysteem voor het bad en even-
tueel een muziekinstallatie. Wolter 
Ziggers en Marieke van Loo van In de 
Dennen: de midgettgolfbaan renove-
ren. Marijke Melsert en Jaap van de 
Vosse van het Burgemeester Kruijff-
bad in Steenderen: een zwemloopmat 
over het zwembad aan van 15 meter.

Rob Wentink met Quintus F1

Gezellige en sportieve handbalochtend

Handbaltoernooi Quintus F1
Woensdag 13 mei in zwembad In De Dennen:

Reüniewedstrijd Vorden ‘64
Vorden - Velen hebben elkaar al jaren niet gezien. Maar op woensdagavond 
13 mei spelen de oud-leden van waterpolovereniging Vorden ‘64 weer een 
onderling partijtje. “Een reüniewedstrijd. Gewoon voor de lol”, zegt organi-
sator Peter Besselink, vroeger keeper bij Vorden ‘64.

Afgelopen maand mobiliseerde Pe-
ter Besselink via Facebook diverse 
oud-leden. “Maar wie dit niet gezien 
heeft, kan op woensdagavond 13 mei 
gewoon naar zwembad In de Dennen 
komen. Badmeester Timme Koster 
vond het een leuk idee en doet zelf 
ook mee.”

De inloop is vanaf 19.45 uur en om 
20.00 uur worden de twee doelen in 
het water gehangen. “Sommige van 
ons hebben jaren niet meer gespeeld”, 
zegt Peter Besselink, “Maar het blijft 
een mooi spelletje, dat je niet zo snel 
verleert.”

   

Neede - Ratti dames
Kranenburg - Afgelopen zondag 
was het de laatste wedstrijd van het 
seizoen. De Ratti dames reisden af 
naar Neede. Voor de wedstrijd ston-
den beide teams gelijk qua punten. 
De winnende ploeg zou als 2de ein-
digen in de competitie. De Ratti da-
mes wisten dus wat ze moesten doen 
en begonnen ook goed aan de wed-
strijd.

Er werd mooi samen gespeeld waar-
door er vele kansen gecreëerd wer-
den. In de 15 minuut belandde de bal 
bij Laura Verstege die de bal op de lat 
schoot, de bal kwam nogmaals terug 
bij Laura en ze schoot vervolgens in 
de handen van de keepster. Vijf mi-
nuten later komt Kim Heuvelink oog 
in oog te staan met de keepster maar 
schoot ook de bal op de lat. De dames 
van Neede kwamen tussendoor ook 

nog eens opzetten, maar vormde geen 
grote bedreiging door goed verdedi-
gerswerk van de achterhoede. 

In de 43ste minuut was het toch raak. 
Kim Heuvelink nam een corner waar-
uit Els Berenpas kon scoren, 0-1. In de 
65ste minuut had Marieke Tuinman 
een grote kans maar schoot net naast. 
Twee minuten later was het toch raak 
voor Marieke. Wederom werd er ge-
scoord vanuit een corner. De bal be-
landde bij Petra Wentink die de bal 
verder kopte naar Marieke Tuinman 
die op spectaculaire wijze scoorde, 
0-2. De dames van Neede begonnen 
geïrriteerd te raken en werden steeds 
lichamelijker. Maar de Ratti dames 
bleven rustig en zo bleef de eindstand 
0-2. Met vier punten verschil op de 
koploper zijn de Ratti dames als twee-
de geëindigd in de competitie.

   

Vorden 1 blijft ook in laatste 
thuiswedstrijd ongeslagen
Vorden - Vorden 1 moest in de laat-
ste thuiswedstrijd van dit seizoen 
thuis tegen PAX en wilde als kam-
pioen van 3c de ongeslagen status 
in de 12 voorgaande thuiswedstrij-
den graag behouden. Het leek heel 
lang een typische ‘0-0’ wedstrijd te 
worden, maar 10 minuten voor tijd 
sloeg het 1e elftal alsnog toe. Door 
doelpunten van Rick Schröer en 
Frank Hiddink werd het 2-0 voor 
Vorden 1 en zodoende werd alweer 
de 11e thuisoverwinning samen met 
2 gelijke spelen behaald.

De wedstrijd begon met een prachtig 
onthaal van de kampioenen, want de 
vorden supporters, genaamd ‘Vorden 
Fanatics’ verwelkomden de beide 
teams met veel rook, vuurwerk, span-
doeken en confetti en natuurlijk klonk 
het ‘We are the Champions’ uit de 
luidsprekers, aangezien vorige week 
het 1e elftal kampioen was geworden 
tegen VVO. Na vijf minuten floot de 
scheidsrechter voor een inworp van 
PAX, maar op datzelfde moment werd 
de routinier van Vorden 1, Erik Olden-
have, gewisseld. Na 17 jaar in het 1e 
elftal te hebben gespeeld heeft hij be-
sloten te stoppen met het voetballen 
in de selectie en natuurlijk was voor 
hem vorige week het absolute hoog-
tepunt, maar hij verdiende een pas-
send afscheid. Op de schouders van 
het hele elftal en onder applaus van 
het 500-tallig publiek verliet Erik voor 
de laatste keer het veld en zat zijn car-
rière in Vorden 1 er op.

Invaller Wiebe de Jong liet zien dat 
hij op zijn eigen wijze van waarde is 
voor het team en met veel inzet, afja-
gen en typische ‘Wiebe-acties’ zorgde 
hij ervoor dat het middenveldspel bij 
PAX werd ontregeld. Zodoende ont-
stond een gelijkwaardige wedstrijd, 
die net als in de voorgaande vijf ont-
moetingen in de laatste 2,5 jaar, ge-
heel in evenwicht was. De ruststand 
van 0-0 werd bereikt maar niet zonder 
dat Vorden nog een wissel toe moest 
passen want de 18-jarige laatste man 
Bas Kortstee moest met een oogbles-
sure vervangen worden door A-junior 
Siebren Bijenhof. De 1e helft was voor 
de kijker niet echt aantrekkelijk en 
dat kwam voornamelijk door de vele 
blessurebehandelingen waardoor het 

spel totaal niet op gang kwam. In de 
2e helft gingen beide ploegen voor de 
winst en kwamen beide doelmannen 
veelvuldig in actie. Aan Vordense kant 
was dit de doelman van het 2e elftal. 
Daniël Wabeke, want hij moest in de 
rust Robin Verstege vervangen die 
aan zijn bovenbeen geblesseerd was 
geraakt. PAX had de meeste kansen 
en in twee gevallen ook pech met een 
schotpogingen.
Allereerst was het Yarrick Bosch die 
met een ziedende volley keihard te-
gen de paal schoot en in de 65e mi-
nuut was er sprake van een enorme 
scrimmage waarbij Bas Abbink de 
bal van de lijn haalde en even later de 
paal wederom in de weg stond voor 
succes van PAX. Doelman Wabeke, 
die voor het eerste jaar in de senioren 
speelt, moest ook nog een keer han-
delend optreden toen hij op een laag 
schot in de linkerhoek goed reageerde 
en de bal net corner kon tikken.

Het leek zodoende een echte 0-0 wed-
strijd te worden, totdat de talentvolle 
doelman van PAX die voor de rest een 
rustige en koele indruk maakte, vre-
selijk in de fout ging. Jeroen van der 
Veer had de bal aan de voet en mocht 
het leder in de handen nemen, maar 
hij daagde Rick Schröer een beetje uit 
door hem uit te lokken om dichterbij 
hem te komen. Net voordat hij de bal 
toch snel in de handen wilde pakken, 
ontfutselde Rick hem de bal en kon 
hij heel eenvoudig de 1-0 aantekenen. 
PAX was geknakt en wist dat het met 
de tussenstand van VVO tegen Reü-
nie absoluut voor de 1-1 moest gaan. 
Maar nog geen twee minuten later was 
het duel beslist toen uit een counter 
Gijs van der Veen aan de rechterkant 
de bal strak voor gaf op Frank Hiddink 
en deze haalde vernietigend uit.

Vorden 1 promoveert naar de 2e klasse 
en PAX moet volgende week nog een 
puntje halen om zich te handhaven in 
de 3e klas. Zij komen elkaar volgend 
seizoen in ieder geval niet meer tegen, 
maar beide ploegen zullen elkaar ook 
nog wel gaan missen. Er is ondanks 
de rivaliteit een prima verstandshou-
ding tussen beide verenigingen. Na 
afloop in de kantine waar een prachtig 
cadeau werd overhandigd door aan-
voerder Jody Kohler van PAX.
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Voor vakwerk ga je 
naar de specialist

“Sommige mensen denken niet verder dan alleen het plaatsen van een CV ketel en het 
onderhouden hiervan. Ik wil graag laten weten dat ik veel meer doe dan dat!” Al ruim 
zes jaar is Plette Installaties een begrip in Zutphen en omgeving. Nico is een veelzijdige 
man. Voor de installatie van gas, water, elektra, sanitair, riool, onderhoud en het plaat-
sen van CV ketels, maar ook voor inbraakpreventie bent u bij Plette Installaties aan het 
juiste adres. Bovendien kunt u voor het verbouwen of plaatsen van keukens, badkamers 
en inbouwtoiletten ook bij Plette Installaties terecht. Sinds kort heeft hij zich bovendien 
gespecialiseerd in het reinigen van mechanische ventilatiekanalen.

Vertrouwde vakmensen
Plette Installaties werkt met vertrouwde vak-
mensen die weten waar zij mee bezig zijn. Ni-
co heeft in de loop der jaren een goed contact 
met veel van zijn vaste klanten opgebouwd. 
De zomer is net begonnen en voor veel men-
sen betekent dat vernieuwing in huis, een 
nieuwe badkamer of een nieuwe keuken. Zijn 
zoon Bjorn van 13 helpt soms mee bij Plette 
Installaties.

24-uursservice
Nico is graag onderweg, hij geniet van zijn 
werk. “Je staat direct in contact met mensen. 
Als er iets niet in orde is, kun je niemand an-
ders dan jezelf de schuld geven. Dan neem 
je ook de verantwoordelijkheid voor je werk 
en wil je iets goeds afleveren. Ik probeer een 
24-uurs service te kunnen bieden. Klanten 
kunnen mij dag en nacht telefonisch berei-
ken. Ja, ook in het weekend als het moet.”

Al 28 jaar in het vak
Hij begon als jongetje van 13 als leerling bij 
zijn buurman, die was elektricien. Hij sloot 
kermisattracties aan en Nico mocht mee op 
sleeptouw. Verscheidene opleidingen, diplo-
ma’s en certificaten volgden. Inmiddels zit hij 
al 28 jaar in het vak en heeft hij sinds zes jaar 
zijn eigen bedrijf. Hij werkt voor veel aanne-
mers uit de regio. Voornamelijk particulieren, 
maar ook gemeentelijke instellingen weten 
hem tegenwoordig goed te vinden.

Zomeractie
Plette Installaties heeft nu een speciale zo-
meractie: bij een nieuwe Remeha ketel krijgt 
u gratis een digitale I-Sense klokthermostaat. 
Met twee jaar volledige garantie en 10 jaar ga-
rantie op de warmtewisselaar. U kunt nog tot 
en met 31 juli 2015 gebruik maken van deze 
actie.

   

 ▶ Nico Plette 
Plette Installaties 
Leestensepad 79 
7232 AC Warnsveld 
0575 - 775612 of 06-36115638 
installatiebedrijf.plette@gmail.com 
www.pletteinstallaties.nl

Nico Plette zit al 28 jaar in het vak en heeft inmiddels 6 jaar zijn eigen bedrijf.

Nu met aantrekkelijke zomeractie

Plette Installaties 
van A tot Z

 Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid

 Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap

 Geen voorrijkosten
 Een vakman voor al 

 uw werkzaamheden
 Ruime garantie
 Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

a.vanderhorst@klussenier.nl
www.klussenier.nl

Etienne van Duren
Installatietechniek

• Verwarming

• Gas

• Water

• Elektra

• Sanitair

• Woonhuisventilatie

06-10819570

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren
Laminaat

Houten vloeren
Bamboe vloeren
Vloeronderhoud
Raamdecoratie

Gordijnen
Behang
Krijtverf
Horren

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236
0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

De
schilders 
met een 
glimlach

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl



Het Weissenbrink Wein & 
Bier Fest
Wittebrink - De eerste liefhebbers 
hadden zich weken geleden al per-
soonlijk gemeld met de vraag waar de 
kaarten bleven, maar vanaf 1 mei zijn 
ze in de voorverkoop verkrijgbaar. Het 
Weissenbrink Wein & Bier Fest wordt 
dit jaar op zondag 7 juni gehouden.

Het Weissenbrink Wein & Bier Fest 
wordt jaarlijks gehouden op de eerste 
zondag van de maand juni. Op het ter-
ras van café ‘de Tol’ in de Wittebrink 
wordt een grote feesttent geplaatst 
en er wordt een gezellige sfeer gecre-
eerd, waarbij Egerlander muziek uit 
de Alpenlanden en Duitse Schlagers 
de boventoon voeren. Dit, gecombi-
neerd met een lekker ‘Weiszen’ bier-
tje (gewoon bier kan natuurlijk ook) of 
een lekker wijntje, en lekker eten zorgt 
voor een prima entourage.

Het muzikale programma bestaat dit 
jaar uit De Edelweiss Kapelle uit Gel-

selaar, het knotsgekke duo Die Super-
tolle Schlagerschwestern, dweilorkest 
De Wiksbössels uit ‘s Heerenberg, de 
bekende zanger Peter Borkes die al 
twee keer eerder de tent volledig op 
zijn kop wist te zetten en Nederlands 
nieuwste ontdekking, de kleinste DJ 
van Europa, DJ Timmie Tirol. Deze 
laatste zette vorig jaar heel Nederland 
op zijn kop door zijn aanwezigheid 
bij het Coen & Sander Schlagerfest en 
optredens bij Radio 538.

Kaarten kosten in de voorverkoop á € 
12,50 en op de dag zelf € 15,--. Voor 
een beperkt aantal bedrijven is een 
speciaal sponsorpakket beschikbaar. 
Kaarten zijn in voorverkoop verkrijg-
baar bij café ‘de Tol’ en bij rijwielhan-
del Seegers aan de Zomerweg 21 in 
Achter-Drempt.
   

 ▶ www.cafedetol.nl
   

Plantjesmarkt bij Welkoop 
Toldijk, Vorden en Zutphen
Vorden - Speciaal voor mama, om-
dat het 10 mei Moederdag is, wordt 
er bij Welkoop Toldijk, Vorden en 
Zutphen een grandioze plantjes-
markt georganiseerd. Wat te denken 
van onze Buitenkans, een prach-
tige grote hangplant in diverse 
kleuren voor slechts € 7,99. Of mis-
schien vindt ze onze Campanula of 
Spaanse margieten wel nóg mooier. 
Verder is er een ruim assortiment 
stek perkgoed, stamplanten zoals: 
Solanum, Dipladenia en Fuchsia’s 
en een ruime keus bloempotten in 
trendy kleuren.

Wil jezelf een mooie pot gevuld heb-
ben met planten, ook dat is mogelijk, 
wij helpen u graag! En om haar écht te 
laten genieten, hebben we natuurlijk 

ook een ruim aanbod aan tuinmeu-
belen en sfeerartikelen voor in de tuin 
en verrassend mooie kleding. Neem 
ook een kijkje in onze folder voor nog 
meer leuke Moederdagtips. Natuurlijk 
hebben we ook alles voor de groente-
tuin, heel veel verschillende soorten 
groenteplanten, snackkomkommers 
en tomaten, kruiden en zaden.

En als klap op de vuurpijl ontvangt 
iedere klant op zaterdag 9 mei bij 
een besteding vanaf € 20.- een gratis 
kweekkas. Maar let op: want op = op, 
dus wees er snel bij! Tot ziens bij Wel-
koop Toldijk, Vorden of Zutphen.

   

 ▶ www.welkoop.nl
   

Excursie over hoogste punt 
van Vorden op de Belten
Vorden - Natuurorganisatie IVN 
Noord-Midden Achterhoek orga-
niseert zondagmiddag 10 mei een 
natuurwandeling via het hoogste 
punt van Vorden, ruim twintig me-
ter hoog! Dat ligt in het zuidelijk 
deel van het natuurgebied ‘t Groote 
Veld op het landgoed de Belten, hal-
verwege Vorden en Lochem. Het is 
een vogelrijk gebied waar ook reeën 
gespot kunnen worden.

De excursie voert verder over smalle 
slingerende bospaden door dichte be-
bossing. En dan is er ineens midden 
in het bos een hoge enk. De gidsen 
van de IVN afdeling Noord-Midden 

Achterhoek gaan de deelnemers ver-
der voor door het bosrijke gebied van 
landgoed Camphuysen (of Kamphui-
zen) met nog een oude enk. Onder-
weg geven zij nadere uitleg. Halver-
wege de tocht is er koffie à 50 cent per 
persoon. Aan het meewandelen zelf 
zijn geen kosten verbonden, al wordt 
een vrijwillige bijdrage wel op prijs 
gesteld. Aanmelden is niet nodig. De 
excursie start om 14.00 uur en duurt 
ongeveer twee uur. Het startpunt ligt 
op de grens van Lochem en Vorden op 
de kruising van de Galgengoorweg en 
de Vordensebinnenweg. Informatie: 
Wybren Jouwsma, tel. 0573 256250 of 
e-mail: Jouwsma@bronkhorst.com.

   

Bronkhorster Molen doet 
mee Nationale Molendag
Steenderen - De Bronkhorster Mo-
len doet mee aan de Nationale Mo-
lendag. Op zaterdag 9 mei staan de 
molenproducten centraal. De mole-
naars nodigen iedereen uit om een 
bezoek te brengen.

De 43ste Nationale Molendag heeft 
als thema: ‘Kom in de molen en zet de 
molenproducten in het zonnetje’. Wat 
een molen doet of maakt wordt in ie-
dere molen meteen duidelijk. Zo ma-
len de molenaars in de Bronkhorster 
Molen verschillende soorten graan.

Gratis cadeautje
Speciaal voor kinderen is er een gra-
tis cadeautje dat op iedere geopende 
molen tijdens de Nationale Molendag 
is op te halen. Natuurlijk worden er 
ook deze zaterdag rondleidingen ge-
geven. Verder liggen er verschillende 
wandel- en fietsroutes klaar en zijn er 

voor de jongste bezoekers weer mooie 
kleurplaten om mee aan de slag te 
gaan.

Nationale molendag
De Nationale Molendag wordt geor-
ganiseerd door vereniging De Hol-
landsche Molen in samenwerking met 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
Informatie over deze organisaties is 
te vinden op de molens en op www.
molens.nl. De Nationale Molendag 
maakt onderdeel uit van het BankGiro 
Loterij Molenfonds.

De Bronkhorster Molen aan de Spae-
nweertweg 1 in Steenderen is zaterdag 
9 mei geopend van 10.00-17.00 uur.

Meer informatie op de website. 
   

 ▶ www.bronkhorstermolen.nl

Hengelo - ‘Fiets de Boer Op’ orga-
niseert op 14 mei weer een fiets-
tocht voor het hele gezin met ontbijt 
vooraf. Langs een route van circa 25 
km kunnen verschillende bedrijven 
worden bezocht, zoals een melkvee-
houder, een geitenbedrijf en andere 
interessante bedrijven.

Het startpunt is bij de familie Wiltink 
aan de Lamstraat 12/A, 7227 NB Tol-
dijk. Starten en ontbijt tussen 8.00 en 
10.30 uur. Kosten voor deelname is 5 
euro p.p., ontbijt gratis. Kinderen tot 
12 jaar gratis.
Routebeschrijving, tevens autoroute 
beschikbaar bij het startpunt, aan-
melden is niet nodig. Er is parkeerge-
legenheid aanwezig.
   

 ▶ www.fietsdeboerop.wix.com/
fietsdeboeropMet ‘Fiets de Boer Op’ op bezoek bij interessante bedrijven.

Fietstocht voor het hele gezin

Fiets de Boer Op met ontbijt

Bronckhorst/Eibergen - In de zo-
mervakantie zullen jongeren in de 
leeftijdscategorie van 6 tot en met 16 
jaar weer op pad gaan onder leiding 
van een professioneel team vrijwil-
ligers. Doel: Een toffe en onvergete-
lijke week in de buitenlucht.

Er zijn speurtochten uitgezet, er wordt 
gezongen bij het kampvuur en er wor-
den diverse spelletjes in het bos en op 
het kampterrein gespeeld. ‘s Avonds 
helpen de kinderen mee met het ko-
ken van het avondeten en zullen dit 
daarna samen lekker op gaan smik-
kelen.

De kampen zijn verdeeld in verschil-
lende categorieën:
* Kamp A: Maandag 13 t/m zaterdag 
18 juli (8 t/m 10 jaar).
* Kamp B: Zaterdag 18 t/m donderdag 
23 juli (10 t/m 12 jaar).
* Kamp C: Maandag 27 t/m donder-
dag 30 juli (6 t/m 8 jaar).
* X-camp: Zaterdag 25 juli t/m zater-
dag 1 aug. (12 t/m 16 jaar).

X Camp, survivalcamp
Speciaal voor de jeugd van 13 tot en 
met 16 jaar is er een extra uitdagend 
programma opgezet met diverse out-
door-activiteiten, zoals bijvoorbeeld 
wandklimmen, abseilen of kanoën. 
Zij blijven niet op één plaats, maar 
fietsen door Nederland.

Kamp C
Voor de allerkleinsten, van 6 tot en 
met 8 jaar, is er voldoende te doen op 
het kampeerterrein. Deze groep wordt 

bewust kleiner gehouden dan de an-
dere kampen en er is extra begelei-
ding. De kinderen worden met auto’s 
naar het kampeerterrein gebracht.

Kamp A en B
Het begint voor deze kinderen al met 
een leuke ervaring, op de fiets naar 
Eibergen. Onderweg worden al con-
tacten gelegd, en uiteraard worden er 
gezellige stops met wat lekkers gehou-
den. Als de kinderen op het kampeer-
terrein aankomen mogen ze zelf hun 
slaapplaats in gaan richten. Dan kan 
het grote genieten gaan beginnen.

Door de ondersteuning van een grote 
groep vrijwilligers, donateurs en de 
verhuur van ons kampmaterieel, is 
de organisatie er weer in geslaagd de 
prijzen voor het kamp laag te houden.

Het digitale aanmeldingsformulier of 
meer informatie is te vinden op de 
website. of neem contact op met voor-
zitter Mark Eenink.
   

 ▶ Mark Eenink (0575) 461336
 ▶ info@cjvzomerkampen.nl
 ▶ www.cjvzomerkampen.nl

Een week in de buitenlucht.

De inschrijving van CJV Zomerkampen 
2015 loopt storm

Bronckhorst - Uitslagen van de 
vierde vitessevlucht van de drie dui-
venverenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De Koerier uit Zel-
hem, PV Vorden en PV Steeds Snel-
ler Hengelo Gld. De duiven werden 
zaterdag 25 april gelost om 15.30 uur 
vanuit het Belgische Asse Zellik. Op 
zaterdag 2 mei was de lossing om 
09.45 uur in Isnes.

PV De Koerier Zelhem
Op 25 april werden door 21 liefhebbers 
van P.V. de Koerier in totaal 266 duiven 
ingezet. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem zat rond de 190 km, zo rond 
de 30 kilometer verder België in dan 
vorige week. De snelste duif is geklokt 
om 17.20.28. De uitslag van de top 10 
ziet er als volgt uit: H. Wassink 1-6, F. 
Meijerman 2, J. Wassink 3, H. Niesink 
4-5-9, S. Gemmink 7, M. Velthorst 8, 
Comb. Menkhorst 10.

Op 2 mei werden door 20 liefhebbers 
in totaal 254 duiven ingezet. De ge-
middelde afstand tot Zelhem zat rond 
de 200 km. Na het startschot begonnen 
de duiven aan hun terugreis met een 
noord oosten wind. De snelste duif is 
geklokt om 12.07.40 De uitslag van de 
top 10 ziet er als volgt uit: H. Wassink 
1-3-4-6-10, E. Weenk 2, Comb. Menk-
horst 5, A. Kamperman 7-8-9.

PV Vorden
Vorden beleefde 25 april een gemid-
delde vlucht, afstand rond 200 km. 
Van 14 deelnemers werden 280 duiven 
gelost. Winnaar Marc Tiemessen 1-4, 
H.B.M. Hoksbergen 2-3, R. Luesink 
5, H.J. Stokkink 6-8, P. Hendriks 7, F.T. 
Hummelink 9, Roy Schipper 10. 2 mei 
overbrugden de duiven uit Vorden tij-
dens vierde vitessevlucht een afstand 
van 210 km. Het werd een dubbel-
slag voor Hans Hoksbergen. Uitslag: 

H.B.M. Hoksbergen 1-2-5, Ashley 
Eykelkamp 3-6-10, P. Hendriks 4, R. de 
Beus 7, H.J. Stokkink 8-9.

PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
Op 25 april vloog Steeds Sneller Hen-
gelo met 122 duiven van 9 deelnemers. 
Uitslag: R. Koers (7/20) 1-4-12-20-23-
29-30, A.H.J. Peters (8/24) 2-6-10-11-
13-16-17-31, G. Kempers (7/14) 3-7-
8-21-22-24-27, J. Teunissen (2/8) 5-14, 
S.E.J. Bergervoet (3/6) 9-18-19, G. Duit-
shof (2/22) 15-28, E. Koers (2/14) 25-
26. De 163 duiven van 12 deelnemers 
werden 2 mei gelost in Isnes. Uitslag: 
R. Koers (8/20) 1-6-14-16-17-22-24-38, 
L Te Stroet (10/26) 2-4-5-15-18-23-27-
28-31-32, G. Kempers (5/12) 3-9-11-
26-39, G. Duitshof (4/10) 7-8-12-25, E. 
Koers (4/14) 10-34-35-37, A.H.J. Peters 
(5/35) 13-19-20-40-41, P. van Londen 
(1/4) 21, C. Te Stroet (3/8) 29-30-36, 
S.E.J. Bergervoet (1/6) 33.

Vierde vitessevlucht van de drie duivenverenigingen in de gemeente Bronckhorst

Uitslagen duivenverenigingen
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Door Taggi Eenstroom 

In een voormalige ijzerfabriek vind 
je tegenwoordig het culturele hart 
van de Achterhoek. Door de handen 
ineen te vouwen konden vele los-
se initiatieven gezamenlijk de DRU 
Cultuurfabriek vormen. Onder meer 
het Pakhuus uit Silvolde, Theater 
de Smeltkroes, het Turks Cultureel 
centrum en de bibliotheek zijn hier 
onderdeel van. En met hulp van een 
fanatieke wethouder die alles op 
alles heeft gezet om dit mogelijk te 
maken. Het resultaat: een cultureel 
platform voor jong en oud. Erik Ra-
maker is al vanaf dag één verbonden 
met de DRU Cultuurfabriek. Begon-
nen als vrijwilliger is hij inmiddels 
programmeur en productie- en vrij-
willigerscoördinator. Een echte dui-
zendpoot dus. 

Ramakers werk bestaat voornamelijk 
uit programmering en productie. “In 
de productie ben ik de schakel tussen 
techniek, horeca, vrijwilligers, band 
en management. Ook het coördine-
ren van vrijwilligers is onderdeel van 
de functie.” 
DRU staat voor Diepenbroek Reigers 
Ulft, de namen van de twee eigena-
ren van de voormalige fabriek. Om-
dat de gebouwen op het terrein mo-
numentaal waren mochten deze niet 
gesloopt worden nadat de industrie 
eruit vertrokken was. Dus moest er 
een herbestemming komen. De DRU 

Cultuurfabriek is 
het resultaat.
In de DRU Cultuur-
fabriek is voor ie-
dereen iets te doen. 
Van muziekavonden 
voor jong en oud 

tot film, theater, muziekschool en ho-
reca en zelfs een bibliotheek. Ook is 
de fabriek af te huren voor bijvoor-
beeld een bedrijfsfeest. “Als je een 
breed draagvlak wil hebben, moet 
je het eigenlijk iedereen naar de zin 
kunnen maken. Dit is ook het verschil 
met een poppodium in de stad. Deze 
hebben puur de functie van een pop-
podium. In de stad is er er een markt 
voor. Voor zo’n podium zal hier geen 
animo zijn”, denkt Ramaker. “Dit wil 
niet zeggen dat je alles veilig moet 
programmeren, je kunt het ook wel 
een beetje spannend houden. Het is 
vooral breed en voor zoveel mogelijk 
verschillende mensen. Ook omdat we 
in een dunbevolkt gebied leven kun je 
niet hetzelfde kort achter elkaar pro-
grammeren.”

De laatste jaren is het altijd druk, er 
is constant leven in de brouwerij. Het 
valt pas op als het een weekend rustig 
is. De subsidies worden helaas steeds 
minder. “Daarom moet je ook com-

merciële dingen erbij doen” licht Ra-
maker toe. Door middel van thema’s 
kan er altijd weer een vernieuwend 
aspect aangebracht worden. Het pu-
bliek dat de DRU bezoekt is door de 
jaren heen niet sterk veranderd, me-
de omdat er een breed aanbod is.

Ook probeert Ramaker publiek uit 
Duitsland aan te trekken. “Het is best 
frustrerend dat de 150.000 mensen 
die op achttien kilometer hier van-
daan wonen niet naar Ulft komen. 
Muziek is heel universeel, je kunt 
makkelijk verbinding leggen en zo 
een deel van die mensen hierheen 
trekken”.
Erik Ramaker geeft aan dat samen-
werken verstandig is, behalve met 
Duitsland ook met lokale zalen. Zo 
kun je rekening houden met elkaars 

DRU CULTUURFABRIEK: 
IN GESPREK MET 
PROGRAMMEUR 
ERIK RAMAKER

BEHIND  CORNERTHE

BEHIND THE CORNER viert de Achterhoekse muzikant, 
brengt de talentvolle Achterhoekse popcultuur in kaart .

Buitenaf woonden we. 
Aan de rand van de Achterhoek in 
Eefde.
Geluiden. Soundtrack van mijn kin-
dertijd.
Trekkers, vogels, motorzagen, iedere 
ochtend de kippen. 
De ratelende verwarming. Vertrouw-
de geluiden.  Ook ‘s avonds in bed. 
Elpees van Humble Pie, Eric Clapton, 
Deep Purple en Van Halen ontlaad-
den 
mijn ouders en met mijn hoofd op 
de vloer liggend, half uit bed ook mij.
‘s Morgens gauw kijken welke hoe-
zen.
Ik ontdekte de popmuziek en de En-
gelse taal en één elpee in het dialect.
De taal van mien opa en soms mien 
va en moe. 
Oerend Hard van Normaal. Ik kon 
het goed verstaan.
Net zo’n gave hoes en trouwens ook 
weer die naam (C. Berry) achter Oh 
Deerne! 
Net als de Stones bij Oh Carol. Het 
leven was één grote ontdekking.
Vergapen aan het lange haar, de 
stoere blikken en de gitaren.
Gitaren. Wat een magneten!
Mijn schriftjes en mijn hoofd ston-
den er vol mee.
Af en toe naar de stad. Dan kon je ze 
zien. En aanraken.
In de etalage van de winkel van Theo 
Mulder’s Musica in Deventer ston-
den ze, hingen ze.
De echte en neppe Fenders en Gib-
sons roken allemaal even lekker, net 
als zo’n warme buizenversterker. 
Aangenaam muf was het eenmaal 
binnen.
Stratocaster, Telecasters. Inmiddels 
kende ik ze bij naam, ik was al negen 

en ging naar les. 
Les had ik van 
Hans van Wes-
sel in de muziek-
school in Zutphen.  

Dat was in die tijd een beste inves-
tering.
Tijdens de drukke spits op woens-
dagmiddag bracht mijn moeder mij 
iedere week. 
Met de geliefde elpees onder de 
arm wist ik precies te noemen wel-
ke intro’s en akkoorden ik wel wilde 
leren.
De muziektheorie was inmiddels los-
gelaten,  ik bleek een auditief visuele 
leerling.
Voordoen nadoen en pielen. Hans 
had geduld en deed het gewoon nog 
een keer voor. 
Ronflonflon van Jack Plafond was 
het geluid van de terugreis.
Van de hak op de tak was ik, maar de 
gitaar bleef overeind.
Trouw iedere dag oefenen en ik 
speelde mee met al mijn favoriete 
bands. De derde gitarist van de Sto-
nes, de begeleider van JJ Cale en ik 
kon de Gaspiepe of Mealmoes zo 
vervangen bij Normaal.
De huurgitaar van de muziekschool 
op schoot.
Mijn vastberadenheid en plezier 
werkte aanstekelijk. Mijn ouders 
vertelden onderweg naar Deventer 
dat ik er één kreeg. Een elektrische 
gitaar.
Nog nooit was het zo’n stuk lopen 
van de auto naar Musica. In één 
streep liep ik naar de Hondo Stra-
tocaster. Een zwarte met witte slag-
plaat. Een Eric Clapton-gitaar. Op de 
30 watt Gorilla-versterker zat een 
knopje ‘overdrive’, die ging na de in-
structie van Theo niet meer uit.
Een tas erbij, een rode draagband, 
plectrums en een snoer. Aan het 
eind van de avond mocht hij mee 
naar huis en dat het bijna  400 gul-

den kostte moest ik de weken erna 
nog wel eens vaker horen.
Mijn eerste optreden in de klas. Het 
intro van Sunshine of your love van 
Cream. 
Ik zong er ook een paar regels bij. 
‘It’s getting near dawn...’. 
Later Wonderful Tonight in de feest-
tent in Eefde, daar was het hele 
dorp. 
Een keer per jaar zag je alle ouders 
gek dansen en zo’n bandje met de-
zelfde bodywarmers, die dan de 
Wokof Laif speelden vanachter een 
groot keyboard. Maar die gitarist 
had wel een Fender!
Ik nog niet, maar vanaf mijn vijftien-
de aan het werk op zaterdag.
Zelf op de fiets naar Deventer. Geld 
sparen en de Hondo werd ingeruild 
voor een andere. 
Al mijn geld erbij en ook de adver-
tenties in de krant in de gaten hou-
den.
Op pelgrimstocht met steeds weer 
die kriebel in de buik naar Vriese in 
Doetinchem, Brugman in Gaande-
ren, Feedback in Apeldoorn. 
De muziekwinkel. Baxshoppen, Tho-
mannen en soortgenoten brengen 
het vandaag bestelde morgen in 
huis. Iedere dag effe Marktplaats 
checken of Facebook.
Toch wil ik het zien, horen en rui-
ken. Voelen en horen die gitaar. De 
sympathie van de verkoper die je 
herkent. Het kaartje van de band 
achterlaten, een sticker voor op de 
gitaarkoffer. Kijken en niks kopen, 
behalve een pakje snaren en wat 
plectrums. Nog steeds die Fenders 
en Gibsons.
Thuis in Vorden de Stratocaster op 
schoot. Meepielen met Clapton voor 
mijn band Claptunes, oefenen met 
de Gaspiepe voor een optreden met 
MoonYard en als de Stones bellen: Ik 
ben er klaar voor!
Vertrouwde geluiden.

COLUMN STEF WOESTENENK 
GELUIDEN

Iedere maand plaatst een redacteur 
van Behind the Corner Popmagazine 
zijn of haar favoriete Achterhoekse 
YouTube-video’s of nummers op 
Spotify in een eigen playlist die op 
www.behindthecorner.nl/popmaga-
zine te beluisteren is. Deze maand 

vertelt (liedjes)schrijver, gitarist en 
blogger Gijs Wilbrink wat hem zo 
aanspreekt in de video’s van onder 
andere Hippy Tree Friends Collecti-
ve, Raw Flowers, Villa Zeno en Boh 
Foi Toch.   

BEHIND THE CORNER MAANDTIPS:
Gijs Wilbrink

ADJUNCT-DIRECTEUR HENK LUBBERDINK 
WIL BREED AANBOD OP BASISSCHOLEN EN 
AANDACHT VOOR TOPTALENT
“POPMUZIEK EVEN 
BELANGRIJK ALS 
HARMONIE EN FANFARE”
Door Meindert Bussink 

In 2008 fuseerden de 
muziekscholen van 
Doetinchem, ‘s-Hee-
renberg en Gendrin-
gen tot muziekschool 
Oost-Gelderland. Ad-
junct-directeur en lid 
van de Raad van Be-
stuur Henk Lubberdink 
neemt per 1 juni 2015 
het stokje over van Tijs 
Huisman die dan met 
pensioen gaat. Sinds 
de financiële crisis en 
door de krimp in de 
Achterhoek is er een 
uitdagend werkveld 
ontstaan tussen vraag en aanbod van 
muziekonderwijs en de financiële af-
hankelijkheid van de politieke wind. 
Voor welke keuzes staat en welke mo-
gelijkheden zijn er voor Lubberdink 
om een duurzame voedingsbodem 
voor Achterhoeks muzikaal talent te 
scheppen? In het online Behind The 

Corner Popmagazine vertelt hij in een 
uitgebreid interview dat popmuziek 
volgens hem net zo belangrijk is als
harmonie en fanfare. 

Lees het hele verhaal en discussieer 
mee op: 
behindthecorner.nl/popmagazine.

agenda. “Op zich hebben wij geen di-
recte concurrent. Maar juist de wat 
kleinere initiatieven zoals P8 in Ter-
borg, Schiller in Aalten en De Loods 
in Barlo zijn locaties waar samenwer-
king goed mee zou kunnen.”

Een voorbeeld: op het moment dat 
je in de DRU Cultuurfabriek  Don-
nerwetter en Raw Flowers boekt en 
in een andere zaal in de directe om-
geving speelt een band uit hetzelfde 
genre, dan gaat het publiek zich op-
splitsen. Als agenda’s op elkaar wor-
den afgestemd, dan kunnen beide za-
len veel gerichter publiek aantrekken 
en zijn alle partijen daarbij geholpen. 

Ramaker denkt dat een gezamenlijke
vergadering eens in de drie maanden 
om dat soort zaken te bespreken, kan 
helpen. “Door het enorme aanbod 
komen er minder bezoekers. Het is 
dus belangrijk om het publiek te blij-
ven aanspreken.”
Volgens Ramaker mogen Achterhoe-
kers trots zijn op de DRU Cultuurfa-
briek. Hij hoopt dat de straal rondom 
de DRU groter wordt. “We willen 
meer mensen van heinde en verre. 
Dus spread the word.”

Lees het complete interview met Erik
Ramaker op: 
behindthecorner.nl/popmagazine

“WE WILLEN MEER 
MENSEN VAN HEINDE 
EN VERRE. DUS 
SPREAD THE WORD”

Tekening: Ronald Peet

Foto: Ronald Falke



Uitverkochte Oranjeavond
Vorden - De traditionele Oranje-
avond van Oranjevereniging Vorden 
werd zaterdagavond voor Konings-
dag gehouden in Kulturhus ‘t Dorps-
centrum. Voor een uitverkochte zaal 
speelde Toneelvereniging Veldwijk 
het blijspel ‘Triene hef de boks an’.

Al om half acht was het al een drukte 
van belang in en rond het Kulturhus. 
Bestuursleden van Oranjevereniging 
Vorden waren tot het laatst druk met 
het bijzetten van stoelen om alle be-
langstellenden te kunnen laten zitten. 
Toen eindelijk om 20.10 uur voor-
zitter Frank van Setten het publiek 
welkom kon heten was de zaal meer 
dan gevuld. Een uitverkocht huis! 
Waaruit maar weer eens blijkt dat ook 
voor een dergelijk blijspel de men-
sen nog steeds graag komen. Na het 
welkomstwoord en het zingen van 
het Wilhelmus was het de beurt aan 

de toneelspelers van de Veldwijk. En 
dat deden ze met verve! Zonder de 
andere toneelspelers tekort te doen, 
moet toch wel worden gezegd dat 
‘Triene werkelijk de boks an had’ en 
de hoofdrol speelde in dit komische 
blijspel. De rol werd op een voortref-
felijke wijze vertolkt door Jose Mok-
kink-Eulink. De rol van Triene was 
haar op het lijf geschreven. Ook Appie 
Winkels kon zich geheel uitleven in de 
rol van de uitgekookte veearts dokter 
Nieters, die niet alleen veearts bleek te 
zijn, maar ook een hele negotie bleek 
te hebben. Voor elk probleem dat zich 
voordeed had dokter Nieters wel een 
oplossing voorhanden. Maar dat koste 
natuurlijk wel de nodige pecunia! Al 
met al kan Oranjevereniging Vor-
den terugzien op een zeer geslaagde 
avond. Na afloop van de voorstelling 
was het voor velen nog gezellig toeven 
in het Kulturhus.

   

Kerk en Radio
Zelhem - In het interkerkelijke pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoeting’ 
bij Radio Ideaal zijn voor de komen-
de uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd.

In de uitzending van 11 mei zal Ds. 
Fini van Zoelen van de Protestantse 
Gemeente Steenderen een overden-
king houden. Op maandag 18 mei is 
er een overdenking te beluisteren van 
Ds. T.P. Wiersum uit Wichmond. De 

kabelfrequenties van Radio Ideaal zijn 
voor heel Oost-Gelderland: FM 91.1 of 
94.00. De etherfrequenties zijn 105.1 
t/m 107.7 en via internet: www.ideaal.
org.
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden 
via Radio Ideaal. Muzikale verzoekjes 
kunnen t/m vrijdags voor de uitzen-
ding aangevraagd worden via het tel. 
no. 0314-622878.

EvaSchuurman
Column

Vorden - Vorden vierde vorige week maandag groots Koningsdag. Hoewel? 
Voorzitter Frank van Setten van Oranjevereniging Vorden moest nog wel even 
wennen. “Het zit er nog zo ingesleten. En het ‘bekt’ ook zo fijn: Koninginne-
dag.” Tot vier maal toe vergiste hij zich tijdens de aubade. Maar geen kniesoor 
die daarover maalde. “Het is goed dat weer met z’n allen bij elkaar zijn op dit 
vroege uur.” Traditioneel werden door de jonge Vordense scouts van Scou-
ting David G. Alford de nationale, de provinciale en gemeentelijke vlag in het 
plantsoen rondom het beeld van dichter Staring onder het zingen van het Wil-
helmus gehesen. Aansluitend ontbrak even de kreet ‘Leve de Koning’ uit de 
mond van Van Setten. Maar het was oud-voorzitter Johan Norde die spontaan 
uit het publiek de kreet alsnog liet vallen. Daarna begeleidde Harmonie Vor-
den de aanwezigen bij het zingen van het Vordense volkslied.

De aubade vond voor het eerst op 
en voor het bordes van Kulturhus ‘t 
Dorpscentrum plaats. En dat bleek 
een veel betere locatie te zijn dan het 
Van Arkel plantsoen. Wethouder Jan 
Engels van de gemeente Bronckhorst 
wenste alle Vordenaren een prettige 
Koningsdag in de ‘Parel van Gelder-
land’ toe. En dat was niet aan do-
venmansoren gezegd. Rond half tien 
kwam Vorden langzaam op stoom. 
In ‘t Dorpscentrum vermaakten San-
der Berendsen en Barry Römer van 
kindertheater Warboel de jongste 
Vordense jeugd met hun interactieve 
programma dat een grotere toeloop 
had verdiend. Aansluitend konden 
de kinderen zich vermaken met kin-
derspelen op het plantsoen voor de 
Hervormde kerk. De schietcommis-
sie voor het traditionele vogelschieten 
had zich geïnstalleerd op de nieuwe 
locatie achter Het Meestershuis naast 
de Dorpsschool. De commissie kon 
158 schutters inschrijven. In de twee-
de ronde haalde Nico Ligtenberg de 
laatste resten van de houten vogel 
naar beneden en werd ‘s middag tot 
Koning gekroond. Hij koos zijn doch-
ter Evi als Koningin. Voor de eveneens 
als sinds mensenheugenis op deze 
Oranjedag georganiseerde fietsori-

enteringsrit bestond ook een goede 
belangstelling. Zo’n tachtig deelne-
mers gingen van start voor een rondje 
‘Rondom Vorden’. De familie Lubbers 
was slimste en behaalde de hoogste 
puntenscore. De keus van Oranje-
vereniging Vorden en Aanspanning 
In de Reep’n om het ringsteken te 
verplaatsen voor een ‘rondje’ voor de 
Hervormde kerk pakte goed uit. Rita 
Houwen prikte de meeste ringen naar 
beneden. Intussen was het gezellig 
druk bij de verschillende horecaon-
dernemingen en ging hier en daar al 
swingend een voetje van de vloer.

In de middaguren stroomde Vorden 
nog voller. Zo’n veertig kinderen in 
de leeftijd van zeven tot en met der-
tien jaar vermaakten het publiek als 
levende standbeelden tijden Kids Li-
ving Statue. Levende kleurrijke stand-
beelden werden er gevormd door vijf 
solisten, twaalf duo’s, drie trio’s en 
een kwartet. Als winnaars kwam het 
meidenkwartet Famke, Lucy, Sira en 
Mirthe uit de bus. ‘s Avonds was het 
vooral de jeugd die zich vermaakte in 
het centrum van het dorp met de mu-
zikale inbreng van onder meer de top-
orkesten als Papa di Grazzi (tent Hotel 
Bakker) en Vibe (De Herberg).

Feeërieke vuurwerkshow
Traditiegetrouw werden de activitei-
ten op Koningsdag afgesloten met een 
groots vuurwerk op de weide voor Kas-
teel Vorden op de hoek van de Ruur-
loseweg/Hosterkamp. De kleurrijke en 
feeërieke vuurwerkshow werd dit jaar 
gesponsord door de nieuwe vestiging 
van Albert Heijn van Wilbert en Yvon-
ne Grotenhuys.
Het bestuur van Oranjevereniging Vor-
den had eind vorig jaar op de Kerst-
markt een enquête gehouden en daar-
uit bleek dat de Vordense bevolking 
dit onderdeel het meest waardeerde. 
De Oranjevereniging is met Wilbert en 
Yvonne Grotenhuys in haar nopjes met 
deze nieuwe sponsor. De vuurwerkma-
kers van de firma Katan uit Ulft hadden 
dit jaar extra groots uitgepakt. Het pu-
bliek genoot met volle teugen van de 
kleurrijke en feeërieke vuurwerkshow. 
Al met al kan Oranjevereniging Vorden 
met voldoening terugkijken op een ge-
slaagde Koningsdag 2015.

Uitslagen Koningsdag 

Vogelschieten: Romp: Koning: Nico 
Ligtenberg, Koningin: Evi Ligtenberg, 
Kop: Michiel Geitenbeek, Rechter-
vleugel: Wietse ten Kate, Linkervleu-
gel: Bennie Bloemendaal, Staart: Roy 
Kortstee.

Oriënteringsrit: Olde Hoge, Fam.Lub-
bers, Fam Plasman, B.E.P.Y.

Ringsteken: 1. Rita Houwen, 2. Ellen 
Rabelink, 3. Sylvia Pijnakker

Kids Living Statues: 1.Famke, Lucy, 
Sira en Mirthe, 2. Mees Addink, 4. Jill 
Wissink en Isa Groot Jebbink

   

Hoog niveau Bakker Junior Songfestival
Vorden - Het is algemeen bekend, 
Vorden beschikt over veel jong zang-
talent. Dat bewees ook het Bakker 
Junior Songfestival op Koningsdag. 
Acht jeugdige acts in de leeftijd van 
acht tot achttien jaar beklommen het 
podium in de tent tegenover Hotel 
Bakker.

De juryleden Mariska Hekkenberg, 
Symone Boerstoel en Jenneke Roeke-
visch hadden er een flinke kluif aan om 
de winnaar aan te wijzen. Uiteindelijk 
werd Verena Schieven met het num-
mer Hurt van Christina Aguilera tot 
winnares uitgeroepen met haar gou-
den keeltje.
Ze ontving uit handen van de winnaar 
van vorig jaar Ties Legtenberg de zil-
veren microfoon en een opname in de 

geluidsstudio van Mariska Hekkenberg 
in Epse. De aanmoedigprijs ging naar 
Jet Smit met het nummer Litte Mix van 

Wings. Zij mag binnenkort een optre-
den verzorgen in Theater Onder de 
Molen in Linde.

Voorzitter Frank van Settten tijdens de aubade met de schutterskoning en -koningin van vorig jaar. Foto: Rob Schmitz

Koningsdag Vorden

Prima sfeer en volop gezelligheid

Drijven
Toen Eva laatst zag hoe er achthon-
derd mensenlevens weggespoeld 
werden in de Middellandse Zee, 
dacht ze dat er niets ergers gebeu-
ren kon. En toen schudde de wereld 
ineens letterlijk op haar grondves-
ten.

‘k Las dat de duur van het halen van 
een zwemdiploma door ouders te 
lang bevonden wordt.
Luguber genoeg zag ik daarna op een 
foto een meisje drijven. Een beetje zij-
waarts, kabbelend bijna. Ze leek een 
levensechte pop, zo eentje die mijn 
nichtje verloor toen we eens door de 
grachten van Amsterdam voeren en 
zij even niet oplette.
Onze boot keerde. En haar pop werd 
gered. Net als dat jongetje, vanonder 
grijs en dof puin.
In een land hier ver vandaan.
Ik durf zomaar te gokken dat ze niet 
zwemmen kon, het drijvende meisje. 
Dat het water haar altijd al aan de lip-
pen gestaan heeft
en de verdrinkingsdood slechts 1 
druppel later kwam.
En al had ze kunnen zwemmen, wat 
moet je beginnen in een ijskoude zee 
van onmacht? Drijvend op de stroom 
van een ander? Biddend dat je aan-
spoelt in een beloofd land.

Zag op de verstilde foto bijna haar 
haren zachtjes dansen in het water.
De vlekken van haar jurkje meegeno-
men worden in de golven.
Het vies onder haar nagels zich 
schoonspoelen in het zout.
Jammer alleen dat er zich geen bel-
letjes vormden op de plek van haar 
hoofdje..
Geen adem meer, wel rust. En duide-
lijkheid.
Niet meer zoeken, dromen, wensen, 
hopen. Thuiskomen in de dood.

Hij leefde nog wel, na vijf hele dagen 
donkere eenzaamheid.
Zachtjes huilen in een grot van puin.
En dan, bovenkomen als onoverwin-
nelijke trofee.

Om vervolgens nooit meer thuis te 
zijn.

Gek genoeg ben ik niet woest geweest 
of onmachtig, ‘k heb alleen heel lang 
gekeken naar het stof in zijn ogen.
Waarachter tranen letterlijk vochten 
voor een weg naar buiten.
Daar zat ik dan, in de branding van 
mijn eigen veilige haven.
Tussen mijn rotsvaste muren.
Totdat het zoute water uit haar ha-
ren, zich in mijn ogen prikte.
En zijn stof zich om mij heen vormde, 
als een web van verslagenheid.

Eigenlijk had ik best een rot week, 
maar ach. ‘Who fucking cares any-
way?’ Ik kan nog altijd zwemmen. 
Mijn leven staat nog overeind.
Heb ik ooit gedacht dat het water me 
aan de lippen stond, dan sloot ik de 
voordeur en plaatste extra zandzak-
ken op de mat.
Schudde mijn wereld ooit op haar 
grondvesten, dan bleef alles altijd 
overeind. Huilde ik ooit in het donker, 
dan ging altijd vanzelf weer ergens 
een lichtje aan.
Zocht ik ooit een nieuwe kade, dan 
was ik altijd - nog steeds - thuis.
Omdat de mensen die mijn thuis ma-
ken, bij me zijn. Wij zullen - waar dan 
ook - nooit heimwee hebben, want 
we zijn samen.

Mijn kinderen zijn drijvend geboren, 
met de neus boven water.
Kirrend en spetterend. Als ze onder-
duiken, komt ze altijd boven.
Met de haren in het gezicht geplakt 
en een fonteintje uit de mond.
Als ze ooit bedolven worden, dan is 
het slechts door een puinbak aan 
liefde.
En als ze het ooit wagen te verdrin-
ken, dan is dat slechts in zeeën van 
tijd.

Je tilt me op en neemt me mee,
naar nergens heen en geen idee.
Ik drijf op jou, het is oké.
Jij bent mijn vest, wij zijn de zee.

De deelnemers aan het Junior Songfestival. Foto: Rob Schmitz.
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heerlijk

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

Praktijk voor tandprothese en 
implantologie, Paardenwal 3, 
Zutphen. Tel. 0575 - 545953

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

Klikgebit in combinatie met implantaten in 
een tandenloze onderkaak. Als u geen eigen 
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn

  
 

Bij Hoedenatelier Frida Pelgrum

Kunst- en ambachtenmarkt 

 
Diverse demonstraties: hoeden, beeldhouwkunst, 
bloemschikken, edelsmid, kantbreien, kantklossen, 
keramiek, korfvlechten, schilderijen, sieraden, 
papierscheppen, stoelenmatten, tiffany, 
quilten, weckpot, weven, zijdeschilderen, etc.
Tentoonstelling: antieke tractoren en 
landbouwgereedschappen.  

 
 

 

Goed gemutst weekend!

OPEN
HUIS!

9 & 10 Mei 
10.00 - 17.00 uur

Gratis entree

Hamminkweg 4
7251 RB Vorden

tel.: 057-5551267
www.fridagoedgemutst.nl

DAGVERS GESTOKEN
GESCHILD OOK MOGELIJK

ASPERGEBEDRIJF

mts G. ten Broeke

7 dagen per week geopend 

van 8.00 tot 20.00 uur.

Rossweg 24, 7245 NK Laren
Aan de weg van Laren naar Lochem

Tel. 0573-251548

ASPERGES

Hebt u belangstelling voor 
BEELDHOUWEN IN STEEN?

 9 MEI start een cursus van 
acht zaterdagochtenden.

Voor beginners en gevorderden, op de 
mooie lokatie de Velhorst, nabij Almen.
Gereedschap en werkbokken aanwezig.

info: Saskia Koning 06-25024684Een leven lang
zorgeloos genieten
met de kunststof kozijnen, (garage)deuren, 
serres, veranda’s en vensterluiken van MRB

Ruurloseweg 118, 
Vorden (‘t Medler)

Tel. 0575-559 232 www.mrb-lensink.nl

Vo
rd

en

Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden



Voorverkoop Høken in
Toldiek gestart
Toldijk - Ook dit jaar zal er weer een 
weekend Høken in Toldiek plaats-
vinden! Vrijdagavond 26 juni opent 
het terrein achter J.J.C. Flophouse 
om 20.00 uur.

Singer/songwriter Ralph de Jongh zal 
het spits afbijten met een set onver-
valste blues. Ralph won meerdere ma-
len de Dutch Blues Challenge en tourt 
momenteel door het hele land na de 
recente release van zijn nieuwe CD 
‘Sun coming up’. Hij heeft een rauwe 
blues à la Seasick Steve en een mu-
zikale vader (en fan) Harry Muskee. 
Vervolgens zal Normaal het podium 
betreden voor een avondvullende set 
met oude en nieuwe klassiekers. Als 
onderdeel van de Veldtocht 2015 wudt 
dat zeker deurdonderen!

Zondag 28 juni wordt gestart om 11.00 
uur met het traditionele Koffieconcert. 
Er is weer een gevarieerd programma 
samengesteld, met Blaaskapel Stesti, 
The Pogues coverband ‘The Bottles 
of Smoke’ en Traveling Wilburys co-
verband ‘Traveling Wilburys NL’. Aan 
het begin van het Koffieconcert mag 
Blaaskapel Stesti niet ontbreken. De 
heren en dames van dit blazersen-
semble uit Boxmeer trappen sinds 
jaar en dag het Koffieconcert af en 
zullen ook dit jaar de gasten sfeervol 
naar binnen geleiden. Wie kent The 
Pogues niet? Deze Iers-Engelse folk/
punkband wist het publiek met hun 

opzwepende mix van rauwe zang en 
folky melodie de laatste decennia van 
de vorige eeuw en masse op de ban-
ken te krijgen. The Bottles of Smoke 
doen dit anno 2015 nog eens dunne-
tjes over. Feest gegarandeerd. Trave-
ling Wilburys was een gelegenheids-
formatie uit het eind van de jaren 
‘80 met als leden onder andere Ge-
orge Harrison, Roy Orbinson en Bob 
Dylan. Deze supergroep bracht twee 
cd’s uit, maar traden nooit op. Trave-
ling Wilburys NL, een combinatie van 
leden van Poor John en The Heinoos, 
brengt de beste nummers van de Wil-
burys met maar liefst vijf leadzangers 
en te gekke samenzang. Genieten! De-
ze middag wordt afgesloten met het 
hoogtepunt: een zonnige set van Nor-
maal! Hierover geen extra informatie: 
iedereen weet dat het prachtig is.

Kaarten voor de vrijdagavond kosten 
€ 22,50 (incl. € 0,50 V.V.K.-kosten) in 
de voorverkoop en € 25,- aan de kas-
sa. Kaarten voor de zondag kosten € 
17,50 (incl. € 0,50 V.V.K.-kosten) in de 
voorverkoop en € 20,- aan de kassa. 
De voorverkoop is gestart op 1 mei in 
J.J.C. Flophouse, waar de vrijdag vol-
ledig in het teken stond van Høken in 
Toldiek. Bij de voorverkoopadressen 
zijn de kaarten verkrijgbaar vanaf 2 
mei tot tot 25 juni 20.00 uur.
   

 ▶ www.flophouse.nl
   

Kunst4daagse kunstenaars 
ontmoeten elkaar
Bronckhorst/Vierakker - Dit negen-
de jaar kunst in Bronckhorst is de 
Kunst10daagse een Kunst4daagse 
geworden waar vele kunstenaars, 
galeriehouders en (gelegenheid)
kunstlocaties hun poorten openen 
voor een breed publiek. Kunste-
naars, hun partner en genodigden 
ontmoeten elkaar aan de vooravond 
van de Kunst4daagse in het Ludge-
rusgebouw in Vierakker.

Het Ludgerusgebouw heeft in haar 
geschiedenis altijd een belangrijke 
functie gehad in de gemeenschap 
Wichmond-Vierakker. Opgericht als 
school en gaandeweg uitgebouwd 
voor meer doeleinden, zoals gymzaal, 
bibliotheek, bank, verdeelcentrum 
van graan en eieren maar bovenal pa-
rochiehuis. Een aantal verenigingen 
vinden hier hun thuisbasis nog en 
ook voor feesten en partijen komen 
de mensen uit de buurt graag naar het 
Ludgerus.
Het Ludgerus opent eveneens de deu-
ren voor de kunst4daagse (locatie 6) 
met werken van Marry Brentjes en 
Joke Niekerk. Marry schildert men-
sen, wel of niet in beweging, en ook 
landschappen. Sfeer en kleurcom-
posities zijn belangrijke elementen 

in haar werk, wat realistisch is in een 
losse toets. Joke Niekerk maakt direct 
werk wat soms neigt naar abstractie: 
kan kleurrijk zijn, maar ook compo-
sities in blauwen en grijzen hebben 
haar interesse.

De opening van de Kunst4daagse 
Bronckhorst is op woensdagavond 13 
mei in het Ludgerusgebouw, Vierak-
kersestraatweg 37 in Vierakker van 
17.00 tot 19.00 uur. Kunstenaars, hun 
partners en genodigden maken ken-
nis met elkaar. Door een fotopresenta-
tie van de werken van alle kunstenaars 
krijgt iedereen een mooie indruk van 
wat zij presenteren.

Belangstellenden die kennis willen 
maken met de kunstenaars en hun 
werk worden van harte uitgenodigd 
van donderdag 14 mei t/m zondag 
17 mei de verschillende locaties te 
bezoeken. Bezoekers zijn vier dagen 
lang tussen 11.00 en 17.00 uur wel-
kom bij de kunstenaars op hun loca-
ties. Alle fietsroutes zijn te vinden in 
de brochure bij Weekblad Contact en 
staan al op de website.
   

 ▶ www.kunst4daagsebronckhorst.nl

Ruurlo - ‘Samen ondernemen is de 
weg naar succes’. Dat is de motto dat 
Stichting IJzersterk Ondernemen 
hanteert. Vrijdag 1 mei werd de der-
de vestiging van IJzersterk Onder-
nemen in Ruurlo officieel geopend. 
In het voormalige kantoorpanden 
en bedrijfsruimten van Trans-
portbedrijf Van Donkelaar aan de 
Spoorstraat leidt Ria van Donke-
laar de vestiging. Eerder opende de 
stichting vestingen in Ulft en Gen-
dringen.

IJzersterk Ondernemen richt zich op 
iedere zakelijke professional. In het 
begin lag de focus vooral op de star-
tende ondernemer, maar gaandeweg 
verbreedde het concept zich. IJzer-
sterk Ondernemen is een concept 
dat werkplekken en bedrijfsruimten 
biedt aan zelfstandige ondernemers. 
Tientallen belangstellenden kwamen 
vrijdag een kijkje nemen tijdens de 
open dag. “Het concept van ijzersterk 
ondernemen is heel eenvoudig: be-
taalbare werkplekken bieden in een 
professionele omgeving”, zo verklaart 
Ria van Donkelaar.

Werkplekken in 
een professionele 
omgeving

Een van de bedrijven die een plek in 
het verzamelgebouw heeft gevonden 
in het voormalige kantoorpand van 
het transportbedrijf is Jelle van de 
Wolf uit Steenderen. Hij runt zijn een-
mansbedrijf VDW Images een onder-
neming die zich gespecialiseerd heeft 
in fotografie en fotobewerking. Fred-

dy Borghuis uit Ruurlo is een van de 
ondernemers die gebruik maakt van 
de voormalige bedrijfspanden van 
Van Donkelaar. Borghuis runt sinds 
2012 een zelfstandig transportbedrijf. 
Begonnen met een trekker is het be-
drijf inmiddels uitgegroeid naar drie 
transport eenheden die zich gespeci-
aliseerd heeft in koeltransport. Aviko 
uit Steenderen is een van zijn grote 
opdrachtgevers. “Ik zocht een loca-
tie waar ik mijn vrachtauto’s in het 
weekeinde kon parkeren. En die heb 
ik gevonden op het bedrijfsterrein en 
in een van de panden van mijn voor-
malige werkgever. Een prima locatie. 
Veelal zijn de transportwagens na-
tuurlijk onderweg.

Maar in het weekeinde staan ze in 
Ruurlo geparkeerd”, aldus de zelfstan-

dige transportondernemer. In het ka-
der van de open dag vroeg Borghuis in 
samenwerking met Politie Berkelland 
aandacht voor de ‘dode hoek’ van 
een vrachtwagenchauffeur. Bezoekers 
konden zelf ervaren hoe het zicht van 
een chauffeur vanuit zijn cabine is. 
Wevers Financieel Advies uit Ruurlo 
verzorgde ook de nodige informatie 
aan de bezoekers en voor de ‘kleine’ 
ondernemers was er een springkus-
sen. De organisatie was samen met 
Ria van Donkelaar in handen van Co-
con organiseert, Therese en Andres de 
Mol, hoe kan het ook anders hebben 
een perfecte middag georganiseerd, 
zo kon de ondernemer de workshop: 
de ondernemer en de impact van so-
cial media volgen, deze werd door de 
deelnemers met enthousiasme ont-
vangen.

Bronckhorst - Dit jaar is de Kunst-
10daagse een Kunst4daagse gewor-
den waar vele kunstenaars, galerie-
houders en kunstlocaties hun poor-
ten openen voor een breed publiek. 
Deze week aandacht voor de mooie 
(fiets)route van 21 kilometer in en 
rond Hengelo.

Hengelo staat in de wijde omtrek be-
kend als het Paardendorp. Dit van-
wege de jaarlijkse paardenmarkten 
tijdens de dorpskermis in juli en de 
vele paardenwedstrijden die gehou-
den worden rondom het dorp. An-
dere evenementen zijn de jaarlijkse 
ronde van de ONK motorwegraces 
gereden op het stratencircuit de Var-
sselring, kermis en carnaval en een 
dweilfestival.

De gemeente Hengelo was tot 1 ja-
nuari 2005 zelfstandig, daarna werd 
deze samengevoegd met buur-
gemeenten Hummelo en Keppel, 
Steenderen, Vorden en Zelhem tot 
de gemeente Bronckhorst. Er werd 
een nieuw gemeentehuis gereali-
seerd, wat in januari 2010 in gebruik 
werd genomen. Dit gemeentehuis is 
in 2012 uitgeroepen tot duurzaamste 
gemeentehuis van Nederland.

De parkeerplaats is start- en eind-
punt van deze fietsroute. Waar 
vroeger de stoomtram keerde in de 
Tramstraat, exposeren broer en zus 
Wim en Mar hun schilderijen in de 
tuin van Marja. Dorpjes, strandland-
schapjes, portretten en bloemen zijn 
hun specialiteit in acryl en olieverf.

Het Kollektief
De Tuinslak aan de Oude Varssel-
seweg 2 (locatie 2), sinds november 
1994 de exclusieve importeur van 
oud-Engelse tuinornamenten, biedt 
expositieruimte voor de werken van 
Het Kollektief Achter de Bleijke. Son-
ja Tieks, Hans van Veelen, Jan van 
Campen en Helma Verhaart laten ke-
ramiek en beelden zien en van Kkwa-
draat is er buitenkunst. Gastkunste-
naars zijn Mo van Laake en Teun An-
ders. Dagelijks zijn er voorstellingen 
van Anke’s poppentheater, worden 
verhalen verteld en is er livemuziek.

Schilderscollectief ‘t Penseel heeft 
naast de overzichtstentoonstelling in 
Vorden een tweede locatie bij de Ra-
bobank aan de Raadhuisstraat 19 in 
Hengelo. Daar zijn acht deelnemers 
Special Guests. Marcel de Boer, Jo-
pie Gossink, Joke van der Klink, Rita 
Polman, Wim Romer, Bertha Rue-
sink, Carel Swaan en Rijkje Eggers-
man werken in (kleur)potlood, olie-
verf, aquarel of acryl. Zeer de moeite 
waard om even naar toe te rijden.

Aan de Waarleskamp 38 (locatie 15) 
is de expositie van Geert Jan Ooster-
huis. Al 25 jaar is hij keramist, eerst 
voornamelijk als pottenbakker. Later 
ging hij aan de slag met diverse klei-
soorten, bijvoorbeeld porseleinklei. 
Hij maakt creaties, zoals sieraden en 
gebruikt meerdere technieken van 
stoken: dichte oven, raku en naked 
raku. Zijn werken krijgen kleur door 
passende glazuren.

Alle fietsroutes zijn te vinden in de 
brochure bij Weekblad Contact en 
staan al op de website.

   

 ▶ www.kunst4daagsebronckhorst.nl

Werk van Geert Jan Oosterhuis, in naked raku techniek gestookt.

Aantal ondernemers die gevestigd zijn in nieuwe onderkomen.

Kunst4daagse Bronckhorst van 14 t/m 17 mei 2015

Kennismaken met deelnemers Hengelo

Derde vestiging IJzersterk Ondernemen geopend

‘Prima locatie voor mijn onderneming’

Frits van Amerongen
exposeert bij De Wiersse

Voorbeeld zomertentoonstelling.

Vorden - Frits van Amerongen ex-
poseert onder het motto ‘De Genius 
Locii’ de geest van de plek’ in de ko-
mende maanden een deel van zijn 
werk bij De Wiersse aan de Ruurlo-
seweg tijdens de openstellingen van 
de tuinen.

Geboren en getogen in deze streek 
ontwikkelde Van Amerongen (1944) 
een grote liefde voor het landschap. 
De tentoonstelling is te zien op de 
open dagen van de tuinen op 14, 24 en 
25 mei en 19 en 26 juli, alsmede bij de 
tuinrondleidingen die vertrekken op 
de donderdagen van 7 mei tot en met 
23 juli alsmede op zaterdag 6 juni en 
4 juli (10.30 uur). Een groepsbezoek 
op afspraak is ook mogelijk. Alle op-
brengsten worden gebruikt om de tui-
nen van De Wiersse te onderhouden.

25Kunst & CULTUUR



www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

• Inkoop oud goud

Fietspakker.nl  

E-bikes - Stads - Sports - Lifestyle en Kinderfietsen

Broederenkerkplein 1-7, Zutphen
Spittaalstraat 55, Zutphen • Tel.: 0575 - 767599

fietspakker.nl is een onderdeel van: addink tweewielers

MEIMARKT AANBIEDING 17 MEI 

RESERVEER DE FIETS OP DE SITE OF 

BESTEL DIRECT OP FIETSPAKKER.NL

Gazelle Orange EM 
Bosch Nuvinci
van € 2999.- 
voor 

€ 2199.-

Batavus Milano Bosch
In diverse kleuren leverbaar 
(kijk op de site)

van € 2624.- 
voor 

€ 2149.-

Evo Bike Middenmotor
van 
€ 1499.- 
voor 

€ 1149.-

Pegasus Siena Bosch
van € 2199.-  voor € 1799.-   
(model 2014)

van € 2399.-  
voor 

€ 1999.-  
(model 2015)

E-Bikes met middenmotor

“EL ENCUENTRO” 
- cursussen SPAANS 
 les in kleine groepen of privé
- start intensieve cursus: week 22

- start reguliere cursussen: week 38

ook: 
- Nederlands als Tweede Taal
- vertalingen: 
 Spaans-Nederlands en 
 Nederlands-Spaans

www.el-encuentro.nl

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

Meer dan alleen een uitzendbureau, 
dat is Match 4U.
Bij ons draait het om mensen.
Dat is onze toegevoegde waarde.

Examenkandidaten m/v

Doe jij dit jaar examen en wil je daarna graag 
aan het werk?

Functieomschrijving
Na de examens en in de vakantieperiode heb-
ben wij diverse banen die geschikt zijn voor 
examenkandidaten. Het werk is veelal van uit-
eenlopende aard en hierbij kan je denken aan 
werken in een magazijn, in de productie, in de 
groenvoorziening of bijvoorbeeld de horeca. 

Heb jij interesse in een vakantiebaan? Dan 
horen we graag van jou! Kom bij ons binnenlo-
pen of bel ons op 0573-250185.

Junior Assistent Accountant m/v

Wil jij een carrière in de accountancy? 
Dan is dit DE kans!

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in de regio 
Deventer/Zutphen zijn wij met regelmaat op 
zoek naar junior assistent accountants. Als je 
een carrière ambieert in de accountancy, dan 
is dit de perfect opstap! In de functie van junior 
assistent accountant ben je verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van administratieve werk-
zaamheden ten behoeve van diverse klanten. 
Je voert alle werkzaamheden uit ter voorberei-
ding van het samenstellen van de jaarrekening. 
Veelal betreffen het functies waarin je kan door-
groeien. Mocht je net je HBO opleiding hebben 
afgerond, dan past deze functie goed bij je. 
Ook als je nog bezig bent met je HBO opleiding 
richting accountancy/bedrijfseconomie of gelijk-
waardig, zijn er zeker mogelijkheden.

Machinaal Houtbewerker m/v

Ben jij een ervaren CNC machinaal houtbe-
werker en op zoek naar een fulltime functie?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het 
instellen en bedienen van CNC machines voor 
het maken van diverse meubels. Het is belang-
rijk dat je snel kunt schakelen tussen diverse 
werkzaamheden en dat je over een goed tech-
nisch inzicht beschikt. Als machinaal houtbe-
werker werk je zelfstandig en zorg je voor een 
volledige juiste verwerking van de productie 
orders, van het controleren van de opdracht, 
het bepalen van de gereedschapskeuze tot het 
controleren van het proces en het nameten van 
het product.

Tekenaar/werkvoorbereider m/v

Ben je op zoek naar een veelzijdige functie 
en heb je ervaring met Solid Edge 3D?

Functieomschrijving
In de functie van Tekenaar/werkvoorbereider 
ben je verantwoordelijk voor het wijzigen, teke-
nen en werkvoorbereiding van alle constructies 
en detailtekeningen van machines. Voor deze 
functie is het van belang dat je aantoonbare 
werkervaring hebt met een 3D tekenprogram-
ma, bij voorkeur Solid Edge. Als Tekenaar/
werkvoorbereider zorg je voor het juiste produc-
tieproces. Daarnaast houdt je je ook bezig met 
het verwerken van nieuwe delen in het assor-
timent, aanpassingen maken op het bestaand 
assortiment of je assisteert bij klant specifieke 
opdrachten.

Allround metselaar m/v

Ben jij een allround metselaar?

Functieomschrijving
In de functie van allround met-
selaar ben je verantwoordelijk 
voor divers metselwerk. Het gaat 
met name om klein bouw. Naast 
metselwerk ben je ook verant-
woordelijk voor o.a. tegelzetten 
en stukadoors werk. Kortom onze 
opdrachtgever is echt op zoek 
naar een allround vakman.

Sportieve toppers gezocht!
Warnsveldse Boys is 
met ingang van het 
seizoen 2015-2016 op 
zoek naar trainers voor 
haar C1 en D1 selectie. 
Beide teams komen uit 
in de 1e klasse.

Functie eisen selectietrainer C1 en D1 
• Twee maal in de week trainen
• Coachen van het team op de 

wedstrijddag (zaterdag)
• Actief selectiebeleid voeren
• Nauwe samenwerking met overige 

trainers en Coördinatoren
• Ruime, aantoonbare ervaring in het 

trainen van jeugdteams. Een diploma JTV 
of hoger is een pre.

Voor verdere informatie zie: 
www.warnsveldseboys.nl
Reacties naar: 

p.kerkemeijer@gmail.com



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

Uitgave: Weevers
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
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers
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.

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, Postbus 22, 7250 AA Vorden. Dubieuze of anonieme opgaven 
worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer af te halen 
bij het kantoor van opgave bij Weevers. 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.

Medische diensten 
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 af-
wijken, 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.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het 
maken van nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw 
huidige kunstgebit. Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 
of 06-51446299.

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

Tandarts:
9-10 mei: D. Stolk, Ruurlo, 0573-452021
14-17 mei: R.C. Boersma, Vorden, 0575-551908, Hemelvaart.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

Belangrijke telefoonnummers
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, Dorpsstraat 16.
Voor aangift e kunt u een afspraak maken. 
Aangift e 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 buiten-
gebied). 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 leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (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-hulp-
middelen 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 eerst-volgende 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, 
zeven 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 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 thuis-
begeleiding. 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.

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag 
een verpleegkundige aanwezig. Vordenseweg 12, 
7231 PA Warnsveld. Tel.(06) 20 58 55 54, 
e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er 
terecht met vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, 
jeugd en opvoeding, schulden of werk. Telefonisch zijn de 
teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. Ook e-mailen is mo-
gelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en openingstijden 
vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel (0575) 55 34 05. 
Voor alle activiteiten en curssusen. De inloop- en spreekuur-
tijden zijn van dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 11.00 uur.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink, 
w.gotink@welzijnvorden.nl. 
Informatie: info@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

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, 
Lichaamsgerichte 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. Afgift e 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

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? 
Schakel het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners 
van Bronckhorst. Telefonisch spreekuur maandags van 
18.00-19.00: 06-52662996 
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek, tel. (06) 83 03 90 05.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 10 mei, 10.00 uur, ds. J.W.T. Nieuwenhuis, Den Ham. 
Kapel in de Wildenborch
10.00 uur: mevr. H.M. Luesink-Mombarg uit Hengelo Gld
1e C: Diaconaal werk (IKA); 2e C: Eredienst & kerkmuziek. 
Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst 
in de Gereformeerde kerk, 9.00 uur: ds. H. Gijsen, Holten.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Nederlands Bijbel, Genootschap.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 10 mei, 10.00 uur: ds. F. van Zoelen uit Zutphen.
Kapel in de Wildenborch
10.00 uur: mevr. H.M. Luesink-Mombarg uit Hengelo Gld
1e C: Diaconaal werk (IKA); 2e C: Eredienst & kerkmuziek. 
Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag, gezamenlijke dienst 
in de Gereformeerde kerk, 9.00 uur: ds. H. Gijsen, Holten.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Nederlands Bijbel, Genootschap.
   
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 10 mei, 10.00  uur, Ds. Deddie v Alphen, Warnsveld. 
Donderdag 14 mei, 9.00 uur, Ds. Tim Wiersum, hemelvaart.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 mei, 17.00 uur, Eucharistieviering, 
vg. F. Zandbelt, em.-priester, 
Donderdag 14 mei, 9.30 uur, Eucharistieviering, 
vg. pastoor F. Hogenelst, Hemelvaart.

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 mei, 9.30 uur, Woord en Communieviering 
vg. werkgroep.
Donderdag 14 mei, 9.30 uur, Woord en Communieviering,
Locatie: Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe, 
vg. diaken Th. ten Bruin, Hemelvaart. 

 Nette en betrouwbare man, 
middelbare leeftijd, docent 
hbo-opleiding, zoekt op korte 
termijn 3 á 4 kamer woning in 
Vorden e.o. voor ½ tot 1,5 jaar, 
06-45464909.
       

    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.
       

    Veehouders! Zoekt u nog een 
melker, bel mij 0622948008
       

    Leuke aanbieding sjaals en sie-
raden in de Wereldwinkel. Spe-
ciaal voor Moederdag voor de 
helft van de prijs.
       

    KIPPENMESTKORRELS, het bes-
te voor uw GROENTE-SIERTUIN 
en GAZON 25 kg zak 7 euro, 
4 zakken 25 euro. Morsdijk 2, 
Ruurlo. Tel.: 06-12971503.
       

    Gevraagd: weiland voor paar-
den. Tel. 06 -108 75 369. 
       

    Repair Cafe: Zaterdag 9 Mei, 
10.00 - 12.00 uur. Kulturhus Vor-
den. 
       

    Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, Rijks-
straatweg 35, (0575) 52 29 19.
       

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

    Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden 
kunt u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) van 
09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 17.00 terecht voor 
een groot assortiment meubels, 
kleding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, boe-
ken enz..Inbrengen van goed 
verkoopbare artikelen kan tij-
dens openingstijden of d.m.v. 
een telefonische afspraak (06-
44629049) of email: vcdewerf@
gmail.com. Tevens kunt u via 
ons telefoonnummer een af-
spraak maken voor het ophalen 
van spullen.   

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

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

(0575) 84 57 17  •  info@rbmwonen.nl  •  www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  
Oversluiting hypotheek? 

Voor al uw woning taxaties kunt  
u bij RBM WONEN terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl. btw). 

6 t/m 12 mei. Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. 
Dagmenu bĳ ons consumeren € 11,00. (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 6 mei Aspergesoep/Kipfilet Amerikaan, gegratineerd met tomaat, 
spek en kaas, met aardappelen en groente

Donderdag 7 mei Raapstelen stamppot met spekjes, verse worst en jus/
Tiramisu met slagroom

Vrĳdag 8 mei Paprikasoep/Vispotje in roomsaus en witte wĳn, vis en 
aardappelpuree, groente

Zaterdag 9 mei Lasagne Bolognaise met Parmezaanse kaas en rauwkost-
 salade/Ĳs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 
Maandag 11 mei Gesloten
Dinsdag 12 mei Wiener schnitzel met aardappelen en groente/Ĳs met 

slagroom

OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
 high wine, high beer en high thea! 

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque…. kook-
workshop, 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! info@grandbistroderotonde.nl
Wendie en Thomas www.bistroderotonde.nl

Dagmenu’s

Gevraagd voor de eerste 3 weken van juni:

Vakantiewerkers
Firma Lucassen Boomkwekerij

Oude Zutphenseweg 6a • 7251 JX  Vorden • Tel 0575 556722

www.VVVBronckhorst.nl

NU BRONKHORST BIJ 
KAARSLICHT

Grote veiling op onze 
meimarkt 30 mei a.s. 

Op onze website kunt u zien 
welke artikelen worden geveild.

www.veilingcommissie.nl



Compleet incl. 
montage

9150,-

4150,-

Complete 
badkamer 

inclusief tegels

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

*

NU OP ALLE KEUKENAPPARATUUR 
20% KORTING

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

Kom voor meer 

acties naar onze 

showrooms.

LET OP! 

Tot 1 juli 2015 

profi teert u van 

6% BTW 

op de 

montage!


