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Deze week:

Afvallen vóór 
de vakantie?

Feest bij 
volleybalclub 
Dash

Ratti E1 
kampioen

Weer zijn we 
stil voor 
Emiel Pardijs

Verkeersexamen

OPSTAAN, 
Japanse tsunami 
slachtoffers!

Dinsdag 10 mei 2011
73e jaargang no. 10

De eerste prijs werd gewonnen door 
Dick Boerstoel, 2e prijs door de fa-
milie Hukker en de 3e prijs is voor 
Christiaan Wichers en de familie Nij-
enhuis. Gerrit Vlogman vertelde bij 

die gelegenheid dat de insteek van de 
geldwervingscommissie was om te 
trachten voor de kosten van de herin-
richting zelf 125.000 euro bij elkaar 
te brengen. 

‘Het bedrijfsleven heeft in november 
met een bedrag van 19.102 euro voor 
een mooi startkapitaal gezorgd. De 
volgende maanden deden de door ons 
aangeschreven Goede Doelen van zich 
spreken. Verder leverde het schilde-
rijen weekend 4325 euro op, inclusief 
een bedrag van 1250 euro dat voor de 

banken werd betaald. De culturele 
verwenavond bracht 1665 euro op’, 
aldus Gerrit Vlogman. Intussen ging 
ook de huis-aan-huis actie van start. 
Inmiddels uitgegroeid tot een bedrag 
van 48.897 euro. De totale stand is op 
dit moment 120.539 euro. 

Gerrit Vlogman: ‘Om uit de kosten te 
komen moesten we wat de kalender-
verkoop betreft 50 kalenders verko-
pen. Er zijn er echter 846 verkocht. 
50 stuks gaan naar de Open Kerk in 
2012 en de rest gaat in de verkoop 
bij de Bruna en de VVV’, aldus Vlog-
man. Tijdens de bekendmaking van 
de prijswinnaars van de fotowedstrijd 
werden ook fotograaf Rob Schmitz en 
ontwerper Rene Bosch bedankt voor 
hun medewerking.

Winnaars fotowedstrijd
Hervormde Dorpskerk

Vorden - Toen onlangs de 3275 enveloppen voor de huis-aan-huis actie 
t.b.v. van de herinrichting van de Hervormde Dorpskerk werden inge-
pakt kwam de geldwervingscommissie op het idee een fotowedstrijd 
te organiseren. Tijdens een speciale bijeenkomst in gebouw De Voorde 
werden de winnaars in het zonnetje gezet.

Hiervoor kan men zich inschrijven 
voor de damesklasse, gemengde 
klasse en de herenklasse. Een team 
dient uit tenminste vier personen 
te bestaan. Ook jeugdteams in de 
leeftijd vanaf 9 jaar tot en met 17 
jaar kunnen zich inschrijven. De 
jeugd speelt alleen onder begelei-
ding. Het inschrijfgeld voor het 
toernooi bedraagt zeven euro per 
team. De start is vanaf 13.00 uur 
bij ‘t Proathuus.

Men kan zich tot en met 28 mei 
inschrijven, telefoon 0575-556421 
of een e-mail naar 
proathuus@tiscali.nl

Klootschiet-
toernooi 
‘t Proathuus
Vorden - Zondag 29 mei orga-
niseert ’t Proathuus in samen-
werking met de familie Stok-
kink het jaarlijkse klootschiet-
toernooi.

Het Café vindt plaats op de derde don-
derdag van de maand bij Brasserie 
Lettink in Vorden. Vanaf een uur of 
zes zijn de deelnemers daar welkom. 
Om 18.30 begint het programma en 
dat is telkens wat anders. De afgelo-
pen keren hebben verschillende spre-
kers hun woordje gedaan en is er aan-
sluitend lekker gegeten en tot in de 
late uurtjes geborreld. Bij de volgende 
bijeenkomst word je niet vermaakt, 
maar moet je als deelnemer zelf aan 
de slag! Er wordt een workshop Tap-
as-maken verzorgd, waarbij voorop-
staat dat je ook zonder ervaring in de 
keuken lekkere hapjes gaat maken.

Hoewel dit initiatief is ontstaan uit de 
Vordense Ondernemers Vereniging, 
staat het op eigen benen en opent het 
Café de deuren ook voor ondernemers 
die geen lid zijn van de VOV. Elke on-
dernemer met binding in Vorden is 

van harte welkom zich aan te melden 
voor de volgende bijeenkomst op don-
derdag 19 mei. Voor meer informatie 
of aanmeldingen graag mailen naar 
c.smeerdijk@chello.nl

Ondernemers gaan Tapas maken
Vorden - Het Ondernemerscafé 
Vorden is een groeiende netwerk-
vereniging voor ondernemers die 
in en rond Vorden actief zijn. Het 
doel is om op informele wijze in 
contact te komen met andere on-
dernemers.

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

1 bos
pioenrozen

 3.99



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 15 mei 10.00 uur, ds. J. Kool. 

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 15 mei 10.00 uur, mevr. Heynen-Zemmelink, Aalten 

R.K. kerk Vorden:
Zondag 15 mei 10.00 uur, Eucharistieviering, mmv Cantemus 
Domino.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 14 mei 17.00 uur, Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 15 mei 10.00 uur, Woord- en communieviering, he-
ren.

Tandarts
14/15 mei D. Stolk, Ruurlo, tel. 0573 – 45 20 21.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s 11 t/m 17 mei
Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-
dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

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

Woensdag 11 mei Uiensoep met croutons/Karbonade de 

Rotonde met aardappelen en rauwkost.

Donderdag 12 mei Wokki-wokki van kipfilet met rijst en 

rauwkost/griesmeelpudding met slagroom en bessensap.

Vrijdag 13 mei Tomatensoep/Pangafilet picasso met aard-

appelen en seizoensgroente.

Zaterdag 14 mei Saté varkenshaas met pindasaus, frieten 

en rauwkost/ijs met slagroom (alleen afhalen/ bezorgen).

Maandag 16 mei Spinaziesoep/Hollandse biefstuk met 

peperroomsaus, aardappelen en seizoensgroente.

Dinsdag 17 mei Wiener schnitzel met frieten en rauwkost/

ijs met slagroom.

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

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

Te huur grote kamer mgv 
douche wc keuken omg. 
Keyenborg. Tel 0610201574

�

massage en therapie

Xandra Veltman, Baak

www.respectrum.nl
(0575) 44 28 85

spanning

minder 

angst en 

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

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

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

Vlaai van de week
Vers-fruitvlaai € 6,75 

6-8 personen

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze € 6,70

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag
3 meergranenbroden € 6,75

Weekknallers
 
 pakje met 6 reepjes  € 1,95
  
 5 plakjes  € 1,95

Aanbiedingen geldig van di. 10 t/m za. 21 mei

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Te koop/ Te huur vrij-
staande woning in Oost 
Gelre , tevens woningruil 
mogelijk. Voor informatie: 
0651993659

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 16 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Nieuwe oogst
Zespri kiwi’s gold   8 voor 2.99
 green   10 voor 2.99
Hollandse spinazie 1 kilo  0.99
Hollandse rabarber 1 kilo  0.99     
Wegens succes herhaald
Satsuma mandarijnen 20 voor  2.99     
Huisgemaakte lasagna + GRATIS 
bakje rauwkost naar keuze p.p.  7.95     

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

VOORJAARS 
FIETSTOCHT
VVV Ruurlo Zondag 15 mei 
a.s. Start tussen 10.00 en 
12.00 uur, vanaf café-res-
taurant De Keizerskroon, 
Dorpsstraat 15. Afstand ca 
45 km, € 5,- p/p (incl. con-
sumptie) VVV Ruurlo  0573 
453926

�

Bent u een opa of oma die 
regelmatig op de kleinkinderen 
past? U kunt bij ons gratis de 

opleiding tot gastouder volgen. 
U kunt de opleiding individueel 

(thuis) of in groepsverband 
volgen. Meldt u aan bij 

Gastouderbureau ViaViela
Zutphen e.o. zutphen@viaviela.nl

tel: 06-10199918 

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669



Wie had dat gedacht?
Het gaat gebeuren, toch nog onverwacht.....

Wij geven elkaar het ja-woord op vrijdag 20 mei 2011 
om 13.00 uur in Kasteel Vorden.

Jacqueline Golstein
&

Remy Wegman

De Stroet 22
7251 CR Vorden

Op woensdag 18 mei a.s. zijn wij 50 jaar getrouwd

Dik Borgman
en

Annie Borgman-Berenpas
Een ieder die ons met dit heuglijk feit wil feliciteren 
is van harte welkom op onze receptie op donderdag 
19 mei van 15.00 - 17.00 uur in zaal “den Bremer”, 
Z.E.-weg 37 te Toldijk.

Mei 2011
“’t Spiekertje”
Heerlerweg 3, 7233 SG Vierakker

Wij gaan trouwen!

Martijn Regelink
&

Joke Kroondijk
Op vrijdag 20 mei 2011 om 10.30 uur in het ge-
meentehuis van Bronckhorst te Hengelo Gld.
Het kerkelijk huwelijk vindt om 13.30 uur plaats in 
de Kapel van Bronkhorst.

Graag nodigen wij u uit op onze receptie van 
15.00 tot 16.30 uur bij ‘de IJsselhoeve’, Eekstraat 
15 te Doesburg.

Muizengatweg 4
7227 DN Toldijk

Het beschrijft de financiële gevolgen van een (echt)scheiding en geeft 
u een goed inzicht in alle zaken die moeten worden geregeld. Het 
boekje kunt u kosteloos aanvragen en wordt u discreet toegestuurd. 

www.scheidingsplanner.nl

De Scheidingsplanner Zutphen/Lochem
Watermoleneiland 11, 7241 VS Lochem 

Gaat u  
scheiden?  
Vraag dan nu  

ons gratis boekje 
aan: ‘Help, ik ga 

scheiden!’

Zo klein, zo lief, zo mooi, zo welkom, zo van ons!

Diede
Ze is geboren op 17 april 2011.

 De trotse ouders zijn
 Erik en Sabine
 van de Kamp-Lubbers
De Boonk 41
7251 BT Vorden
0575 470916

Voor bezoek graag even bellen.

Wij hopen op 24 mei a.s. ons 50-jarig huwelijk te 
vieren.

Wie ons wil feliciteren is van harte welkom op onze 
receptie van 19.30 tot 22.30 uur bij Hotel Bakker, 
Dorpsstraat 24 in Vorden.

Gert en Willemien
Hulshof-Ruumpol

Margrietlaan 5
7251 AT Vorden

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

Bel: 0575 - 55 27 49 
(dag en nacht bereikbaar)

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

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen 
te bespreken. Wij denken graag met u mee.

hemelse luister
is nog verborgen
maar soms dringt iets tot de oren door
en in het duister
daagt reeds de morgen
maar daar bestaan nog geen woorden voor.
(uit zijn musical “Het ondermaanse huis”)

Heden ging van ons heen mijn geliefde echtgenoot 
en kameraad, onze lieve vader, schoonvader, groot-
vader en overgrootvader

Dr. Johannes Cornelis de Bruïne
emeritus predikant

KEES

Hilversum, 30 juli 1923 Vorden, 8 mei 2011

Vorden, Nelleke de Bruïne-Laman Trip

Winterswijk, Nico en Henna de Bruïne-
  van der Veen 
 Willemijn de Bruïne, Bram Havekes
 Annemarieke de Bruïne, Bart  Sijtsma
 Arnoud de Bruïne, Eefje Dekker, Iva

Zoetermeer, Rob en Heleen de Bruïne-Buurman 
 Reinier de Bruïne, Eva Wisse,
 Albert de Bruïne, Madeleine Brouwer 
 Laura de Bruïne, Jonas van der  Linden
 Roeland de Bruïne, Eva Harmsen

Zutphen, Erica de Bruïne, André Klaassen 
 Joke Klaassen 
 Kees Klaassen 
 Michiel Klaassen

Witte Stenen
Nelleke de Bruïne-Laman Trip
Nieuwstad 31
7251 AE Vorden

Kees is thuis. U kunt daar op donderdag 12 mei van 
17.00 tot 19.00 uur afscheid nemen en de familie 
condoleren. De crematieplechtigheid zal in besloten 
kring plaatsvinden.

VERSE 
AARDBEIEN 

VLAAI

GROOT 12.95

KLEIN 8.75

WITTE
PUNTJES

6  VOOR

 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 10 mei t/m zaterdag 14 mei.

SOVITAL 

EEN LEKKER LICHT 
MEERGRANEN

NU VOOR

1.99
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
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Ze verzamelen zich eerst in groepen, 
in een zogenaamde soos, waar ze met 
elkaar kennis maken en hun partner 
uitzoeken. Vervolgens gaan ze paars-
gewijs op zoek naar een broedplek. 
Broeden doen ze wat later doorgaans 
dan de de kievit en de grutto. Ze on-
derscheiden zich ook van de ‘echte’ 
weidevogels omdat ze de jonge schol-
eksters lang blijven voeden. Dit jaar 
zien we weinig nesten, de aantallen 
lopen terug. Loop je naar een ver-
moed nest -want vaak houden ze je 
voor de gek- dan loopt de vogel rus-
tig weg in de hoop dat het nest on-
opgemerkt blijft. Het nest is niet veel 
meer dan een kuiltje in de aarde met 
doorgaans drie nogal forse eieren, 
die goed zichtbaar zijn. Het nest dat 

ik laatst vond op Stajaland, is helaas 
vernield door werkzaamheden: ik zag 
dat er bloemen gepoot waren, lelies 
waarschijnlijk en als dat mechanisch 
gebeurd, tja.. De stokjes hebben niet 
geholpen deze keer. Ook het kievits-
nest was verdwenen. In een andere 
akker, aan de Tolweg, was de boer 
tijdens het ploegen keurig om het 
scholeksternest heen gereden. Ook 
had hij er een stokje bijgezet. Het is 
niet overal kommer en kwel.
We zien steeds minder vogels. En-
kele jaren geleden voorzag ik een 
artikeltje van de kop:”Het wordt stil 
in Bronckhorst”. Dat klopt helaas 
nog steeds en gaat sneller dan leuk 
is. Ik kan nauwelijks vermijden dat 
het trieste gevoel dat ik er bij heb een 

beetje doorklinkt in dit artikel.
Het gruttonest langs de Zelhemseweg 
is gespaard tijdens het maaien. De 
boer heeft een flinke pluk gras laten 
staan. We laten de grutto nu met rust 
en zullen over enige weken wel chec-
ken of er eieren zijn uitgekomen. Aan 
de andere kant: wat is gebeurd met 
de andere nesten, die we niet heb-
ben gevonden en die waarschijnlijk 
vernield zijn door het maaien, schud-
den, harken en inhalen van het gras. 
Tenzij ze erg laat zijn met broeden. 
Dat is niet waarschijnlijk maar we 
zullen zien. We zagen twee paartjes 
grutto’s ijverig fourageren. (Dat was 
eergisteren). Nu 4 mei weet ik dat be-
halve het broedende paar alle andere 
grutto’s zijn verdwenen. Ze zullen 
vermoedelijk niet opnieuw nestelen. 
Dat betekent dat ze al weer snel ver-
trekken naar de verzamelplaatsen, 
vanwaar straks de reis naar West 
Afrika begint. Trouwens als de eieren 
uitkomen, hoeveel kans hebben de 
pulletjes op een vrijwel kale akker? 
Gemakkelijke prooi voor kraai, bui-

zerd of reiger. En de kieviten? Ik weet 
twee akkers vol met nesten. Het lijkt 
op kolonievorming. Maar verder is 
het bijna gebeurd. Een enkel nest op 
een akker is vrijwel kansloos. Wat de 
oorzaak is van de enorme teruggang 
in aantallen kieviten de laatste jaren 
is moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk 
is het de prijs die we betalen voor de 
intensivering van de landbouw. In-
middels is het kurkdroog op het land. 
Boeren in Friesland en Groningen zet-
ten land onder water om de vogels 
aan voedsel te helpen. Je komt met 
de snavel de harde grond niet in. 

DE PROVINCIE
Groningen stelt daarvoor € 10.000 
beschikbaar. De provincie Friesland 
reserveert € 20.000 voor boeren die 
land onder water zetten, mits de boe-
ren kunnen aantonen dat ze inkom-
sten mislopen.

Inmiddels hebben zeven boeren van 
die regeling gebruik gemaakt. Ook 
wij hebben boeren gecompenseerd, 

als ze gras lieten staan voor de grut-
to. Onder water zetten lijkt me lastig
in onze streken, maar misschien ziet
de gemeente mogelijkheden samen
met het Waterschap...? Weidevogel-
bescherming is in Bronckhorst een
aflopende zaak. De vraag is slechts:
hoe lang zijn de huidige vrijwilligers
nog te motiveren. We hebben vele ja-
ren een jaarverslag gemaakt waarin
we nieuwtjes aanleverden en verslag
deden van wat we vonden, hoeveel
nesten uitkwamen, wat de oorzaak
van verlies was etc. Dat heeft dit jaar
geen zin meer, er zijn te weinig inte-
ressante terreinen overgebleven waar
registratie nog de moeite waard is.

“En dus: wordt het stil in Bronckhorst,
dus kijk nog eens om je heen en luis-
ter naar de: kievit, grutto, tureluur,
wulp of scholekster en bedenk: het
kan de laatste keer zijn. Het bescher-
men en de contacten met de boeren
heeft mij altijd een hoop plezier gege-
ven. Jammer dat het bijna voorbij is”,
aldus Pieter Vegter.

Weidevogelbescherming in Bronkhorst aflopende zaak

De scholekster en verder ...
Bronckhorst - Prachtige zwart-witte vogel met zijn opvallende oranje 
snavel. Eigenlijk een vogel van strand en wad en daar broeden ze óók. 
Maar diverse exemplaren gaan het binnenland in, waarschijnlijk om 
redenen van voedselaanbod. Blijven ze aan het strand dan houdt de 
snavel zijn wat stompe punt, want daarmee kunnen ze schelpen ope-
nen. De scholeksters die we in onze streken zien - voorzover ze er nog 
zijn - krijgen een puntiger snavel. Beter geschikt voor voedsel zoeken 
op akkers,waar ze ook broeden.

Het bijzondere is dat de jeugdige acteurs allemaal uit de 
Achterhoek komen; alle series worden ook in de Ach-
terhoek opgenomen en die opnames duren in totaal tot 
eind oktober omdat rekening moet worden gehouden 
met het feit dat de kinderen naar school moeten en de 
opnames buiten die tijden en in de vakanties moeten 
plaatsvinden. Zoals nu.

LOKATIE
Maandagmiddag waren de opnames in het Vos-bos aan 
de Zwolseweg, tussen de Scheidingsweg en de Braker-
weg om precies te zijn. Op dat moment acteerden Niels, 
Koen (Kampioen) en Renske. In werkelijkheid hebben ze 
de namen Neville van den Berg, Sjors van den Hoogen 
en Bibianne Garretsen. Er zijn nog drie andere jeugdige 
hoofdspelers die echter maandag niet in actie hoefden 
te komen en dat zijn Gijs (Dion Kwint), Tarkan (Zorin 
Kataria) en Aukje (Isa Hofland).
Productieleider Jana Bouwhuis weet me te vertellen 
dat de hele week qua opnames goed bezet is. Er zijn al 
diverse opnames gemaakt, ondermeer in Winterswijk 

waar een prachtig huis het riante onderkomen van een 
getalenteerd en rijk voetballer uitbeeldde met overi-
gens de nodige problemen zoals die bij sterren vaak 
ontstaan. Deze week worden er ook nog opnames ge-
maakt bij PAX in Hengelo en vrijdag bij de Graafschap. 
Daar zullen dan ook nog beroepsacteurs verschijnen.
Er is, zo zegt Jana Bouwhuis, een lang castingtraject 
geweest voor het selecteren van de jeugdige kandida-
ten. TV Gelderland heeft daar aan meegewerkt en er 
waren in totaal 300 aanmeldingen en daar zijn dus de 
zes jeugdige acteurs uit voortgekomen. Die komen alle-
maal uit de Achterhoek, dus het wordt bijna een echte 
Achterhoekse productie!
Maandagmiddag was ook de familie Vos, waar het bos-
perceel van is, bij de opnames aanwezig om te zien hoe 
dat allemaal in zijn werk gaat. Je krijgt dan een goede 
indruk aan welke hoge voorwaarden die opnames moe-
ten voldoen, een combinatie niet alleen van acteren 
maar van licht, geluid enzovoort.
Bij het vinden van ideale locaties is Herman Groot Kor-
melink de crew erg behulpzaam geweest, zo zeggen 
ze.
De regie van de teeveeserie is in handen van Annemarie 
Mooren en de producent van het geheel is Annemarie 
Mooren Producties BV.
De boeken van Fred Diks zijn hier wel bekend. Hij is 
ook sportjournalist bij de Gelderlander en zijn boeken 
over Koen Kampioen met veel voetbal er in hebben dus 
duidelijk een grote aantrekkingskracht getuige de hui-
dige teeveeopnames.
Volgend jaar aan de vooravond van het EK voetbal komt 
de serie zoals gezegd op teevee.

Jeugdige acteurs allemaal uit Achterhoek

Teeveeserie over 
Koen Kampioen 
in de maak
Lievelde - Drie jeugdige acteurs bestormen in het 
donkere bos een schuur waarin ze denken dat er 
gejatte spullen zijn verborgen. Ze proberen de 
schuur binnen te komen en de spullen te vinden. 
Het is allemaal heel spannend. Het is een scene uit 
de 8-delige teevee jeugdserie van Koen Kampioen 
naar de boeken van Fred Diks en die serie wordt 
volgend jaar voorafgaande aan het WK voetbal 
door de AVRO uitgezonden, waarschijnlijk op de 
zaterdagen of de zondagen.

Van links naar rechts de acteurs Niels, Koen (Kampioen) en Renske

Eind november vorig jaar werd het pand gekocht door Harrie 
Waenink, die ook eigenaar is van de aangrenzende cafetaria 
Smikkel Corner, café en discotheek De Zwaan. Café ’t Hoekje 
heeft vier jaar leeg gestaan. Daarvoor was het in gebruik door 
enkele andere uitbaters. Veel verenigingen hadden vroeger café 
’t Hoekje als clublokaal. Harrie Waenink is blij met ’t Hoekje. 
“Mijn moeder is er geboren en nu is het weer, na tien jaar in 
de familie. Mijn opa is in 1908, vanuit Haaksbergen begonnen 
met ’t Hoekje. Ook toen stond het pand enkele jaren leeg”, blikt 
Waenink terug.

Voor Harrie Waenink (62) en Rudy Jansen (33), die sinds 2009 
medevennoot is, komen er drukke tijden aan. “Maar we zien het 
helemaal zitten en het is een mooie uitdaging”, zegt het duo. 
Het hele pand wordt onderhanden genomen. “Van plafond tot 
vloer, alles wordt binnen vernieuwd”. De voormalige slijterij 

wordt een voorbereidingskeuken en magazijn. Het geheel wordt 
betegeld en voorzien van een naadloze vloer volgens de HACCP 
hygiëne-code. De keuken zelf wordt voorzien van nieuwe ap-
paratuur dat voldoet aan de eisen van deze tijd. De vloer wordt 
vervangen door een nieuwe naadloze gietvloer. Bij de entree 
komt een tochtsluis en daarnaast de garderobe.

 De inrichting krijgt een ouderwetse huiselijke sfeer van de jaren 
50. Het plafond wordt afgewerkt met kraalschrootjes en balken, 
de wanden worden gedeeltelijk behangen en aan de onderkant 
komt een lambrisering. 
Op de vloer komen oude figuurtegels en eikenhout. Ook de ver-
lichting zoals kroonluchters en diverse accessoires wordt in de 
omasfeer gehouden, zodat het interieur een uitstraling krijgt 
van de jaren 50. De tafels en stoelen worden geplaatst op ver-
schillende hoogteniveaus. Bij de toiletgroep komt ook een in-
validentoilet.

Aan de buitenkant wordt er niet veel veranderd. De veranda 
wordt aangepast met boven glas in lood ramen. Verder wordt 
alles gerestaureerd en geschilderd. De muren krijgen een witte 
tint en het houtwerk krijgt een mosgroene en een donkerrode 
kleur. Aan de ramen komen vensters. 

De leidinggevende in de keuken wordt chef-kok Jan Peter van 
Burk. “Hij heeft veel ervaring opgedaan bij diverse gerenom-
meerde restaurants in de regio”, aldus Waenink en Jansen. Van 
Burk krijgt assistentie van gastvrouw Lisanne Smeenk die de 
opleiding aan de Hoge Hotelschool in Leeuwarden heeft gedaan. 
Verder zullen ook Harrie en Rudy in het eetcafé assisteren. De 
cafetaria Smikkel Corner zal in de toekomst worden beheerd 
door een nieuwe huurder.
De klant kan bij ’t Hoekje eetcafé terecht voor een kleine- en 
grote kaart, met onder meer seizoens- en streekgebonden ge-
rechten. De wijnkaart bevat onder meer streekgebonden wijnen 
en verder de algemene wijnsoorten uit diverse Europese landen. 
Waenink: “Iedereen kan bij ons terecht, van jong tot oud. Het 
eetcafé is een mooie aanvulling op het bestaande horecagedeel-
te”. “Ook is het mogelijk om er een feestje te geven, zoals een 
familie- bedrijfs of een ander feest”, vult Jansen aan.

“‘t Hoekje heeft lang leeggestaan. We hopen dat ’t Hoekje eet-
café een aanwinst mag zijn voor het dorp Hengelo. Graag he-
ten we iedereen welkom”, zeggen beiden. De opening is begin 
juni. De exacte datum wordt in het weekblad Contact bekend 
gemaakt. ’t Hoekje eetcafé is geopend van woensdag tot en met 
zondag vanaf 12.00 tot 22.00 uur.

Opening begin juni

‘t Hoekje wordt eetcafé
Hengelo - Het voormalige café restaurant ’t Hoekje aan 
de Spalstraat in Hengelo wordt momenteel helemaal ver-
bouwd. Ruim twee maanden is men bezig met het slopen 
en verbouwen van het pand dat wordt omgetoverd tot 
een eetcafé. De historische naam ’t Hoekje blijft behou-
den. ’t Hoekje eetcafé wordt begin juni geopend.

wordt vervolgd...

Winnaar April: 
Mevr. G. Hosper-Prinsen

uit Oosterbeek

Ook meedoen? 
www.winnenmetweevers.nl

beter dan
nijlpaarden 
voeren?!

geweldig! deze 
prijs valt echt 
in de smaak!
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Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

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

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

incl btw geldig tot 1 juni 2011

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

AKTIE       AKTIE      AKTIE        AKTIE
WOK MAXIS introduceert:

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

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

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

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

Wok Maxis
Vordenseweg 32

www.wokmaxis.nl
D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

  

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359          Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215          info@demakelaarsvanbronckhorst.nl          www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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Regelinkstraat 15A - In het centrum gele-
gen, een BEDRIJFSHAL met voor- en achtererf. 
Afmetingen: Breedte ± 10 meter. Lengte ± 20 
meter. Parkeren: Op eigen terrein is parkeer-
gelegenheid aanwezig. Kadastrale gegevens: 
Gemeente Hengelo Gld, Sectie K, Nummer 
3994, Groot 598 m2. Beschikbaarheid: Kan op 
korte termijn.

Ouweleen 17 - Keurig onderhouden VRIJ-
STAANDE SEMI-BUNGALOW met aange-
bouwde garage, carport, houten berging en 
verzorgde tuin. Slaapkamer en badkamer op 
begane grond. Op 1e verdieping nog 2 slaapka-
mers. Bouwjaar ± 1989. Inhoud ± 335 m3. Perc.
opp. 275 m2. V.v. dak-, muur- en vloerisolatie. 
Deels dubbele beglazing en rolluiken. Nabij cen-
trum en buitengebied.

Burg. Rijpstrastraat 14D - In het centrum gele-
gen, ROYAAL 3-KAMER APPARTEMENT op 
de 1e verdieping met balkon aan zuidzijde. Het 
appartement is optimaal geïsoleerd en luxe 
uitgevoerd. Het maakt deel uit van het complex 
“Villa Saleheim”, wat voorzien is van een lift, 
gezamelijke patiotuin en een overdekte par-
keerplaats en houten berging (3x3). Woonopp. 
± 140 m2. 

HENGELO (GLD.)    vr.pr.  259.000,-ZELHEM                   vr.pr.  295.000,- HENGELO (GLD.)    vr.pr.  89.000,--
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Zaterdag 14 mei

in het café

Hanska Duo



Op het terrein van S.V. Socii kwamen 
vele belangstellenden bijeen. Alle spe-
lers waarmee Emiel gevoetbald had, 
maakten een erehaag waardoor de 
ouders van Emiel naar voren liepen 
naar hun ereplaats langs het voetbal-
veld. Een indrukwekkend gezicht, al 
die rode en witte herinneringsshirts. 
Iedereen luisterde naar de muziek 
van Lange Frans en Baas B.: ‘Zinloos’. 
Voorzitter Gerrit Hiddink opende met 
een welkomstwoord aan de ouders 
en directe familie van Emiel, de ge-
nodigden, alle vrienden, sprekers en 
overige belangstellenden. “Gelukkig 
zijn jullie allemaal gekomen om de 
familie Pardijs een steun in de rug te 
geven en samen terug te denken aan 
een jaar geleden en na te denken over 

het zinloze van de dood van Emiel,” 
aldus Hiddink. “S.V. Socii staat voor 
broederschap, vriendschap. Dat is 
deze dag zeker van toepassing. Ook 
Emiel ondervond dit, samen met 
zijn vrienden. Voetballen deed hij 
graag. Emiel was een keeper en daar 
zijn er niet zoveel van. Hij was niet 
zo groot maar stond wel zijn man-
netje.” Een jaar geleden kwam het 
slechte nieuws binnen. “Het is goed 
om ons Emiel te blijven herinneren 
als een vrolijke jongen met die grote 
pet op, die graag kwam voetballen. 
Het is ook goed om deze dag te den-
ken aan de andere slachtoffers van 
zinloos geweld.” Burgemeester Henk 
Aalderink sprak over Emiel, die met 
zijn vrienden een jaar geleden zijn 

wekelijkse wedstrijdje ging voetbal-
len. “Later die avond gebeurde het 
zinloze geweld tegen Emiel in het bij-
zijn van Stefan.” Hij benoemde de ge-
voelens van toen: “We zijn en waren 
allemaal onthutst.” De burgemeester 
liep mee in de indrukwekkende stille 
tocht op woensdag 12 mei 2010. “In-
drukwekkend was toen de bijdrage 
van de voetbalvrienden aan de Den 
Elterweg. Kippenvel kreeg iedereen 
en het was echt doodstil. Nu zijn we 
opnieuw bij elkaar en staan we stil 
bij Emiel, maar ook bij de velen die 
met een groot verdriet achterbleven.” 
Hij vond het initiatief van deze avond 
geweldig. “We moeten samen blijven 
vechten tegen zinloos geweld.” Hij 
sprak de hoop uit dat de familie en 
vele vrienden steun zullen vinden in 
deze bijeenkomst. “Ik spreek ook als 
burgemeester de hoop uit dat deze 
bijeenkomst opnieuw zal bijdragen 
aan het besef dat wij er alles aan moe-
ten doen om zinloos geweld definitief 

uit te bannen.” 
Voorzitter van de Centrale Organisa-
tie van Voetbal Scheidsrechters, CO-
VS, Johan Dollekamp, vertelde over 
Fair Play. Hij sprak over veranderende 
waarden en normen. “Gezag is niet 
meer vanzelfsprekend. Tolerantie is 
te sporadisch aanwezig.” Hij consta-
teert dat steeds meer mensen hun 
vrije tijd individueler besteden dan 
vroeger, niet alleen thuis, op school, 
in de sport of op het werk, maar 
ook in het uitgaansleven. Ook op 
het voetbalveld gaan spelers harder 
met elkaar om. Zelfs idolen als We-
sley Sneijder en Nigel de Jong geven 
niet het goede voorbeeld, maar gaan 
de fout in. “Deze topspelers beseffen 
onvoldoende welke weerslag hun ge-
drag op de maatschappij heeft.” Het 
vraag ook van scheidsrechters een an-
dere taakopvatting, om anders om te 
gaan met de regels. “Hij mag daarbij 
nooit vergeten dat hij de spelleider is 
en dat sportiviteit en respect hoog in 
zijn vaandel dienen te staan. Fair Play 
is immers geïntegreerd in de arbitra-
ge opleiding. Het klinkt simpel maar 
zonder Fair Play is er geen bal aan.” 
Het keepershirt van Emiel werd of-
ficieel overgedragen aan zijn ouders. 
Daarbij hoorde de foto van Emiel en 
bloemen. In de kantine is een herin-
neringsshirt op die plaats gekomen. 
Van de oud teamgenoten en vrienden, 
die graag wilden meevoetballen, wer-

den teamfoto’s gemaakt. Bij de kan-
tine onthulden Dick en Willy Pardijs
een tegel tegen zinloos geweld. Rond
de middenstip maakten alle spelers, 
de ouders en vrienden van Emiel en
de arbiters een grote cirkel voor een
minuut stilte. 
De herdenkingswedstrijd werd geflo-
ten door Rogier Honig, geassisteerd
door Michel Lendeken en Martijn Vos.
Het werd een spannende en sportieve
wedstrijd, met na een penalty in de 
laatste fase van de wedstrijd, een 3-3
eindstand. 
Tot slot sprak Dick Pardijs nog dank-
woorden uit: “Lieve vrienden, die
deze avond organiseerden ter nage-
dachtenis aan Emiel. Weer zijn we
stil. De juiste woorden zijn niet altijd
makkelijk te vinden, maar uit het 
diepst van ons hart willen we ieder-
een hartelijk bedanken.” De fakkel 
op de middenstip ter nagedachtenis
aan Emiel werd aangestoken. 
“Een mooie pot voetbal. Dat is de
manier waarop de vrienden en oud-
ploeggenoten van Emiel hem graag 
wilden herdenken,” zo besluit spea-
ker Kees Benard. Hij bedankte velen
die zich voor deze avond ingezet
hadden, met name Wilma Golstein. 
“Geweldig dat u er allemaal was om
daarbij te zijn en met elkaar te genie-
ten van de mooie pot voetbal, maar
vooral met elkaar de herinnering aan
Emiel levend te houden.”

Herdenkingswedstrijd Emiel Pardijs

Weer zijn we stil

Wichmond - Warme belangstelling, gemeende woorden, een sportieve 
voetbalwedstrijd met een 3-3 eindstand en diepgemeende dankwoor-
den van de ouders die hun zoon verloren aan zinloos geweld. Het was 
een indrukwekkende herdenking aan Emiel Pardijs op 7 mei, bijna 
een jaar na zijn zinloze overlijden.

Door de erehaag liepen de ouders van Emiel naar voren naar hun ereplaats langs het voetbalveld.

Dick en Willy Pardijs onthulden een herinneringstegel bij de ingang van de kantine.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode vlogen 
op zaterdag 7 mei vanaf POMMEROEUL 
(ca. 250 km). De duiven werden gelost 
bij een zuidzuidoosten wind kracht 
2 om 8.30 uur. De eerste duif viel bij 
dhr. G. Kelderman om 11.26 uur, deze 
maakte daarmee een snelheid van 1405 
mpm. Uitslag: Kelderman G.H.H. (6/14) 
1, 8, 9, 11, 16, 19; Hulshof H. (4/14) 2, 6, 
7, 21; Luesink Ria (5/12) 3, 4, 12, 13, 20; 
Dieks H. (3/10) 5, 14, 17; Stoel G. (1/12) 
10; Wiggerink H. (2/22) 15, 18; Tankink 
TH.H.M. (1/5) 22. PV VORDEN 

Zaterdag werd er door 272 duiven van 
PV Vorden vanuit POMMEROEUL ge-
streden om de Moederdag bloemen. 
Onder voor Vorden de meest perfecte 
omstandigheden, strak blauwe lucht 
en een matige zuidzuidoosten wind, 
was het de DIKKE van R. de Beus, die 
als een komeet uit de lucht kwam val-
len en zijn baas de welverdiende over-
winning bezorgde. 
Het is tevens een achtste plaats tegen 
28.950 duiven in afdeling 9, dus een 
teletekst vermelding. Zowaar een pres-
tatie van formaat. Wat is duivensport 
op zo’n moment toch mooi. Uitslag: 
R. de Beus 1 3 13 18 55 61 62, H.B.M. 
Hoksbergen 2 14 15 16 17 19 20 46 48 

50 59 64, Marc Tiemessen 4 10 12 21 
28 37 43 54 68, Comb. J. Meijer&Zoon 
5 29 38 52 57 67, D.J. Gotink 6 7 36 58, 
Rick Wuestenenk 8 27 34 42 49 63 66, 
T.J. Berentsen 9 22 25 30 31 35 44, C. 
Bruinsma 11 24 41 53 56 60, A. Kap-
pert 23, Ashley Eykelkamp 26 32 33 39 
40 65, H.J Stokkink 45 47, E. Bruinsma 
51 69. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Zaterdag 7 mei vlogen van 14 deelne-
mers van Steeds Sneller Hengelo Gld. 
met 238 duiven vanuit POMMEROEUL. 
Deze werden gelost om 8.15 uur bij 
heerlijk helder weer en zuidzuidoosten 
wind kracht 3. De snelste duif was van 
R. Koers met een snelheid van 1446 
mpm. Uitslag: R. Koers (2/15) 1 15, L Te 
Stroet (11/18) 2 3 4 5 6 19 23 27 28 30 
46, G. Duitshof (7/17) 7 21 22 38 39 41 
42, G. Kempers (9/25) 8 9 16 18 32 45 
47 50 60, Comb. Borneman (2/24) 10 11, 
C. Te Stroet (6/17) 12 13 34 37 55 56, 
A.H.J. Peters (7/13) 14 24 29 31 36 40 
59, J. Teunissen (3/11) 17 33 44, W. Wil-
lemsen (3/8) 20 25 57, S.E.J. Bergervoet 
(1/16) 26, E. Koers (2/17) 35 52, V.C.J. 
van Melis (1/25) 43, W. Brom (1/12) 48, 
H. Hekkelman (5/20) 49 51 53 54 58. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De duiven van PV De Koerier uit Zel-
hem vlogen zaterdag 7 mei eveneens 
vanuit POMMEROEUL. De eerste duif 
werd geconstateerd door Comb. Menk-
horst om 11.10.38. Een 10e plek in de 
CC. Hans en Jurgen gefeliciteerd! Eerste 
duif in de B Poule E. Weenk 11.18.41.

Duivenberichten 7 mei
Bronckhorst - De vier duivenver-
enigingen in de gemeente Bronck-
horst, PV De IJsselbode uit Steen-
deren, PV Vorden, PV Steeds Snel-
ler Hengelo Gld. en PV De Koerier 
uit Zelhem vlogen zaterdag 7 mei 
vanuit Pommeroeul.

Onder de leiding van jongeren-
werker Paul Koopman, is er een 
team uit Steenderen afgereisd naar 
Vroomshoop, waar het toernooi 
plaatsvond. Het team bestond uit 

de jongeren die vaak te vinden zijn 
op hun hangplek “het honk” gedu-
rende de afgelopen 8 maanden trai-
nen ze elke Woensdagavond met 
hun jongerenwerker in de sporthal 

van Steenderen. Al een aantal keren 
zijn ze 2e geworden op een groot 
toernooi. Dit keer gingen ze voor de 
hoofdprijs. Het leuke van het toer-
nooi was dat de jongerenwerker zelf 
mocht meevoetballen met het team 
uit Steenderen.

Behalve een gelijkspel werden alle 
wedstrijden door Steenderen gewon-
nen, dit zorgde ervoor dat het op een 
gedeelde eerste plek eindigde met 
het team uit Westerhaar, er moest 
dus een finale gespeeld worden om 
uit te vechten wie de felbegeerde 
wisselbeker mee naar huis mocht 
nemen. 
In een zeer spannende finale met 
erg veel strijd leek het af te gaan op 
een penaltyserie omdat het 2 minu-
ten voor het einde nog 1-1 stond, 
kort daarna kwam de genadeklap 
voor de jeugd uit Steenderen. De fi-
nale werd toch nog verloren. Zowel 
de jongeren als de jongerenwerker 
waren het erover eens dat ze met 
een goed gevoel mogen terugijken 
op deze dag, de verliezers feliciteer-
den het team uit Westerhaar, en 
zijn laat in de avond met een goed 
gevoel vertrokken naar Steenderen.

Paul Koopman verteld trots te zijn 
op zijn team: “ we hebben alles ge-
geven en ondanks de strijd die we 
geleverd hebben zijn we erg sportief 
gebleven”

Jongeren van het honk spelen groot 
voetbaltoernooi in Vroomshoop

Op 29 April organiseerde stichting welzijn Twente een groot zaalvoet-
baltoernooi voor alle jongeren en jongerenwerkers uit de gemeente 
Twenterand. Ook het jongerenwerk uit de Gemeente Bronckhorst 
werd uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi.
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Wat is: A. Tekstachteg.

 B. Klassie’neren.

 C. Scheedsteen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De organisatie heeft het evenement 
dankzij de hulp van sponsoren fi-
nancieel rond kunnen krijgen. ¨Het 
wordt echter ieder jaar moeilijker 
om geldschieters te vinden¨, zegt 
organisator Rudi Peters. ¨Het is ons 
gelukt dankzij de inzet van onze 
vrijwilligers. Zonder hen zouden er 
geen wielerwedstrijden meer zijn.¨ 
De renners krijgen een parcours 
van 2650 meter door de straten in 
en rond Wichmond voorgeschoteld. 
Start en finish zijn net zoals voor-
gaande jaren op de Baron van der 
Heydenlaan. Om 15.15 uur wordt 
het programma geopend met de 
Rabo Dikke Banden Race. Kinderen 
van acht tot twaalf jaar strijden op 
een ingekort parcours om de zege. 
Aanmelden voor de Rabo Dikke Ban-
den Race kan bij één van de kanto-
ren van Rabobank of bij Rudi Peters 
via r.peters35@kpnplanet.nl

Om 15.45 uur is het vervolgens de 
beurt aan de Masters 40+. Zij rijden 
vijftig kilometer. Om 17.30 uur star-
ten de Amateurs A en B voor hun 
wedstrijd over zestig kilometer. Zo-
wel bij de Masters als bij de Ama-
teurs staan er diverse renners van 
RTV Vierakker-Wichmond aan het 
vertrek. Bij de Masters maken Peter 
Makkink, Rudi Peters, Martin We-
ijers en Erik de Greef deel uit van het 
peloton. Kevin van Kesteren en Ralf 
Vos zullen hun opwachting maken 
bij de Amateurs. Het parcours van de 
wedstrijden is als volgt: Baron van der 
Heydenlaan, Dorpstraat, Baakseweg, 
Lankhorsterstraat, Baakseweg, Hack-
forterweg. Deze wegen zijn tussen 
14.00 en 20.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer. De organisatie verzoekt 
bewoners om de parkeerstroken vrij 
te maken van auto´s en andere ob-
stakels. Verder wordt aan bewoners 
gevraagd hun auto tijdig buiten de 
afzetting te plaatsen. Omwonenden 
die van hun voertuig afhankelijk 
zijn om zich te kunnen verplaatsen, 
kunnen contact opnemen met Rudi 
Peters via (06) 27 14 71 03.

Wielerspektakel in 
Wichmondse straten
Wichmond - Wielrenvereniging 
RTV Vierakker-Wichmond orga-
niseert op zaterdag 14 mei voor 
de 36e keer de Wielerronde van 
Wichmond.

Te beginnen met de band ‘Ver-
dwaald’. Al menig jaar is Verdwaald 
actief in het hobby muziek circuit. De 
oefenruimte wordt een aantal keren 
per jaar verruild met optredens op 
feestjes en in kroegen in de regio. 

Verdwaald kan daarbij rekenen op 
trouwe aanhangers van lekkere rock. 
Verdwaald bestaat uit 4 man: Henk 
Hulsegge (slagwerk), Bert Siebelink 
(zang en solo gitaar) Frank Nijenhuis 
(basgitaar) en Frank Leferink (gitaar 

en zang) De band heeft zijn oor-
sprong in het verpleeghuis Zutphen 
waar 3 van de huidige bandleden 
werkten in de jaren ‘80, ‘90. Frank 
Nijenhuis is vanaf begin 2000 toege-
treden tot de band. Bert en Henk wo-
nen in Zutphen en de beide Franken 
in het mooie Vorden. De muziekstijl 
van Verdwaald kenmerkt zich door 
rechttoe rechtaan Engelstalige Rock 
en Roll. Geen showband maar vol-
gens de heren lekkere nummers uit 
de jaren 60, 70, 80 met een hoog oh 

ja gehalte. (Neil Young, Status Quo, 
Rolling Stones. Golden Earring, Brian 
Ferry etc.) Verdwaald heeft een ei-
gen website www.verdwaald.tk met 
foto’s en filmpjes van diverse optre-
dens. Absoluut de moeite waard om 
de site te bezoeken en de band beter 
te leren kennen. 

Lezen over Verdwaald is interessant 
maar wil je Verdwaald echt leren 
kennen moet je de band zien en ho-
ren. Kom dus vooral zaterdag 18 juni 
naar het midzomerfeest in Vorden. 
Dat wil je natuurlik niet missen.

Meer informatie over het Midzomer-
feest kun je vinden op www.stevo.nu

Verdwaald op midzomerfeest

Vorden - Nog een aantal weken en dan vindt het Midzomerfeest weer 
plaats. Op 18 juni speelt in de grote tent de Perfect Showband en in de 
kleinere tent spelen bands van Vordense bodem. De komende weken 
worden deze bands aan u voorgesteld.

In het coulisselandschap van de Ach-
terhoek bevinden zich de tuinen van 
De Wiersse. In de tweede helft van 
mei zorgen bloeiende rhododendrons 
en azalea’s in de ‘wilde tuin’ voor een 
grote kleurenpracht. Door middel 
van zichtlijnen vloeien park en land-
schap grenzeloos in elkaar over. 
De ‘lage tuin’ met zijn intensief ver-
zorgde vaste plantenborders - een 
mooi contrast met de ‘wilde tuin’ - 
kent veel vroeg bloeiende struiken, 
vaste planten en bollen, onder an-
dere de witte Wisteria ‘sinensis’, al-

liums en weigelia. Op de open dagen 
worden lichte maaltijden geserveerd. 
Bijzondere planten en publicaties, 
waaronder Romke van de Kaa’s ‘De 
Wiersse, Beschrijving van de tuinen’, 
worden verkocht. 

Rondleidingen zonder reservering: 
april t/m september op de 1ste za-
terdag van de maand, alsmede elke 
donderdagmorgen van de week. Ex-
tra rondleidingen: zo. 12 en ma. 13 
juni (Pinksteren), start bij het ijzeren 
hek aan de Wiersserallee. Voor meer 
inlichtingen en een afspraak voor een 
speciale rondleiding (evt. met lunch 
of thee) in geval bezoekers met een 
groep buiten de open dagen willen 
komen: Tel. 0573 451409, Fax. 0575 
556240, Email: wiersse@xs4all.nl, 
Website: www.dewiersse.nl

Voorjaarsopening tuinen 
de Wiersse
Vorden - De buitenplaats de 
Wiersse in de Achterhoek is op 
za. 28 en zo. 29 MEI en 2 JUNI - 
Hemelvaart geopend. Ingang aan-
gegeven bij km 16,7 aan de N319 
tussen Vorden en Ruurlo.

De opkomst was groot, 30 kinderen. 
De kinderen werden in groepen ver-
deeld naar gelang hun leeftijd. In 
elk gevonden ei zat een chocolade 
ei verstopt en natuurlijk kregen alle 
kinderen aan het einde een grote cho-

colade paashaas…… En om de winter 
te verdrijven of wat voor reden dan 
ook werd er ‘s avonds om 21.00 uur 
de traditionele paosbaken weer ont-
stoken door onze eigen schuttersko-
ning Renee Berendsen. Onder haast 

tropische omstandigheden werd de
brandhoop ontstoken. Het duurde
dan ook niet lang voordat de vlam
erin zat, maar dat kon ook niet an-
ders dan door die droogte. Door het
mooie weer kwamen er een heleboel
bezoekers.

De avond werd muzikaal omlijst door
de regionale toetsenist Marc Z.

Paaseieren zoeken en Paasvuur

Vorige week zondag was het weer zover…….Paaseieren zoeken onder 
begeleiding van echte paashazen. Een activiteit waar de kinderen uit 
de buurt jaarlijks naar uitkijken.

Wellicht horen we anekdotes zoals 
over de bekende dominee Gerritsen 
(vader van Liselore) uit vroeger tijden. 
Een paar honderd meter verder staat 
de bijzondere katholieke kerk van 
Vierakker. Tijdens een rondleiding 

horen we details over deze kerk, die 
enige tijd geleden tot mooiste van 
Gelderland was uitgeroepen. Tenslot-
te rusten we uit met koffie en thee in 
het oude sfeervolle Ludgerus gebouw 
in Vierakker. Voor de mooie, niet te 
lange fietstocht daar naar toe vertrek-
ken we om 17.45 uur bij Ons Huis 
aan de Beukenlaan. Wie niet kunnen 
fietsen maken gebruik van vervoer 
per auto. 
Alle belangstellenden van harte wel-
kom. Ook als u nog niet eerder deel-
nam aan een avond van Inspiratie 
en Ontmoeting! Opgeven voor deze 
excursie vóór 16 mei bij mw. Ted 
Willems, tel. 0575 461982 of Aleida 
Blanken, tel 0575 461224.

Op kerkenpad in 
Wichmond en Vierakker
De werkgroep Inspiratie en Ont-
moeting van de gezamenlijke 
kerken in Hengelo organiseert 
tot besluit van het seizoen een 
klein kerkenpad naar twee bij-
zondere kerken op donderdag 
19 mei. In en bij de Hervormde 
Kerk van Wichmond worden de 
bezoekers rondgeleid met verha-
len over de geschiedenis van kerk 
en gemeente.



De festiviteiten beginnen ‘s morgens 
al om tien uur met een programma 
voor de jeugd tot 12 jaar. Diverse spel-
letjes, schminken een luchtkussen, 
kortom vermaak genoeg. 

S’ middags staat er onder meer ‘bas-
sabal’ op het programma. Volleybal-
len op een opblaasbaar kussen met 
trampoline! Een spectaculair spel 
voor leden vanaf 12 jaar. Vanaf 15.00 
uur geeft het bestuur bestaande uit 

Bas de Bruijn voorzitter, Elles Zents 
secretaris, Gerard van Brakel pen-
ningmeester, Henk Groenendal en 
Marianne Limpers een receptie, waar-
bij een groot aantal oud-leden wordt 
verwacht.
Na de receptie is er een buffet, waar-
na op twee velden een volleybalwed-
strijd wordt gespeeld tussen de heren 
en dames van vroeger en nu. Het gou-
den jubileum wordt afgesloten met 
een feestavond.

Feest bij volleybalclub Dash

Vorden - Zaterdag 14 mei groot feest bij de volleybalvereniging Dash. 
Die dag wordt in sporthal ’t Jebbink het 50-jarig jubileum gevierd.

Huidige selectie dames Dash.

Logo Dash.

De Paradox is een school waar kin-
deren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar 
leren op de manier die bij ze past. 
Kinderen zijn van nature nieuwsgie-
rig en ondernemend. Net zoals een 
kind uit zichzelf, met hulp van an-
deren, leert lopen en praten, kan een 
kind ook leren lezen, schrijven en re-
kenen. Kinderen leren spelenderwijs 
door doen en nadoen. Daarom is er 
bij De Paradox alle ruimte om naar 
hartenlust te spelen. Wanneer een 

kind eraan toe is worden lessen of die
hulp gegeven die nodig zijn. Het kind
leert dan zonder dwang of stress. Op
de Paradox krijgen kinderen de ruim-
te om op hun eigen tijd en op hun
eigen manier de normale schoolstof 
te leren. Oudere leerlingen gaan vaak
een of twee dagen per week op stage,
bijvoorbeeld bij een installatiebureau
of een zorginstelling. Zo komen ze 
erachter voor welke richting zij en-
thousiast en gemotiveerd zijn en wel-
ke vervolgopleiding zij willen doen, 
In Amerika is al meer dan 40 jaar er-
varing met een dergelijke school. De
Paradox werkt al 7 jaar met succes op
deze manier. Meer informatie vindt u
op www.schooldeparadox.nl

Informatiedag De Paradox
Vorden - Zaterdag 14 mei houdt 
de streekschool De Paradox, die is 
gevestigd in de oude Empo rijwie-
lenfabriek aan de Enkweg 17a in 
Vorden een informatiedag.

Marjan Slaghuis uit Eibergen is zon-
dag 15 mei voorganger in de kerk-
dienst van de Vrijzinnige Geloofsge-

meenschap Hengelo. De aanvang van
de dienst is om 10.30 uur in de kleine
kerk aan de Banninkstraat.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo

Met veel supporters, ouders, opa’s/
oma’s en andere kennissen was het 
een groot, dat compleet werd ge-
maakt door heerlijke appeltaart, ge-
bakken door een van de ouders. De 

kinderen kregen een mooie schaal 
uitgereikt en werden overgoten met 
Champagne. Ook de trainers moes-
ten het ontgelden. Op deze zonnige 
ochtend was het een mooi feestje in 

Kranenburg. Op de foto van links 
naar rechts. 

Boven: Trainer Joost Bloemendal, Ti-
mo Dimmendaal, Jasper van Zeldert, 
Trainer Bram Klein Haneveld, Sander 
van Duin. Onder: Baukje Wezinkhof, 
Dio Biljart, Douwe Lichtenberg, Pjotr 
Aartsen, Daan Haccou, Siebrand Lich-
tenberg’

Ratti E1 kampioen

Kranenburg- Na een prima reeks, met veel mooie overwinningen en 
vaak goed combinatie voetbal, is de E1 van Ratti afgelopen zaterdag 
kampioen geworden. De wedstrijd tegen AZC E4 werd met veel gemak 
met 8-0 gewonnen.

De tussenstand was bij de thee 1 - 1 
nadat Dinxperlo wat slordigheden in 
de Vordenverdediging afstrafte. In de 
tweede helft werd het voetbal er niet 
bepaald beter op, veel balverlies aan 
beide kanten, maar ook een Dinxper-
lo dat duidelijk voor de laatste kans 
op lijfsbehoud speelde. Iets wat na 
tien minuten spelen een doelpunt op-
leverde, en dus een 1 - 2 voorsprong 
voor de gasten. Kort voor tijd werd 
die voorsprong nog uitgebreid na 1 
- 3 toen een afstandsschot van zeker 
25 meter onhoudbaar voor Vorden-
keeper Gerrit Wenneker in het doel 
verdween. Enig hoogtepunt daarna 
was het wisselen van Erik Rakitow 
die zijn laatste wedstrijd in het eerste 
speelde .
Rakitow moest even nadenken over 
de vraag hoe lang hij in de selectie 
gezeten had ´Een jaar of 10 of 11, ik 
weet wel dat ik mijn debuut gemaakt 
heb in 1993. Maar daarna heb ik wat 
seizoenen in lagere elftallen gespeeld. 
Dat we dit seizoen in de vierde klasse 
zijn gebleven hebben we volgens mij 
ook aan trainer Theo Hulshof te dan-
ken. Er zijn wel heel veel spelers ver-
trokken uit het eerste, en dat moet 
je dan ook maar weer weten op te 
vullen met jonge gasten. Je ziet dat 
de laatste jaren meer clubs in 4C plot-
seling moesten verjongen, en er dan 
toch uit vliegen zoals RKZVC twee 
jaar geleden. Zijn wij met Vorden in 
zo´n tussenjaar er toch maar mooi in 
gebleven. Ik blijf zeker nog voetbal-
len, moet een keuze maken tussen 

het derde of zesde elftal. Ik stop nu
bij de selectie, dus is het tweede elftal
ook geen optie meer. Over deze wed-
strijd kan ik kort zijn, laten we het er
maar niet overhebben. Was gewoon 
slecht van onze kant, ik weet geluk-
kig zeker dat we beter kunnen. Dus
dat moeten ze volgend seizoen dan 
maar laten zien.´

UITSLAGEN VV VORDEN
Vorden 1 - Dinxperlo 1 1-3 
Vorden 2 - Reunie 3 6-1 
Vorden 3 - Witkampers 4 4-0 
Vorden 5 - SCS 1 3-4 
Keijenburgse Boys 5 - Vorden 6 4-2 
Lochem SP A2 - Vorden A1 1-5 
Vorden B1 - Neede B1 4-0 
BSC Unisson C1 - Vorden C1 0-2 
Vorden C3 - Pax C3 1-2 
Gorssel/Epse D2 - Vorden D2 2-5 
Zelos D2G - Vorden D3D 7-1 
Vorden E1 - Zelhem E1 4-2 
Steenderen E2 - Vorden E3D 8-4 
Vorden E5 - Kilder E3 16-2 
Vorden E6 - Steenderen E3 3-2 
Vorden F1 - Keijenburgse Boys F1 5-2 
HC ‘03 F4 - Vorden F3 2-6 
Almen F2 - Vorden F5 5-4 

PROGRAMMA 
Donderdag 12 mei:
Rheden B2D - Vorden B2D 19:00 
Zaterdag 14 mei:
Enschede SC B2 - Vorden B1 14:30 
SC Rijnland C2G - Vorden C2 13:00 
Zelos C3 - Vorden C3 12:45 
Warnsveldse Boys D2 - Vorden D1D
11:15 
Loil sv E1 - Vorden E1 11:00 
Pax E2 - Vorden E2 10:15 
Spcl. Brummen E7M - Vorden E5
09:00 
Warnsveldse Boys E5G - Vorden E6
09:45 
Eerbeekse Boys F1 - Vorden F1 08:45 
Gazelle Nieuwland F3 - Vorden F2
08:45 
Zondag 15 mei:
VIOS B. 3 - Vorden 2 10:00 
Deventer 4 - Vorden 3 12:00 
Ruurlo 4 - Vorden 5 12:30

Verlies voor VV Vorden in 
laatste competitiewedstrijd
Dinxperlo was voorafgaande aan 
de wedstrijd een van de degrada-
tie kandidaten in 4C. De echte wil 
om te winnen was bij de gasten in 
het eerste half uur van het duel 
niet te bespeuren. Na wat kansjes 
over en weer scoorde Frank Hid-
dink met een kopbal de 1 - 0 voor 
Vorden. Bij die actie liep Hiddink 
een hoofdwond op en werd met 
de rust gewisseld voor Micha Bo-
link.

Er is deze keer iets heel bijzonders 
te beleven n.l. een optreden van 
de “Barkelvrouwleu oet Eibarge”, 
bestaande uit 2 vrouwleu, muziek-
instrumenten en een geluidstech-
nicus. Wat houdt dat in? Volgens 

de Vrouwleu zelf (citaat): “zingt 
leedjes, doot sketsjes en least korte 
gedichtjes veur. Allemoale in Ach-
terhooks plat. Zo tussendeur spolle 
wie een stuksken muziek en ko” j 
met zingen en/of dansen.” Wie zin 
heeft in een gezellige avond, ook 
niet-leden zijn vrijblijvend welkom 
om met de goede sfeer in onze ver-
eniging kennis te maken, wordt van 
harte uitgenodigd

Oecumenische vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond - De feestelijke slot-
avond is dit jaar op woensdag 
18 mei a.s. om 19.30 uur in Wit-
hmundi.



De leden zijn al vanaf het nieuwjaars-
concert druk aan het repeteren om 
ook dit concert weer een gevarieerd 
programma te brengen. Het har-
monieorkest o.l.v. Berjan Morsink 
brengt onder meer nummers uit de 
musical Mary Poppins en een Abba 

Medley, maar ook enkele serieuze
nummers waaronder een klarinet-
solo door Rene Broersma. Naast het
harmonieorkest is uiteraard ook de
slagwerkgroep o.l.v. Mike de Geest
present met een eigen programma.
Orkest en slagwerkers zullen geza-
menlijk het programma afsluiten
met stevige marsmuziek. Het concert
wordt gegeven in het Dorpscentrum
te Vorden. Aanvang 20.00 uur. De
toegang is gratis.

Voorjaarsconcert Concordia
Vorden - Muziekvereniging Con-
cordia uit Vorden geeft op za-
terdag 14 mei a.s. haar jaarlijkse 
voorjaarsconcert.

Hij is al eens een middag met prach-
tige dia’s van de reis naar de Berlijn-
se muur bij ons geweest. Vanavond 
komt hij vertellen over zijn reis naar 

de Noordkaap. De Noordkaap aan
de Barentszee wordt traditioneel be-
schouwd als het noordelijkste puntje
van het Europese continent. 

De Noordkaap ligt op het eiland Ma-
gerroya, dat met een tunnel vanaf het
vaste land te bereiken is. De kaap ligt
2080 km van de Noordpool. Aanvang:
19.45 uur in de Herberg.

Vrouwen van NU
Vorden - Op woensdag 18 mei is 
er weer de maandelijkse bijeen-
komst. Dhr. R. Heij uit Epe komt 
nogmaals een avond verzorgen 
voor ons.

Bij besteding vanaf € 10 mocht ieder-
een een bon invullen en in de speciale 
doos deponeren. Uit al deze bonnen 
zijn er 3 prijswinnaars getrokken. 
Zij hebben zaterdag hun prijs in ont-
vangst genomen. De eerste prijs wa-
ren 2 kaartjes voor de wedstrijd Graaf-
schap - VVV en 2 petjes en sjaaltjes, 

gewonnen door Nout Garritsen. De
tweede prijs, in ontvangst genomen
door Ronald Hoevers, dit waren twee
kaartjes voor de komende wedstrijd.
De derde prijs is gewonnen door Hi-
dde Droppers en dit waren een pet
en een sjaal van de Graafschap. Wij
hopen dat de prijswinnaars er veel
plezier aan beleven en dat ons een
mooie, spannende wedstrijd te wach-
ten staat met een winnende uitslag
voor de Graafschap. Wij houden u
graag op de hoogte van onze verdere
acties via de website, www.top1toys-
vorden.nl, in de winkel en uiteraard
via deze krant.

Winnaars bij Top 1 Toys Sueters
Vorden - Op 7 mei zijn de prijs-
winnaars bekend gemaakt van 
de Graafschapactie bij Top 1 Toys 
Sueters in Vorden. Deze actie 
werd door meerdere Top 1 Toys 
winkels in de achterhoek georga-
niseerd.

In deze eenmalige workshop leert 
u, met verschillende technieken en 
materialen, ‘n leuke en eigentijdse 
halsketting te maken. Deze mag u 

natuurlijk ook mee naar huis nemen!
U kunt bij aanvang van de workshop
het geld contact betalen. 

De workshop wordt gehouden op
dinsdag 26 mei van 14.30 tot 17.00 in
de bibliotheek van Vorden.

Workshop sieraden maken
Vorden - Wat is leuker dan je ei-
gen originele sieraad te maken?

Na ontvangst met koffie zingen we 
samen een paar liederen, waarna 
Ds. Paul Wansink uit Bilthoven naar 
aanleiding van het thema ‘Op adem 
komen’ ingaat op de mogelijkheden 
voor onszelf en de kerken om op een 
ontspannen wijze tot geestelijk groei 
en verdieping te komen. Na zijn in-
leiding geeft Ds. Wansink ons wat 
vragen mee en gaan we op pad om 
in kleine groepjes over de vragen na 
te denken en tevens te genieten van 
de natuur.

Wat de omgeving en de natuur betref-
fen: we zitten in de mooiste tijd van
het jaar op een van de mooiste plek-
jes in de Achterhoek: kijk op www.
eelink.nl en u bent overtuigd! Daar is
ook een routebeschrijving te vinden.
We maken een route van ruim een
uur en een korte route van ongeveer
een half uur. Voor degenen die niet
mee kan wandelen is er gelegenheid
om op Eelink te blijven.

Na de wandeling is er een evaluatie
en afsluiting. Daarna kunnen we nog
in een ontspannen en gezellige sfeer
wat drinken en genieten van een
mooie voorjaarsavond. 

Er zijn geen kosten aan deze avond
verbonden, wel is er de mogelijkheid
voor een vrije gift. De consumpties na
afloop zijn voor eigen rekening. 
Voor verdere informatie kan men
bellen met 0543-524248 of mailen
met jvhl@alice.nl

Op adem komen
De Regiowerkgroep Achterhoek 
van het Evangelisch Werkverband 
(REWA) binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland nodigt u uit 
voor een bijzonder meditatieve 
avond in Het Woold bij Winters-
wijk op 12 mei a.s. Men komt om 
19.00 uur samen bij groepsacco-
modatie ‘Eelink’ aan de Kreilweg 
nr.2 Winterswijk-Woold. (Vlak 
bij de bekende Dikke steen)

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Groepsaccommodatie zoekt

Enthousiaste Medewerker
Voornamelijk schoonmaakwerkzaamheden

en op aanvraag van groepen hulp bij maaltijdverzorging.
Flexibiliteit in uren gewenst.

Ben je geïnteresseerd?
Dan nodigen wij je uit om binnen 14 dagen een reactie te sturen:

b.o.n. 19-212 aan Weevers Grafimedia,
Postbus 22, 7250 AA Vorden. 



In Japan is het vouwen van kraanvo-
gels al in de 14de eeuw ontstaan. Het 
vouwen van 1000 papieren kraanvo-
gels in een bundel wordt gezien als 
een gebed voor vrede, het kan echter 

ook gedaan worden voor succes of 
geluk.
Mensen en gebouwen, hele land-
schappen en dieren werden door 
de tsunami op 10 maart in korte 

tijd weggevaagd. Mariko Heuvelink-
Yoshikawa, woonachtig in Vierakker 
maar geboren en opgegroeid in Japan 
begon met het vouwen van kraanvo-
gels, vlak na de ramp en vlak voor 
de geboorte van haar zoon Derk die 
14 maart ter wereld kwam. Ze deed 
dat in het ziekenhuis, biddend voor 
een gezonde baby en tegelijkertijd 
biddend voor de slachtoffers van de 

aardbeving en de tsunami. Ze maakte 
in die 3 dagen slechts 20 kraanvogels. 
In de daaropvolgende maand hielp 
haar zus (Ritsuko Yoshikawa) die drie 
maanden in Vierakker logeert mee 
met het vouwen en de 999 kraanvo-
gels werden bereikt. 

De kraanvogels worden opgestuurd 
naar een opvangplek voor slachtof-
fers in Yamamoto-cho in Sendai-city. 
Deze plaats, bekend vanwege z’n 
aardbeienteelt, is weggevaagd door 
de tsunami en er zijn veel slachtof-
fers gevallen. De duizend kraanvo-
gels werden in de dienst compleet ge-
maakt door nummer 1000 (een gro-
tere uitvoering) op de bundel van 999 
te plaatsen (zie foto). In de kerkdienst 
op de Paasmorgen in Wichmond 
werd ook zoon Derk gedoopt en werd 
er gecollecteerd voor de slachtoffers 

in Japan. De collecteopbrengst werd
door de Diakonie van Wichmond
verdrievoudigd zodat in totaal meer 
dan 1000 euro overgemaakt kon wor-
den naar het Japanse Rode Kruis. Die
besteedt het geld aan tenten, dekens,
voedsel en psychische hulp aan de
slachtoffers.

Op 30 april was het officiele dodental
van de ramp 14662 mannen, vrou-
wen en kinderen, terwijl 7 weken na
de ramp nog 11019 mensen vermist
worden. Er zijn 2500 opvangplaatsen
(noodkampen) waar 127000 evacues 
opgevangen worden. Met de 1000
kraanvogels en de collecte-opbrengst
wil de Protestantse gemeente laten 
weten aan de overlevenden van de
ramp: wij denken aan julllie, geef
niet op. Sta op en probeer het leven
weer op te pakken.

OPSTAAN, Japanse tsunami slachtoffers!

Wichmond - Met Pasen, het feest van de Opstanding, heeft Ds. Mari-
anne Benard-Boertjes van de Protestantse Gemeente te Wichmond een 
bundel van 1000 kraanvogels compleet gemaakt voor de slachtoffers 
van de Japanse aardbeving en tsunami.

Volgens haar trainer Georges Dérop 
waarschijnlijk een gevolg van een 
bepaalde blokkade. Jamie geeft hem 
gelijk en zegt: ‘Neem het onlangs ge-
houden Nederlands kampioenschap 
in Almère. Het ging in de voorrondes 
geweldig. Ik won alle partijen en dus 
met een goed gevoel op naar de fina-
le. Ik moest spelen tegen Sera Palings 
uit Breda, de kampioen van 2010. Ik 
zag daar absoluut niet tegen op, ik 
heb vorig tijdens een internationaal 
toernooi van haar gewonnen. Dus het 
moest kunnen. Toen de finale begon 
stond ik echter plots stijf van de ze-
nuwen. Wat ik ook probeerde ik kon 
Sera niet in de problemen brengen, 
ik blokkeerde helemaal. De partij was 
binnen vijf minuten afgelopen: een 
pijnlijke 15-4 nederlaag. Halverwege 
de partij (één minuut pauze) was het 
al 8-2. Georges Dérop probeerde mij 
nog wel te coachen, helaas het ging 
allemaal aan mij voorbij. Gelukkig 
kon ik mij vrij snel over de nederlaag 
heen zetten. De knop omdraaien en 
proberen volgend jaar wel de natio-
nale titel te pakken’, zo zegt Jamie 
van Dongeren vol optimisme.

De plannen van haar coach om bin-
nenkort ook met een mental coach 
te gaan werken juicht ze toe. ‘Ik denk 
dat het wel nuttig kan zijn’, zo zegt 
Jamie thuis in de ouderlijke woning 
aan de Oude Zutphenseweg. Hoewel 
ze amper op 25 meter afstand van het 
zwembad In de Dennen woont, heeft 
ze niet ‘zoveel‘ met de zwemsport. 
Ze houdt het liever bij het schermen! 
Dat doet ze gemiddeld zo’n twaalf 
uur per week, twee keer trainen bij 
haar leraar/coach Georges Dérop in 

Zutphen en één keer per week trai-
nen in de schermschool in Arnhem. 
De hoofdstad van Gelderland is overi-
gens bekend terrein voor Jamie. Daar 
volgt ze namelijk een opleiding aan 
het CIOS. Eerst sportmanagement en 
wellicht ‘later’ de studie fysiothera-
pie.

Daarnaast in de vrije tijd nog heel 
lang, ‘zo lang ik het leuk vindt’, 
schermen. Ze raakte al op zeven ja-
rige leeftijd in de ban van de scherm-
sport. Jamie: ‘We zijn toen een keertje 
met een groepje van school, waaron-
der ook mijn broer Lesly, op bezoek 
geweest bij de schermschool in Zut-
phen. En toen kreeg ik het helemaal 
te pakken’, zo zegt ze terugblikkend. 
Voor de komende jaren is de doelstel-
ling van Jamie van Dongeren ‘kijken 
hoe ver ik kan komen’. Het is met de 
studie erbij flink ‘aanpoten’, zo zegt 
ze. Om trouwens in de schermsport 
internationaal aan de weg te tim-
meren is niet zo eenvoudig. Jamie: 
‘Kost niet alleen veel tijd, maar ook 
veel geld. Bij internationale wedstrij-
den, toernooien e.d. zijn de reis- en 
verblijfkosten namelijk voor eigen 
rekening.

Toch heb ik wel de ambitie om dicht-
bij huis (Koblenz en Gent) aan een 
paar wereldbeker toernooien deel te 
nemen. Bij de dames is Olga Kharlan 
uit de Oekraïne de wereldkampioe-
ne. Ik heb haar één keer live in actie 
gezien. Ik zou dolgraag een keertje 
tegen haar willen schermen’, zo zegt 
Jamie van Dongeren die overigens in 
2007 in Turkije al eens aan de WK 
(kadetten) heeft deelgenomen. In 

2009 kwam ze als junior in actie tij-
dens de EK die in Amsterdam werd 
gehouden. Daar werd ze 21e. In de 

maanden juli en augustus geen scher-
men, maar vakantie. Daarna vanaf 
september weer volop aan de bak 

met ‘op korte termijn’ als insteek, in
2012 nationaal kampioen schermen 
(sabel) te worden!

Jamie van Dongeren

Vordense schermster grossiert in zilver
Vorden - Toen de 20 jarige Jamie van Dongeren uit Vorden, nog bij de 
jeugd schermde reeg ze de nationale titels als een rits kralen aaneen. 
In de categorieën pupillen/kadetten/junioren werd Jamie van Donge-
ren maar liefst zes maal kampioen van Nederland en was alles goud 
wat er blonk. Inmiddels is de goudkoorts veranderd in de jacht op 
zilver. De afgelopen jaren mocht ze als junior ook uitkomen bij de 
dames senioren. En dat deed Jamie ‘met verve’, want ze werd vier keer 
tweede en één keer derde. Een geweldige prestatie, maar voor Jamie 
toch ook wel balen, telkens weer ‘net geen’ Nederlands kampioen!

Jamie van Dongeren.



Natuurmonumenten verwacht dat 
horeca in combinatie met het aan-
bieden van educatieve en culturele 
activiteiten de levendigheid op het 
landgoed zal vergroten. 

Natuurlijk zal de horecavoorziening 
voor veel regelmatige bezoekers een 
welkome extra voorziening zijn. Een 
rendabele exploitatie van de horeca 
legt een basis voor de instandhouding 
van de historische gebouwen op het 

landgoed. Oorspronkelijk was land-
goed Hackfort gefundeerd op land-
bouwactiviteiten en het verzorgen 
van een adellijke huishouding. Een 
flink aantal boerderijen en andere 
gebouwen op landgoed Hackfort heb-
ben de afgelopen jaren hun oorspron-
kelijke functie verloren. Dat was voor 
Natuurmonumenten, eigenaar van 
het landgoed, aanleiding om op zoek 
te gaan naar nieuwe functies en eco-
nomische pijlers voor het landgoed 

met als doel de unieke samenhang 
van het landgoed behouden en zor-
gen voor een ‘levend’ landgoed, waar 
mensen kunnen genieten van natuur 
en cultuur. Onder de naam “Hackfort 
in beweging” werken Natuurmonu-
menten en zorginstelling Urtica de 
Vijfsprong sinds 2004 hierin samen. 

De verbouwing van het koetshuis tot 
brasserie Keuken van Hackfort en 
het herstel van de moestuin Hof van 
Hackfort, komen hieruit voort. Eer-
der zijn al boerderijen tot zorgboer-
derijen verbouwd en worden er al 
educatieve- en culturele activiteiten 
georganiseerd. Als brasserie Keuken 
van Hackfort binnenkort haar deu-
ren voor publiek opent is weer een 
belangrijke stap gezet.

Brasserie Keuken van Hackfort

Verbindende pijler onder 
landgoed Hackfort

Vorden -atuurmonumenten heeft het koetshuis op landgoed Hackfort 
verbouwd tot horecavoorziening. Zorginstelling Urtica de Vijfsprong 
vestigt hierin brasserie Keuken van Hackfort, waar Eric van Veluwe 
de scepter zal zwaaien. In de brasserie werken mensen met een zorg-
vraag. De koks van de Keuken van Hackfort werken met biologische 
dagverse streekproducten, waarvan een deel uit de eigen kasteelmoes-
tuin Hof van Hackfort komt.

Team Brasserie Hackfort. Op de voorgrond Titia en Eric van Veluwen

In Museum Smedekinck is op 3 april 
een verkoop expositie geopend van 
zeer bekende Achterhoekse kunst-
schilders uit de vorige eeuw. Ca. 40 
schilderijen vanuit particulier bezit, 
vormen een mooi overzicht over de 
Achterhoekse schilderkunst van eind 
1800 tot ca. 1960. Getoond worden 
werken van de bekende landschap 
en portretschilders H.E. Knaake, 
W.L. Bouwmeester, G. Derksen en J. 
Abbink en daarnaast niet in Zelhem 
woonachtige kunstschilders zoals G. 
Stegeman, W. Lammers, J. Meinen 

en anderen. Schilders die in hun tijd
veel op internationale exposities hun
werken toonden. Al deze particu-
liere werken zijn te koop en bieden
kunstliefhebbers een gelegenheid om
deze unieke particuliere collecties te
bekijken en eventueel een schilderij
te kopen. Na afloop van de expositie
waarin in deze periode ook de Kunst-
10daagse van Bronckhorst is opgeno-
men, kunnen de gekochte werken
worden opgehaald. 
Deze en andere exposities, waaronder
de expositie over de Indiëgangers uit 
Zelhem, bij Museum Smedekinck, zijn
tot 6 juni te bezichtigen. Ze zijn in de
Kunst10daagse route 4 Hengelo- Zel-
hem- Velswijk opgenomen als nr. 38. 
Museum Smedekinck is aan de Plui-
mersdijk 5 te Zelhem en is tijdens
de Kunst10daagse open op dinsdag-, 
woensdag-, en donderdagmiddag en
zondag 5 juni van 14 -17 uur. De toe-
gangprijs voor kinderen tot 12 jaar is
tijdens de Kunst10daagse gratis.

Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011

Verkoop expositie 
Museum Smedekinck

Bronckhorst - De Kunst10daagse 
viert haar eerste lustrum! Van 27 
mei t/m 5 juni 2011 zijn de deuren 
van meer dan 40 ateliers, galeries, 
musea en tentoonstellingsruim-
ten in de gemeente Bronckhorst 
geopend. Museum Smedekinck 
aan de Pluimersdijk 5 in Zelhem 
houdt een verkoop expositie van 
Achterhoekse kunstschilders.

De expositie in Museum Smedekinck met Achterhoekse kunstschilders.

Volgens de heer Klein Kranenbarg, 
die meedeelde: “Voor de deelnemers 
van het praktijkexamen zullen wij 
een route uitzetten die duidelijk met 
pijlen wordt aangegeven. 

Deze route gaat door een omgeving 
die de deelnemers kennen, dus zoveel 
mogelijk in hun eigen buurt. Veel as-
pecten welke fietsers in de dagelijkse 
praktijk tegenkomen, zijn onder-

deel van de route. Onderweg zullen 
beoordeelaars van Veilig Verkeer 
Nederland en politie met assistentie 
van ouders de verrichtingen van de 
deelnemers beoordelen. Veilig Ver-
keer Nederland gaat ervan uit dat de 
route vooraf ook gefietst wordt onder 
leiding van de basisscholen.

Een Cd-rom van de route is door Vei-
lig Verkeer Bronckhorst beschikbaar 

gesteld aan de desbetreffende scho-
len, evenals een schriftelijke beschrij-
ving. Mogelijk is ook om de route 
een paar dagen voor het examen 
te fietsen, met school, of ouders en 
verzorgers. Leerlingen mogen alleen 
aan het praktijkexamen deelnemen 
op een fiets die aan de wettelijke nor-
men voldoet. De fietsen worden dit 
jaar gekeurd door Firma Profile Bleu-
mink en volgend jaar door de Firma 
Klein Brinke. 

Het praktijkexamen is een goede 
basis voor de toekomstige deelname 
aan het verkeer. Na een gunstig theo-
retisch en praktisch resultaat van het 
examen krijgen de deelnemers een 
diploma uitgereikt.

Verkeersexamen

Kranenburg - Op donderdag 14 april hebben de groepen 7 (7 en groep 8 
van de Kraanvogel) van de basisscholen in Vorden het landelijk schrif-
telijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland afgelegd. De scho-
len beoordelen het theoretisch examen. Op woensdag 11 mei volgt 
het praktijkexamen. De heren W. Klein Kranenbarg en H. Jimmink 
organiseren dit voor de Vordense schooljeugd namens Veilig verkeer 
Nederland.

MAANDAGAVONDCOMPETITIE
Lijn A;
1. Max Maas en Sjoerd Tichelman 
56,04; 2. Nel Hendriks en José Walter 
Kilian 52,05; 3. Ab en Kitty Vruggink 
51,77

Lijn B;
1. Rie de Bruin en Gerry ter Scheggert 
56,04; 2. Wim Schipper en Jan Veen-
huis 55,46; 3. Hermien Veenhuis en 
Els Westerhof 55,00

WOENSDAGMIDDAGCOMPETITIE
Lijn A;
1. Nel Hendriks en José Walter Kili-
an 60,05; 2. Hertog Enthoven en Ab
Vruggink 58,61; 3. Dinie Hoftijzer en
Kitty Vruggink 55,43

Lijn B;
1. Gerrit Oldenhave en Dick Wijers
58,53; 2. Jan Holtslag en Henk wagen-
voorde 54,77; 3. Rina den Ambtman
en Anky van Manen 52,82

Bridgen
Vorden - Uitslag laatste periode seizoen 2010/2011.

De circa twee uur durende excur-
sies beginnen bij de watermolen 
voor het kasteel. In verband met 
het beperkte aantal plaatsen is re-
servering noodzakelijk. Dit kan via 
www.natuurmonumenten.nl of bij 
de Ledenservice van Natuurmonu-
menten T (035) 655 99 55. Loopt u 
ook mee?

VLEERMUIZEN OP HACKFORT
Landgoed Hackfort is een zeer ge-
schikt leefgebied voor vleermuizen. 
Er komen veel verschillende soor-
ten voor, zoals de rosse vleermuis, 
dwergvleermuis en de laatvlieger. 
Iedere soort stelt zijn eigen eisen 
aan zijn leefgebied. Bij het beheer 

van het landgoed houdt Natuurmo-
numenten hier rekening mee. Door 
het donker neemt de excursieleider 
u mee over het landgoed en zal u 
veel over deze toch wel mysterieuze 
dieren vertellen.

‘BATDETECTOR’
Vleermuizen zijn echte nachtdie-
ren. In het donker oriënteren ze 
zich door het produceren en weer 
opvangen van heel hoog geluid. Dit 
geluid is vaak niet te horen voor het 
menselijk oor. Een batdetector zet 
deze golven om naar voor de mens 
wel hoorbare geluiden. Iedere soort 
vleermuis maakt een eigen typerend 
geluid. Op die manier zijn de ver-
schillende soorten vleermuizen te 
herkennen. Vanavond gaat u, mits 
het weer niet te slecht is, de vleer-
muizen horen. En met een beetje, 
ziet u ze ook nog!

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

Vleermuizen spotten 
op landgoed Hackfort
Vorden - In en rond kasteel 
Hackfort wonen vleermuizen. 
Of u ze gaat zien is niet zeker, 
maar de batdetector helpt u ze 
in ieder geval te horen. Natuur-
monumenten organiseert twee 
vleermuizenexcursies op zater-
dagavond 14 en 21 mei op land-
goed Hackfort.



Bij het maken van pastelschilderijen 
richt Anneke zich vooral op het schil-
deren van dieren. Daarbij gebruikt zij 
graag bijzondere papiersoorten, die 
zij bij de Middelste Molen in Loenen 
koopt. 

Bijvoorbeeld mooi gekleurd papier 
in de vorm van wolkeneffecten, of 
papier gemaakt van olifantenmest. 
Zo maakte zij een paardenhoofd in 
oranjebruin op olifantenmestpapier. 

Door het korrelige papier zijn de ve-
zels erdoorheen te zien en dat maakt 
het schilderij levendiger. Behalve met 
pastel, werkt Anneke ook met acryl. 
Vooral de combinatie van beide, pas-
tel en acryl, geeft een verrassend re-
sultaat. Rob laat een paar schilderijen 
van stieren zien, gemaakt in olieverf. 

De expositie in de Kapel van Bronk-
horst is van 7 tot 14 mei aanstaande 
en is geopend van 10.30 tot 17.00 uur.

Expositie Kapel van Bronkhorst
Anneke en Rob Huijbers

Bronkhorst - Anneke en Rob Huijbers exposeren van 7 tot 14 mei 2011 
in de Kapel van Bronkhorst hun nieuwe schilderijen, die het afgelo-
pen jaar zijn gemaakt. Anneke werkt graag in pastel en acryl, Rob 
gebruikt olieverf.

Anneke Huijbers maakt divers werk in pastel en acryl.
De Techniekdag is een initiatief van 
bedrijven, scholen en instellingen uit 
de Achterhoek om kinderen tussen 
de 7 en 12 jaar met doe-activiteiten te 
interesseren voor een toekomst in de 

techniek. De kinderen konden aan de 
slag met metselen, schilderen, tim-
meren, lassen, solderen, elektronica 
en zonne-energie, sleutelen aan een 
auto, tractor rijden, een hijskraan 

bedienen en nog veel meer.  Kortom
een leuke, actieve en leerzame dag, 
ook voor de ouders!

Bij de gastheer, BouwCenter HCI en
HCI Betonindustrie, viel er ook nog
een prijsje te winnen.  De winnaars 
hebben inmiddels bericht gehad
en gingen met Peter Oldenboom en
Frank Jansen van HCI op de foto.

Prijswinnaars Techniekdag 
Achterhoek bij HCI

Hengelo - De Techniekdag Achterhoek, welke 16 april j.l. gehouden 
werd bij HCI Betonindustrie in Hengelo Gld, is een grandioos succes 
geworden. Ongeveer 3000 bezoekers hebben deze dag kennis gemaakt 
met de fascinerende wereld van techniek.

De prijswinnaars: Robbin Lamers, Priscilla Arendsen, Merel Buser, Kay Slot en Jesse Beukkink. Op de foto ontbreken Wiebe IJsseldijk,
Vincent Vet en Sem Enke.

Het hele jaar heeft het team goed 
gespeeld. Ze stonden ook al vrij snel 
bij de bovenste teams. De laatste wed-
strijd werd uit gespeeld tegen Kot 
Wichmond. Er waren nog 18 punten 

nodig om kampioen te worden. Die 
avond speelden Arjan, Harold, Mar-
tin en Arno. Ze speelden allemaal 
een overtuigende partij. Er werden 
in totaal 33 punten behaald. Hiermee 

werd dit team voor het seizoen 2010 
- 2011 in de E-klasse van Biljartbond 
de IJsselkring kampioen. Na afloop 
werden de Kampioenen gefeliciteerd 
met hun geweldige overwinning door 
Kot Wichmond en een drietal be-
stuursleden van B.V. “De Veldhoek”. 
Zowel van het bestuur als van Kot 
Wichmond mochten ze een mooie 
bos bloemen in ontvangst nemen.

“De Veldhoek” 1 Kampioen 
in de E-Klasse

Veldhoek - In het team van “De Veldhoek” spelen 11 personen. Dat 
zijn: Gerwin Amtink, Benjamin Wentink, Martin Bergsma, Arjan Rui-
terkamp, Harold Nijenes, Arno Vrieze, Hester Visschers, Ellis Garrit-
sen, Willem Visschers, Johan Slotboom en Bendrik Ebbers.

Om ongestoord rond te kunnen lopen 
in de uitgebreide showroom (500m2) 
en de speciaal ingerichte stijlkamer, 
is er voor de kinderen een gezellige 
kinderhoek ingericht waar zij zich-
zelf kunnen vermaken. Zo kunt u 
zich door één van de aanwezige inte-
rieurstylisten op u gemak laten infor-
meren over kleuren en materialen en 
wat past binnen uw interieur. 

Door de grote keuze binnen de uitge-
breide collecties is de kans op slagen 
vrijwel 100%. Desgewenst komen we 
bij de klant thuis om in te meten en 
verzorgen wij ook het ophangen, leg-
gen en monteren. Ook kunnen wij al 
het binnen- en buitenschilderwerk 
aan huis of gebouw verzorgen.

BUITEN AAN DE SLAG
Gaat u liever zelf aan de slag? Dan 
kunt u bij Deco Home Harmsen na-
tuurlijk ook terecht voor uitgebreid 

advies. Bijvoorbeeld voor de voorbe-
reiding van uw buitenschilderwerk. 
Vóór u gaat schilderen zorgt u er bij-
voorbeeld voor dat uw ondergrond 
helemaal egaal is. Bij houtrot kunt u 
gebruik maken van Alabastine Hou-
trotvuller. (zie ook de advertentie 
elders in dit blad, mei Aktie op alle 
Alabastine
Produkten 20 % korting.) U verwij-
dert de aanwezige houtrot grondig. 
Daarna vult u de gaten met de pro-
fessionele houtrotvuller. Even goed 
gladstrijken met een plamuurmes en 
al na zes uur zijn de plekken weer te 
schuren en weer overschilderbaar. 

VERF VOOR ELKE KLUS
Verf is al heel wat jaren het specia-
lisme van Deco Home Harmsen. Zij 
bieden u dan ook het grootste assor-
timent verf en verfproducten, voor 
zowel de professional als de doe-het-
zelver. U vindt bij ons alle bekende 
merken zoals Sikkens, Sigma, Dima-
go, Wijzonol, Flexa, Histor en Rambo. 
Maar ook het Deco Home huismerk, 
verf en verfbenodigdheden van een 
goede kwaliteit tegen een redelijke 
prijs.

Deco Home Harmsen is gevestigd aan 
de Zelhemseweg 21 (bedrijven terrein 
Hengelo), tel. (0575) 46 40 00.

Mooi weer om met het 
buitenschilderwerk te starten!
Hengelo - Deco Home Harmsen is 
dé speciaalzaak voor Hengelo en 
omgeving op het gebied van verf, 
behang, raamdecoratie, gordijn-
stoffen en vloerbedekking. Bent u 
dus van plan om uw woning bin-
nen of buiten een opknapbeurt 
te geven, dan moet u zeker eens 
kijken bij Deco Home Harmsen.
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Meer informatie of aanmelden

Afvallen vóór de vakantie?

Het is bijna zomer en veel mensen nemen zich voor om met een strak-
ke bikinilijn of buik de vakantie in te gaan. Dat betekent veelal snel 
nog even afvallen. De gevolgen van zo’n crashdieet kunnen echter on-
gezond voor uw lichaam zijn. En het risico is dat u na de vakantie de 
kilo’s er weer bij krijgt, of zelfs nog zwaarder wordt, waardoor het 
zogeheten jojo-effect ontstaat.

-

-

-

-

-

-

-

Spareribs Keurslager 
Vlogman goud waard
Vorden - Keurslager Vlogman te 
Vorden heeft voor zijn spareribs 
een goudkeurcertificaat ontvan-
gen. Een deskundige jury beoor-
deelde de spareribs van Keursla-
ger Vlogman tijdens de landelijke 
Keurslager spareribskeuring.

-

-

-

-

ERIX/KSV DAMES 1 - RATTI DAMES 1

-

-

-

-

-

Ratti onderuit tegen Halle
Kranenburg - Ratti reisde afgelopen zondag af naar 
Halle om daar de een na laatste wedstrijd van het 
seizoen af te werken. Onder tropische omstandig-
heden werd wat geflatteerd met 4-1 verloren.

-
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-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

Grote deelname 
Kortingsbonnenactie VV Vorden
Vorden - Op maandag 23 mei gaat 
de kortingsbonnenactie van de 
VV Vorden van start. Maar liefst 
55 Vordense Ondernemers doen 
mee met deze groot opgezette ac-
tie. Het is dit jaar een bliksemac-
tie. Op maandag 23 mei gaan 250 
leden van de voetbalclub huis aan 
huis de couponbladen verkopen.

-

-
-

-

-

-

-

-
-

Zeskamp in Kranenburg
Kranenburg - Na het geweldige 
succes van vorig jaar organiseren 
Ratti, Kranenburgs Belang en 
De Kraanvogel opnieuw een zes-
kamp. Het evenement wordt dit 
jaar gehouden op zondagmiddag 
19 juni.

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

Voorjaars avondrit
Vorden - VAMC De Graafschaprijders organiseert 
woensdag 18 mei voor zowel leden als niet-leden een 
Voorjaars avondrit met een lengte van 80 km.
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Bel voor info
Bert Onstenk: 06 - 51 23 52 56
www.begeo.nl

BEGEO
handelsonderneming

 + dienstverlening

Modern boeren;
gemengd laten voeren! 
In Bronckhorst
en omstreken.

BEGEO MENGVOERBEDRIJF

Autobanden? Wij hebben ze. Kom maar.
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Praktijk 
Chinese Geneeskunde

Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong.
Behandeling wordt vergoed door Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak:

 Jet Scholtz-Hartman
 Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden. Tel. 0575-556500

Zaterdag 14 mei

in het café

Hanska Duo



bloembinders 
v.o.f.

Raadhuisstraat 8
7255 BM  Hengelo
0575-461473

SHOWA 340 OPTIGRIP
Perfect voor klussen in en om het huis

per paar

7,15

Simply the best

Kerkstraat 2 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 464190

SPECTACULAIRE 
AANBIEDING!

HENGELO GLD,
KERKSTRAAT 2, TELEFOON (0575) 464261

PHILIPS 102 cm Full HD LED-TV
40PFL5605. Met 1920 x 1080 pixels, Pixel Plus 
HD, 100Hz, HD Natural Motion, Clear Sound, 

en Digitenne
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VAN 799.-

599.-
PRIJSKNALLER!

Hoek Kerkstraat/Raadhuisstraat

Gein op het plein
Zaterdag 14 mei 

Nostalgische Brandweer

Oude motoren/bromfi etsen

Achterhoeks Museum 1940-1945

Glashart Internet-Experiencecenter 

S

Wij zijn geopend!

Ook ons
befaamde

hazelnootsoftijs
is er weer.

Graag tot ziens
bij ons in de ijssalon!

Loop eens 
gezellig bij
ons binnen!

Op zaterdag 14 mei
bij inlevering van

deze bon:

20% korting
op alle cosmetica*

*Uitgezonderd lopende aanbiedingen

lenselink
Hengelo Gld.

✁

✃

KOM EN 
PROFITEER 
ZATERDAG

14 MEI
BIJ ONZE 

OUTLET
KRAAM

Raadhuisstraat 27
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Blijf mobiel in een 45 km brommobiel

Automobiel en Taxibedrijf
Achter de Hoven 8
7021 AG Zelhem

Tel. 0314 - 62 15 33
info@reindsen.com
www.reindsen.com

De nieuwe Grecav Sonique, de enige brommobiel 
geheel van aluminium

GILDENWEG 20 - ZELHEM  T. 0314-622308  WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

VAN DAKKAPEL TOT DEUR... 
KUNSTSTOF!

Denkt u erover te gaan bouwen of verbouwen, denk 
dan direct aan onderhoudsvrij en duurzaam. Of het nu 
gaat om een complete nieuwbouw, een kleine uitbouw of 
het vervangen van enkele ramen of de voordeur, Huntink 
Zelhem biedt diverse oplossingen in kunststof. Naast de 
levering en productie van raam- en deurkozijnen, deuren 
en luiken kunt u bij Huntink tevens terecht voor 
kunststof gevelbekleding en de levering van 
complete dakkappelen. Bel voor info, bezoek 
onze website of kom naar de showroom waar 
we graag de tijd voor u nemen om u over de 
diverse mogelijkheden te informeren.

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Bemiddeling & advies 
in thuiszorg

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Te huur:

kramen/plekken
op rommelmarkt

tijdens open dag 22 mei

Visdorado de Kool
Heelweg

0315-231995

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

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

Nu volop heerlijke Hollandse asperges
Malse krop sla + komkommer samen 0.99

Mooie Hollandse rabarber kilo 0.79
Fruit bonbonnetje mandarijnen 10 voor 0.99

Handperen Conference kilo 0.79
Heerlijke rauwkost-salades uit eigen snijkeuken

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 

 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Wethouder André Baars

Wethouder Dorien Mulderije
-

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

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

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

Colofon

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

Jaargang 6
Nr. 19, 10 mei 2011

De gemeente draagt de bescher-
ming, beheer en schadebestrijding 
van wild op gemeentegronden buiten 
de bebouwde kom over aan de wild-
beheereenheden in Bronckhorst. 
Hieronder vallen naast weilanden en 
bossen ook sportterreinen, indus-
trieterreinen en begraafplaatsen. 
Voor de eigendommen binnen de 
bebouwde kom blijft de gemeente 
verantwoordelijk en aansprakelijk. 
De uitbesteding levert de gemeente 
een kostenbesparing op door de effi-
ciëntere organisatie van faunabeheer.

Wildbeheereenheden

een buitengebied waarin behoud en 

Wat betekent dit voor u? 

betekent dat de gemeente niet langer 

het door aan de wildbeheereenheid 

 
Samenwerking

-

Gelderland, faunabeheereenheid 

Faunabeheer gemeentelijke eigendommen buiten bebouwde
kom overgedragen aan wildbeheereenheden

aan te bieden aan gemeentebestuur-

een arrangement, aangeboden door 
een Achterhoekse ondernemer, 

tweede economische impuls in de 
Achterhoek, in de periode na het 

-
-

diner? En wilt u uw arrangement

aanbieden? Neem dan contact

neem dan contact op met de heer

r.swieringa@regio-achterhoek.nl

Unieke actie tijdens VNG-congres 2011 in de Achterhoek

Oproep aan alle Achterhoekse ondernemers!

heeft beslo-
ten een 

-
komst aan 
te gaan met 
de stichting 

de realisatie 

openbare 

met (dorps)belangenorganisaties 

biedt gemeenten één gratis op-
laadpunt per 10.000 inwoners aan. 

-

Oplaadpunten voor 
elektrische auto’s 
in Vorden, Hengelo 
en Zelhem

mogen alleen met gesloten deksel 
worden aangeboden. Toch komt het 

of papiercontainers aan de weg worden 

Container aan de weg? Deksel dicht!

-

-
-

en te weten komen of de coderingen 

codering woonboer-

-

-
meente. Alleen als het 

te kunnen fotograferen 

contact opnemen met de gemeente, 

risatie woningen buitengebied. 

Gemeente inventariseert woningen 
buitengebied

Containers moeten met dichte klep aangeboden worden



Stand van zaken
In de Raadhuisstraat is het grote riool is vervangen. De 
buis die het hemelwater van de weg en van de toekomstige 
inrichting van de locatie oude gemeenthuis moet afvoeren, 
wordt nu gelegd, waarna we de weg weer dichtmaken. 
Binnenkort kunt u dus weer met de auto over de Raad-
huisstraat richting de Banninkstraat. Op dit moment 
werken we ook aan de Spalstraat, het gedeelte vanaf de 
bakker tot aan de chinees. Verder maken we deze week 
de aansluiting Kervelseweg op de Raadhuisstraat af. De 
Raadhuisstraat gaat daarna weer open voor alle verkeer.
 
Veemarktstraat
De Ruurloseweg, een deel van de Spalstraat, parkeerplaat 
Synagogestraat en Veemarktstraat zijn inmiddels gereed. 
Let op: de rijrichting op de Veemarktstraat verandert! 
Straks kunt u alleen rijden vanaf de Bleekstraat richting 
de Spalstraat.
 
Kerkstraat 
De Kerkstraat kunt u vanaf de Raadhuisstraat nog niet in, 
omdat deze dan aan de beurt is voor herinrichting. Vanaf 
de Ruurlose kant is de Kerkstraat bereikbaar. Ook de par-
keerplaats voor de Expert/Enorm kunt u enkele weken niet 
gebruiken. U kunt dan parkeren langs de Raadhuisstraat 
of op de parkeerplaats voor het voormalige gemeentehuis. 
De winkels zijn bereikbaar (via de stoepen of loopschotten). 
Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u soms een klein 
stukje moet lopen. We vragen hiervoor uw begrip. 

Bereikbaarheid
Het afgesloten gedeelte is rood gekleurd, de blauwe P 
geeft aan waar u kunt parkeren en de zwarte pijlen geven 
aan hoe u daar komt.

Planning 
De volgende werkzaamheden staan nog op stapel:
• Raadhuisstraat inclusief aansluiting Kervelseweg tot 
 13 mei 2011
• Spalstraat deel II, exclusief kruising vlakbij chinees, 
 van 9 tot 20 mei 2011
• Kerkstraat en kruising Ruurloseweg (gefaseerd), 
 16 mei tot 8 juli 2011
• Spalstraat, vanaf kruising Raadhuisstraat tot en met 
 de kruising Bleekstraat, vanaf 13 juni tot 1 juli 2011

Kermis
Samen met de aannemer stellen we alles in het werk om 
de hele inrichting gereed te hebben voor de kermis. Zoals 
het ernaar uitziet kunnen we van de zomer al genieten 
van het vernieuwde Hengelose centrum! Het kan zijn dat 
er na de kermis nog wat kleine werkzaamheden moeten 
plaatsvinden, maar deze zullen geen noemenswaardige 
overlast geven. In het najaar worden de bomen geplant 
(zie hiernaast). 
 
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden 
in het centrum van Hengelo? Kom op een woensdagmiddag 
bij ons langs in de informatieruimte in het voormalige 
gemeentehuis. We zijn er van 15.30 tot 16.30 uur om 
uw vragen te beantwoorden. U kunt ons ook bellen, tel. 
(0575) 75 02 50 of mailen: info@bronckhorst.nl (vermeld 
svp ‘Centrum Hengelo’ in het onderwerp van uw mail).

Wij werken aan het centrum van Hengelo…voor u
Het is de bedoeling dat de wegwerk-
zaamheden in het Hengelose cen-
trum medio juli afgerond zijn en we 
in het najaar de bomen planten. 

Wijziging bomenplan
In het groenplan herinrichting Hen-
gelo Centrum hadden wij gekozen 
voor leistructuren van platanen tus-
sen de parkeerplaatsen, zoals ook 
in de Spalstraat en Raadhuisstraat. 
Wij vinden het niet verstandig 
om deze leivormen door te zetten 
in de herinrichting van het centrum. 

Ervaring leerde dat de platanen in 
de Spalstraat door hun snelle groei 
in de zomer overlast geven. Mensen 
kunnen niet meer onder de bomen 
doorlopen en de groei van de plata-
nen geven een ‘rommelig’ beeld. 
Daarnaast staan de bomen te ver uit 
elkaar om een mooie doorlopende 
leistructuur te vormen. Het voorstel 
is nu om, met uitzondering van de 
Spalstraat, alle aanwezige en ge-
plande leistructuren te vervangen 
door bomen met een smalle groei-
vorm. Wij kiezen voor amberbomen 
langs de Raadhuisstraat, sierkersen 
langs de Kerkstraat en tulpen-
bomen langs de Ruurloseweg. 

Bomen Spalstraat
De huidige bomen in de Spalstraat 

zijn leiplatanen en vormgesnoeide 
esdoorns. Een aantal leiplatanen in 
de Spalstraat vervangen wij door 
leilindes. Leilindes groeien lang-
zamer waardoor ze een mooiere 
en meer gesloten structuur krijgen. 
De leilindes worden in een metalen 
raamwerk geplaatst. De leilindes 
die tussen parkeerplaatsen staan 
en de vormgesnoeide esdoorns 
vervangen wij door sierkersen. 
Het plan hebben wij besproken 
met de Hengelose ondernemers-
vereniging en Dorpsbelang Hengelo. 
Het plan is door hen positief ont-
vangen. 

Inspraak
Op het gewijzigde bomenplan 
Hengelo Centrum kunt u reageren 
gedurende vier weken. Van 9 mei tot 
6 juni 2011 ligt het plan ter inzage 
op het gemeentehuis (op afspraak) 
en in het informatiecentrum in het 
voormalige gemeentehuis, waar we 
iedere woensdag van 15.30 tot 16.30 
uur zijn om uw vragen te beant-
woorden. U kunt ons ook bellen, 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mailen: 
info@bronckhorst.nl (vermeld svp 
‘Inspraak bomenplan centrum Hen-
gelo’ in het onderwerp van uw mail).
Tevens kunt u het plan inzien op de 
website. 

Bomenplan Hengelo Centrum gewijzigd

Commissievergaderingen 

Commissie Evaluatie en 
controle
Op 11 mei a.s. vergadert de raads-
commissie Evaluatie en controle in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
De openbare vergadering begint om 
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om de vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:
• Jaarverslag gemeentelijke 
 monumentencommissie 2010
 Hierin staat een overzicht van de 

activiteiten van de commissie in 
2010, bijvoorbeeld herselectie ge-
meentelijke monumenten, beoor-
delen aantal grote restauratiepro-
jecten etc. Bronckhorst kent 600 
gemeentelijke monumenten  

• Presentatie jaarverslag reken-
kamercommissie Recreatief 
handhaven 

 De rekenkamercommissie heeft 
onderzoek gedaan naar de wijze 
van omgaan met recreatiewonin-
gen in Bronckhorst (beleid en 
handhaving), maar ook enkele 

 omliggende gemeenten, en gecon-
cludeerd dat Bronckhorst dit best 
goed uitvoert. De commissie doet 
enkele aanbevelingen

• Evaluatie interne klachten 2010
 Als iemand een klacht heeft over 

de bejegening door een ambte-
naar, behandelen we die volgens 
een bepaalde procedure. In 2010 
kwamen 30 bejegeningsklachten 
binnen. Deze zijn besproken met 
de betrokkenen en naar tevreden-
heid opgelost. De klachten betrof-
fen o.a. de WOZ/gemeentelijke 

 belastingenaanslag, de aanleg 
 van verkeersvoorzieningen, kap-

vergunningen en het onderhoud 
van bomen, wegen en beplanting 

• Actieve informatie van b en w 
aan de raad 
- woningbouwplannen in master-

plannen Vorden en Hengelo 
 bijgesteld
- stand van zaken project ‘omvor-

ming openbaar groen’  
- financiële bijdrage aan kleed-
 accommodatie Zelos in Zelhem
- afvalstoffenrapportage 2010
- ontwerpbegroting 2012 en 
 jaarrekening 2010 Stadsbank 

Oost Nederland 

Commissie 
Beleidsontwikkeling 
Op 12 mei a.s. vergadert de raads-
commissie Beleidsontwikkeling in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
Deze openbare vergadering begint 
ook om 20.00 uur en u bent van harte 
welkom om de vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
• Overdracht Hessenbad en -hal 
 in Hoog-Keppel aan stichting 

Zonnewater
 Als de raad instemt met dit voor-

stel draagt de gemeente de exploi-
tatie en het beheer het Hessenbad 
en de Hessenhal in Hoog-Keppel 
over aan stichting Zonnewater. 
Ook de gebouwen worden verkocht 
aan de stichting. Het huidige zorg-
bad Zonnewater op hetzelfde ter-
rein als het Hessenbad wil graag 
uitbreiden, de gemeente wil graag 
voorzieningen privatiseren en zo 

behouden voor de inwoners en 
verenigingen. In dit voorstel komt 
dit samen

• College vertelt de raad over de 
Achterhoek agenda 2020

• Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning  

 B en w vragen de raad deze veror-
dening vast te stellen. Hierin staat 
hoe de gemeente ondersteuning 
regelt voor mensen die dat nodig 
hebben om mee te kunnen doen 
aan de maatschappij. We kijken 
samen met de klant hoe dit het 
beste ingevuld kan worden. Kan 

 de klant het toch zelf of met behulp 
van zijn omgeving regelen, of ligt 
hier een taak voor de gemeente  

• Verordening tegemoetkoming 
kosten kinderopvang gemeente 
Bronckhorst 2011

 In de wet Kinderopvang is geregeld 
dat werkgevers een deel van de 
kinderopvang voor hun werkne-
mers bekostigen (werkgevers-
deel). Voor bepaalde doelgroepen 
die geen werkgever hebben (bij-
voorbeeld uitkeringsgerechtigden) 
heeft de gemeente de plicht dit 
deel te betalen. In de verordening 
is dit geregeld. De raad wordt ge-
vraagd deze vast te stellen 

• Oprichting Erfgoedmuseum 
Achterhoek en Liemers

 In het Erfgoedmuseum gaan het 
Streekarchivariaat (hierin zit ook 
ons gemeentelijk archief) en het 
Staring Instituut samen en de ge-
meente moet een gemeenschap-
pelijke regeling vaststellen. Het 
nieuwe samenwerkingsverband 
moet een nog breder publieks-

 bereik van ons culturele erfgoed 
bewerkstelligen   

• Verzoek partiële herziening be-
stemmingsplan Aaltenseweg 16, 
Zelhem weigeren

 B en w vragen de raad het verzoek 
tot aanpassing van een bestem-
ming van een pand tot recreatie-
woning op dit perceel te weigeren

• Aanleg particuliere begraafplaats 
aan Eldrikseweg 12, Laag-Keppel

• Veiligheidsplan 2011-2014 en 
prioriteiten politie 2011 en 2012 

 De raad wordt gevraagd akkoord 

te gaan met deze plannen. De ba-
sis voor het nieuwe veiligheids-

 beleid vormen de zogenaamde 
 veiligheidsmonitor die eind 2009 

onder ruim 2.000 (willekeurige) in-
woners is gehouden, het teamplan 
en een gebiedsonderzoek van de 
Bronckhorster politie. Doel van het 
plan is samen met betrokken par-
tijen, zoals de politie, criminaliteit 
en overlast tegengaan om zo soci-
ale en fysieke veiligheid voor inwo-
ners en bedrijven in Bronckhorst 
te behouden en te bewerkstelligen. 
Aandachtspunten punten waar we 
op in willen zetten zijn: veilige 
woon- en leefomgeving, bedrijf en 

veiligheid, jeugd en veiligheid en 
verkeersveiligheid. O.a. door het 
ondersteunen van verschillende 
activiteiten, zoals buurtbemiddeling.

 
 Voor alle informatie over de 
 onderwerpen die op de agenda’s 

staan verwijzen wij u naar 
 www.bronckhorst.nl.

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u gebruik maken van het recht 
om in te spreken. In tegenstelling tot 
de raadsvergaderingen kunt u hier 
inspreken over onderwerpen die wel 
op de agenda staan, met uitzonde-
ring van presentaties en actieve in-
formatievoorziening. De maximale 
spreektijd is vijf minuten. U kunt zich 
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, 
via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Volg de commissievergadering 
live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
de commissievergaderingen 
live volgen. Neem eens een kijkje. 
U hoeft hiervoor dus niet meer 
per se naar het gemeentehuis.

Uit de raad



Toon: “Zoals dit voorbeeld laat zien, 
kan het soms erg lastig zijn om iedere 
maand rond te komen. Zeker voor 
wie een laag inkomen heeft en extra 
kosten moet maken. Bijvoorbeeld 
omdat het lidmaatschap van de 
sportvereniging weer moet worden 
betaald of de wasmachine kapot 
gaat. Geldt dit voor u of voor iemand 
die u kent? Kom eens bij ons langs 
voor een gesprek. De gemeente 
heeft verschillende regelingen voor 
mensen met een minimuminkomen 
(dit is in 2011 voor gezinnen € 1.497 
excl. vakantiegeld per maand ).”  

Daan: “We zeggen: voor mensen 
met minder, hebben wij wat meer. 
De gemeente kan u bijvoorbeeld een 
bijdrage voor maatschappelijke, cultu-
rele of sportactiviteiten verstrekken. 
Het blijkt dat mensen met een laag 
inkomen vaak het eerst bezuinigen 
op het gebied van ontspanning, be-
weging en ontmoetingen met ande-
ren, zoals de sportclub. Zaken waar 
ze juist veel plezier aan beleven en 

die goed zijn voor de gezondheid. 
De gemeente kan per gezinslid een 
bedrag van € 120,- per kalenderjaar 
verstrekken zodat ze sport- en cul-
tuuractiviteiten kunnen blijven doen.” 

Toon: “Natuurlijk wilt u graag dat uw 
kind op school wel aan bijvoorbeeld 
schoolreisjes mee kan doen. Dit zijn 
voor u dan wellicht extra kosten waar 
u niet op gerekend had. De gemeente 
kan voor kinderen van 4 tot 18 jaar 
in het basis- en voortgezet onderwijs 
een bijdrage van € 55,- voor school-
kosten verstrekken. Ook als u een 

kind in de brugklas heeft is er een 
bijdrage beschikbaar voor de aan-
schaf van een computer tot € 750,-.” 

Langdurigheidstoeslag
Daan: “De gemeente heeft nog ande-
re regelingen voor wie een minimum-
inkomen heeft. Wie langer dan drie 
jaar in de bijstand zit of een ander 
minimuminkomen heeft, kan in aan-
merking komen voor een langdurig-
heidstoeslag. Aan de toeslag zijn en-
kele voorwaarden verbonden. Zo 
moet u tussen de 21 en 65 jaar zijn, 
mag u geen werk of scholing hebben 
geweigerd en mag uw spaargeld 
niet hoger zijn dan een bepaald vast-
gesteld bedrag. U kunt deze toeslag 
1x per 12 maanden aanvragen. Het 
kan ook zijn dat u door bijzondere 
omstandigheden in een situatie zit 
dat de bijstandsnorm (of een ander 
inkomen op dat niveau) niet toerei-
kend is om noodzakelijke uitgaven 
te doen. Als de gemeente vindt dat 
deze uitgaven wel noodzakelijk zijn 
en niet uit de bijstandsnorm of andere 
middelen kunnen worden betaald, 
kunnen wij u bijzondere bijstand 
verlenen. De bijzondere bijstand 
gaat uit van uw persoonlijke situatie”. 

Toon vult aan: ”Verder zijn ziektekos-
tenverzekeringen behoorlijk duur, 
terwijl gezondheid heel belangrijk is. 
Daarom hebben we voor mensen 
met een laag inkomen een collectie-
ve zorgverzekering bij Menzis. Deze 
zorgverzekering omvat een zoge-
noemde garantregeling. De garant-
regeling is een aanvulling op de 
zorgverzekering en de gemeente 
betaalt hiervoor de premie per 
deelnemer. U krijgt hiervoor 
extra vergoedingen voor be-
paalde medische kosten en hulp-
middelen.”

Daan: “Helaas komt het ook voor 
dat mensen hun financiële proble-
men te ver uit de hand laten lopen. 
Als gemeente kunnen we mensen 
die schulden hebben en er zelf niet 
meer goed uitkomen, hulp bieden. 
Wacht niet te lang met het vragen 
van hulp! Wanneer de schulden te 
hoog oplopen, is het soms lastig 
om een goede oplossing te bereiken. 
Met de Stadsbank Oost Nederland 
hebben we afspraken gemaakt 
over de uitvoering van schuldhulp-
verlening. De Stadsbank houdt 
wekelijks een spreekuur in ons 

gemeentehuis. Hiervoor kunt u 
een afspraak maken.” 

Hoe bekijken we of u in aanmer-
king komt? 
Toon: “Omdat iedere situatie 
anders is, bekijken we per huishouden 
waar u recht op heeft en wat voor u 
de beste oplossing is. Of u voor een 
bepaalde vergoeding in aanmerking 
komt, is afhankelijk van uw inkomen, 
vermogen en privé-omstandigheden. 
Als u in aanmerking wilt komen voor 
een bijdrage dan mag uw inkomen in 
ieder geval niet hoger zijn dan 120% 
van de voor u geldende bijstandsnorm 
(zie voor deze bedragen onze website). 
Verder hebt u geen vermogen hoger 
dan de vermogensgrens die voor de 
bijstand geldt. Voor de bijzondere 
bijstand gelden andere normen.” 

Meer informatie over onze regelingen 
voor inwoners met een minimum-
inkomen en  formulieren vindt u op 
www.bronckhorst.nl. U kunt ons ook 
bellen via tel. (0575) 75 02 50 en 
een afspraak maken. Verder is er 
een folder over mogelijkheden voor 
minima beschikbaar. 

Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de  gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning 
 vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Toon en DaanToon en Daan

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Jan en Marieke Lohuis en hun 
11-jarige dochter Danique hebben 
het financieel moeilijk. Jan is 
bouwvakker, maar raakte ander-
half jaar geleden zijn baan kwijt. 
Het lukt hem nog niet een nieuwe 
baan te vinden. Marieke werkt 
twee dagen op de administratie 
van een bedrijf. Ze heeft al 
gevraagd of ze meer uren kan 
werken, maar helaas kan haar 
baas die mogelijkheid niet 
bieden. De familie woont in een 
fijn huurhuis. De lasten van hun 

huishouden beginnen nu behoor-
lijk zwaar te vallen. Jan heeft zijn 
sportschoolabonnement daarom 
al stopgezet en Marieke over-
weegt haar lidmaatschap bij de 
volleybalclub, waarvan ze fana-
tiek lid is, op te geven. Ook heb-
ben ze hun auto ingeruild voor 
een kleiner, tweedehands model. 
Ze willen voor hun dochter graag 
een computer kopen voor haar 
schoolwerk, maar dat kunnen ze 
zich eigenlijk niet veroorloven… 
Wat nu?

Deze week:  Aflevering 8 

Voor mensen met minder heeft de 
gemeente wat meer 

In ons groenstructuurplan is opgenomen op 
welke manier we het openbaar groen in de ge-
meente de komende jaren willen onderhouden. 

Dit plan is onder andere in samenspraak met 
een klankbordgroep van inwoners tot stand 
gekomen. Eén van de onderdelen van het plan 
is het omvormen van grote heestervakken naar 
gazon, waarmee de gemeente een besparing op 
de onderhoudskosten van het openbaar groen 
realiseert, maar de omgeving wel groen houdt. 
Vorig jaar zijn we gestart met het project. 
In Zelhem is het omvormingsplan inmiddels uit-
gevoerd. In Steenderen doen we dat dit najaar. 
In dit dorp onderhouden inwoners sinds dit jaar 
twintig procent (opp. 3.000 m2) van de heester-
vakken zelf. Een inzet die we erg waarderen en 
onder meer dankzij grote inzet van de dorps-
belangenvereniging in Steenderen tot stand is 
gekomen. 

Hoe verder in andere kernen van 
Bronckhorst?
Binnenkort wil de gemeente aan de slag met de 
omvorming in Baak, Kranenburg, Vorden en 
Wichmond. Ook hier willen we van een deel van 

het openbaar 
groen omvor-
men (o.a. hees-
tervakken) naar 
gazon. Om de 
mening van in-

woners hierover te peilen, wil-
len we met hen in overleg. Wet-
houder Paul Seesing: “Daarom 
gaan we nog voor de zomer 
samen met (dorps)belangen-
verenigingen in die kernen in 
gesprek. We nemen hen graag 
mee langs het groen, waarna 
we een plan maken voor de 
omvorming.” De uitkomsten 
leggen we vervolgens na de 
zomer aan de inwoners voor. 
Onderhoud door buurtbewo-

ners zelf is mogelijk in onze gemeente. In Steen-
deren is dit nu succesvol ingevoerd. Seesing: 
“Samen met buurtbewoners aan de slag in 
het groen in de buurt is gezellig en sociaal, 
veel mensen in Steenderen zijn enthou-
siast!”

Samen met (dorps)belangenverenigingen in Baak, Kranenburg, Vorden en Wichmond 

aan de slag met plannen voor omvorming openbaar groen



Openbare bekendmakingen

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

Het project Vers Bloed Cadeau in de regio 
Achterhoek, waarbij 50 jongerenvouchers 
ter waarde van € 2.500,- beschikbaar zijn, 
gaat voor de tweede keer van start. Door jonge 
werknemers een kans te bieden om te leren en 
werkervaring op te doen, haalt u vernieuwing 
en verjonging in uw eigen organisatie. 
Vers bloed dus! 

Jongerenvoucher
Om de match tussen werkgever en jongere ge-
makkelijker te maken, is er de jongerenvoucher. 
Dit is een waardebon met een minimaal gega-
randeerd startbedrag van € 2.500,-. Dat bedrag 
ontvangt u als werkgever en kunt u inzetten om 
een vacature in uw bedrijf of organisatie te laten 
vervullen door een jongere tot 27 jaar volgens 

de spelregels van de jongerenvoucher. Als u van 
andere projecten of regelingen gebruik kunt 
maken, kan dit bedrag zelfs nog hoger worden. 

Inschrijven
Vanaf 23 mei a.s. kunt u zich inschrijven om 
voor vouchers in aanmerking te komen. 
Op 26 mei sluit de inschrijving. 

Kijk voor aanmelding en informatie op 
www.versbloedcadeau.nl 

Ondernemers opgelet!   De jongerenvouchers zijn er weer!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

onder de naam Circus Festival, van 16.30 tot 21.00 uur, ontheffing van art. 35 van de Drank- en 

plaatsen en gebruiken van een tent, Friesland Campina

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 29 april 2011: 

Ontvangen op 2 mei 2011: 

Ontvangen op 3 mei 2011:

binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 

vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 2 mei 2011:

van schouwburg Amphion, 17 tot 22 mei 2011, schouwburg Amphion

van de Heurneweg, tussen de Halsedijk en de Halle-Heideweg, en instellen van een stopverbod 

van 11.30 tot 19.00 uur, ontheffing groepskamperen, van 2 op 3 juli 2011, Halse Auto Cross Club

 nemersvereniging

Afgegeven op 3 mei 2011:

kunst-, antiek- en rommelmarkt, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffing artikel 6 

 van 09.00 tot 20.00 uur, voetbalvereniging HC’03

1e en 2e

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 29 april 2011: 

Verzonden op 2 mei 2011: 

Verzonden op 3 mei 2011: 

Gehandicaptenparkeerplaats 
Verzonden op 3 mei 2011:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

-

voor alle verkeer. Het verkeer van de zuidelijke rijbaan van de Dorpsstraat wordt door twee tijdelijk 

in de bebouwde kom afgesloten voor alle verkeer en wordt het doorgaande verkeer via de 

 bestemmingsverkeer

-
dering van bestemmingsverkeer

bestemmingsverkeer

een stopverbod van 09.00 tot 17.00 uur en een snelheidsbeperkende maatregel van 10.00 tot 
16.00 uur

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt een stopverbod 

bestemmingsverkeer

met uitzondering van bestemmingsverkeer

bestemmingsverkeer

22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 

bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 

-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 

-
-

ning met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of 
daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 

om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de 

-

 
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
Verzonden op 29 april 2011: 



Openbare bekendmakingen - vervolg

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning gewijzigd.

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de 
 ontwerpvergunning
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben  
 ingebracht tegen de ontwerpvergunning.
• degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het 
 besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

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

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel’ en de daarop 
betrekking hebbende stukken liggen van 12 mei t/m 22 juni 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan 
heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van de voormalige gemeenten Steenderen 
en Hummelo en Keppel.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00880-VO01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00880-/NL.IMRO.1876.BP00880-VO01

• digitaal via www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis (volg verwijzing 

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

Kennisgeving plan-MER Buitengebied gemeente Bronckhorst
Voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het noodzakelijk een milieueffectrapportage voor 
plannen (plan-MER) uit te voeren. Dit omdat het bestemmingsplan een kader schept voor activiteiten 
ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is. 

In het bestemmingsplan gaat het met name om de uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderij. 
De plan-MER dient ertoe om het milieu een volwaardige plaats te geven bij de plan- en besluitvormings-
procedure van het bestemmingsplan Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel. De plan-MER 
procedure is gestart met de raadpleging van de betrokken bestuurlijke instanties over de reikwijdte 
en het detailniveau (Notitie van 17 augustus 2009) van de op te stellen plan-MER. 

De gemeente Bronckhorst heeft inmiddels een plan-MER op laten stellen. In deze plan-MER (rapport 
van 27 april 2010) zijn verschillende alternatieven en scenario’s betrokken. In de plan-MER is tevens 
een passende beoordeling volgens de Natuurbeschermingswet opgenomen in verband met de aan-
wezigheid van Natura-2000 gebieden in of nabij het plangebied. De plan-MER is later nog aangevuld 
(notitie van 14 september 2010). De Commissie m.e.r. heeft op 27 oktober 2010 advies uitgebracht 
over de opgestelde plan-MER. Met betrekking tot het bestemmingsplan moet toepassing worden 
gegeven aan de Wet milieubeheer. De plan-MER met de hiervoor genoemde stukken ligt daarom 
gelijktijdig met het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage.

U kunt de plan-MER met bijbehorende stukken op de volgende manieren inzien:
• digitaal via www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen  Steenderen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis (volg verwijzing 

naar zaal Leeuw). Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, 
dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op het voorontwerpbestemmingsplan en/of de plan-MER naar keuze schriftelijk (wat de 
voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Bakerwaardseweg 13A-13B 
Bronkhorst’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Bakerwaardseweg 13A-13B Bronkhorst’ en de 
daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 mei t/m 22 juni 2011 voor een ieder ter inzage. 
Het plan heeft betrekking op het vergroten van het agrarisch bouwperceel om een agrarisch bedrijf 
uit te kunnen breiden op het perceel Bakerwaardseweg 13A-13B in Bronkhorst.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00954-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00954-/NL.IMRO.1876.BP00954-ON01

• digitaal via www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 

ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Pluimersdijk 10 Halle’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Pluimersdijk 10 Halle’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen ook van 12 mei t/m 22 juni 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft 
betrekking op een functieverandering van agrarisch naar wonen op het perceel Pluimersdijk 10 
in Halle.

U kunt dit plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00945-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00945-/NL.IMRO.1876.BP00945-ON01

• digitaal via www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 

ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Bestemmingsplannen

Zienswijzen indienen over deze ontwerpbestemmingsplannen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de twee eerder ge-
noemde ontwerpbestemmingsplannen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling 
naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Eekstraat 5, 11 en 13 
Steenderen’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 28 april 2011 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; 
Eekstraat 5, 11 en 13 Steenderen’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen 
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 12 mei t/m 22 juni 2011 
voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de bestemmingsuitruil waarbij de Eekstraat 
11-13 in Steenderen bestemd wordt als 2 burgerwoningen en de Eekstraat 5 in Steenderen als 
agrarisch bouwperceel.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP942-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00942-/NL.IMRO.1876.BP00942-VG01

• digitaal via www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 

ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Mogelijkheden voor beroep 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het 
vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 AE ‘s-Gravenhage.

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

• Hengelo (Gld), in verband met asfaltwerkzaamheden sluiten we van 
 9 t/m 13 mei a.s. de Hummeloseweg vanaf de Rondweg t/m de 
 kruising Zuivelweg/Kastanjelaan/Spalstraat af. Helaas kunnen wij de 

periode van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden 
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen 
of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Wegwerkzaamheden

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
In het gemeentehuis bij de publieksbalie liggen vanaf 12 mei t/m 23 juni 2011 tijdens de openings-
tijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 13, voor het veranderen van de inrichting waarop het Besluit 
 algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Enkweg 17B, voor het oprichten van een inrichting waarop het Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

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

Wet milieubeheer

Voornemen tot uitschrijving GBA
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens 
de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven. Het adres-
onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. De gemeente heeft betrokkene schriftelijk op de hoogte 
gesteld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. Deze uitschrijving 
heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens 
te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen 
wij betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, 
informatie over zijn/haar adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen nadere adres-
informatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving 
van de volgende persoon:
• Wallbrink, Erwin Jan-Hendrik, geboren 18-02-1976

Vaststellen nieuwe verordeningen 
De gemeenteraad van Bronckhorst besloot op 28 april 2011:
• in te trekken de ‘Verordening raadscommissies 2010’, vastgesteld op 31 maart 2010
• vast te stellen de ‘Verordening raadscommissies 2010’

De verordeningen liggen vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Tegen betaling 
van de kosten is de verordening hier verkrijgbaar. U kunt de verordeningen ook raadplegen op 
www.bronckhorst.nl  Infobalie  Digitaal loket  Regelgeving. De verordeningen treden in werking 
op de eerste dag na deze bekendmaking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen



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

Net als zoveel Nederlanders stond 
ook Annemiek Riefel een dag eer-
der, woensdagavond 4 mei, twee mi-
nuten stil om de slachtoffers uit de 
Tweede Wereldoorlog te herdenken. 
Annemiek: ‘Voor mij een hele spe-
ciale herdenking. Ik ging die avond 
samen met mijn moeder en zussen 
in Zutphen naar de bioscoop om daar 
de film ‘Water for Elephants’ te be-
kijken. We hebben toen voor de aan-
vang op de parkeerplaats twee minu-
ten stilte in acht genomen. Ik dacht 
nog bij mijzelf hoe apart het wel niet 

is, dat iedereen plotsklaps stil is. Dat 
het toch heel bijzonder is dat wij in 
vrijheid leven. Onze generatie heeft 
nog nooit een oorlog meegemaakt, al-
leen de vrijheid. Eigenlijk heel uniek. 
Je kunt het je ook amper voorstellen 
hoe het is om bij een oorlog betrok-
ken te geraken.
Wanneer je dan vervolgens zo’n 
dag als 5 mei meemaakt, dan besef 
je dat het goed is dat ook de bevrij-
ding wordt herdacht. De oorlog heeft 
zoveel mensen leed berokkend. Ik 
heb wel het idee dat de jongeren de 

traditie van herdenken en bevrijden 
willen voortzetten. Wellicht dat in 
de toekomst de accenten wat verlegd 
worden, meer naar de ‘hedendaagse’ 
oorlogen. Kijk wat er zich momenteel 
allemaal afspeelt in de wereld. Heel 
erg triest’, zo zegt Annemiek Riefel. 
Overigens kwam burgemeester Henk 
Aalderink donderdagmorgen 5 mei 
stipt op tijd de van Limburg Stirum-
straat in Vorden binnen rijden .’Hij 
wist mij gelijk te vinden, de Tom Tom 
werkte prima’, zo zegt Annemiek la-
chend.
In de auto al snel een ontspannen 
sfeer, waarbij Henk Aalderink vertel-
de over zijn baan als burgemeester. 
Ook dat hij is opgegroeid in een boe-
rengezin. ‘Eigenlijk vond hij het jam-
mer dat hij nooit boer is geworden, 
hoewel hij de baan als burgemeester 
ook echt fantastisch vindt’, aldus An-

nemiek Riefel. De provincie Gelder-
land stond op deze Bevrijdingsdag 
centraal. Iedere burgemeester mocht 
twee personen uit zijn gemeente 
meenemen. Burgemeester Aalderink 
koos voor twee plattelandsjongeren: 
Annemiek Riefel en Robert ter Maat. 
Annemiek: ‘Een aantal weken gele-
den heb ik tijdens de vrijwilligersdag 
een poosje met de burgemeester zit-
ten kletsen. Ik denk dat Robert en 
ik naar aanleiding van die dag, zijn 
uitgenodigd. Ik heb onderweg in de 
auto natuurlijk wel van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om de platte-
landsjongeren te promoten’, zo zegt 
Annemiek Riefel die sinds 1,5 jaar de 
voorzitter is van de 130 leden tellen-
de afdeling Vorden/ Warnsveld van 
Jong Gelre.

Het gezelschap uit Bronckhorst 
woonde donderdag eerst in Arnhem 
in de Eusebiuskerk een dienst bij, 
waarna vervolgens naar Wageningen 
werd gereden om daar de bevrijdings-
feesten mee te maken. Annemiek: ‘ 
Ik was die dag compleet onder de 
indruk van het defilé. Al waren er 
niet zoveel meer, toch prachtig om te 
zien hoe de veteranen ( ouder dan 80 
jaar ) vol trots mee marcheerden. Be-
halve oorlogsveteranen uit de Twee-
de Wereldoorlog, ook veteranen die 
destijds de oorlog in voormalig Ne-

derlands- Indië en voormalig Joego-
slavië hebben meegemaakt. Opmer-
kelijk hoeveel mensen Burgemeester
Aalderink tijdens de bijeenkomst in
Wageningen kende en wat zo leuk
was, hij stelde ons o.m. voor aan Cle-
mens Cornielje, Commissaris van de
Koningin in Gelderland . Ook aan de
ex- voorzitter van de Tweede Kamer
Frans Weisglas. Hij was deze dag in
Wageningen aanwezig als voorzitter
van het ‘Nationaal Comité Herden-
king Capitulatie 1945’. Ook mocht ik
Hirsch Balin de hand schudden’ , zo
zegt Annemiek.

Een dag later, vrijdagmorgen, was
zij weer aan het werk bij het Gelders
Overijssels Bureau voor Toerisme,
waar zij onder andere allerlei onder-
zoeken doet. Het is niet ondenkbaar
dat de Bevrijdingsdag (5 mei 2011) er
‘later’ toe zal leiden dat Annemiek
Riefel zich een keer kandidaat stelt
voor de gemeenteraad van Bronck-
horst. Ze mag graag vergaderingen
leiden en vindt ook ‘communicatie’
een heel belangrijk facet in het le-
ven. ‘Ik zie daarin burgemeester Aal-
derink als een belangrijk boegbeeld.
Welke politieke partij mijn voorkeur
heeft? Dat geheim wil ik op dit mo-
ment nog niet prijs geven’, aldus het
diplomatieke antwoord van Anne-
miek Riefel.

Samen met de burgemeester naar bevrijdingsfeest

Annemiek Riefel genoot met volle teugen

Vorden - Een dag met de burgemeester op pad, dat overkomt niet 
iedere ‘onderdaan’ van de gemeente Bronckhorst. Annemiek Riefel 
uit Vorden viel die eer te beurt: samen met Henk Aalderink en zijn 
echtgenote naar het bevrijdingsfeest in Wageningen. Annemiek: ‘ Een 
prachtige dag en wat is die burgemeester een gezellige man. We heb-
ben onderweg in de auto heel erg gelachen’, zo blikt de 23-jarige Vor-
dense terug.

Robert ter Maat, Commissaris Clemens Cornielje en Annemiek Riefel

v.l.n.r. burgemeester Henk Aalderink en echtgenote, Annemiek Riefel en Robert ter Maat

Maar liefst 24 teams, het maximale, 
hebben zich ingeschreven en zullen 
in twee poules strijden om de fel be-
geerde wisselbekers. 

De wedstrijden beginnen om 17.00 
uur en duren tot plus minus 21.00 
uur. Voor de inwendige mens zal 
uiteraard gezorgd worden en ook de 

kleintjes worden niet vergeten. 

S.V. Steenderen hecht veel waarde 
aan haar sponsoren en prijst zich ge-
lukkig om op zo’n manier iets voor 
haar sponsoren te kunnen beteke-
nen. 
Graag tot 14 mei op Het Hooge Wes-
sel.

4e sponsortoernooi S.V. Steenderen

Steenderen - Op zaterdag 14 mei aanstaande organiseert S.V. Steende-
ren haar vierde sponsortoernooi. Dat dit toernooi erg in trek is bij de 
sponsoren van de vereniging blijkt wel uit de vele en snelle inschrij-
vingen die zijn binnen gekomen.

Veel gezelligheid tijdens het sponsortoernooi 2010.

Bij elke 10 euro aan boodschappen bij 
Plus Eland ontvangt u een stempel. 
Heeft u uw spaarkaart vol dan kunt u 
uw gezondheidstas afhalen bij sport-
centrum AeroFitt in Hengelo.  Tevens 
zal sportcentrum AeroFitt een aantal 

keren op de vrijdag de mogelijkheid 
aanbieden om een gratis Inbody me-
ting te doen bij Plus Eland. Deze me-
ting geeft onder meer inzicht in zaken 
als: (over)gewicht, ruststofwisseling, 
taille/heupverhouding, spieropbouw 
en vocht-vetverdeling. Dus kom naar 
Plus Eland en maak gebruik van deze 
leuke actie. 
Sportcentrum AeroFitt Hengelo Gld., 
Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo. 
Tel. 0575-465001. info@aerofitt.nl 
Plus Hans Eland, Raadhuisstraat 53, 
7255 BL Hengelo. Tel. 0575-463777.

Gezondheidsweken bij 
Sportcentrum AeroFitt en 
Plus Hans Eland
Hengelo - Vanaf maandag 9 mei 
is sportcentrum AeroFitt en Plus 
Hans Eland gestart met de ge-
zondheidsweken. Tijdens deze 
weken kunt u door middel van 
een spaarkaart voor een erg leu-
ke gezondheidstas mét inhoud 
sparen!

De zomeravondfietstochten zijn met 
name geschikt voor mensen met een 
gewone fiets, of voor mensen die in 

het bezit zijn van een fiets met tra-
pondersteuning. De afstanden van de
tochten zullen iedere keer zo’n 25 km
zijn, en steeds een andere richting op
gaan.Starten is mogelijk tussen 18.30
en 19.30 uur vanaf buurtschaphuis
D’n Draejer, gelegen aan de Velswijk-
weg 50 in Velswijk. 

Onderweg zal aan de deelnemers een
consumptie worden aangeboden.

Zomeravondfietstocht 
Buurtvereniging Velswijk
Velswijk - Donderdag 19 mei or-
ganiseert Buurtvereniging Vels-
wijk weer de eerste van haar zo-
meravondfietstochten, die in de 
maanden mei, juni, juli en augus-
tus op de derde donderdag van de 
maand zullen worden verreden.

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



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 19
van 9 t/m 14

mei 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO BUITENGEWOON GOED

10 jaar Gall & Gall
in Hengelo

+2
LOUNGE
ZEGELS

    Florijn
                         1 liter

                NU

           10,00
                     per fles

Max. 6 flessen per klant.

La Palma
Merlot

    2 flessen

  10,00



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

Datum Activiteit Plaats Tijd
10-05 Mantelzorgsalon: Hospice Zutphen Langeler, Hengelo 13.30 uur
10-05 Proeverij maaltijden thuis De Bongerd, Steenderen afspraak
10-05 Fietsend in beweging N.H. kerk, Vorden 14.00 uur
11-05 Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
12-05 PCOB: voorjaarsverrassingreisje Dorpscentrum, Vorden 10.30 uur
14-05 Mantelzorgsalon: uitstapje Volgt later
14-05 Kegelen De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
15-05 Pleinmarkt rondom de kerk Parel van Baak, Baak 10.00 uur
17-05 ANBO Vorden: sjoelen Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
17-05 GGNet/Welzijn Steenderen:
 Workshop beter slapen De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
19-05 KBO Hengelo: Schenkingen en erfrecht Leemreis, Hengelo 14.00 uur
18-05 Welfare contactmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
18-05 Bingo De Bongerd, Steendere 19.30 uur
18-05 ANBO Hengelo/Steenderen: fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
19-05 Bejaardenkring Vorden:
 verrassing middag Het Stampertje, Vorden 14.15 uur
19-05 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
19-05 Met de scootmobiel op weg Pleintje Bruna, Vorden 14.00 uur
21-05 Ganzenbord op groot doek De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
22-05 Fietstocht Oranjevereniging Toldijk Den Bremer, Toldijk 13.00 uur
24-05 Geheugenspreekuur De Wheme, Vorden 10.00 uur
25-05 ANBO Hengelo/Steenderen: bustocht Wolbrink, Vorden hele dag
25-05 Seniorensoos Wichmond/Vierakker:
 Lichtbeelden Ludgerus, Vierakker 14.30 uur
26-05 Zonnebloem: Roll-Over Bronckhorst D’n Draejer, Velswijk 18.30 uur
26-05 Welzijn DHK: fietsen Zorgcentrum Hoog-Keppel 14.00 uur
27-05 Zonnebloem: Roll-Over Bronckhorst Lammers verh., Zutphen 18.30 uur

Algemeen
De vakantietijd is alweer begonnen en we willen u opmerkzaam maken op enkele 
organisaties die u kunnen helpen bij het zoeken van een fijne vakantie en/of vervan-
ging van mantelzorg. Misschien is het nu niet (meer) aan de orde, maar dan toch voor 
een volgende keer.
Alzheimer Nederland organiseert vakanties in het kader van het project Tochuit. De 
vakanties zijn gepland in de periode van mei tot en met oktober. U kunt informatie 
aanvragen en uzelf en uw partner indien mogelijk aanmelden Alzheimer Nederland. 
Tel: 030-6596913.
Rode Kruis: Groepsreizen voor mensen met een beperking, alleen of met partner in 
Nederland. Tel. 070-4455888, www.rodekruis.nl 
Zonnebloem biedt reizen aan voor mensen die door ziekte, handicap of leeftijd licha-
melijke beperkingen hebben. Men kan met en zonder reisgenoot aan de vakantie 
deelnemen.
Voor informatie: tel. (076) 564 63 62/ www.zonnebloem.nl
Verblijf in een zorghotel: In de Achterhoek bestaat de mogelijkheid voor mensen die 
afhankelijk zijn van mantelzorg tijdelijk te logeren in een zogenaamd Zorghotel. 
Zorghotels/boerderijen in Oost-Gelderland zijn onder anderen:
Logeerhuis Mentinkberg in Winterswijk Tel. 0543-53 64 20
Hotelkamer de Oase in Doetinchem Tel. 0314-35 79 00
Zorghotel de Gouden Leeuw in Laag-Keppel/Zelhem  Tel. 0314-38 07 99

Alleen voor mantelzorgers. De ‘Zorg voor jezelf dagen’. Speciaal voor mantelzorgers 
biedt Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, u verschillende arrange-
menten aan om tijd voor uzelf te nemen en alleen (zonder zorgvrager) op vakantie te 
gaan. Tel.: 0900-2020496 www.mantelzorg.nl onder kopje Vrije Tijd.
Dolfijn: begeleide vakanties organiseert begeleide reizen voor mensen vanaf 16 jaar 
met een licht verstandelijk handicap. Voor informatie: van maandag t/m vrijdag van 
9.00- 16.20 uur: 0900-2353653.
Vervangende zorg thuis: Handen in Huis, Stichting Mantelzorgvervanging Nederland is 
speciaal opgericht om mantelzorgers in staat te stellen vakantie te nemen. Deskun-
dige vrijwilligers nemen de zorg van de zieke of gehandicapte bij u thuis over. De ver-
vanging duurt minimaal drie dagen, twee nachten. Na de vijftiende dag geldt meestal 
een eigen bijdrage. Voor informatie: tel.: 030-6590970, www.handeninhuis.nl

Schenkingen en erfrecht
Woensdag 18 mei zal notariskantoor Tap-Tromp u informatie geven over schenkin-
gen en erfrecht. Deze middag wordt georganiseerd door de KBO Hengelo, ook niet 
leden zijn welkom. Aanvang 14.00 uur in café-restaurant Leemreis.

Zaterdagmiddagactiviteiten in de Bleijke
Zaterdag 14 mei  Kegelen
Zaterdag 21 mei Ganzenbord op groot doek
De activiteiten beginnen om 14.30 uur, kosten € 2,- inclusief koffie/thee.

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00 
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Wilma Berns, ouderenadviseur)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem 
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. Paul Tiggeloven (ouderen-
adviseur/coördinator) Tel. 0314-622074
E-mail: swozel@xs4all.nl

Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8 tevens 
steunpunt WMO-loket, maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 11.00 uur. Tel. 0314-621139
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34 elke tweede 
maandag van de maand van 11.00 tot 11.45 uur.
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87 elke derde 
dinsdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur

Mandala tekenen
Iedereen kan mandala tekenen, het resultaat is altijd ver-
rassend elke mandala is mooi. Het tekenen geeft rust en 
is een plezierige vorm van concentratie en ontspanning. 
De cursus wordt gegeven door mevr. Aleida Hendriks. 
Wanneer de cursus zal beginnen is nog niet bekend, het 
zal plaatsvinden in de Bleijke en de kosten zijn € 85,- 
voor 6 lessen (inclusief materiaal).

Biljarten
In Hengelo willen we het biljarten uitbreiden. Lijkt het u 
leuk om mee te spelen of om te leren biljarten dan kunt 
u zich hiervoor aanmelden bij de ouderenadviseur. Ook 
vrouwen zijn van harte welkom.

Cursus Nordic Walking
Bij voldoende belangstelling willen we starten met een 
basiscursus Nordic Walking. Onder de professionele 
begeleiding van Vitalnova kunt u 5 lessen volgens à € 
10.- per les. Wandelstokken zijn aanwezig. Voor meer 
informatie en opgave kunt u contact opnemen met de 
ouderenadviseur Ans Vermeulen (0575) 465281.

Nordic Walking zonder begeleiding
Heeft u eerder een cursus Nordic Walking gevolgd en 
lijkt het u leuk om met een groepje op eigen initiatief te 
wandelen,  dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Ans 
Vermeulen.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is 1 januari een expositie van werken 
van Zelhemse kunstenaars gestart. Het beschikbaar stel-
len van de ruimte in de Oranjehof biedt de kunstenaars 
de gelegenheid om de kunstwerken te tonen en de be-
zoeker om van deze kunstwerken te genieten. Hebt u 
belangstelling om de kunstwerken te komen bekijken 
dan bent u van harte welkom in de Oranjehof. Prinses 
Beatrixstraat 41 in Zelhem. Telefoon 0314-622074.
Openingstijden voor de Expositie: op maandag en donder-
dag van 10 tot 11.30 uur. Er is gelegenheid om tegen een 
kleine vergoeding een kopje koffie of thee te drinken. 
Voor meer informatie: neem contact op met de Oranje-
hof. Tel 0314-622074.

Informatie- en oefenmiddag
Voor scootmobiel- en elektrische rolstoelgebruikers or-
ganiseren op 18 mei Veilig Verkeer Nederland, afdeling 
Bronckhorst en Stichting Welzijn Zelhem een informa-
tie- en oefenmiddag voor mensen die gebruik maken 
van een scootmobiel of een elektrische rolstoel. De dag 
wordt gehouden in en bij de Oranjehof in Zelhem. Het 
adres is Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. Tijd: 
van 14.00 tot 17.00 uur.

Doel van de dag. Op deze dag ontvangt u informatie over 
de (nieuwe) verkeersregels en ver¬keerssituaties, waar-
mee u te maken heeft of krijgt als gebruiker van de 
scootmobiel of de rolstoel. Er zijn verkeersdeskundigen 
aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden en bui-
ten met u gaan oefenen met uw eigen scootmobiel of 
rolstoel.

Uitnodiging en opgave. Via de gemeente Bronckhorst heb-
ben gebruikers van een scootmobiel of rolstoel een uit-
nodiging voor deze middag gehad. Opgave kunt u schrif-
telijk of telefonisch doen bij Stichting Welzijn Zelhem. 
Voor meer informatie over deze middag kunt u contact 
opnemen met E. Steentjes, tel.0314-622126 of met P. Tig-
geloven, tel 0314-622074 of mobiel 06-13280466.

Rijbewijskeuring 70 plussers
Bent u 70 jaar of ouder dan moet u voor verlenging van 
uw rijbewijs medisch gekeurd worden. De ANBO afde-
ling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kosten 
voor de keuring zijn € 27,50. De keuring vindt plaats in 
de Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 Zelhem.
U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmel-
den Via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoon-
nummer is 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, probeert 
u het dan een andere keer. Aanmelding per e-mail is ook 
mogelijk op anbozelhem@gmail.com
Tips: U dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs 
verloopt een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten 
voordat er gekeurd wordt, bij voorbeeld door een opti-

ciën. Zorg voor een formulier ‘eigen verklaring’- bij de
gemeente te verkrijgen.
De eerstvolgende keuring is op de zaterdag 11 juni 2011.
De daaropvolgende keuring is op de zaterdag 27 augus-
tus 2011. Zorgt u ervoor, dat u de keuring op tijd aan-
vraagt. Data voor keuringen worden door de ANBO ook
gepubliceerd in het Contact.

Bewegingsactiviteiten
De winter is voorbij, kom in beweging, ontmoet en voel je
goed. Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een
actieve leefstijl, waarin beweging op welke manier dan
ook een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de
vermindering van overgewicht en het voorkomen van al-
lerlei gezondheidsproblemen. Het maakt fitter en gezon-
der. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen een
positief effect op het gevoel van welbevinden. Bewegen
in groepsverband is ook een mooie manier om andere
mensen te ontmoeten. Stichting Welzijn Zelhem biedt
u de mogelijkheid om deel te nemen aan bewegingsacti-
viteiten met een lage drempel. In alle groepen is ruimte
om deel te nemen.

Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gra-
tis deelnemen aan de bewegingslessen. Opgave/Infor-
matie; via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 06-
13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl
Fit door bewegen. (bewegingslessen).
Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem.
Dag en tijd: dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van
11.00uur tot 11.45 uur
Locatie: Kleine kerk bij “De Korenaar” Halle.
Dag en tijd: maandags van 10.15 tot 11.15 uur.

Aqua Sportief (bewegingslessen in het water).
Locatie: Zwembad “De Brink” Zelhem
Dag en tijd: maandags van 13.30 uur tot 14.30 uur en
van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Activiteiten in de Oranjehof
Koffieochtenden, op maandag en donderdagochtend van
10 tot 11 uur is er koffiedrinken.
SOOS-middag, op maandagmiddag van 13.30 uur tot
16.30 uur soos middag van Noodhulp.
Spelletjesavond/koersballen, dinsdag 17, 24 en 31 mei
2011. Van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Bingo, dinsdag 7 juni 2011, aanvang 19.30 uur.

Fietsgroep Stichting Welzijn
Vertrek vanaf de Oranjehof, Beatrixstraat 41 Zelhem
Fietstochten mei en juni
Donderdag 12 en dinsdag 31 mei, 15 km, start 9.30 uur.
Dinsdag 17 mei, dagtocht (50 km), start om 9.30 uur.
Donderdag 26 mei, 25 km tocht, start om 9.00 uur.
Dinsdag 7 juni, 25 km-tocht, start om 9.00 uur.
De dagtochten zijn ongeveer 50 km. met onderweg 3
stops. Neem brood mee voor onderweg! Bij de tochten
van 15 en 25 km is er één stop.
Contactpersonen: Han en Gerrie van Til, tel. 0314-
625536.

Open tafel, Chinees buffet
Zaterdag 21 mei 2011 wordt er een Chinees buffet ge-
organiseerd. Aanvang 17.00 uur. De kosten bedragen €
15,- inclusief een kop koffie of thee. Opgeven kan tot ui-
terlijk 14 mei. 
Contactpersoon: Fien Berendsen, tel, 0314-621130.

Zang- en dankdienst
Zondagmiddag 15 mei wordt er vanaf 16.00 uur een
zang-/dankdienst gehouden in cultureel centrum De
Brink, Stationsplein 8-12 in Zelhem. De organisatie hier-
van is in handen van de onlangs opgerichte Stichting De
Opdracht die zich ten doel heeft gesteld het evangelie,
opnieuw of voor het eerst, aan de mensen te laten ho-
ren door middel van zangdiensten, een laagdrempelige
Bijbelcursus, themalezingen door bekende sprekers enz.
Aan de feestelijke dienst op zondag 15 mei zullen mee-
werken: Duo De moeite waard, Kwartet Vocaal, Arie
Horst, piano, Sandra Strausa viool. De heer Wim Zemme-
link uit Zelhem zal een korte meditatie houden. Annie
Zemmelink zal ingaan op de doelstelling van de stichting
en de plannen voor de toekomst. Voor de samenzang is
bewust gekozen uit de wat oudere en bekende liederen
zodat een ieder zich thuis kan voelen in deze dienst. De
toegang is gratis en na afloop is er koffie.
Iedereen uit de regio en daar buiten wordt hartelijk uit-
genodigd voor deze dienst die beslist de moeite waard
zal zijn. Voor meer info: tel. 0314-622878 of via mail:
deopdracht@live.nl



Op vrijdag 13 mei kunnen flopgan-
gers feest vieren met de Feigling 
Apres Ski Party! Dit is een uitgebrei-
de drive-in show met waanzinnige 
DJ’s en een sneeuwmachine, om te 
kunnen afkoelen met dit warme 
weer. De DJ’s delen uit, maken gek, 
draaien door, geven weg, zwepen 
op en vieren feest! Het hele gebeu-

ren begint om 21.00 uur, entree is 
5 euro (zonder Floppas 7 euro). Op 
zaterdag 14 mei zijn er twee band-
jes te bewonderen. In de tent staat 
The Pianohouse. Deze band heeft 
speciale Pianohouse-bierviltjes die 
dienen als verzoekaanvragers. Deze 
verzoekjes kunnen op de twee vleu-
gels worden gedeponeerd, voor ie-

der wat wils dus! In de soos staat 
wegens omstandigheden niet de 
band Hank Muddley Power Quar-
tet maar komen Killer and the Cool 
Cats stevige, stampende, onvervals-
te Rock and Roll brengen. 
Het feestje op de zaterdag begint 
ook om 21:00 uur, entree is 8 euro 
(zonder Floppas 10 euro).
Tevens start op 13 mei de kaartver-
koop voor ‘Dauwtappen’. De bier-
fietsen vliegen de deur uit, dus zorg 
ervoor op tijd te zijn.

Ook in Flophouse komen de lentekriebels naar boven

Lentefeest 2011

Toldijk - Op 13 en 14 mei is het dan eindelijk zo ver, ook in Flop-
house is het dan volop lente. Twee dagen feest om de lente te vieren. 
Vrijdags is er de Feigling Apres Ski Party, die om 21.00 uur begint. 
Zaterdag zijn The Pianohouse en Killer and the Cool Cats de bands 
die voor de muziek zorgen. Aanvang 21.00 uur.

Altijd veel gezelligheid tijdens het Flophouse lentefeest.

Het bronzen lichtgroene kunstwerk van 
1.60 cm hoog en 55 cm breed en stelt 
een manspersoon voor en was ter re-

paratie op de gemeentewerf. Wanneer
het beeld precies is weggenomen is niet
bekend. Vrijdagochtend werd de vermis-
sing ontdekt. Enkele dagen ervoor had
het er nog gestaan. De dieven hebben
het hek geforceerd en het beeld is waar-
schijnlijk op een vrachtautootje of op
een aanhangwagen meegenomen. Tips
over de diefstal zijn welkom bij de politie
op 0900 -8844.

Bronzen beeld gestolen van 
gemeentewerf
Vorden - De politie stelt een onder-
zoek in naar de diefstal van een 
bronzen beeld vanaf de gemeente-
werf aan de Enkweg in Vorden. De 
diefstal werd op vrijdag 6 mei ont-
dekt. Tips zijn welkom op tel. 0900-
8844.

Er zijn twee mooie routes, klein (10 km) 
+ groot (30 km)

Voor jong en oud! Loc. Veermansweg 18
Hengelo Gld.

Fietstocht Bekveld
Bekveld - Zondag 29 mei fietstocht buurtver. Bekveld.

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
Gevelstenen Dakpannen Wand- en vloertegels

Dakramen en accessoires Sierbestrating 

Diverse andere bouwmaterialen

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

Museumplusbus
De Museumplusbus rijdt vanuit Bronckhorst 3x naar het Cobra-
museum in Amstelveen en het Rijksmuseum in Amsterdam: 12 
augustus vanuit Vorden, 26 augustus vanuit Hengelo en 9 sep-
tember vanuit Zelhem. De museumplusbus is er voor alle oudere 
inwoners (65+) van de gemeente Bronckhorst die zonder deze bus 
niet meer naar een museum gaan, door leeftijd, conditie of geïso-
leerde leefomgeving.
Er is ook plaats voor mensen die slecht ter been zijn. Er kunnen 
maximaal 2 rolstoelen mee. Maximaal kunnen er 10 rolstoelen 
en rollators opgevouwen onder in de bus worden vervoert. Er 
gaan vrijwilligers mee, die u kunnen helpen. In de musea krijgt u 
een rondleiding. De rondleidingen in de musea nemen ongeveer 
een uur in beslag. De busreis en het bezoek aan de musea wordt 
vergoedt door de organisatie. Eten en drinken is voor eigen reke-
ning.

9 september vertrekt de bus vanuit Zelhem
Opstapplaats is Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 Zelhem. Ver-
trek rond 9.00 uur. Terugkomst rond 18.00 uur. U kunt zich ook 
opgeven voor Vorden of Hengelo als dit beter uitkomt.
Aanmelden bij Paul Tiggeloven Stichting Welzijn Zelhem.Tele-
foon: 0314-622074 of 06-13280 466. E-mail: p.tiggeloven@sswb.
nl. U mag ook even binnenlopen om u op te geven.

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onderstaande acti-
viteiten aan te melden.

Tuinfeest op vrijdag 29 juli
Op het terras van verzorgingshuis Hyndendael te Hummelo 
wordt van 14.00-16.30 uur door Stichting Welzijn DHK onze jaar-
lijkse tuinfeest georganiseerd met muziek, hapjes en drankjes. U 
krijgt in de maand juni hierover meer informatie.

Zomer BBQ op vrijdag 12 augustus
In het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel wordt na het succes 
van vorig jaar weer een gezellige BBQ georganiseerd op het terras 
van de huiskamer. Een klein buffet met een goed glas wijn, fris 
en meer zal aanwezig zijn. Aanvang 17.30-20.00 uur, kosten € 
12,50 excl. consumpties. Opgave tel. 0314-380232 of opgavefor-
mulier.

Cobra- en Rijksmuseum te Amsterdam
Op 12 en 26 augustus en 9 september wordt een gratis dagje uit 
met de bus naar Amsterdam georganiseerd voor 65+ senioren. 
Een bezoek aan het Cobra- en Rijksmuseum wordt mogelijk ge-
maakt door de Bank-Giroloterij. Gaat u mee? Opstapplaatsen zijn: 
Op 12 augustus te Vorden, Nieuwstad. Op 26 augustus te Hen-

gelo, sporthal De Kamp. Op 9 september te Zelhem, Oranjehof. 
Aanmelden tel. 0314-380232 of e-mail info@drempthummelo-
keppel.nl

Tai-Chi-Tao cursus
Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen mogelijk blijft. 
Het is geschikt voor jong en oud, voor kerngezonde mensen, 
maar ook voor diegenen met beperkingen. U leert op een plezie-
rige manier met sierlijke, ontspannen bewegingen te spelen en 
uw lichaam meer bewust te laten worden. De oefeningen worden 
zittend (op een stoel) of staand gedaan.De lessen worden gegeven 
door Francis Arntz op dinsdag van 10.00-11.00 uur. Kosten € 75,- 
voor 10 lessen. De zomerstop is tot 20 september.

Computercursussen
In september zullen weer verschillende computercursussen wor-
den gestart. De eerste beginnerscursus start op maandag 26 sep-
tember om 18.30 uur. Nadere informatie volgt.

Koken voor mannen
De nieuwe cursus start met de eerste les op dinsdag 18 oktober. 
Cursusprijs is € 100,- voor 8 lessen plus de gekookte uitgeserveer-
de maaltijden. De cursus wordt in een kleine groep gegeven door 
Gina Spruit kok-leermeester. Locatie is “IJssel en Co” aan het IJs-
selstrand te Doesburg/Achter-Drempt met Patrick en Gina Spruit. 
Aanmelden tel. 0314-380232.

Sjoelen en koersbal
De zomerstop is ingegaan en de nieuwe start is op donderdag 1 
september. Vindt u het leuk om samen te sjoelen en koersballen? 
Dan is deze gelegenheid voor u. Het is een gezellige en tactische 
activiteit. De groep speelt op donderdagmiddag van 13.45-15.30 
uur in de huiskamer van het Gezondheidscentrum. Deelname is 
gratis. Komt u kijken en/of meedoen. Opgave bij het secretariaat 
tel. 0314-380232.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaatsen 
vrij. De oefeningen worden op maat aangeboden onder deskun-
dige leiding van een fysiotherapeut. Heeft u een medisch dossier, 
dan schenkt de fysiotherapeut hier aandacht aan. Ook mensen 
van buiten de regio Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom. 
Plaats: Fysioplusruimte in het Centrum te Hoog-.Keppel. Tijd: op 
di.- woe.- don. van 10.00–11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen,

Rummicub
Tot september is er een zomerstop. Wij vragen aandacht voor 
nieuwe deelnemers voor beide locaties. Wilt u verzekerd zijn van 
een wekelijkse gezellige middag, komt u dan Rummicub spelen. 
Elke dinsdagmiddag in het Kerkhuis te Hoog-Keppel van 13.30-
16.00 uur, kosten € 1,-. Ook in zorgcentrum Hyndendael op dins-
dagmiddag van 14.00-16.00 uur. Loopt u eens binnen om kennis 
te maken.

Tafeltje dek je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na een zieken-
huisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u uw
warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op ma- di- woe-
do- vrij- zaterdag (of op uw keuzedagen). De maaltijden worden
gekookt door restaurant “IJssel en Co” Gina en Patrick Spruit,
IJsselstrand te Doesburg/Achter-Drempt. De prijs is € 7,50 voor
een 2-gangenmenu en € 6,50 zonder soep. Aanmelden tel. 0314-
380232 of spreek uw boodschap en telefoonnummer in.

Bowlen en fietsen
In de zomermaanden zijn op donderdag 26 mei, 30 juni, 28 juli,
25 augustus en 29 september de fietstochten. Start is op het plein
in Hoog-Keppel en de afstand is 25- 30 km. Met de nodige gezel-
lige stops zijn de consumpties voor eigen rekening. Deelname is
voor alle 50+ers. Informatie: Arie Schriek tel. 0313-472631 en Jan
Renskers tel. 0313-474664.

Welfare-ochtenden
De Welfare-ochtenden worden gehouden op woensdag 18 mei in
het Hyndendael te Hummelo. Op woensdag 11 en 25 mei in het
Kerkhuis te Hoog-Keppel Aanvang 09.30-11.30 uur. Tevens ver-
koop van de gemaakte artikelen. Ook is er dagelijks in de ochtend
beperkte verkoop. Voor informatie Dini Tieben, tel. 0313-471656.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdag van 13.30 tot
14.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 09.30 uur in het Ge-
zondheidscentrum te Hoog- Keppel. Tel. 06-10687320.

Opgave voor Cursussen en Activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of antwoordap-
paraat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag
van 08.30 tot 16.30 uur. De cursus/aktiviteiten-opgaven kunt u
sturen naar: Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg.
van Panhuysbrink 1E 6997AA Hoog-Keppel. Site: www.sswb.nl
Email: info@drempthummelokeppel.nl

OPGAVEFORMULIER cursus/activiteiten
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

❑ ..................................................................................................................................................................

❑ ..................................................................................................................................................................

❑ ..................................................................................................................................................................

Heer/mevr: .........................................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: .............................................................................................................

Tel.: ............................................................................................................................................................

E-mail: .....................................................................................................................................................

✁
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Ingrid Visser is sinds 2009 directeur 
van Tiade. Gevraagd naar het verschil 
tussen traditionele thuiszorg en Ti-
ade antwoordt ze: “Laat even alles 
los wat u over thuiszorg weet. Wat 
is écht belangrijk wanneer u thuis 
even of langere tijd ondersteuning 
nodig heeft? Volgens ons is dat de 
zekerheid van professionele zorg, op 
momenten die u het beste uitkomen, 
steeds dezelfde, vertrouwde mensen 
bij u thuis met wie u zelf afspraken 
maakt, zonder veel bureaucratie of 
bemoeienis vanuit een hoofdkantoor. 
Dit is precies wat Tiade biedt.”

Zelfstandige professionals
Steeds meer mensen willen meebeslis-
sen over de thuiszorg die zij wenselijk 
vinden voor zichzelf of een familie-
lid. Tegelijkertijd zijn er steeds meer 
verpleegkundigen en verzorgenden 
die bewust voor zichzelf beginnen, 
omdat ze als zelfstandige hun werk 
zelf indelen en meer aandacht aan 
persoonlijke zorg kunnen besteden. 
Tiade brengt beiden samen. Ingrid 
Visser: “We werken met ervaren 

zorgprofessionals die zoveel moge-
lijk tijd willen besteden aan mensen 
en zo min mogelijk aan papierwerk. 
Bij Tiade krijgen ze die kans en onze 
cliënten merken het verschil. Zodra 
we een aanvraag binnen krijgen, kij-
ken we welke zorgverlener daar het 
beste bij past. Als er meerdere zorg-
verleners nodig zijn, stellen we een 
compact team samen. Dat team scha-
kelt direct met de cliënt en past de 
ondersteuning helemaal aan de wen-
sen van de cliënt aan. Bij Tiade zitten 
we niet vast in procedures, we vullen 
thuiszorg echt op maat in.” 

Voor iedereen beschikbaar
Tiade is er voor iedereen, jong en 
oud, met en zonder indicatie. Voor 
degene die 1 uur per week iemand 
nodig heeft om samen boodschappen 
mee te doen tot iemand die 24 uur 
per dag zorg en ondersteuning no-
dig heeft. Ingrid: “We werken voor 
mensen met een AWBZ-indicatie, 
WMO-indicatie of persoonsgebonden 
budget, maar bieden ook particuliere 
thuiszorg. Als iemand nog geen in-

dicatie heeft, dan helpen we met de 
aanvraag. Aan de hand van de indi-
catie bekijken we dan hoe het bud-
get zo gunstig mogelijk kan worden 
besteed. Maar ook mét een indicatie 
blijven bij ons de mensen en hun be-
hoeften leidend. Vergeet niet dat de 
indicaties steeds strenger worden. Als 
iemand drie uur vergoed krijgt, maar 
vijf uur wil ontvangen, dan kan dat 
bij ons. De cliënt koopt gewoon extra 
uren in, voor dezelfde uurprijs. Tiade 
kan dankzij de slanke organisatie een 
scherpe uurprijs hanteren, zelfs met 
al haar extra service en klantgericht-
heid.” Wie meer wil weten over Tiade 
kijkt op tiade.nl. Wie snel wil schake-
len, is ook aan het juiste adres: Tiade 
kent geen wachtlijsten. 

Nieuw in de regio: Tiade

Eindelijk draait thuiszorg weer om ú
Regio - In Noord-Nederland is Tiade al sinds 1972 een vertrouwd adres 
voor zorg en ondersteuning aan huis. Sinds kort is Tiade ook in uw 
regio actief, dus een introductie is op z’n plaats. Helemaal omdat Tiade 
alles behalve een standaard thuiszorgorganisatie is. Tiade werkt name-
lijk niet met vaste medewerkers maar met zelfstandige zorgverleners. 
“Dat heeft veel voordelen, waarvan de belangrijkste is: zorg draait weer 
om u en uw wensen.” Een gesprek met Ingrid Visser van Tiade.

Zorgprofessional? 
Schrijf je nu in!
Tiade is altijd op zoek naar zelf-
standige of freelance zorgverle-
ners. Wil je een-op-een werken 
en hecht je waarde aan persoon-
lijk contact met je cliënten? Wil 
je werken in vrijheid, terwijl er 
wél een professionele organisatie 
achter je staat om je te ondersteu-
nen bij allerlei praktische zaken? 
Schrijf je nu in bij Tiade via tiade.
nl en ontdek wat we voor elkaar 
kunnen betekenen.

Martin was voor de komst van de Gall 
& Gall al werkzaam in de supermarkt. 
Van zijn overgang naar de slijterij 
heeft hij geen spijt. “Bij de Gall & Gall 
is het contact met de klanten veel 
intenser”. Anneke doorliep alle afde-
lingen in de Hengelose Albert Heijn 
en ook zij is te spreken over het werk 
dat ze sinds 2001 doet. “Het kunnen 
adviseren van de mooiste wijnen en 
de lekkerste drankjes die we van over 
de hele wereld in huis halen, maakt 
ons werk erg leuk”.

De hardlopers in de slijterij zijn de 
binnenlands gedistilleerde dranken 
zoals jenever en jachtbitter. “Die ver-
kopen we het meest”, legt Martin uit. 
“Maar wel minder dan vroeger. Te-
genwoordig wordt er ook steeds meer 
wijn verkocht”. Anneke: “Ook de ou-
dere generatie drinkt tegenwoordig 
meer wijn”. Beiden hebben de afgelo-
pen tien jaar tijdens proeverijen veel 

kennis opgedaan van de verschillende
wijnen. Voor Anneke is een goed glas
rode wijn de favoriet. Martin drinkt 
ondanks zijn grote wijnkennis zelf 
het liefst een pilsje.De Hengelose Gall
& Gall wil een slijterij zijn waar de 
aandacht en service hoog in het vaan-
del staat. “Bij ons vinden de klanten
een groot assortiment en kan iedere 
fles tot een feestelijk cadeau worden
ingepakt”, vertelt Anneke. 

“Wij willen de mensen in Hengelo en
omgeving graag van mooie momen-
ten laten genieten met een lekker 
drankje”, voegt Martin daar aan toe. 
Beiden laten weten dat dit ook in de
toekomst mogelijk blijft. “Als de Al-
bert Heijn gaat verhuizen, dan ver-
huist de Gall & Gall zeker mee”.

Gall & Gall Hengelo bestaat 
tien jaar!
Hengelo - Bij een goede super-
markt hoort een slijterij. Dat 
dacht ook eigenaar Heico Wan-
sink van de Albert Heijn Hengelo 
in 2001. Inmiddels is het 2011 
en runnen Martin en Anneke al 
tien jaar met veel plezier de Gall 
& Gall Hengelo. “Al voelt het niet 
als tien jaar”, vertelt Martin. An-
neke is het met hem eens. “De 
tijd is voorbij gevlogen”.

Anneke Bomer en Martin Groot Jebbink.

De naam van voetbalclub Pax is tijdelijk veran-
derd in FC TOP. Op het complex lopen camera-
ploegen die verschillende activiteiten opnemen. 

Regisseur Annemarie Mooren en haar crew zijn 
actief bezig met de opnames. De ene keer is het 
koppen met de bal en de andere keer is het een 

scène waar de hoofdrolspelers shirtjes verkopen 
van FC TOP. De kinderen die de rollen van Koen 
en zijn teamgenootjes gaan vertolken, wachten 
geduldig op hun beurt. Regelmatig hoor je vóór 
de opnames: “stilte, opname” en een andere 
keer “telefoon uit op de set!” Hengeloër Dion 
Kwint (11) heeft in de serie de rol van keeper 
Gijs. Zijn ouders zitten lekker in het zonnetje 

te wachten tot hun zoon in actie komt. Regis-
seur Mooren loopt druk heen en weer en geeft
aanwijzigen. “Stop even”, zegt ze, “dit ging niet
goed. Even opnieuw”. De jonge acteurs en ac-
trices laten het gelaten over zich heen komen
en hebben veel geduld. Ook na een lange dag
van opnemen en herhalen, blijft iedereen goed
gehumeurd en enthousiast.

Verfilming boeken Koen Kampioen    Pax is tijdelijk FC TOP

Hengelo - Op de sportaccommodatie van voetbalvereniging Pax zijn de afgelopen zes 
dagen televisie opnames gemaakt over Koen Kampioen. De boekenserie Koen Kampioen 
is geschreven door Hengeloër Fred Diks en wordt verfilmd door de AVRO. Het wordt een 
achtdelige televisieserie die wordt uitgezonden vooraf aan het EK voetbal 2012.
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In de ochtend worden de startposi-
ties bepaald via een tijdtraining, de 
rijders met de snelste rondetijden 
mogen als eerste een plaatsje achter 
het starthek uitzoeken. En een goede 
start is vaak bepalend voor een goed 
resultaat. Dus zullen de coureurs ook 
in de training hun beste beentje voor-
zetten. De rijders in de Bonenberg Su-
zuki Cup mogen ’s middags als eer-
ste achter het starthek plaatsnemen. 
Daarna volgen de klassen MX2 Cup, 
MX1/MX3 en de rijders in de MX2 
sluiten het programma af. Alle klas-
sen komen tweemaal aan de start en 
dat betekent met dubbele groepen 
in de MX2 Cup en MX1/MX3 dat het 
publiek 12 maal kan genieten van de 
immer spannende start, waarbij alle 
rijders proberen als eerste de eerste 
bochten te ronden. Spanning ten top. 
Ook de vele springheuvels zorgen 
vaak voor spectaculaire acties van de 
rijders waar het publiek van kan ge-
nieten. Met name in de klasse MX2 
Cup zijn de ogen gericht op vele regi-
onale rijders. In de tussenstand staan 
drie TCD-leden bij de eerste vier. Aan 
kop staat Nick Scholten (Varsselder), 
gevolgd door Joris Raben (Elten) en op 
plaats vier Sander Damen (Zeddam). 
Kan de top hun positie verstevigen? 
Of zijn andere regionale rijders in 
staat hen te snel af te zijn? De MX2 
Cup kent veel regionale coureurs: 
Robert Tieleman (Zelhem), Joris Ren-
sing (Bredevoort), Luuk Rensink (Bre-
devoort), Bas Stapelbroek (Zelhem), 

Marcel Aal (Olburgen), Mark Klein-
penning (Zeddam), Sander Damen
(Zeddam), Yannick Meijer (Tolkamer),
Joris Raben (Elten), Thijs Stapelbroek
(Zelhem), Bart Wolfs (Hengelo), Wil-
bert Janssen (Drempt), Mickey Lint-
sen (Lobith), Jimmy Gies (Didam),
Nick Scholten (Varsselder), Marnix
Merk (’s Heerenberg) en Rob Seesing
(Hengelo). Het moet al gek gaan of er
worden veel punten door de lokale
rijders weggesleept. Bas Klein Hane-
veld (Warnsveld), Robin Pasman (Eer-
beek). Marc Vriezen (Gaanderen) en
Kimberley Braam (Zutphen) zullen de
lokale eer bij de MX2 Nationalen hoog
houden.Bij de Bonenberg Suzuki Cup
maken de volgende regionale rijders
hun opwachting: Vincent Tieleman
(Angerlo), Paul Tieleman (Angerlo),
Jasper Gamelkoorn (Rheden), Kjeld
Verhaegh (Doesburg), Kay Verhaegh
(Doesburg) en Wesly Jordens (Kilder).
Bij de MX3 probereren lokale rijders
Lorenzo Mulderij (Doetinchem), Ed-
die Looman (Zelhem) en Freek Veen-
huizen (Aalten) hun kennis van het
circuit in goede uitslagen te laten
gelden. De trainingen beginnen om
9.30 uur. Wedstrijden kunt u zien
vanaf 12.45 uur. De entreé bedraagt
€ 5,= (jeugd tot en met 15 jaar en
ouderen vanaf 65 jaar mogen gratis
naar binnen). Het motorsportterrein
‘de Heksenplas’ is te bereiken via de
N314 (Doetinchem-Hummelo), afslag
Rozegaarderweg.

Dat nam niet weg dat Sociï sterk be-
gon met de nadrukkelijk aanwezige 
selectie van titelkandidaat Carvium 
aan de kant. Al binnen drie minuten 
was het Maarten Rensink die Sociï een 
aardige middag leek te bezorgen. Na 
een individuele actie in de zestien wist 
hij tot afronding te komen; 0-1. Daar-
bij werd had hij het veld niet tegen. 
Dit veld was ERBARMELIJK SLECHT, 
normaliter had een scheidsrechter 
het veld moeten afkeuren, maar de 
belangen van de KNVB blijken weer 
eens boven het club- en/of spelersbe-
lang te gaan. De scheidsrechter had 
besloten om de wedstrijd te laten ver-
spelen, het was achteraf een wonder 
dat er geen spelers afgingen met zwa-
re blessures. De kuilen in het mulle 
zand waren af en toe wel tien centi-
meter diep. In het vervolg verliep de 
wedstrijd gelijk op, tot dit in zich in 
de 22e minuut ook in de score zou 
uitdrukken. Een zeldzame fout van 
Thijs Rensink, wellicht de beste back 
van de 6e klasse, leidde balverlies in 
en Arend Jan Groot Jebbink en Johan 
Riefel stapten niet goed uit. Dit leid-
de tot een mogelijkheid voor de spits 
van Zeddam die zich daar wel raad 
mee wist; 1-1. In het vervolg van de 
eerste helft liet Sociï zich niet van de 
wijs brengen en de kansen kwamen 
er dan ook. In de 33e minuut kwam 
Kevin Esselink op rechts door en hij 
schiep een kans voor Dubaern Besse-

ling, maar daar lag de keeper goed in 
de weg. In de 40e minuut kreeg Sociï 
vervolgens nog een kans, maar ook 
Marco Vreeman was onvoldoend re-
soluut in de afwerking. De ruststand 
was derhalve 1-1. Nadat trainer Stef-
fens in de rust weinig had hoeven 
bijschaven aangezien Sociï lang niet 
slecht speelde, werd er vlak na rust 
gezocht naar de 1-2. Het tegenoverge-
stelde was echter niet minder waar. 
De rechtsbuiten van Zeddam ver-
schalkte drie minuten na rust Stefan 
Weenk en met wat geluk (Weenk be-
roerde de bal) werd zijn schot op doel 
tot doelpunt gepromoveerd; 2-1. De 
selectie van Carvium was nog geluk-
kiger met deze treffer dan Zeddam en 
zo was de taak voor Sociï dus duide-
lijk; nog minimaal twee keer scoren. 
Trainer Jan Steffens besloot om met 
de van een blessure terugkerende 
Gert-Jan Loman een extra spits in te 
brengen. Sociï speelde één op één en 
begon de lange bal te hanteren. Dit is 
niet het favoriete spelletje van Sociï 
en goede kansen leverde het dan ook 
nauwelijks op. Dubaern Besseling en 
Maarten Rensink creëerden zich nog 
wat halve schietkansen, maar dat 
was niet voldoende. Sociï gaf door 
het één op één spel natuurlijk wat 
ruimtes weg, maar Zeddam was hier 
niet zorgvuldig genoeg mee. Eenmaal 
lag keeper Henry Vreeman in samen-
werking met Thijs Rensink in de weg 
waardoor het 2-1 bleef. Voor de rest 
ontbrak het aan zorgvuldigheid aan 
beide kanten. Totdat de 88e minuut 
aanbrak waarin Kevin Esselink de 
achterlijn haalde en de bal wist voor 
te trekken, de mee opgekomen Johan 
Riefel liep tegen de bal aan en werkte 
de 2-2 binnen. Nog even was er het 
geloof dat er de mogelijkheid was om 
te winnen en het geloof in het kam-
pioenschap in leven te houden. In 
de ultieme slotfase van de wedstrijd 
was er dan ook nog dé kans om de 
wedstrijd in winst om te zetten. Gert-

Jan Loman een lange bal door en Du-
baern Besseling kon vrij doorgaan op 
de keeper, zijn inzet raakte echter de 
buitenkant van de paal. Dit betekende 
het einde van de titelkansen van Sociï, 
bij het laatste fluitsignaal kwam het 
grootste gejuich dan ook van de kant 
van Carvium. Met nog één wedstrijd 
te gaan staan zij vier punten voor en 
zijn zij niet meer te achterhalen. So-
ciï heeft het in deze competitie laten 
liggen tegen de (met alle respect) wat 
mindere ploegen. Zoals aanvoerder 
Stefan Roording het zei; “we hebben 
het al eerder verkloot, maar vandaag 
hebben we het echt verkloot”!. Car-
vium is dus de terechte kampioen 
op basis van het aantal punten. Voor 
Sociï rest nu nog de nacompetitie. 
Hierin speelt het tegen SDOL uit Lut-
tenberg. Voorafgaand speelt Sociï 
nog zijn laatste competitiewedstrijd 
tegen Worth Rheden, op zondag 15 
mei. De nacompetitie begint voor So-
ciï op zondag 22 mei met een thuis-
wedstrijd tegen SDOL (tijdstip nog 
onbekend), op zondag 29 mei volgt 
dan de return in Luttenberg. Mocht 
deze dubbele ontmoeting een positief 
saldo opleveren voor Sociï dan speelt 
het op 5 juni een ‘finale’. Mocht dit 
winst opleveren, dan promoveert So-
ciï naar de vijfde klasse. 

UITSLAGEN ZONDAG 8 MEI
Zeddam 1 - Sociï 1; 2-2
Sociï 2 - Voorst 2; 4-1
Sociï 3 (vrij)\
Sociï 4 - PAX 8; 7-2
Voorst 4 - Sociï 5; 9-0

PROGRAMMA WEEK 19
Donderdag 12 mei
Sociï 3 - Ruurlo 4
Zondag 15 mei
Sociï 1 - Worth Rheden 1
Baakse Boys 2 - Sociï 2
ABS 6 - Sociï 3
Brummen 6 - Sociï 4
Sociï 5 - Brummen 7

Dat dat nodig kan zijn is vorige 
week gebleken toen tijdens een paar 
nachten met flinke nachtvorst een 
gedeelte van de uitlopers aan de 
druivenplanten bij ‘t Heekenbroek is 
bevroren. Deze avond kunt u zien of 

de planten zich hiervan al herstellen 
en laten de wijngaardeniers Job en 
Neeltje Huisman de nieuwe witte en 
rosé wijnen van 2010 en de rode wijn 
van 2009 proeven. Ook zijn er hapjes 
en is er muziek van trekzak speler 

Bertus Brussen uit Hoog-Keppel. Het 
wordt een avond met vooral veel ge-
zelligheid, u bent van harte welkom. 
Wilt u iets leren over het werk van de 
wijngaardeniers kom dan eens naar 
een rondleiding dat kan dit seizoen 
op woensdag 18 mei, woensdag15 ju-
ni en zaterdag 25 juni. Verder op alle 
woensdagen in juli en augustus. Wel 
graag vooraf aanmelden via (0314) 
381988.

Wijnboerderij ‘t Heekenbroek

Nacht van de Wijngaard

Drempt - Bij Wijnboerderij ‘t Heekenbroek aan de Tellingstraat 7 is op 
zaterdagavond 14 mei van 20.30 tot 23.00 uur een Nacht van de Wijn-
gaard. Deze avond branden er fakkels en vuren in de wijngaard om de 
laatste nachtvorst tijdens IJsheiligen te verdrijven.

Sociï
De kampioen in de 6e klasse C is 
bekend en dat is niet Sociï. Indien 
Sociï zijn twee laatste wedstrij-
den gewonnen zou hebben, dan 
zou Carvium nog vol aan de bak 
hebben gemoeten tegen VVL om 
3 punten te halen. In de voorlaat-
ste wedstrijden werd er echter 
gelijk gespeeld tegen Zeddam. Al-
hoewel Zeddam de laatste weken 
de nodige punten had laten lig-
gen, was Sociï toch beducht tegen 
deze sterk voetballende ploeg.

TCD Hummelo

Punten scoren

Hummelo - Op zondag 15 mei is motorsportvereniging TCD Hummelo
gastheer voor motocrossers uit de nationale competitie.Er worden
ruim 200 rijders verwacht in de klassen Bonenberg Suzuki Cup, MX2
Cup, MX 1/MX 3 en MX 2 Nationalen. De rijders strijden voor hun Ne-
derlandse Kampioenschap en zullen hun uiterste best doen om op het
circuit ‘de Heksenplas’ een flink aantal punten te scoren.

MX2 rijder Nick Scholten (Varsseld)

c
Ladiesnight

informatie:
0575-556741
0575-556556

Op donderdagavond 19 mei is er een nieuwe 
Ladiesnight bij café-zaal Wolbrink aan de 

Bleekstraat 3 te Hengelo Gld. 
De entree is € 5,- (incl. consumptie en 

goodiebag). Aanvang 18.00 – 23.00 
 

Verkoop van parfum, verzorgingsproducten, 
lingerie, (kinder)kleding, sieraden, make-up, 

schoenen en vele andere producten... 
 

Activiteiten zoals kleurenconsult, 
bloemenworkshop, (voet)massage, 

haarverzorgingsanalyse en reiki... 
 

Stands van onder andere wijnmakerij, 
imker, homeopaat, nagelstyliste, 

pedicure en vele anderen.... 
 

De opbrengst van de avond zal weer 
gedoneerd worden aan Pink Ribbon 
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Alpe d’HuZes is een actie waarbij fiet-
sers, alleen of in een team, geld bij-
een fietsen waarmee zij een bijdrage 
leveren aan de strijd tegen de gevol-
gen van kanker. Op één dag wordt 
minstens zes maal de legendarische 
Alpe d’Huez beklommen. Een bijna 
onmogelijke opgave. Toch lukte het 
in de jaren 2006 tot en met 2010 al 
heel veel deelnemers, zelfs een aantal 
(ex-)kankerpatiënten. In 2010 werd 
een recordbedrag van mee dan 12 
miljoen euro opgehaald! 

Het Spinning Sensation event bij 
sportcentrum AeroFitt bevat vijf ver-
schillende thema’s waaronder een 
Rock uur, Disco uur, een Top 40 uur, 
RPM en helemaal nieuw UltimateInd-
oorCycling; Vijftig minuten lang fiet-
sen: indoor, maar met een beleving 
van buiten. Kijk voor meer informa-
tie over dit nieuwe programma op 
www.aerofitt.nl/laatstenieuws 

Elke deelnemer doneert per uur dat 
zij of hij mee fietst vijf euro, die voor 

de volle 100 procent ten goede komt 
aan het KWF-kankerfonds. Kijk voor 
het programma op www.aerofitt.nl ! 
U kunt zich vanaf nu inschrijven bij 
ons filiaal in Hengelo Gelderland of 
Zutphen bij de Bronsbergen voor dit 
geweldige Spinningevent. 
Komt allen gezellig mee doen en 
steun het goede doel!
Namens sportcentrum AeroFitt wen-
sen wij Robert Rietveld en de andere 
deelnemers aan de Alpe d’HuZes heel 
veel succes! 

AeroFitt Hengelo, 
tel. 0575-465001, Info@aerofitt.nl, 
www.aerofitt.nl
AeroFitt Zutphen, 
tel. 0575-538425, info@aerofitt.nl

Ten bate van het KWF-kankerfonds
Hengelo - Op zondag 15 mei organiseert sportcentrum AeroFitt in 
samenwerking met Robert Rietveld een sponsormarathon/Spinning 
Sensation ten bate van het KWF- kankerfonds. Deze dag wordt op ini-
tiatief van de Alpe d’HuZes gehouden, waaraan Robert Rietveld deel 
gaat nemen!

De fietscommissie is er in geslaagd 
weer een schitterende route uit te 
zetten over stille wegen en paden.
De start en finish is evenals voor-
gaande jaren bij het Schietkroontje, 
achter restaurant De Keizerskroon, 
Dorpsstraat 15. Halverwege is een lo-

katie, waar eventueel een rustpauze
ingelast kan worden. Na de tocht is er
gelegenheid na te praten en te genie-
ten van een consumptie bij de Keizer-
kroon. De afstand van de fietstocht
is ca. 45 km. Informatie VVV Ruurlo
(0573) 45 39 26.

Voorjaarsfietstocht 
zondag 15 mei

Ruurlo - VVV Ruurlo organiseert een fietsdag; heerlijk genieten op
deze voorjaarsdag in mei van de prachtige groene omgeving.

Het is een driedaagse tocht voor zo-
wel menners als ruiters die door de 
prachtige omgeving van deze Ach-
terhoekse gemeente voert. De opzet 
is om in een gemoedelijke, rustige 
sfeer de mooiste plekjes uit de ge-
meente Bronckhorst te ontdekken. 
Het is een zeer gevarieerd landschap 
met bosgebieden , landerijen , kas-
telen en uiterwaarden dat zich erg 
goed leent om een aantal dagen op 
een ontspannen manier met de rui-
ter- of mensport in de natuur bezig 
te zijn. De leden van de menvereni-
ging kennen natuurlijk de mooiste 
plekjes in hun woonomgeving en 
zijn er trots op dat ze deze in de 
verschillende routes op mogen ne-
men. Er zijn weggetjes opgenomen 
die normaal niet toegankelijk zijn 
maar speciaal voor dit evenement 
opengesteld worden door de land-
goedeigenaren. De routes gaan voor 
een groot deel over onverharde we-
gen en de routes zullen niet gelijk 
zijn aan die van afgelopen jaren.

 De deelnemers worden zoveel als 
mogelijk is vrij gelaten om te rijden 
wanneer zij willen. De start is elke 
dag tussen 11.00 uur en 12.30 uur. 
Het secretariaat sluit om 18.00 uur. 
Hoewel het zeker de moeite waard 
is om alle drie routes te rijden kun-
nen de deelnemers ook volstaan 
met één of twee routes te rijden. 

De afstanden zijn ongeveer 30 ki-
lometer per dag en er is voldoende 
verkeersbegeleiding aanwezig. Het 
bekende paarden evenemententer-
rein de Hietmaat in de voormalige 
gemeente Hengelo Gld. is het dage-
lijks start- en eindpunt van de tocht. 
Van hieruit is door leden van ‘In 
Stap en Draf ‘ een route uitgezet in 
de omgeving van Hengelo; door le-
den van ‘In de Reep’n’ de route in de 
omgeving van Vorden en door leden 
van ‘Onder de Zweppe’ de route in 
de omgeving van Zelhem.

 De afgelopen jaren heeft de orga-
nisatie gemerkt dat er zeker ook 
belangstelling is voor deze rit van 
mensen die er een vakantietocht 
van willen maken. De mogelijk-
heden voor overnachtingen met 
pensionstalling voor paarden in de 
nabijheid van de Hietmaat is groot. 
(voor informatie: www. paardentoe-
rismebronckhorst.nl ) Indien u toch 
’s avonds weer naar huis wilt, maar 
het te lastig vindt de menwagen of 
het rijtuig mee te nemen dan kan 
deze dichtbij de Hietmaat achter 
een gesloten omheining gestald 
worden. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u terecht op de website 
van de Stichting Paardenmeerdaag-
se Bronckhorst. (www.paarden-
meerdaagsebronckhorst.nl)

Driedaagse tocht op 27, 28 en 29 mei

Bronckhorster 
Paardenmeerdaagse 
met mooie routes
Bronckhorst - Na de gemeentelijke herindeling in 2005 hebben de 
menverenigingen in Vorden, Hengelo en Zelhem gezamenlijk ge-
tracht de paardensport in hun nieuw gevormde gemeente een extra 
impuls te geven. Dit heeft in 2009 geresulteerd in de eerste Bronck-
horster Paardenmeerdaagse in de geschiedenis van de gemeente 
Bronckhorst. Inmiddels is het 2011 en zal de derde editie plaats 
vinden op 27, 28 en 29 mei.

Elk jaar wordt een goed doel onder-
steund met de inkomsten van deze 
streekmarkt.  Op initiatief van voor-
zitter Jan Bulten van Groei & Bloei 
afdeling Lichtenvoorde / Winterswijk 
staat het goede doel dit jaar in het 
teken van Survival For Life. Survival 

For Life is een jaarlijks terugkerend 
project van Stichting Survivalgroep 
Hang-On met als doel zoveel moge-
lijk geld binnenhalen voor een goed 
doel gerelateerd aan kanker. Dit jaar 
gaat de opbrengst van de survival run 
naar KIKA.

Op het prachtige Achterhoekse plat-
teland rondom kaasboerderij Wee-
nink zal een survivalrun van 3 ki-
lometer worden uitgezet. Deze run 
is uitermate geschikt voor de jeugd 
(bijv. de klasses JSCB en JSCC) en mag 
meerdere keren die dag worden gelo-
pen. Speciaal voor kinderen en voor 
degene, die kennis willen maken met 
de survivalsport is er een korte run 
en voor de allerkleinste een funwei-
de. Bovendien zal Jochem Bruggink 
met zijn spectaculaire kraanhinder-
nis voor de echte durvers en klim-
mers van de partij zijn, deze is maar 
liefst 25 meter hoog. 

Er kan ingeschreven worden in de 
volgende klasses:

km 10-12 jaar voor JSC -C licentie 
houders.

km 13-16 jaar voor JSC -B licentie 
houders.

km 13 t/m 16 jaar.
-

te run 8 t/m 12 jaar.
-

dereen die durft van 4 tot 7 jaar.

Enthousiaste survival- sportievelin-
gen en -organisaties uit de Achter-
hoek tekenen samen met Groei & 
Bloei en familie Weenink voor de 
organisatie van deze Survival For 
Life run. Gezien al deze initiatieven 
belooft de 2e pinksterdag in Lievelde 
een hele actieve en interessante dag 
in een leuke, brede entourage en set-
ting te worden voor jong tot oud.
Voor deelname kun je op www.kaas-
boerderijweenink.nl of op www.sur-
vivalforlife.nl  het inschrijfformulier 
downloaden en ingevuld opsturen.
Voor inlichtingen of vragen bellen 
met Jan Bulten 0544-375100 of mail 
gajbulten@telfort.nl

Tijdens Streekmarkt in Lievelde: 

Survival For Life Run 2011

Lievelde - Op Tweede Pinksterdag, 13 juni a.s., wordt op de terreinen 
van kaasboerderij Weenink in Lievelde (gemeente Oost Gelre) tradi-
tiegetrouw een Achterhoekse streekproducten markt gehouden. Deze 
streekmarkt kent veel variatie en wordt georganiseerd door de plaatse-
lijke afdeling Groei & Bloei in samenwerking met de familie Weenink. 
Vorig jaar kwamen meer dan 4500 mensen op het evenement af.

Uitslag 5 mei Bridgeclub Bronkhorst, 
competitieronde 7, derde avond.Lijn 
A 1. Gerrit Oldenhave & Wil Matser 
63,75 %, 2. An Wortel & Nel Hendriks 
61,46 %, 3. Theo Damen & Theo Schut 
56,25 %. 
Lijn B 1. Marijke Hilderink & Erica 
Schut 63,17 %, 2. Annie Hartman & 

Dick Wijers 53,08 %, 3. Tini Klein-
reesink & Gerda Tankink 52,67 %.
Lijn C 1. Margaret Heijting & Erica
Rijks 67,01 %, 2. Wil ten Holder &
Leni Lamers 62,78 %, 3. Paulien Gas-
seling & Mini Peters 62,67 %. 
Donderdag 12 mei de derde avond in
deze competitieronde.

B R I D G E
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Deze avond is er een gastoptreden 
van drie leerlingen. De muzikale om-
lijsting is in handen van The Alan 
Gascoigne Trio. AG3 is het swingende 
Rock ‘n Roll trio van voormalig Nor-
maal gitarist Alan Gascoigne. AG3 
speelt Roots Music (Rock ’n Roll, 
Rockabilly, Blues, Country en meer). 
Alan laat een veelzijdig gitaarspel ho-
ren, waarbij hij met zijn vingervlug-
heid nog steeds verbaasde blikken 
krijgt, ook laat hij andere stijlen als 
slide- en lapsteel zien en horen. Met 

contrabassist Leon Nijman en drum-
mer Mike Visser heeft hij de ideale 
muzikanten gevonden waarmee hij 
een volledige muzikale reis door de 
Roots Music ten gehore brengt. 

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-

geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal. 
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Alan Gascoigne Trio met leerlingen

LIVE@IDEAAL
Zelhem - Woensdagavond 18 mei 
2011 zal ‘The Alan Gascoigne Trio’ 
tussen 20.00 en 22.00 uuroptre-
den in het programmalive@ide-
aal.org, dat vanuit Café ‘de Mal-
lemolen‘ in Zelhem wordt uitge-
zonden. Alan Gascoigne, muziek-
leraar op scholengemeenschap 
Marianum in Lichtenvoorde en 
Groenlo geeft leerlingen de kans 
om te ervaren hoe het is om op te 
treden voor een live publiek.
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De Hollandsche Molen wil zo breed 
mogelijke aandacht vragen voor het 
mooiste monument in het Neder-
landse landschap, de molen. De Na-
tionale Molendagen en de provinciale 
en regionale molen- en maaldagen 
zijn daarvoor het platform bij uitstek. 
De vereniging wil de evenementen 
verder uitbreiden, in de eerste plaats 
door het aantal deelnemende molens 
en bezoekers van de dagen te doen 
toenemen. Minstens zo belangrijk is 
te laten zien dat molens niet alleen 
van wind draaien, dat er inspanning 
nodig is om molens de parels van ons 
landschap te laten zijn. Steun van de 
Nederlandse bevolking is daarbij on-

misbaar. 
Molens werden eeuwenlang gebruikt 
voor onder meer het malen van graan, 
het zagen van hout, het slaan van olie 
uit zaden en het maken van papier. 
Daarnaast maalden zij meren droog 
en reguleerden zij de waterhuishou-
ding in Nederland. Als gevolg van de 
technische ontwikkeling verdwenen 
molens vanaf het eind van de 19e 
eeuw steeds meer uit beeld en wer-
den gesloopt. Het waren de stoom-, 
diesel- en elektrische gemalen, die de 
rol van met name de watermolens 
overnamen. Ook de gemalen werden 
later het slachtoffer van de techni-
sche ontwikkeling. Zij raakten buiten 

gebruik en werden afgebroken. 
Gelukkig zijn er nog steeds molens 
en gemalen te bewonderen. De Na-
tionale Molendag is dé gelegenheid 
om deze waardevolle werktuigen te 
bekijken. Opengestelde molens zijn 
te herkennen aan de Molendagvlag. 
Ook als de wieken of waterraderen 
rondgaan is de molen in de meeste 
gevallen te bezoeken. 

De Nationale Molendag is onderdeel 
van de BankGiro Loterij Molendagen. 
De BankGiroLoterij ondersteunt de 
Molendagen in de jaren 2011 tot en 
met 2014. Daarmee kunnen meer 
molens worden gesteund om deel te 
nemen en wordt de herkenbaarheid 
van het evenement en de deelnemen-
de molens vergroot. Zo kan iedere Ne-
derlander kennis nemen van de bete-
kenis en functie van deze bijzondere 
monumenten en overtuigd raken van 
de noodzaak om er zuinig op te zijn.

Nationale Molendagen tweede weekend mei

Bronkhorster Molen geopend
Steenderen - De Nationale Molendagen worden dit jaar gehouden op 
zaterdag 14 en zondag 15 mei. Sinds 1972 staat in het tweede weekend 
van mei een groot aantal van de molens open voor het publiek. De 
door De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
georganiseerde Molendag is inmiddels uitgegroeid tot hét jaarlijkse 
molenevenement. De Bronkhorster Molen is beide dagen geopend.

De Bronkhorster Molen in de avondzon.

Behalve dat Frida in haar atelier beide 
dagen in touw is om belangstellenden 
te adviseren en om te laten zien hoe 
je hoeden maakt, kan ze zich verheu-
gen op de tal van ( oude ) ambachten 
die gedemonstreerd worden. Frida: 
‘De lijst telt circa 30 deelnemers met 
de meest uiteenlopende beroepen en 
hobby’’s zoals kantklossen, boekbin-
den, weven, mandenmaken, vlecht-
kunst, schilderen, noem maar op. En 
wat zo leuk is, zij hebben allemaal 
veel geduld om over hun werk te ver-
tellen en dat aspect vinden de bezoe-
kers interessant. En dat alles onder 
het motto , de bezoekers hoeven geen 
entree te betalen, ze hoeven ook niets 
te kopen, maar het mag natuurlijk 
wel’, zo zegt Frida lachend.
Onder de deelnemers ook Vordense 
exposanten zoals bijvoorbeeld Helene 
Assenberg met cadeauartikelen van 
oude dekens, lampen en vazen; Bep 
Dijkman ( creatief met hout en plexy 
acryl glas), Gosse Terpstra ( stoelen-
matten) , Hanny en Jan Schotsman 
met producten voor de inwendige 
mens( jam, chutney en compote ). 
Ook de schoonmoeder van Frida, 

de 86 jarige Antje Pelgrum is in het 
weekend van de partij. Zij demon-
streert hoe men wol kan spinnen. 
‘Mijn schoonmoeder vindt zo’n week-
end prachtig. Altijd een boel mensen 
om haar heen en daar geniet ze van’, 
zo zegt schoondochter. 

Het ‘goed gemutst weekend’ heeft 
intussen al een zekere bekendheid 
gekregen. Frida: ‘ Ik krijg regelma-
tig telefoontjes met de vraag of men 
hier ook mag staan. Helaas voor hen, 
maar ik vind de huidige deelname 
voldoende. Ik wil het landelijk hou-
den en daarom absoluut ook geen 
marktkramen. Dat geeft toch een 
andere sfeertje en dat wil ik niet’, zo 
zegt ze. Rinus Pelgrum zorgt beide 
dagen rondom de boerderij voor een 
speciale ‘aankleding’. Oude land-
bouwwerktuigen, oude trekkers en 
allemaal materialen die vroeger op 
een boerderij werden gebruikt. ‘ Ken-
ner ‘ Harrie Flamma is ook aanwezig, 
hij zal komend weekend over al het 
‘oude’ vertellen’. Frida benut beide 
dagen ook om de door haar geprodu-
ceerde hoeden te promoten. 

Bij het huwelijk tussen Prins William 
en zijn charmante echtgenote Kate, 
waren Frida’ s ogen onlangs voor de 
buis, met name gericht op al die vrou-
wen met de meest exotische hoeden. 
Frida: ‘ Ik heb er heel erg van geno-
ten en natuurlijk ook van de kleding 
van de dames. Ik was ook onder de 
indruk van onze eigen Prinses Maxi-
ma. Heel elegant gekleed en daarbij 
haar pastelkleurig hoedje. Ik heb 
trouwens sowieso bewondering voor 
haar. Maxima heeft het dragen van 
hoeden voor de Nederlandse vrouw 
toegankelijker gemaakt. Beatrix ook 
wel maar haar keuze voor hoeden is 
meer ‘statement’, zo zegt Frida met 
toch een speciaal compliment aan het 
adres van de Engelse dames. ‘ Daar is 
het dragen van hoeden meer traditie. 
In Engeland worden bij speciale gele-
genheden ( paardenraces e.d ) meer 
dan bij ons aandacht aan kleding en 
hoeden geschonken. Er zijn daar ook 
veel meer winkels , waar je jurken, 
pakken, hoeden kunt huren’, zo zegt 
Frida. 

De Vordense hoedenmaakster vindt 
wel, dat door de economische toe-
standen, de verkoop van hoeden wat 
is afgenomen. Dat neemt niet weg dat 
de agenda van Frida Pelgrum vol staat 
met gemaakte afspraken. Binnenkort 
komen er twaalf Duitse dames naar 
haar atelier om te komen ‘passen en 
meten’. Verder wordt Frida voor tal 
van evenementen uitgenodigd om 

haar hoeden te showen. Bijvoorbeeld 
tijdens de Summerfair in Ommen, een 
aantal woensdagen in Spakenburg, de 
Castle Fair in Vorden zelf. Evenemen-
ten over de grens in Duitsland etc. 
Vorig jaar organiseerde Cultuurfonds 
Vorden een ‘hoedjesdag’ waar uiter-
aard ook Frida Pelgrum acte de pré-
sence gaf. Ook burgemeester Henk 
Aalderink paradeerde die dag op de 

rode loper. Frida: ‘ Een prachtige dag,
voor herhaling vatbaar, waarbij ik wel
hoop dat op de volgende hoedjesdag (
2012 ) meer dorpsbewoners aanwe-
zig zullen zijn. Ik ken hier heel veel
mensen die een hoed dragen, maar
die zonder hoed aanwezig waren. Ik
hoop dat ze volgend jaar weer terug
komen, maar dan wel met hoed’, zo
zegt Frida Pelgrum.

Goed gemutst weekend

Veel activiteiten bij hoedenatelier Frida Pelgrum
Vorden - Rondom de boerderij van Frida en Rinus Pelgrum aan de 
Hamminkweg in het buurtschap Delden ziet het er pico- bello uit. De 
tuinen, de gazons, om door een ringetje te halen. ‘Dat is allemaal het 
werk van Rinus’, zo complimenteert echtgenote Frida. Zelf is zij druk 
doende in haar hoedenatelier, want tijdens het ‘Goed gemutst week-
end’ op zaterdag 14 en zondag 15 mei, moet het echtpaar Pelgrum, 
indien de weersomstandigheden ook nog een beetje meewerken, hon-
derden bezoekers kunnen verwelkomen.

Frida Pelgrum met zelf gemaakte hoed

Ria Wiltingh maakt sculpturen van 
steen en Stone Art en glasfusion, 
vooral op het thema ‘De Mens’. Ria, 
woonachtig in Halle, kijkt diep in het 
wezen van de mens en verbeeldt dit 
in haar sculpturen. Veel van haar ei-
gen gevoelens, als verwerking van er-
varingen, zijn hierin terug te vinden. 
Omdat de steen zelf al een bepaalde 
vorm en uitstraling heeft, laat ze dit 
vaak meespelen in haar kunstwerk. 
Sommige delen laat ze dan ook on-
bewerkt. Een mooi samenspel tussen 
natuur en kunstenaar. Tevens maakt 
ze objecten van Art stone, een soort 
textielverharder, omdat ze daarmee 
duidelijker de mens kan uitwerken 
en werkt ook veel met glasfusion.
John Gunn toont zijn mystieke digita-
le fotocollages, schilderijen en sculp-
turen. De Doetinchemse Johnvoelt 
zich sterk beïnvloed door de mystie-
ke schoonheid van het Schotse land-

schap met haar oeroude kastelen en 
ruïnes en haar ruige stranden. Deze 
aspecten zijn terug te vinden in zijn 
werk en met name in zijn sculpturen 
via de keuze van zijn materialen als, 
steen, hout, veren, schelpen, zeewier, 
metaal en oude, gevonden voorwer-
pen. Daarnaast maakt hij digitale 
fotocollages. Hij is zich zeer sterk be-
wust van kleur, vorm en compositie 
bij elke individuele foto. Hij archi-
veert zijn fotomateriaal en zoekt pre-
cies die foto’s bij elkaar, die bij zijn 
thema passen op dat moment. Soms 
zijn een paar foto’s genoeg, soms ge-
bruikt hij grote aantallen. Door het 
zorgvuldig uitgezochte materiaal, 
ontstaan prachtige beelden met een 
mystieke uitstraling.
Ronald Pevane maakt energieschil-
derijen. Ronald uit Doetinchem om-
schrijft zijn belevingswereld en kunst 
als volgt: “Alles is Energie. Energie is 

Alles”. Met deze Universele wet legt 
hij de basis met zijn olieverfschilde-
rijen. Op verbluffende wijze weet Ron 
detoeschouwer en het schilderij te la-
ten communiceren.Dekijkerbemerkt 
de energie die in- en uit het schilderij 
vloeit en contact legt met het inner-
lijk wezen van de mens. Een bijzon-
dere energie-ervaring is dan uw deel. 
Meta Dame toont haar kleinsculptu-
ren, tuinbeelden en sieraden op het 
thema ‘De Kat’. Meta herkent in de 
kat veel van wie zij zelf is, of wie/wat 
ze graag zou willen zijn. Haar katten 
zijn zelfbewust zonder verwaand te 
zijn, meditatief, in zichzelf gekeerd 
maar ook sociaal, soepel van bewe-
ging, krachtig van karakter. Je her-
kent hun mystieke kracht via de Ou-
degyptische invloeden in haar werk. 
Soms zijn haar katten kat om de kat, 
vaak vormen zij, symbolisch, onder-
deel van een groter geheel. Haar werk 
bestaat uit kleinsculpturen, tuinbeel-
den en sieraden van resp. brons, kera-
miek, neolith, zilver en brons.
Tijdens de kunstroute is ‘Centrum 
voor KAT’ van 11.00 tot 17.00 uur 
geopend. Daarna kunt u alleen op af-
spraak terecht.

Kunst10daagse Bronckhorst
Bronckhorst - In ‘Centrum voor KAT’ aan de Aaltenseweg in Halle 
exposeert tijdens de Kunst10daagse van Bronckhorst een 4-tal kunste-
naars. Daarnaast is ‘Centrum voor KAT’ een plek waar kunst, energe-
tische therapie, bewustzijnsvorming en spiritualiteit, bijeen zijn ge-
bracht. Galerie-beeldentuin ‘La Dame Bastet’ is hiervan een belangrijk 
onderdeel. De Kunst10daagse is dit jaar van 27 mei tot en met 5 juni.
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ALLE MOLENS ZIJN ANDERS
Op zaterdag 14 mei kunt u de molens 
bekijken bezoeken. Alle vier molens 
zijn graanmolens maar toch zijn ze 
allemaal verschillend. Het duidelijkst 
is het verschil tussen de watermolen 
van Hackfort die een graanmolen is 
en de drie andere molens die alle drie 
windmolens zijn en ook graan malen. 
Maar de drie windmolens zijn ook al-
lemaal weer van een ander type. 

De molen “De Hoop” (bij de dieren-
winkel) is een rietgedekte houten 
windmolen met een stelling terwijl 
“de Hackfortsche windmolen” aan 
Het Hoge een stenen romp heeft en 
ook een stelling. 

De molen in Linde is ook een rietge-
dekte houten molen maar heeft geen 
stelling maar de onderste verdieping 
gaat schuil in een bult (Belt) en wordt 
ook wel een beltmolen genoemd. Bij 
een stellingmolen worden de wieken 

vanaf de stelling bediend en bij een 
beltmolen vanaf de belt.

WATERMOLEN/WINDMOLEN
Er zijn ook windmolens die water uit
polders malen. Dat zijn poldermolens
en die vindt je vooral in Holland in
allerlei soorten en maten. Dus daar 
worden de wieken door de wind aan-
gedreven en drijven de wieken op 
hun beurt een schoepenrad of een
vijzel aan. Bij een watermolen wordt
het waterrad aangedreven door stro-
mend water en wordt daarna een mo-
lensteen in werking gezet.

MAAR ER ZIJN NOG MEER 
VERSCHILLEN
Wilt u ze allemaal zien? Op zater-
dag 14 mei kan dat op de molens
“De Hoop” (Zutphenseweg 39a), de
“Hackfortsche windmolen” (Het Ho-
ge 66), De Hackfortsche watermolen
(Baakseweg 8) en de Lindese Molen 
(Lindeseweg 25 ).

14 mei, nationale molendag
Vorden Viermolendorp!

Vorden is beroemd om zijn 8 kastelen, maar het is maar weinig be-
kend dat het ook vier molens heeft die allemaal in goede staat verke-
ren. En dat is geen vanzelfsprekendheid! Het is het resultaat van een
landelijk subsidiebeleid én de geweldige inspanningen van de eigena-
ren van die molens.

Een van de nieuwe elementen dit jaar 
is de tentopstelling. Vorig jaar werd 
er gewerkt met twee even grote feest-
tenten, de thematent en de overkap-
pingstent. 
Dit jaar worden de twee grote feest-
tenten vervangen door een grotere 
feesttent. Deze keuze is genomen om 
te voorkomen dat een band voor een 
lege tent staat op te treden omdat 
het publiek in de andere tent staat. 

Naast de grote feesttent en de over-
kappingstent zal een kroegtent verrij-
zen. Deze intieme tent wordt sfeervol 
ingericht als een bruin café, compleet 
met stamtafel en statafels. 
De thematent blijft een vast onder-
deel op Reurpop en zal op zaterdag 18 
juni domein zijn van radio Slam!FM. 
Samen met de Ruurlose jongens van 
Achterhood zal deze tent bol staan 
van de dance, rap en hardstyle. Zoals 

gebruikelijk zal er een dag later, op 
de Reurpop zondag, een feestelijke 
kindermiddag gemaakt worden in de 
thematent. Dit jaar zal de kindermid-
dag volledig in het teken van circus 
staan, compleet met clowns en al.

VOORVERKOOP IS BEGONNEN!!
De voorverkoop is dinsdag 3 mei van 
start gegaan bij de voorverkoopadres-
sen en op internet. De voorverkoop-
adressen zijn Totaal Gemak in Ruurlo, 
Focus Fashion in Ruurlo, Café de Nao-
ber in Ruurlo en Plaza ‘t Snackhuus 
in Ruurlo. Voor meer informatie over 
ondermeer de optredende bands kunt 
u kijken op www.reurpop.nl

Vernieuwde opzet Reurpopfestival!

Ruurlo - Het derde weekend van juni staat in Ruurlo volledig in het 
teken van Reurpop, wat voor het vierde jaar georganiseerd wordt aan 
de Wiersseweg. Het feest wat in 2008 al druk bezocht werd, zal ook 
deze editie de verwachtingen overtreffen. Om dit te bewerkstelligen 
worden er nieuwe elementen toegevoegd.

Zij werd gehuldigd vanwege haar 
jarenlange werkzaamheden als 
raadslid. Mevrouw D.J. Mulderije-

Meulenbroek was sinds maart 1994 
tot en met maart 2002 raadslid en 
wethouder in de gemeente Vorden 

daarna tot 2005 in verband met het 
toen ingevoerde duale stelsel alleen 
wethouder en vervolgens van 2005 
tot en met eind april 2010 weer raads-
lid voor de VVD. Mevrouw Mulderije 
werd benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Koninklijke onderscheiding

Vorden - Tijdens de raadsvergadering van 28 april reikte burgemees-
ter Aalderink het Bronckhorster oud-raadslid en huidige wethouder 
mevrouw D. Mulderije-Meulenbroek een koninklijke onderscheiding 
uit.

Mevrouw D. Mulderije uit Vorden.

In en bij de Hervormde Kerk van 
Wichmond worden de bezoekers 
rondgeleid met verhalen over de ge-
schiedenis van kerk en gemeente. 
Wellicht horen we anekdotes zoals 
over de bekende dominee Gerritsen 
(vader van Liselore) uit vroeger tijden. 
Een paar honderd meter verder staat 
de bijzondere katholieke kerk van 
Vierakker. Tijdens een rondleiding 
horen we details over deze kerk, die 
enige tijd geleden tot mooiste van Gel-
derland is uitgeroepen. Tenslotte rus-

ten we uit met koffie en thee in het
oude sfeervolle Ludgerus gebouw in 
Vierakker. Voor de mooie, niet te lan-
ge fietstocht daar naar toe vertrekken
we om 17.45 uur bij Ons Huis aan de
Beukenlaan in Hengelo. Wie niet kan
fietsen kan gebruik maken van ver-
voer per auto; dit wordt door ons ge-
regeld. De auto’s vertrekken daar om
18.10 uur. Deelname kost 5 euro per
persoon, inclusief een versnapering
en drinken onderweg en kopje koffie
of thee tot besluit. Rond 21.00 uur zal
de terugtocht zijn. Alle belangstellen-
den zijn van harte welkom, ook als
u nog niet eerder deelnam aan een 
avond van Inspiratie en Ontmoeting!
U kunt zich opgeven voor deze excur-
sie vóór 16 mei bij Ted Willems, tel.
0575-461982 of Aleida Blanken, tel
0575-461224.

Op kerkenpad in 
Wichmond en Vierakker
Hengelo - De werkgroep Inspiratie 
en Ontmoeting van de gezamen-
lijke kerken in Hengelo, organi-
seert tot besluit van het seizoen 
een klein kerkenpad naar twee 
bijzondere kerken op donderdag 
19 mei.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Wat is: A. Tekstachteg; 
  Grillig, wispelturig; 
  “Zee wordt lasteg en tekstachteg de laatste tied”.

 B. Klassie’neren; 
  Gezellig kletsen; 
  “Daor zit Herman weer in ‘n hook, heur ‘m ‘s klassie’neren.

 C.  Scheedsteen; 
  Grenssteen; 
  “Laot den scheedsteen liggen, dor begunt onze grond”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Precies tussen Steenderen en Bronk-
horst op de deel van de boerderij van 
Bart Massink aan de Molenstraat 11, 
dus bij de molen van Bronkhorst, 
hebben de schilders van het Steen-
ders Palet 10 dagen lang hun expo-
sitie ingericht met verrassend veel 
(nieuw) werk. Het werk van Walter 
Stellaart, Ali Klompenhouwer, Diny 
Boogman, Marieke Grijpma (die ook 

keramiek vervaardigt) en Tineke 
Roorda is vrolijk, kleurrijk en expres-
sief. Zij werken in olie, acryl, aquarel 
en gemengde technieken en ontwij-
ken een vast stramien van werken. 
Eigenzinnig en eigenwijs, niet onder 
te brengen in een hedendaagse stro-
ming, kiezen zij hun weg. Hun stijl 
is figuratief en altijd herkenbaar. De 
schilderijen voor deze Kunst10daagse 

bieden daarom voor een ieder steeds 
veel kijkplezier. Van 27 mei t/m 5 
juni van 11.00 - 17.00 uur worden 
belangstellenden ontvangen met een 
kopje koffie met wat lekkers erbij. De 
schildersgroep ziet uit naar een goed 
bezochte expositie waar voor ieder 
wat valt te beleven. Natuurlijk is er 
weer een boekje uitgegeven met alle 
deelnemers en beschreven in 4 prach-
tige fiets en/of autoroutes. Dit boekje 
is te verkrijgen bij één van de schil-
ders van het Steenders Palet of bij 
de VVV Bronckhorst te Vorden. Het 
Steenders Palet staat in het midden 
van het boekje onder nr. 25.

Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011

Schildersgroep Steenders Palet

Bronckhorst - De Kunst10daagse viert haar eerste lustrum! Van 27 mei 
t/m 5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, mu-
sea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst geopend. 
Op de deel van de boerderij van Bart Massink exposeren de schilders 
van het Steenders Palet.

De schilders van het Steenders Palet: (v.l.n.r.) Walter Stellaart, Ali Klompenhouwer, Diny Boogman, Marieke Grijpma en Tineke Roorda.

Naast het grote toernooi op zondag 
12 juni zijn er in het Pinksterweek-
end nog meer activiteiten in de ‘Rou-
wenhorst-Arena’. Op vrijdag 10 juni 
spelen de basisschoolleerlingen uit 
Steenderen, Baak, Toldijk en Olbur-
gen een beachvolleybaltoernooi. Op 

zaterdag 11 juni is er de mogelijk-
heid om zelf te trainen, daarna start
een demonstratiepartij verzorgd door
professionele beachvolleyballers en
tot slot zal er een gezellige afsluiting
zijn onder het genot van een hapje en
een drankje. Tot 15 mei aanstaande
is de inschrijving voor het de Covik
- WIK - beachvolleybaltoernooi nog
geopend. Aanmoedigen mag natuur-
lijk ook! 
Kijk op www.wiksteenderen.nl en
volg op Twitter: @wikbeach. 

Het de Covik – WIK - beachvolleybal-
toernooi wordt mede mogelijk ge-
maakt door: 
Loonbedrijf Masselink de Covik - ARW
Wisselink - ARCI – Radio TV Elektra
Rutjes – Colors@Home Gosselink -
Pasman - Marketz - Romatec BV.

Inschrijving beachtoernooi 
bijna gesloten
Steenderen - “Heb jij je al opge-
geven voor het de Covik – WIK – 
beachvolleybaltoernooi in Steen-
deren?” Op zondag 12 juni 2011 
(1e Pinksterdag) vindt het specta-
culaire beachtoernooi plaats in 
de ‘Rouwenhorst-Arena’ aan de 
Landlustweg in Steenderen. Er 
zijn verschillende poules, waarbij 
heren, dames en mixteams de vol-
leybalstrijd met elkaar aangaan. 
In alle poules zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar!

Ongeveer halverwege de route is de 
lunchpauze. Hier staat een springkus-
sen voor de kinderen en verschillende 
kraampjes met streekproducten. Tij-
dens de lunchpauze is er koffie, thee, 

frisdrank, soep, hamburgers enz. enz. 
te koop. Tevens is er een autoroute 
beschikbaar. Startpunt: Paardestraat 
1, 7221 NE Steenderen. Starten kan 
tussen 8.00 uur en 10.30 uur. Kosten 

voor deelname is 5 euro per persoon, 
het ontbijt is gratis. Kinderen tot 12 
jaar gratis. De routebeschrijving krijgt 
iedereen bij het startpunt, aanmelden 
is niet nodig. Er is parkeergelegenheid 
aanwezig. Meer informatie bij Olga 
Oosterink, tel. (0314) 381440 of (06) 
10646993 en Anneke Groot-Roessink, 
tel. (0575) 470245 of (06) 18375569. 
Mailen kan ook naar Ria Hissink: 
mts.hissink-kapper@hetnet.nl

Dauwtrappen op Hemelvaartdag

Fiets de boer op

Steenderen - Fiets de boer op organiseert op Hemelvaartsdag 2 juni 
weer een fietstocht voor het hele gezin met ontbijt vooraf. Langs een 
mooie route van ca. 25 km zijn verschillende bedrijven opengesteld. 
De tocht voert onder andere langs een akkerbouwbedrijf, melkvee-
houder, een molen, een fruitteler en andere interessante bedrijven.

Bij het startpunt van fiets de boer op is altijd voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Lichtenvoorde - Zondag 15 mei 
zal Lichtenvoorde een metamor-
fose ondergaan en helemaal in 
Hollandse sfeer worden omgeto-
verd. Half mei zijn de ijsheiligen 
uit ons land en dus is dit het 
juiste moment om de ‘bloeme-
tjes buiten te zetten’. Een enor-
me bloemenzee zal het hele cen-
trum overspoelen en dit betreft 
zowel de Markt, Nieuwmarkt, 
Varkensmarkt en het plein 
rondom de kerk. In de aangren-
zende straten is volop vertier 
zodat het hele vernieuwde cen-
trum meedoet.

Momenteel is het thema Holland 
heel populair, denk maar eens aan 
het programma ‘Ik hou van Hol-
land’ op de zaterdagavond. Veel win-
keliers zijn hier al op ingesprongen 
door allerlei attributen in deze sfeer 
te verkopen. Delfts blauw, molens, 
kaas en klompen, kan het nog Hol-
landser? Al deze ingrediënten zijn 
op zondag 15 mei hier te vinden net 
als alles wat hieraan verwant is.

De vele Hollandse lekkernijen zoals 
stroopwafels, poffertjes, suikerspin 
en natuurlijk haring in een authen-
tieke haringkar mogen deze dag 
natuurlijk niet ontbreken net als de 
Oud-Hollandse spelletjes zoals ring-
werpen, sjoelen (op een 5 meter lan-
ge sjoelbak) en hobbelfietsen. Om al-
les compleet te maken is de muziek 
ook aangepast en zullen er naast de 
trekzakspelers, volksdansers ook 
verschillende draaiorgels het cen-
trum bevolken met hun vrolijke mu-
ziek. Verder worden er diverse oude 
ambachten vertoond zoals manden 
vlechten en dergelijke. 
Stichting Promotie Lichtenvoorde 
(SPL) heeft samen met de Lichten-
voordse Ondernemers Vereniging 
(LOV) het plan opgevat om tijdens 
de Open Zondag op 15 mei dit 
thema te gebruiken om er een ge-
weldig spektakel van te maken. De 
SPL draagt haar steentje bij met een 
financiële bijdrage. Mocht het een 
succesvol evenement worden dan 
zal dit zeker volgend jaar een ver-
volg krijgen.

Open Zondag 15 mei in Lichtenvoorde:
Hollandse Bloemen Markt

Gabriëlla Willekens is geboren in Ant-
werpen en voltooide haar studie aan 
de Akademie voor Schone Kunsten in 
Berchem. Haar vertrekpunt van cre-
eren is wat zij op dat moment voelt. 
Vanuit het centrum van dit voelen, 
ontvouwt zich een beweging in vorm, 
symbool en kleur. Zij werkt met rela-
tief weinig kleuren. Door deze te men-
gen ontstaat een heel eigen kleuren-

palet, vaak gecombineerd met reliëf in
goud of zilver. Sebastiaan Brinkhorst
is bijzonder ambitieus en gedreven.
Daar waar andere kunstenaars klaar
zijn, begint zijn finishing touch. Spier-
partijen tot in het kleinste detail uitge-
werkt. Op dit moment is Totilas, het
talentvolle paard van Edward Gal, de
uitdaging van Sebastiaan Brinkhorst.
Het zal dan eerst af zijn als de hippi-
sche wereld hem als Moorlands Toti-
las herkent. De expositie van Gabriëlla
Willekens en Sebastiaan Brinkhorst is
te zien tot en met 10 juli. De openings-
tijden van Galerie Aquadraat zijn vrij-
dag, zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur en op afspraak telefoon
0575- 556456 of 06- 54397579.

Expositie Galerie Aquadraat
Vorden - Zondagmiddag 15 mei 
wordt in Galerie Aquadraat aan 
de Mosselseweg 12 a te Vorden om 
15.00 uur de expositie geopend 
van Gabriëlla Willekens (werken 
in olieverf) en Sebastiaan Brink-
horst (beeldhouwer in brons).
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Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

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

Boek nu voor de leukste zomer! 
 

Dorpsstraat 5-7 • Ruurlo 
Tel: 0573 – 454 680 • ruurlo@vx.nl 

 
Stationsstraat 7 •  Zelhem 

Tel. 0314 626 171 • zelhem@vx.nl 
 

www.reisburoavanti.nl 

Wij nodigen u graag uit om onze nieuwe 
Sanitair Showroom te bekijken.

Ontwerp uw eigen Bruggink badkamer 
samen met onze adviseur.

Badkamerrenovatie? 
Bruggink komt met een passend advies 

voor een nieuwe uitstraling, afgestemd op 
uw budget.

Combineren met een verbouw? 
Wij zijn de ideale partner, want als volwaardig 

bouwbedrijf verzorgen we ook uw keuken, 
verbouwing of nieuwbouw.

Molenweg 11
7055 AW  Heelweg/Varsseveld  

Telefoon 0315 24 29 29
www.bruggink-bv.nl 

     Alles voor
           uw badkamer!

Welkom in onze 
Nieuwe Sanitair Showroom!

Kijkt u gerust even rond...

Scheffer Keukens heeft een deal om van te 

watertanden. U stelt zelf de keuken samen 

van uw keuze: kasten, fronten, werkbladen, 

apparatuur... alles! Wij hebben voor deze actie 

unieke prijsafspraken gemaakt met onze 

leveranciers. Van de exclusieve merken tot onze 

huismerken: u krijgt alles voor outletprijzen. 

Wilde u altijd al op jacht naar de ideale keuken voor 

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

tijd bij, want deze actie geldt alleen in mei!

www.schefferkeukens.nl

Ik hou van lekker, en van Scheffer.

Volg in mei 
het spoor 
naar uw ideale
keuken!

www.schefferkeukens.nl

DANKZIJ UNIEKE PRIJSAFSPRAKEN MET ONZE LEVERANCIERS

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

ZELHEM Gildenweg 1 Telefoon (0314) 62 36 58

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Voor onze bloemen en
planten groothandel te Vorden

zoeken wij:

Chauffeurs
In bezit van alle rijbewijzen 

en chauffeursdiploma

Reacties alleen schriftelijk of per mail

secretariaat@oxalisflowers.eu

Oxalis Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten

Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ASSISTENT STRATENMAKER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VMK827580

Werkzaamheden;
De werkzaamheden bestaan uit het kruien, aangeven en invoegen 
van bestrating. Werk je graag buiten en houd je van fysiek werk dan 
is dit dé baan voor jou!

Functie eisen;

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR M/V
Omgeving Dieren - Fulltime - vacaturenummer; VMK820605

Werkzaamheden;

Functie eisen:

MONTEUR VOORMONTAGE M/V
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenummer; VIO827898
 
Werkzaamheden;

-
-

werkzaamheden in verband met de montage van grotere onderde-

Functie eisen:

-
veerd.

SERVICEMONTEUR (ELEKTRO) M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenummer; VIO827903

Werkzaamheden;

-

Functie eisen;

WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VMK827742
 
Werkzaamheden;

-

Functie eisen;

ELEKTROMONTEUR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenummer; VMK817275
 
Werkzaamheden;

-

-

Functie eisen:

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor Kaemingk, importeur van decoratie-artikelen voor Kerst, 

Pasen, Valentijn en het Voorjaar, zijn we op zoek naar:

LOGISTIEK MEDEWERKERS  
in Aalten  VMK818849

Werk je graag in de logistiek en ben je ervaren of wil jij je verder 

bekwamen als logistiek medewerker, dan biedt Euro Planit je 

een leuke en uitdagende baan bij Kaemingk in Aalten.

Wij hebben mogelijkheden in de functies: Reachtruck-
chauffeur, Orderpicker en Orderwikkelaar.

Als logistiek medewerker werk je secuur en efficiënt, heb je 

rekenkundig en cijfermatig inzicht en ben je bereid om in 2 

ploegen te werken.

Ben jij een logistieke topper en geïnteresseerd in één van lo-

gistieke functies, dan nodigen wij je van harte uit te reageren. 

Voor aanmelding of voor meer informatie kun jij je richten aan 

Maurice Kingma. Telefoonnummer: 0575-555518 of via email: 

Kaemingk@europlanit.nl.

Voor een indruk van de werkzaamheden kijk je op

www.youtube.com/europlanit100

GENOT

ACTIEF

AMUSEMENT

ZAKELIJK

VERRASSEND HEIKAMP

  
vanaf 17 jaar en per direct beschikbaar. Enige ervaring is gewenst.

  Wil je werken in een leuk en enthousiast team met de mogelijkheid jezelf verder 
te ontwikkelen?

 
  Bel/schrijf/e-mail naar: Pannenkoekboerderij De Heikamp, Hengeloseweg 2, 

7261 LV  Ruurlo, tel. 0573-452090, E-mail: info@heikamp.nl, www.heikamp.nl

DE HEIKAMP  
HENGELOSEWEG 2  
7261 LV RUURLO 
WWW.HEIKAMP.NL

Natuurlijk



Wat zoeken wij? 

Voor de afdeling afwerking een zeer enthousiaste, goed gemotiveerde leerling 

afwerking met een passie voor het grafi sche product, die om die reden binnen onze 

organisatie past en in een fulltime baan zijn functie uitoefent. Interne opleiding 

behoort tot de mogelijkheden. 

Wat houdt de functie in? 

Instellen en bedienen van diverse afwerkingsapparatuur zoals snij-, vouw-, 

hecht-, stansmachines e.d., om orders op de meest effectieve en effi ciënte manier 

te verwerken met de daaraan door de klant verlangde / verwachte kwaliteitseisen.

Ook kunnen magazijn- en chauffeurwerkzaamheden tot de functie behoren.

Interesse? 

Stuur ons dan je sollicitatie en CV t.a.v. de heer H.T.G. Witjes. 

Wij zijn voor je sollicitatie ook bereikbaar via e-mail: vacatures@weevers.nl

Nieuwstad 30 

7251 AH Vorden 

(0575) 55 10 10 

www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken drukken sign afterpress

Wie Wil bij Weevers Werken?

Grafi sch medewerker afwerking m/v

Weevers Grafi media is een middelgroot grafi sch bedrijf met in totaal 75 medewerkers. 

Het bedrijf is gecertifi ceerd voor ISO 9001, ISO 14001, duurzaam inkoop en FSC. Dit 

staat voor een gecertifi ceerd kwaliteits- en milieubeheersysteem, duurzaam produ-

ceren en verantwoord bosbeheer voor de papiergrondstof. Naast de hoofdvestiging in 

Vorden is er een ontwerpbureau en studio voor webdesign in Zutphen, DTP-studio’s 

in Groenlo en Aalten, een digitale drukkerij in Lichtenvoorde en een verkoopkantoor in 

Zelhem. Naast het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk in de ruimste zin van het 

woord is Weevers ook uitgever van verschillende weekbladen.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een leerling:
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HCI Betonindustrie Hengelo (Gld) is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van prefab-beton-
elementen voor de utiliteitsbouw, woningbouw, weg- en waterbouw en de agrarische sector. Het zusterbedrijf 
BouwCenter HCI, met vestigingen in Hengelo (Gld) , Ulft en Zevenaar, is een bouwmaterialen- en houtgroothandel, 
waar klantgerichtheid en persoonlijk contact hoog in het vaandel staan. Het assortiment omvat bouwmaterialen, 
hout en plaat, ijzerwaren en afbouwmaterialen, gereedschappen, keukens, sanitair, tegels, deuren en plafonds. 
Bij beide bedrijven zijn in totaliteit ca. 160 betrokken medewerkers werkzaam.

HCI Groep is voor haar werkmaatschappijen BouwCenter HCI BV en HCI Betonindustrie BV in Hengelo Gld. momenteel op 
zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de fulltime functie van:

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met de heer L. Wensink, T. (0575) 46 81 81. Een schrifte-
lijke sollicitatie met bijbehorend CV kan binnen 14 dagen na verschijnen van deze advertentie gestuurd worden naar: 
BouwCenter HCI BV, t.a.v. de directie, postbus 27, 7255 ZG Hengelo Gld. E-mail: l.wensink@bouwcenterhci.nl

Personeelsfunctionaris M/V

De functie betreft:
  verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling, 

implementatie, uitvoering en evaluatie van het HRM 
beleid

ministratie

beoordelingsgesprekken

 scholingsbeleid

 verzuimbeleid

heden binnen het vakgebied

managementinformatie

 arbo -beleid

Wij vragen van u:
  een afgeronde HRM opleiding op HBO niveau aan-

gevuld met aantoonbare relevante ervaring in het 
vakgebied  

doelgerichte werkhouding

te zijn

 vermogen

Bouwen aan een carrière bij HCI

Meer informatie op www.bouwcenterhci.nl of www.hcibeton.nl

Dorpsstraat 7
7221 BM Steenderen
Tel. (0575) 45 12 96

Gevraagd voor in de drogisterij

parttime medewerker m/v 

met ervaring.




