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Kinderhapto-
therapie

DASH Heren 2 
Kampioen

Nestkastjes in 
bewoonde staat 
(nog) niet te koop!

Praktijkexamen 
op de fiets

Voetbalnieuws
v.v. Vorden

Geslaagde 
10-daagse bij
Teunissen Mode

Dinsdag 22 mei 2012
74e jaargang no. 12

Pluvius had zich voor even terug ge-
trokken om plaats te maken voor een 
vrolijk schijnend zonnetje, hoewel 
gezien de temperatuur van hooguit 
acht graden, het woordje ‘voorjaar‘ 
maar beter niet genoemd kan wor-
den! Toen de taak was volbracht 
ging het grote gezelschap (toekom-
stige bewoners) naar binnen om 
het nieuwe complex te bekijken en 
wat voor de meesten ook belangrijk 
was, het vieren van het ‘Steenfeest’ 
met een hapje en een drankje. In op-
dracht van Pro Wonen is Goldewijk 
B.V. momenteel bezig met de bouw 
van 24 studio’s en 7 appartementen. 
GGNet zal dit huren van Pro Wonen. 
De bouw verloopt volgens planning. 
De werkzaamheden zijn in juni 2011 
gestart en zoals het er thans naar uit-
ziet hoopt men de nieuwe locatie de 
komende zomer in gebruik te kun-
nen nemen. Bas Niessen, teamleider 
Woonzorg Zutphen GGNet, sprak 
een kort welkomstwoord en was ver-
heugd dat ook de buren en de vele 
vrijwilligers bij het Steenfeest aanwe-
zig wilden zijn.

Mirjam Schleijpen, directeur ‘Voort-
gezette Behandeling van GGNet‘, ging 
nog even terug in de tijd. ‘De bewo-
ners die hier nu aanwezig zijn, wo-
nen thans nog in Villa Nuova, Klein 
Nuova en ’t Hoekske. Destijds pasten 
zij precies in het plaatje hoe toen 
de zorg moest worden verleend. Al-
les was gericht op het wonen in een 
groep. Inmiddels zijn de eisen sterk 
veranderd. De bewoners willen thans 
een eigen appartement c.q. een eigen 
kamer, toilet e.d. De panden waarin 
ze nu verblijven, kunnen dat niet bie-
den. Vandaar ook dat we heel blij zijn 
met deze nieuwe locatie. Thans voor 
iedereen ‘wat wils’ wat goed aansluit 
bij haar of zijn wensen.

Bovendien, als je eenmaal in Vorden 
woont, wil je er blijven wonen. Vor-
den is een prachtig dorp met veel ac-
tiviteiten. 

Wij zijn ook blij met de enthousi-
aste club vrijwilligers die er samen 
met ons, alles aan doet om de cliën-
ten hier een plezierige ‘oude dag‘ te 

bezorgen. Aan de bewoners vragen 
wij, indien ze daartoe in staat zijn, 
om zelf hun huis schoon te houden’, 
aldus directeur Mirjam Schleijpen. 
Arno Spekschoor, wethouder in de 
gemeente Bronckhorst, sprak over 

Bouw aan Enkweg verloopt voorspoedig

Eerste steenlegging en ‘Steenfeest’ GGNet

Vorden - Glunderende gezichten op woensdagmiddag 16 mei aan de 
Enkweg in Vorden. Aan Agaath van der Heijden en Derkje Beeftink de 
eer om de eerste steen te mogen leggen voor de nieuwbouw van GGNet. 
Met advies van een aanwezige metselaar en het aanreiken van de trof-
fel met specie, kweten de toekomstige bewoners van het complex zich 
uitstekend van hun taak. Zelfs de weergoden bleken goed op de hoogte 
van deze plechtige gebeurtenis.

Agaath van der Heijden druk bezig.

Bewoners klaar om de ballonnen op te laten.

een bijzondere locatie. ‘Verheugd
dat deze nieuwbouw eindelijk wordt
gerealiseerd. Het is voor Vorden een
goede plek.
Acht jaar geleden werd er in de toen-
malige gemeente Vorden al over deze
locatie gesproken. Mooi om te zien
hoe men hier straks kan wonen. Het
complex is ook goed voor de werk-
gelegenheid. Goed voor het dorp dat
hier deze zorg wordt geboden’, aldus
Arno Spekschoor die de nieuwe be-
woners een goede toekomst wenste. 
Toen al deze mooie woorden waren
gesproken en Agaath en Derkje de
eerste steen hadden gelegd begon het
gezamenlijk ‘aftellen‘ en kozen een 
flink aantal gekleurde ballonnen het
luchtruim met aan elk touwtje een
kaartje met de tekst dat de eerste
steen is gelegd van de nieuwbouw
van GGNet/Pro Wonen.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

4 geraniums
voor

€ 5.00

Graag willen wij de
advertenties en de kopij

voor de krant van de week 
na Pinksteren

woensdag 23 mei
om 17.00 uur
in ons bezit hebben,
omdat ons bedrijf

2e Pinksterdag gesloten is.

Nieuwstad 30, Vorden
Tel. (0575) 55 10 10



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

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

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.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 mei, Pinksteren, 10.00 uur, Raad-van-Kerkendienst 
in de Gereformeerde kerk, ds. F.W. Brandenburg, pastor J. van 
Kranenburg, ds. J. Kool.
19.00 uur in de Hervormde kerk, Zangdienst ”Vorden zingt”.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 mei, Pinksteren, 10.00 uur, Raad-van-Kerkendienst 
in de Gereformeerde kerk, ds. F.W. Brandenburg, pastor J. van 
Kranenburg, ds. J. Kool.
19.00 uur in de Hervormde kerk, Zangdienst ”Vorden zingt”.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 27 mei, Pinksteren, 10.00 uur, ds. C. Bochanen, Deven-
ter.

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 mei, Pinksteren, 10.00 uur, Oecumenische viering in 
de Gereformeerde kerk, m.m.v. Cantemus Domino.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 mei Geen viering.
Zondag 27 mei, Pinksteren, 9.30 uur, Eucharistieviering, pastor 
Ten Klooster, m.m.v. Koorleden.

Tandarts
26 - 28 mei G.M. Wolsink, Laren, (0573) 40 21 24. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende 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 ge-
werkt. 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-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis 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
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, 
B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 
13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): 
dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens 
op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: 
dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

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 bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 
02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende ge-
vallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het bui-
tengebied 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
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. 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
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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 10.00-12.00 
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 omstre-
ken. 
Tel. (06) 55916250, 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) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdie-
ren. 

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

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrij-
dag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
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 
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van 
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorver-
wijzing 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 aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz. 
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonisch 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u via dit num-
mer ook een afspraak 
maken voor doordeweeks 
halen of brengen van spul-
len. Kijkt u ook eens op onze 
website:   
www.veilingcommissie.nl

�

Te huur: Werkplaats met 
kantine (180m2) eigen P. 
en eigen Oprit. Tel. 0575-
465368.

�

Kofferbakmarkt Vorden 2 
juni a.s. Deelnameprijs € 
10,00. Opgave via rene@
groot-jebbink.nl of 0575-
552222. Locatie Autobedrijf 
Groot Jebbink, Rondweg 2.

�

Te huur: Woonruimte 
voor 2 a 3 p. buitengebied
Zelhem. Voor vakantie of
langere periode. huur  € 
650,- all in p/m. Voor info: 
0625154694 of vakantie-
huisjezelhem@gmail.com

�

Kleiner wonen op be-
gane grond, eigen tuin 
en alles nieuw!! Te koop 
Houtsmastraat 52 te 
Doetinchem. Vraagprijs 
€ 137.500,- k.k. Meer info via 
tel.nr. 06-10396784.

�

Vlaai van de week

Appel-citroenvlaai
6-8 pers.  € 6,95

Dinsdag = Brooddag

 4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95
Week-aanbieding

 1/2 Krentenbrood   € 1,45
 Gevulde croissants 3 halen, 2 betalen 

Aanbiedingen geldig van di 15 mei t/m zat 26 mei

Dagmenu’s 23 t/m 29 mei
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 
bezorgen € 8,75. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 23 mei 
Mosterdsoep / Zwiebelrostbraten met gefrituurde uien, 
gekookte aard. en  rauwkostsalade.

Donderdag 24 mei
Spies Hawaii met kipfilet en ananas, kerrie saus, aardappelen 
en groente / apfelstrudel met slagroom.

Vrijdag 25 mei 
Runderbouillon met flensjes / Wokki wokki van vis, rijst en 
roerbakgroente 

Zaterdag 26 mei (alleen ophalen/bezorgen) 
Spies de Rotonde met kruidenboter met frieten en rauwkost / 
ijs met slagroom.

Maandag 28 mei 2e Pinksterdag, geen dagmenu.

Dinsdag 29 mei 
Wiener schnitzel met frieten en lente rauwkostsalade / 
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.
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Gezocht: Tijdelijke wei-
degang met weidegenoot, 
onderdak en toezicht voor 
21-jarige E-pony merrie ge-
zocht. Periode va aug 2012 
vanwege verhuizing, omg 
Vorden. Tel nr: 06-28487386

�

GESPREKSPRAKTIJK 
Van ziel tot ziel, 

in Vorden 
www.intuitievepraktijk.nl

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 26 mei.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Hollandse bloemkool p.s. 0,99
Nieuwe oogst Kiwi
groen 10 voor of geel 8 voor  2,99
Nieuwe oogst krieltjes 750 gr. 1,49
Rucola sla of Mesclun mix bakje 0,99
Huisgemaakte kipschotel met 
witte rijst en een bakje 
rauwkost naar keuze  p.p. 6,95

Gezocht: Tijdelijke wei-
degang met weidegenoot,
onderdak en toezicht voor
21-jarige E-pony merrie ge-
zocht. Periode va aug 2012
vanwege verhuizing, omg 
Vorden. Tel nr: 06-28487386

�

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



Contactjes
vervolg

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van 
onze zoon en mijn broertje

Bjorn Gerjo Tonnie

Hij is geboren op 11 mei 2012,
weegt 4225 gram en is 51 cm lang.

  Edwin en Alice Klein Selle-Hammers
 Mika

Zelhemseweg 13
7261 LN Ruurlo
Tel: 0573 - 46 14 33

Te huur stalling en wei-
degang voor paard/pony 
in Hengelo. 125,-/mnd incl. 
hooi, stro, voeren, binnen- 
en buitenzetten, stal en wei 
uitmesten. Info 06-23373569

�

Te huur in buitengebied 
van Hengelo Gld: woon-
ruimte op begane grond met 
eigen entree, kamer, keu-
ken, 2 slaapkamers, dou-
che, toilet en ruime tuin met 
terras. Woonruimte geschikt 
voor 2 personen, huisdieren 
niet toegestaan. Tel.: 0575-
463987

�

Het Verfparadijs
Zutphen en Hengelo

Maak kans op een verfpakket 
t.w.v € 100,-. Bij een minimale 

besteding van € 25,-. 

30% tot 40% voordeliger op 
Sikkensverven

Zutphen Zutphen-Emmerikseweg 52
Hengelo Spalstraat 23 

Al het buitengoed 50% korting
3 bossen bloemen 

naar keuze voor € 5,00
Binnenkort geslaagd? Mooi boeket bloe-
men maakt het compleet. Volop perkgoed 
voor aktieprijzen!

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Weekaanbieding:

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

Woensdag 30 mei 2012 vieren wij ons 60-jarig 
huwelijk

Bertus Lebbink
&

Drika Lebbink-Garritsen
Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u uit deze 
dag, voor een receptie, van 14.30 tot 16.30 uur bij 
Café-Restaurant ‘Den Bremer’ te Toldijk.

Mei 2012
Meidoornstraat 10
7221 GG  Steenderen

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

�

Open Dag
Opruimingsdag
zaterdag 26 mei 2012
van 9.30 tot 14.30 uur

Op de niet-afgeprijsde 
artikelen 10% korting
Hobbyshop Annemoontje

Groenloseweg 37
7261 RM Ruurlo

0573-491261
www.hobbyshop
annemoontje.nl

DANKBETUIGING

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond 
na het overlijden van

Albert Jan ten Have

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.
 

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld., mei 2012

“Als ik ben gaan hemelen, wees niet bedroefd.
Ik heb - we hebben - een heel goed 

en heerlijk leven gehad, 
iets om heel blij over te zijn.”

Op Hemelvaartsdag heeft van het aardse leven 
afscheid genomen onze lieve, sterke, levenslustige 
en creatieve moeder

Gerdina Willemina Schouten
~ Gerry ~

* 22 maart 1939   † 17 mei 2012
Vorden    Vorden

Wij zijn heel dankbaar voor de vele fijne jaren die we 
met haar hebben gehad. 

Mariëlle Kamphorst
Dana Kamphorst

 Josephine  

 Rowen  

 Sophie  

Correspondentieadres:
Smidsstraat 7
7251 XS Vorden

Op maandag 21 mei heeft, geheel volgens haar wens, 
de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden op 
de Algemene Begraafplaats in Vorden.

Een woord geschreven of gezegd
een arm om je schouders gelegd

een hand, een kus, een traan
dat alles heeft ons goed gedaan

na het verlies van 
 

Herman Berendsen

Het gemis zal blijven, maar voor de vele blijken 
van medeleven danken wij u hartelijk.

 
Familie Berendsen

“Vogelzang”

Hengelo Gld., mei 2012 

Heel veel hartelijke reacties waren er in 
de vorm van uw aanwezigheid, al die 
brieven, kaarten en telefoontjes met 
warme woorden na het overlijden van

Hendrik Lenselink

Onze dank hiervoor.

A.W. Lenselink - Matser
en Familie

Vorden, mei 2012

Herinner mij, maar niet in sombere dagen
als wolkenluchten licht verjagen.

Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Na een mooi en intensief leven, is in alle rust  
van ons heengegaan mijn lieve en zorgzame man, 
onze vader, groot- en overgrootvader

Lambertus Wilhelmus Visschers
~ Lammert ~

echtgenoot van Everdina Smeenk

* 19 juni 1923 † 17 mei 2012

 E. Visschers - Smeenk

 Henny en Frans Willems
  Bianca en Eelco, Mirthe, Karlijn, Joost
  Patrick en Mireille, Naomi, Kyona 
 Erna en Bert Hennink
  Mike †
  Aron en Inge
  Leroy

Vorden, woonzorgcentrum “De Wehme”
Nieuwstad 32, kamer 3
7251 AJ Vorden

De afscheidsdienst, zal worden gehouden op 
donderdag 24 mei om 10.00 uur in de Hervormde 
Kerk te Vorden.
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen 
en condoleren vanaf 9.30 uur.
Aansluitend zal om 11.30 uur de crematie plechtig-
heid, plaatsvinden in crematorium ‘De Omarming’, 
Voorsterallee 95 te Zutphen, waarbij u van harte 
bent uitgenodigd.
Na afloop eveneens gelegenheid tot condoleren in 
de koffiekamer van het crematorium.

De wereld is mooier met jou aan mijn zij, 
want ik hoor bij jou en jij hoort bij mij.

Op vrijdag 25 mei 2012 trouwen wij:

Bas Besselink
&

Mascha van Langen
De huwelijksvoltrekking zal om 13.00 uur plaats-
vinden in Kasteel Vorden.

Ons adres is:
De Haar 11
7251 CE Vorden

BIOLOGISCH plant-
goed (kruiden/groenten) 

verkoop op de Vijfsprong,  
Reeoordweg 2 Vorden. Elke 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur.

�

Te huur Appartement in
Drempt:  m.i.v. juni 2012
Geschikt voor werkende al-
leenstaande of jong stel.
Woon/slaapruimte 74 m2
zelf in te delen. Hal, douche 
toilet 14 m2. tuin/schuur/par-
keerruimte voor 1 auto. Huur
excl. gas elektra  € 500,- 
p.m.. Tel 0313-482707

�
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KEURSLAGERKOOPJE

Pepersteaks

3 stuks 595

SPECIAL

Filet puur

100 gram 175

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden fricandeau

GRATIS 100 gram grillsalade

MAALTIJDIDEE

gebraden 
Kippenpoten

4 stuks 398

TIP VAN UW KEURSLAGER

Rib -
karbonade

4 stuks 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

GESPREKSPRAKTIJK 
Van ziel tot ziel te Vorden 
www.intuitievepraktijk.nl

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

KORENRIJK
NU VOOR 

€ 1.99

WITTE 
BROODJES

6 VOOR

€ 1.95

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 22 t/m zaterdag 26 mei

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

PINKSTER  
VLAAI 

GROOT 

€ 13.25

KLEIN

€ 8.95

AFSLANKEN? Gratis 
Proefpakket Herbalife

advies & pers. begeleiding 
Bel/SMS 06-55 166 420

HOUTSKOOL OF GAS?
Buiten kokkerellen lukt altijd met onze collectie BBQ’s.

VORDEN
Stationsweg 16

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

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

ABRAHAM, 
SARAH of BABY

nu 3 dagen 
voor maar 

€ 65,- 
te huur bij 

AMBIANCE 
EVENEMENTEN

in Zelhem! 

www.ambiance-
evenementen.nl

0315 - 625109

€

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

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

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor  
slE redeom njim 



Vorden 1 begon uitstekend aan de 
wedstrijd op de 1e warme zondag van 
het jaar. Met alleen Micha Bolink in 
plaats van de geschorste Rick Schröer 
werd er voor de rest in dezelfde ba-
sisopstelling begonnen als een week 
tevoren. Dit hield in dat de A-juni-
oren Robin Verstege, Bas Boers en 
Sam Abbink wederom een basisplaats 
hadden. Ondanks het overwicht van 
Vorden was het toch Angerlo dat de 
beste kans kreeg de score te openen, 
maar een prima redding van Robin 
Verstege voorkwam dat de spits van 

Angerlo uit de draai raak schoot. 
Daarna was het een klein half uur 
lang Vorden wat de klok sloeg en 
achtereenvolgens Frank Hiddink (net 
naast), Stefan Eggink (Kopbal), Micha 
Bolink (rebound van dichtbij) en Sam 
Abbink (afstandschot) konden de uit-
blinkende keeper van Angerlo Voor-
uit niet passeren. Deze naar lichte 
corpulentie neigende doelman had 
de uistraling van de 3e doelman van 
Ajax, Verhoeven, maar bleek de ge-
hele wedstrijd regelmatig een sta in 
de weg en mocht zich na afloop te-

recht laten bekronen tot ‘man of the 
match’. Na een half uur stond ineens 
de wedstrijd op de kop, toen uit een 
ingooi van Angerlo Vooruit de spits 
keihard van dichtbij raak kopte. Toen 
5 minuten later balverlies op het mid-
denveld een nieuwe aanval inleidde 
van Angerlo werd het zelfs 2-0 door 
een prachtige tegendraadse kopbal. 
Vorden had grote behoefte aan de 
rustperiode, want in de laatste 5 mi-
nuten voor rust was Angerlo nog een 
aantal keren gevaarlijk. Na de pauze 
pakte v.v. Vorden de draad weer goed 
op en zorgde het door goed midden-
veldspel dat de wedstrijd weer onder 
controle kwam, zonder dat men echt 
gevaarlijk werd. Na ongeveer 20 mi-
nuten werd een voorzet van Don Rou-
wen door de laatste man van Angerlo 
met de hand beroerd en na enige 

twijfel floot scheidsrechter Hartjes 
alsnog voor een penalty. Frank Hid-
dink plaatste zich achter de bal voor 
dit buitenkansje, maar zijn inzet 
werd gekeerd door de keeper en in de 
rebound was Sam Abbink zeer attent 
en schoot met zijn rechterbeen rustig 
de 2-1 binnen.

Met deze stand was Vorden 1 ge-
plaatst voor de 2e ronde en vandaar 
dat Angerlo nog een ‘stormram’ bin-
nen de lijnen bracht, maar ondanks 
enkele hachelijke situaties was het 
aan de andere kant Vorden dat de 
beste kansen kreeg. De prima inge-
vallen Daan Horstman was constant 
dreigend, maar de stand kon niet ge-
lijk getrokken worden. Met René Nij-
enhuis als invaller op het middenveld 
bleef Vorden 1 overeind in de laatste 

minuten en trok uiteindelijk de tota-
le overwinning van 3-2 over de streep.

Komend weekend is het ‘Wikee de Vi-
king tournooi’ bij v.v. Vorden en aan-
gezien ook nog eens het ‘hoofdveld
eruit ligt’ speelt men de thuiswed-
strijd tegen Reünie niet op het veld
van Vorden. Na enige alternatieven te
hebben besproken met de tegenstan-
der uit Borculo, is uiteindelijk geko-
zen om de thuiswedstrijd op zaterdag
26 mei bij Socii in Wichmond te spe-
len. Maandag 28 mei, 2e pinksterdag
valt de beslissing in Borculo, waar de
wedstrijd om 14.00 uur begint. De 
winnaar van deze tweestrijd speelt
tegen de winnaar van HC ’03 tegen 
RKZVC en deze finale om promotie
naar de 3e klas wordt gespeeld op 3
juni op neutraal terrein.

Vorden 1 plaats zich voor 2e ronde nacompetitie

Het 1e elftal van v.v. Vorden heeft over 2 wedstrijden Angerlo Vooruit 
verslagen met 3-2. In de thuiswedstrijd werd een 2-0 overwinning be-
haald en afgelopen zondag werd het in Angerlo 2-1 voor de thuisclub. 
Het doelpunt van Sam Abbink was na afloop de definitieve nekslag 
voor Angerlo Vooruit en zodoende plaatste Vorden zich voor de 2e 
ronde van de nacompetitie.

Na een goede serie overwinningen na de winterstop is de A1 in de uitwedstrijd bij Avanti kampioen geworden in 
de 2e klasse.

Afgelopen zaterdag heeft de B1 de dubbel gepakt. In de finale werd er gewonnen van Groessen B1. Dit seizoen heeft
het team uitstekend gepresteerd door ongeslagen kampioen te worden en nu dus ook de beker te winnen.

Vorden - Zaterdag speelde de E4 thuis 
tegen Viod uit Doetinchem, de  buit 
was toen al binnen omdat ze de don-
derdagavond ervoor al gewonnen 
hadden van FC Zutphen (9-0). Uiter-
aard gingen de boys voor het ongesla-

gen kampioenschap en dus moest er 
die zaterdag nog gewonnen worden. 
Zenuwachtig maar zeer vastberaden 
trad de ploeg onder leiding van Ed 
Antonissen en Hans Wullink het veld 
op om na het eind signaal het veld 

te verlaten met een 2-1 overwinning
op zak.Spandoeken, champagne en
luide toeters kwamen er aan te pas
en zelfs heus vuurwerk om het wel-
verdiende kampioenschap te vieren.
Uiteraard met z’n allen op de platte
wagen een rondje door het dorp en
’s middags samen met de ouders en
broertjes en zusjes gezellig gebar-
becued.

Vorden E4 ongeslagen Kampioen!

Vorden - Zaterdag speelde de E4 thuis tegen Viod uit Doetinchem, de  
buit was toen al binnen omdat ze de donderdagavond ervoor al gewon-
nen hadden van FC Zutphen (9-0).

Staand v.l.n.r.: Ed Antonissen (coach), Rik Limpers, Joey Antonissen, Ties Legtenberg, Niels Koolen, Bas Wullink, Hans Wullink (coach).
Liggend v.l.n.r.: Vera Lenselink, Pim Bergenhenegouwen, Bart Notten, Jesse Barendsen en Kasper Weenk.

Deze oecumenische dienst vindt 
plaats in de Gereformeerde kerk en 
de drie voorgangers uit de verschil-
lende kerken, Ds. F.W. Brandenborg, 
Pastor J. van Kranenburg en Ds. J. 
Kool zullen gezamenlijk voorgaan. 
Als kerken van Vorden willen we dus 
samen het Pinksterfeest vieren.
Er is muzikale medewerking van 

‘Cantemus Domino’. Ook voor de 
kids en de jongeren is er genoeg te be-
leven, want voor hen is er een apart 
programma samengesteld.
De liturgische commissie van de Raad 
van Kerken zal ook medewerking ver-
lenen.
Na afloop is er in ‘Het Achterhuus’ 
koffie en thee en voor de jeugd is er 
fris, waarbij er dan nog gezellig nage-
praat kan worden.
De Raad van Kerken nodigt een ieder 
van harte uit om samen Pinksteren 
te vieren.

Pinksterviering 
Raad van Kerken
Vorden - Aanstaande zondag, Eer-
ste Pinksterdag, is er ‘s morgens 
om 10.00 uur een Pinksterviering 
vanwege de Raad van Kerken.

De tocht gaat van start om 09.00 uur vanaf de dorpskerk
in Vorden. In verband met de inkoop voor de picknick
worden deelnemers verzocht zich uiterlijk donderdag 
24 mei aan te melden bij mevrouw T. Bosman, Willem
Alexanderlaan 49.

Fietsen met ANBO-Vorden op 2e Pinksterdag
Vorden -De ANBO-fietstocht die op Hemelvaartdag 
niet doorging wordt nu op 2e Pinksterdag, 28 mei 
2012, gehouden. Er is een mooie route uitgezet en 
onderweg is er een picknick in de openlucht.

Dit keer is er weer een prachtige 
toertocht gepland langs natuur en 
cultuur. We gaan aan de linkerzijde 
van de IJssel naar het Noorden en 
komen via Hattem en Genemuiden 
via allerlei binnenwegen in natuur-
gebied de Weerribben. Daar houden 
we een korte lunchpauze en gaan 
dan door naar het Drentse land. 
Een bezoek aan een hunebed kan 
niet ontbreken. Vervolgens bezoe-
ken we de Hervormde kerk Blijdens-
tein in Ruinerwold. Deze oude kerk 
was van oudsher verbonden aan het 

klooster Ruinen en heeft een rijke 
geschiedenis. En met Pinksteren 
wordt er een kunsttentoonstelling 
gehouden met als titel ‘Feest van de 
Geest’. Hierna gaat de route weer 
via binnenwegen huiswaarts, waar 
we zo rond het avonduur terug zul-
len zijn. Al met al een behoorlijk 
aantal kilometers, maar voor de lief-
hebbers zal dat geen probleem zijn.

Om mee te rijden met deze mo-
tortoerrit of als rijder of als pas-
sagier dan is een berichtje aan Ds. 
Christien Ferrari, tel. 0575-461794 
(c.ferrari@lijbrandt.nl) of Gerry 
Spekkink, tel. 0575-461146 (spek-
kink@hetnet.nl) voldoende. Als 
bijdrage wordt 10 euro gevraagd en 
dit bedrag gaat naar een goed doel, 
te weten Puur Natuur van Stichting 
Philadelphia in Hengelo.

Maandag 28 mei
Oecumenische motortoer 
langs natuur en cultuur
Hengelo - Het begint bijna een 
traditie te worden, maar Tweede 
Pinksterdag 28 mei staat weer 
een oecumenische motortoer-
tocht gepland. Deze is georgani-
seerd door de drie gezamenlijke 
kerken in Hengelo Gld.



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

 Activiteit Plaats Tijd
22-05 SWH/GGNet, geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
22-05 ANBO, SCOOTMOBIELTOCHT Plein Brunawinkel, Vorden 13.30 uur
23-05 ANBO, dagtocht met de bus
26-05 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
26-05 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
26-05 Harmonicagroep De Trekkebuuls De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
29-05 Seniorensoos Wichm./Vier., sjoelen Ludgerus, Wichmond 14.30 uur
30-05 KBO Drempt, kaarten en rummicub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
30-05 Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
31-05 KBO Drempt, fietstocht Gezondheidscentrum
  Hoog-Keppel 14.00 uur
05-06 ANBO, busreis Noord-West Overijssel Sporthal ’t Jebbink, Vorden 08.15 uur
10-06 Oranjevereniging Toldijk, fietstocht Den Bremer, Toldijk 13.00 uur
12-06 Sfeervolle seizoensafsluiting AlzheimerCafé, Doetinchem 19.30 uur
12-06 KBO, middagfietstocht
13-06 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
13-06 Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
13-06 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
19-06 KBO Hengelo, uitstapje
20-06 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
20-06 ANBO, koetsentocht met pannenkoek op afspraak

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Informatief huisbezoek
Onlangs zijn onze vrijwilligers gestart met de bezoeken aan mensen die dit jaar 75 zijn 
of worden. Velen hebben gereageerd op ons voorstel. Wij willen graag zeker weten dat 
alle mensen die in bewuste categorie vallen ook de brief hebben gekregen. Daarom 
hadden we iedereen gevraagd de brief ook terug te sturen als men geen bezoek op prijs 
stelde. We weten dat er nog mensen zijn die niet gereageerd hebben. Deze mensen 
krijgen (in het kader van de privacy via de gemeente) opnieuw een brief. Reageren is 
geen verplichting, maar het is voor ons wel fijn te weten dat de brief is ontvangen. In 
het najaar gaan we de 80 jarigen benaderen.

Er even helemaal tussen uit
Ondersteuning mantelzorg. Het VIT Oost-Gelderland nodigt u uit om deel te nemen 
aan het ontspanningsarrangement op 12, 13 en 14 juni. Locatie: Fletcher Hotel De Sche-
perskamp in Lochem. De VIT kan dit arrangement voor een eigen bijdrage van € 75,- 
aanbieden dankzij subsidie van uw gemeente. Sommige ziektekostenverzekeringen 
vergoeden deze eigen bijdrage.
Voor informatie/aanmelding kunt u contact opnemen met het VIT, tel. 0573-438400.

Spetteren en spatteren in Steenderen
In het mooie zwembad van Steenderen gaat binnenkort bij voldoende deelname een 
zwemgroep van start. De bedoeling is om samen met anderen onder begeleiding oefe-
ningen te doen in lekker warm water. Elders in dit blad staat een artikel met uitgebrei-
der informatie. Iedereen kan meedoen!

Rijbewijskeuring in Vorden
De volgende rijbewijskeuringen voor 70+ via ouderenbonden in Vorden zijn op de zater-
dagmiddagen 26 mei en 30 juni om 13.15 uur. 
Om u hiervoor op te geven kunt dagelijks bellen tussen 10.00 en 17.00 uur naar 0575-
552003. De prijs voor deze medische keuring bedraagt  € 25,-. Locatie: woon- en zorg 
centrum, De Wehme,  Nieuwstad 32 in Vorden. Denkt u er aan op tijd een afspraak 
te maken en eerst bij de gemeente langs te gaan voor de benodigde papieren? Ze zijn 
nodig, maar er zijn wel kosten aan verbonden.

Wat te doen als het warm wordt?
Het wordt weer zomer en we gaan het warme weer in. We hebben al veel mooi weer 
gehad, maar nu kunnen de temperaturen steeds hoger worden. Vorig jaar hadden we 
vele dagen boven de 30 graden en dat zal ook dit jaar wel weer gebeuren. Het wordt 
immers steeds warmer zeggen de mensen die het weten kunnen? Daarom hieronder 
enkele tips wat wel en niet te doen
Drink voldoende, bij voorkeur water. Vermijdt inspanning, tussen 12.00 en 16.00 uur. 
Blijf uit de hitte. Blijf in ieder geval in de schaduw tussen 12.00 en 16.00 uur. Zorg voor 
koelte. Leg af en toe een koel handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad. Laat 
de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van kamers die veel zon krijgen. Doe de 
ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen en zet ze open als het buiten koeler 
is: ’s avonds en ’s nachts. Zorg voor elkaar. Steek de helpende hand toe als er in uw 
omgeving ouderen of zieken zijn die hulp nodig hebben om deze adviezen op te volgen.
Vragen? Overleg met de huisarts als u vragen heeft over uw gezondheid of met uw apo-
theek als u medicijnen gebruikt.
Voor alle andere vragen kunt u ook terecht bij de GGD in uw regio. Weet u het nummer 
niet, bel dan met postbus 51, ( 0800-8051). www. rijksoverheid.nl 

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

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

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

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden 
Tel. 0575-553405. Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

Eenzaamheid is van ons allemaal.

Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar probleem.
Voor velen is het een taboe om erover te praten.

Dat moeten we doorbreken!

Kent u iemand van 55+ die eenzaam is?
Bent u zelf eenzaam?

Bel of mail voor informatie en advies naar
Ouderenadviseur Wilma Berns.

Stichting Welzijn Vorden
Adres: Raadhuisstraat 6, Vorden. Telefoon: 0575-553159

E-mailadres: w.berns@sswb.nl

Vriendschap 55+ waar wordt u blij van?
Wandelen in de natuur, een mooie film bekijken, een goed 
gesprek voeren. Wilt u deze activiteiten met een ander de-
len of zoekt u een maatje? Iemand van uw eigen leeftijd, ie-
mand uit uw eigen buurt of iemand met dezelfde interesse? 
Wij bemiddelen graag voor u. De bemiddeling is bedoeld 
voor alle inwoners van Vorden en omgeving vanaf 55 jaar 
en ouder. Het gaat om mensen die door het verlies van hun 
partner, verhuizing van vrienden of om wat voor reden dan 
ook weinig sociale contacten hebben en zich daarom soms 
eenzaam voelen. Of mensen die veel sociale contacten heb-
ben maar een echt betekenisvol contact missen. Maar ook 
mensen die een speciale belangstelling of hobby hebben die 
ze graag met anderen willen delen of waarover ze met ande-
ren van gedachten willen wisselen. Wat doen we niet? We 
zijn geen relatiebureau. We bemiddelen alleen voor senioren 
die op zoek zijn naar vriendschappelijk contact. Deelname is 
gratis. Iedere eerste maandag van de maand is er een geza-
menlijke koffie-inloopochtend vanaf 10.00 uur in het Dorps-
centrum. U bent van harte welkom. De eerstkomende bijeen-
komst is maandag 4 juni a.s. Voor informatie kunt u terecht 
bij:Ouderenadviseur Wilma Berns, Stichting Welzijn Vorden, 
telefoon 0575 553159. Email: w.berns@sswb.nl

De volgende activiteiten hebben een seizoenstop
Vanaf mei is er een seizoenstop voor Meer Bewegen voor 
Ouderen zoals gymnastiek, sport en spel, volksdansen en 
zwemmen. Ook hobbyen voor ouderen, schilderen/tekenen, 
stijldansen hebben een seizoenstop. Deze activiteiten starten 
begin september weer en stijldansen in oktober.

Dorpscentrum is gesloten van maandag 9 juli t/m 19 augustus. 
Maandag 20 augustus staat de deur weer open voor allerlei ac-
tiviteiten.
Tijdens deze vakantieperiode stoppen ook de activiteiten 
zoals kaarten, rummicub, biljarten, koffieochtenden op de 
woensdagmorgen, koersbal e.a.

BOS bezoek- en oppasservice voor dementerenden en 
chronisch zieken
Vrijwilligers van de BOS bieden ondersteuning aan de part-
ner, familie of vrienden van een (beginnend) dementerende of 
chronische zieke als de zorg voor hen een te zware belasting 
wordt. Zij kunnen een aantal uren in de week hulp bieden 
in de vorm van gezelschap houden en of het maken van een 
wandelingetje. Een oogje in het zeil houden, zodat de part-
ner er eens even tussen uit kan om bij voorbeeld te winkelen, 
naar de kaart-, schilder- of een andere club, naar zangkoor te 
kunnen blijven gaan. De vrijwilligers van de BOS hebben een 
cursus gevolgd. De coördinator, mevr. Henny Post, probeert 
iedere keer een vaste vrijwilliger naar een cliënt te laten gaan. 
De BOS heeft 18 vrijwilligers maar er kunnen zich nog 1 of 2 

vrijwilligers aanmelden. Informatie en aanvraag bij Stichting
Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6,7251 AB Vorden, tel. 0575
553405.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in Vorden 
Datum: 26 mei en 30 juni op zaterdagmiddag om 13.15 uur.
Wie 70 jaar is of ouder moet zich voor voor het verlengen
van het  rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belang-
stellenden voor de keuring kunnen voor aanmelding en/of
informatie dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar
057555-2003. De prijs voor deze medische keuring bedraagt
€ 25,-. Locatie: woonzorgcentrum de Wehme,  Nieuwstad 32
in Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de ver-
lengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.

Vakantieperioden
In de vakantieperiode zijn wij op de gebruikelijke tijden open
en kunt u, zoals altijd, gebruik maken van onze diensten.

Afwezigheid ouderenadviseur/coördinator
Paul Tiggeloven is afwezig van 21 mei 2012 t/m 28 mei. Er zijn
dan geen spreekuren in de Oranjehof en in het Streekhuus.
U kunt met uw vragen terecht bij collega  Ineke Bijsterbosch,
telefoon: 06-10687320.

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem, maan-
dag t/m/ donderdag van 8.30 tot 9.00 uur. 
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, 7021CL in Zelhem. Inloop-
spreekuur maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via mobiele
nummer 06-13280466
Het algemene nummer is 0314-622074. Paul Tiggeloven ou-
derenadviseur/coördinator zit in de hal achter de balie. U
kunt hier terecht voor informatie, advies, bemiddeling en
ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en fi-
nanciën. Ook voor vragen over de WMO.
Tevens informatiepunt van ProWonen. Als u vragen hebt voor
ProWonen en moeite hebt om uw vraag zowel telefonisch
of digitaal voor te leggen aan ProWonen kunt u tijdens de
spreekuren in het Streekhuus binnenlopen.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is een expositie van werken van Zelhemse
kunstenaars gestart. Het beschikbaar stellen van de ruimte
in de Oranjehof biedt de kunstenaars de gelegenheid om de
kunstwerken te tonen en de bezoeker om van deze kunst-
werken te genieten. Momenteel exposeert Anneke Zwager uit
Halle haar werken genaamd De stilte verbeeld. Anneke schil-
dert wat haar raakt en wat model staat voor het leven hier.
Inspiratiebronnen zijn de dieren, groenten uit de moestuin,
bomen, paddenstoelen etc. en stillevens van voorwerpen uit
het dagelijkse leven. Hebt u belangstelling om de kunstwer-
ken te komen bekijken dan bent u van harte welkom in de
Oranjehof. Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem. Telefoon 0314-
622074. Openingstijden voor de expositie maandag en don-
derdag van 10 tot 11.30 uur en tijdens de activiteiten die u be-
zoekt. Er is gelegenheid om tegen een kleine vergoeding een
kopje koffie of thee te drinken. Voor meer informatie neem
contact op met de Oranjehof, tel. 0314-622074.

Seniorenopvang in Dorpshuis de Korenaar in Halle
De renovatie, verbouw, schoonmaak en inrichtingswerk-
zaamheden van het Dorpshuis in Halle zijn klaar. Voor
Stichting Welzijn Zelhem betekent dit dat zij nu kunnen be-
schikken over een mooie ingerichte ruimte en er gestart kan
worden met Seniorenopvang die vanaf nu de naam Senioren-
opvang de Korenaar draagt. 10 mei zijn de deuren open ge-
gaan voor de seniorenopvang. De ingeschreven gebruikers/be-
zoekers zijn benaderd en uitnodigd. Voor hen staat een team
van vrijwilligers en een professionele medewerker klaar. De
seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ-indi-
catie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit treft zijn
mensen met lichte/matige klachten op het gebied van licha-
melijk en geestelijk functioneren, eenzaamheidsproblemen
of ontlasting van de mantelzorg. Herkent u zich in bovenge-
noemde omschrijving of kent u mensen die voor senioren-
opvang in aanmerking (willen) komen neem dan voor meer
informatie contact op met Paul Tiggeloven, tel. 0314-622074,
mobiel 06-13280466. Half juni 2012 volgt de officiële opening
van de seniorenopvang. U wordt op de hoogte gehouden.



In nauw overleg met de drie expose-
rende kunstenaars Gert van der Wou-
de (beeldhouwwerk), Rens Hoekstra 
(acryl schilderijen) en Joke Dekker 
(kleurrijk keramiek) schreef zij bij 
twee werken van ieder van hen een 
treffend gedicht. De kunstenaars wa-
ren blij verrast. Deze gedichten zijn 
een blijvende herinnering en waar-
devol bij bijzondere gelegenheden. 

Van de gedichten met uiteraard een
afbeelding van het kunstwerk, zijn
kunstkaarten gemaakt die in de ga-
lerie te koop zijn. Eva zal ook enkele
andere gedichten van haar voordra-
gen, bij mooi weer in de bloemrijke
en vlinderrijke beeldentuin van Ga-
lerie De Burgerij. Toegang gratis. Zie
ook deburgerij.vorden@gmail.com

Poezie van Eva Schuurman 
in Galerie De Burgerij

Vorden - Tweede Pinksterdag om 16.00 uur (28 mei 2012) draagt Eva
Schuurman in Galerie De Burgerij aan de Zutphenseweg 11 in Vorden,
gedichten voor. Eva werkt als tekstschrijfster samen met Herman van
Veen. Zij zal o.a. de zes gedichten presenteren die zij speciaal schreef
voor de expositie ‘Kunst die vast houdt’ (t/m 3 juni 2012 te zien in
Galerie De Burgerij).

Het antwoord op die vraag is voor veel mensen een duide-

lijk nee! Toch zijn er ook miljoenen mensen in de wereld 

die wèl in engelen geloven. En dat ze ook in deze tijd nog 

aandacht krijgen blijkt uit de vele bezoekers die al sinds 

de opening begin april de expositie over engelen hebben 

bezocht in het ‘Museum voor Heiligenbeelden’ in de An-

toniuskerk, aan de Ruurloseweg 101, in de buurtschap 

Kranenburg bij Vorden. Die besteedt namelijk elk seizoen 

aandacht aan een speciaal thema en dit jaar zijn dat (beel-

den van) engelen. Met medewerking van veel verzame-

laars uit het hele land werd een collectie van vele honder-

den beelden van engelen bijeengebracht. 

Levensgrote en kleine beelden, opgesteld in vitrines of 

zwevend aan een engelenboom, engelen uit oude tijden 

en engelen ontworpen door moderne kunstenaars… het 

is een bijzondere collectie. De engelen worden gepresen-

teerd tussen de gebruikelijke collectie van vele honderden 

heiligenbeelden die gewoonlijk de kerk bevolken. Het Mu-

seum voor Heiligenbeelden is tot eind oktober elke dins-

dag, donderdag en zondag open van 11.00 tot 17.00 uur. 

Ook op 28 mei 2e Pinksterdag geopend. Het klankbeeld 

‘Het wonder van Antonius’ is een extra mogelijkheid om 

kennis te maken met de boeiende wereld van de heiligen. 

Het Heiligenbeeldenmuseum is tijdens de openingstijden 

bereikbaar onder 0575- 556488. Zie ook: www.heiligen-

beeldenmuseum.nl Voor reserveringen van groepen en 

informatie: VVV-kantoor Vorden tel. 0575 – 55 32 22.

Dwalen door een kerk vol 
 engelen
Vorden - Zijn er in deze tijd vol technische wonde-
ren nog mensen die in engelen geloven? In die on-
stoffelijke wezens met vleugels, die in de hemel wo-
nen? En die zich door het heelal verplaatsen met de 
snelheid van het licht? Geesten die boodschappen 
overbrengen en de mens beschermen tegen nare 
dingen? Kortom, helpers uit een andere wereld die 
zich bekommeren om het geluk van mensen?

Bewegingsactiviteiten
Fit Door bewegen. 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 allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt fitter en 
gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen een posi-
tief 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 bewegingsactiviteiten met een lage drempel. In alle groepen is 
ruimte om deel te nemen. Ter introductie kunt u 3 weken geheel 
vrijblijvend gratis deelnemen aan de bewegingslessen
Opgave/informatie 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. Dinsdags van 
9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 tot 11.45 uur.
LocatieDorphuis De Korenaar, Halle. Maandags van 10.30 tot 11.15 
uur. 

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof plaats
Koffieochtenden. Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. 
Een praatje maken met bekenden of kennismaken met nieuwe ge-
zichten. Gezellig met anderen een kop koffie of thee drinken. U bent 
van harte welkom op maandag en donderdagochtend van 10 tot 11 
uur in de Oranjehof.
SOOS-middag. Op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur soos-
middag van Noodhulp. 
Bingo, (1 x per maand) op dinsdag 5 juni 2012, aanvang 19.30 uur.
Activiteitenavond. Naast 1 x per maand de bingo is er elke dinsdag-
avond een activiteitenavond. Men kan allerlei spellen spelen o.a. 
Koersballen, kaarten, rummicub, sjoelen. Daarnaast kunt u gezellig 
samen koffiedrinken en een drankje nuttigen. Houdt u niet van spel-
letjes maar wel om anderen te ontmoeten dan bent u ook van harte 
welkom. Aanvang 19.30 uur.

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Na de winterstop is het fietsseizoen weer begonnen. De start is bij de 
Oranjehof, Beatrixstraat 41 in Zelhem. De dagtochten zijn ongeveer 
50 km. met 3 x een stop. Het is raadzaam om brood mee te nemen 
voor onderweg. Bij de overige tochten is er 1 stop.
Contactpersonen, Han en Gerrie Til, telefoon: 0314-625536, mobiel 
06-49135536.

Maand Datum Tijd Afstand
Mei Donderdag 24 09.30 uur dagtocht
 Dinsdag 29 09.30 uur 15 km
Juni Dinsdag 5 09.00 uur 25 km
 Donderdag 14 09.30 uur dagtocht
 Dinsdag 19 09.30 uur 15 km
 Donderdag 28 09.00 uur 25 km

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kos-
ten voor de keuring zijn € 27,50.
De keuringen worden gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 
41 Zelhem.
U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden Via de 
ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer 06-27594051. 
Krijgt u geen gehoor, probeert u het dan een andere keer. Aanmel-
ding 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 opticiën. Zorg voor een formulier eigen verkla-
ring- bij de gemeente te verkrijgen (hier zijn kosten aan verbonden).
De eerstvolgende keuring is zaterdag 26 mei. Daarna op zaterdag 30 
juni en 25 augustus. Zorgt u er voor dat u de keuring op tijd aan-
vraagt. Data voor keuringen worden door de ANBO ook gepubliceerd 
in het Contact en ANBO ledenblad.

Ons Contact
Donderdag14 juni is het jaarlijkse reisje van seniorensoos Ons Con-
tact. De reis gaat deze keer naar Oranje Museum Diepenheim en 
droogbloemen boerderij De Scholte in Gelselaar. De middag wordt 
afgesloten met een dineetje bij Kraantje Lek in Olburgen. Vertrek om 
11.30 uur vanaf het Marktplein in Steenderen. Iedereen mag mee, 
dus als u het leuk vindt om bijvoorbeeld een zoon, dochter of buur-
vrouw mee te nemen, dan kan dat ook.
Voor meer informatie, kosten en opgeven kunt u bellen met mevr. 
Hulshof, tel. 451805.

Ondersteuning bij tuinwerk
Hebt u groene handen en wilt u iemand helpen in de tuin, meldt u 
dan. Ook als u niet veel ervaring hebt, maar wel wilt helpen vragen 
wij u te reageren. We zoeken iemand die de oudere eigenaar van een 
tuin, zo nu en dan een paar uurtjes ondersteuning biedt. Dit kan ook 
een leuke maatschappelijke stage zijn.

Geheugenspreekuur
Dinsdag 26 juni is er weer een geheugenspreekuur in De Bongerd. 
Het spreek uur is van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden is fijn, maar 
hoeft niet. U kunt ook gewoon binnenlopen bij De Bongerd. Een be-
zoek aan het geheugenspreekuur is gratis en u kunt zonder verwij-
zing terecht.
Het geheugenspreekuur is voor iedereen die vragen of twijfels heeft 
over het geheugen of aanverwante klachten zoals piekeren en con-
centratieproblemen. Ook partners, kinderen of andere naasten zijn 
welkom als ze vragen hebben over de omgang met iemand met ge-
heugenklachten.
Het geheugenspreekuur wordt gecoördineerd door GGNET Preventie 

en vindt plaats in samenwerking met Stichting Welzijn Steenderen.

Spetteren en spatteren
Het zwemseizoen is weer begonnen. Wij gaan binnenkort starten 
met het groepsgewijs doen van oefeningen  het zwembad. Gezellig 
en goed voor lijf en leden. Elders in het blad vindt u een artikel met
meer uitleg en de kosten. We willen starten met een groep van 8
personen.  Mensen die zich al hebben opgegeven hoeven dat niet op-
nieuw te doen. U wordt benaderd.
Meer informatie en opgeven kan bij Gerrie Gal, tel. 452270.

Het kantoor van Stichting Welzijn Hengelo is van maandag 4 juni
t/m dinsdag 12 juni gesloten. Mocht u vragen hebben die niet kun-
nen wachten dan kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn 
Vorden tel. 0575-553159.

Uitleenartikelen
In het woonzorgcentrum de Bleijke kunt u vanuit de rolstoelpoule 
van de gemeente een rolstoel lenen voor kortdurend gebruik. Voor 
het lenen van een rolstoel kunt u zich melden bij de receptie van de
Bleijke.
Ook heeft de Bleijke een zorgappartement dat volledig gemeubileerd 
verhuurd wordt. Van het zorgappartement kunt u gebruik maken
voor herstel of revalidatie en als vakantieverblijf met of zonder spe-
cifieke zorgvraag. Voor meer informatie over het zorgappartement 
kunt u contact opnemen met de teammanager, tel. 0575-498200 of
met het Bureau Zorgbemiddeling Markenheem, tel. 0314-376010.

Activiteiten de Bleijke
Zaterdag 26 mei speelt de harmonicagroep de Trekkebuuls van 14.30
tot 16.00 uur in het woonzorg-centrum de Bleijke.

Voor-elkaar, een vrienden/steungroep
In Bronckhorst willen we starten met een Voor-elkaar groep. Dit is 
een groep mensen die gezamenlijk een activiteit ondernemen en
waar gewenst elkaar kunnen ondersteunen. U kunt zich aanmelden
via voor-elkaar@sswb.nl U geeft uw naam, woonplaats en tel. nr (het 
liefst uw mobielnummer)door en vermeldt in het kort iets over u zelf 
(bij voorbeeld wat u leuk vindt om te doen).
Ans Vermeulen, medewerker van Stichting Welzijn hengelo, houdt
de deelnemerslijst bij en stuurt de binnengekomen mails aan u door.
Langs deze weg kunt u mede geïnteresseerde zoeken om een activi-
teit te ondernemen.  U kunt hierbij denken aan een wandeling, een 
fietstocht, dansen, de schouwburg, een museum bezoek, een gezel-
schapsspel spelen, een wandel of eetgroep vormen etc. U kunt elkaar 
tips doorgeven, vragen stellen of elkaar iets aanbieden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ans Vermeulen
(465281 of mailen met a.vermeulen@sswb.nl)



De deelnemers aan ‘Gaon etten in 
de Achterhoek’ kregen pas op het 
laatste moment te horen waar het 
evenement plaatsvond. De plek was 
een verrassing, de tafel niet. Men at 
aan lange tafels op mooi tafellinnen: 
Toscane in de Achterhoek. Naast het 
eten en drinken was er ook Achter-
hoekse cultuur. Eén van de smaakbe-
palende ingrediënten van de avond. 
Deze werd ingevuld door de Liemerse 
troubadours Paul Mulder en Frans 
van Gorkum. ‘Gaon etten in de Ach-
terhoek’ is een initiatief van de Ach-
terhoekers Kees Hensen, Jan Bijvank 
en Arjen Woudenberg die gek zijn op 
lekker eten en hebben hun hart ver-
pand aan de Achterhoek. Zij willen 
als geen ander de geroemde gastvrij-
heid van de Achterhoek in de prak-
tijk brengen door mensen uit te no-
digen voor ‘Gaon etten in de Achter-
hoek’. Allereerst is dat Kees Hensen 
van de Horeca Inspiratie Maatschap-
pij HIM+. HIM+. Hij zorgt er voor 
dat aangesloten bedrijven als Strand-
Lodge Winterswijk, de Zellerij en 
Hotel Villa Ruimzicht zich kunnen 
concentreren op waar ze goed in zijn: 
eten en drinken voor hun gasten. 
Jan Bijvank van Weevers Grafimedia 
kent de Achterhoek op zijn duimpje. 
Hij staat garant voor dé Achterhoek-
se belevingvan dit moment in daad 
er vooral in woord: Gaon! Impulsief 
zijn, niet te lang nadenken want dit is 
optimaal genieten. Weevers Grafime-
dia heeft met alle specialiteiten, ver-
deeld over verschillende locaties in de 
Achterhoek alle middelen in huis om 
‘Gaon etten in de Achterhoek’ breed 
uit te dragen en daardoor mede mo-

gelijk te maken. De derde gastheer 
is Arjen Woudenberg van Uitgeverij 
KunstMag. Hijis gepassioneerd van 
streekproducten, authentieke ge-
rechten en culinaire kwaliteit. Hij 
wil dat iedereen hiervan weet en 
mee kan genieten. Bij zijn uitgeverij 
komt dan ook voor het eerst dit jaar 
de Culinaire Gids De Achterhoek uit, 
als eerste in een reeks nieuwe unieke 
culinaire gidsen.  

SUPER VERS
Doelstelling van ‘Gaon etten in de 
Achterhoek’ is om meer mensen 
kennis te laten maken met streekpro-
ducten uit de Achterhoek. ,,Gelukkig 
is er tegenwoordigveel belangstel-
ling voor streekproducten en zijn zij 
steeds beterte krijgen. Streekproduc-
ten zijn super vers omdat ze geoogst 
zijn vlak voordat men ze eet. Streek-
producten worden vaak kleinschalig 

en met meer aandacht gekweekt en 
gemaakt, krijgen de tijd om te groei-
en, te bloeien en te rijpen en worden 
vlak voor gebruik geoogst. Streekpro-
ducten zijn ook vaak seizoensproduc-
ten. In het seizoen dat men ze eet zijn 
ze vers en goedkoop en bovendien 
eet men het hele jaar daardoor geva-
rieerd. Ook de Achterhoek kent een 
groot aanbod van streekproducten, 
van kaas tot fruit, van groente tot 
wijn, van aardappels tot brood, van 
wild tot mosterd. Het zijn deze prach-
tige streekproducten die de ingredi-
enten zijn voor de maaltijd tijdens 
‘Gaon etten in de Achterhoek zoals 
vanavond”, zo verklaarde Jan Bijvank 
vrijdagavond tijdens de tweede sessie. 
De eerste vond in april in Hummelo 
plaats. In Winterswijk vindt op 22 
juni de derde editie plaats. 
 
MENU
De 160 gasten werden vrijdagavond 
ontvangen met een Moj’s Kieken ro-
sé 2009 in champagne flutes. Bij de 
borrel op tafel stond bleekselderij, 
gele wortel en paarse wortel en een 
dipje koolzaad olie van groenteboer-
derij Smits uit De Heurne. De amuse 
bestond uit gerookte palingfilet op 
een komkommersalade met een ba-
silicumcrème van palingrokers uit 
Halle, groenteboerderij Smits en zui-
velboerderij Daalwijk uit Geesteren. 
Het voorgerecht bestond uit nagel-
hout uit Groenlo met een rillette van 
gerookte forel uit Halle op een andij-
vie salade geconfijte courgette, Does-
burgse mosterdmayonaise en speld-
brood uit Silvolde. Het hoofdgerecht 
bestond uit Herford runderlende en 
worst uit Hengelo (Hoeve tankink) 
op asperges van aspergeteler Assel-
man uit Barchem en aardappeltaart 
en een lenteboksaus van Grolsch met 
vergeten groenten en salade. 
Het smaakvolle nagerecht werd 
gevormd door arretjescake met 
Daalwijkse hangop en een bramen/
blauwebessencompote uit Gaande-
ren Dömmerholts bosvruchten yog-
hurtijs en siroop van sinaasappel 
(fruitschuur Gaanderen, zuivelboer-
derij Daalwijk en ijsboerderij Dom-
merholt uit Borculo).

Volop genieten van streekproducten uit Achterhoek

Agneta molen gastlocatie voor 
‘Gaon etten’

Ruurlo - eer verrassend en niet in een alle daagse entourage. De Ruur-
lose houtzaagmolen Agneta vormde vrijdagavond 11 mei de locatie 
voor de tweede editie van ‘Gaon etten in de Achterhoek’. Maar liefst 
160 gasten schoven aan voor een diner die puur alleen maar uit Ach-
terhoekse streekproducten bestond. Ter plekke bereid door twee Ach-
terhoekse topkoks. René Klein van Hotel Villa Ruimzicht uit Doetin-
chem en Mark Schenk van De Lange Gang uit Groenlo zwaaiden de 
scepter in de ‘Gaon keuken’ die buiten bij de molen was ingericht. De 
160 bezoekers hadden voor het ‘etten’ een plek gevonden in de molen 
die door leden van De Vrienden van de Agneta molen volop in bedrijf 
was.

De 160 bezoekers hadden voor het ‘etten’ een plek gevonden in de molen die door leden van De Vrienden van de Agneta molen volop in 
bedrijf was.

De 160 gasten werden vrijdagavond ontvangen met een Moj’s Kieken rosé 2009 in cham-
pagne flutes.

Buiten was bij de Agneta molen was een speciale  ‘Gaon keuken’ ingericht.

Al meer dan 40 jaar gaan er vele kin-
deren mee met de kampen. Gene-
raties zijn opgegroeid met de alom 
bekende blauw/witte tenten die op-
gesteld staan in een weiland met een 
bosrijke omgeving. En dat is ook niet 
vreemd want het programma zit vol 
activiteiten waardoor de kinderen 
zich het hele kamp prima verma-
ken. Er zijn speurtochten uitgezet, er 
wordt gezongen bij het kampvuur, er 
worden diverse spelletjes in het bos 
en op het kampterrein gespeeld. En 
‘s avond helpen de kinderen mee met 
het koken van het avondeten. 
Speciaal voor de jeugd van 12 tot en 
met 15 jaar is er een uitdagend pro-
gramma opgezet met diverse out-
door-activiteiten zoals bijvoorbeeld 
wandklimmen, abseilen en kanoën. 
En om het kamp extra spannend te 
maken zijn er speciale plekken in 
Nederland uitgezocht waar het kamp 
opgeslagen wordt en waar de nacht 
wordt doorgebracht.

De kampen van het CJV zijn voor alle 
jeugd! Alle kinderen in de leeftijd van 
6 tot en met 15 jaar uit de gemeente 
Bronckhorst en omgeving kunnen 

zich opgeven voor de kampen. Door
de ondersteuning van de grote groep
vrijwilligers, de donateurs en de ver-
huur van ons kampmaterieel zijn de
prijzen voor het kamp laag te hou-
den. In overleg is het zelfs mogelijk
om de kosten aan te passen aan het
budget van de ouders. De kampen
zijn verdeeld in verschillende catego-
rieën:

14 juli (8 t/m 10 jaar).

juli (10 t/m 12 jaar).

24 juli (6 t/m 8 jaar).

21 juli (12 t/m 15 jaar). 
Met trots kan de Stichting CJV Zo-
merkampen Bronckhorst en omstre-
ken dit jaar melden dat ze ook dit
jaar weer garant staan voor leuke en
actieve kampen in de zomervakantie.
Ben je geïnteresseerd in één van de-
ze kampen of wil je graag wat meer
informatie? Kijk dan op www.cjvzo-
merkampen.nl of neem contact op
met Mark Eenink (penningmeester),
via telefoonnummer 0575-461336 of
info@cjvzomerkampen.nl

Opgave nog mogelijk
Sport, spel en vriendschappen 
bij CJV Zomerkampen
Bronckhorst - De inschrijvingen van de CJV Zomerkampen 2012 zijn
weer geopend! In de zomervakantie zullen de jongeren in de leeftijds-
categorie van 6 tot en met 15 jaar weer op pad gaan onder leiding van
een professioneel team vrijwilligers. Doel: Een plezierige en actieve
week in de buitenlucht, sporten, spelen en (nieuwe) vriendschappen
sluiten!

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op 6 mei vlogen de duiven van De 
Koerier vanaf MEER. De 271 duiven 
20 deelnemers van werden gelost om 
12.00 uur. Uitslag: A. Kamperman 
(7/18) 1 3 6 7 36 55 68. F. Meijerman 
(3/13) 2 10 66, W. Massen (2/10) 4 43, 
W. Meijerman (3/11) 5 24 45, H. Ee-
nink (7/20) 8 15 25 50 53 56 60, M. 
Velthorst (6/13) 9 16 33 51 62 67, R. 
van Aken (6/10) 11 19 22 26 46 47, 
J. Reindsen (7/13) 12 17 23 29 35 44 
52, H. Wassink (8/25) 13 14 18 28 34 
48 59 63, H. Niesink (5/23) 20 30 31 
42 54, J. Wassink (3/14) 21 37 38, M. 
Burghout (3/9) 27 32 41, Comb. Menk-
horst (3/15) 39 40 49, J. Berendsen 
(1/20) 57, Nick Chevalking (2/9) 58 64, 
G. Dijcker (1/17) 61, E. te Pas (1/17) 65. 

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode Steen-

deren vlogen op zaterdag 12 mei 
vanaf PERONNE (330 KM). De duiven
werden gelost om 7.29 uur bij een
flinke Noord Westenwind. De eerste
duif, voor Ria Luesink, vond zijn hok
11.40 uur en maakte daarmee een
snelheid van 1308 mpm. Uitslag: Ria
Luesink (8/15) 1 2 5 11 13 16 20 23, 
Stoel G. (3/5) 3 6 10, Hendriks P.R.J. 
(4/13) 4 7 9 21, Hulshof H. (4/12) 8 12
14 15, Dieks H. (1/14) 17, Kelderman
G.H.H. (1/9) 18, Tankink TH.H.M. (2/9)
19 22. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD. 
De 209 duiven van 15 deelnemers 
van Steeds Sneller werden 12 mei om
09.00 uur gelost met een Noordwes-
tenwind kracht 4 in CHALONS EN 
CHAMPAGNE. 
Uitslag: G. Kempers (13/27) 1 3 4 12 18
20 21 27 28 29 33 38 51, L Te Stroet
(18/29) 2 5 7 9 11 14 15 16 17 25 26 30
35 40 43 44 46 50, W. Jansen (1/6) 6,
R. Koers (8/42) 8 22 23 32 34 45 48 49,
V.C.J. van Melis (1/7) 10, C. Te Stroet
(5/18) 13 19 24 36 37, J. Teunissen (1/4)
31, A.H.J. Peters (4/14) 39 41 47 53, H.
Hekkelman (1/20) 42, W. Brom (1/8)
52. 
G. .Kempers gefeliciteerd met een te-
letext vermelding.

Duivenberichten 6 en 12 mei
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV De IJsselbode uit 
Steenderen, PV Vorden en PV 
Steeds Sneller Hengelo Gld. Zater-
dag 6 mei werd gevlogen vanuit 
Meer, 12 mei vanuit Peronne en 
Chalons en Champagne.

Het was een hele ervaring, dat schil-
deren, omdat zij het nooit eerder had 
gedaan. Na twee jaar verhuisde Truus 
naar de Achterhoek en kreeg zij de 
ruimte om zich meer te ontwikkelen, 
met ondersteuning van verschillende 
leermeesters. Haar werk is te bezich-
tigen in de bibliotheek Hengelo, tij-
dens de openingstijden. De expositie 
duurt tot 1 juni.

De onderwerpen waren landschap-
pen, bloemen, bomen, enzovoorts,
net wat op dat moment haar aan-
dacht trok. Het materiaal en de tech-
niek is wisselend, scheurtechniek, 
gesso of zand en dat alles met acryl 
in sprekende kleuren. 
Op dit moment spreekt het abstracte
werk haar erg aan en probeert zij 
daar iets moois van te maken. Daar
kan zij dagen, ja zelfs nachten mee
bezig zijn. Het precies weten hoe je
het wilt hebben en dan is het vaak
even slikken als er totaal iets anders
op het doek te voorschijn komt. Dat
geeft echter ook weer nieuwe inspi-
ratie en zo blijft het steeds weer boei-
end en spannend! Voorlopig werkt
Truus Pijpers met plezier verder.

Expositie in bibliotheek 
Hengelo
Hengelo - Na het stoppen van 
een fulltime baan, kwam er een 
tijd van: ‘en wat nu?’ Een vrien-
din van Truus schilderde al en zij 
raadde haar aan om de schilders-
kwast eens te proberen. De verf-
kwast was haar niet vreemd want 
ze had al heel wat opgeknapt.

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



Sinds een paar jaar is er afgespro-
ken dat de wedstrijd zich niet meer 
elk jaar op de Lochemse golfclub 
‘De Graafschap’ afspeelt maar dat 
ook eens in de twee jaar Golfclub ’t 
Zelle dit zal organiseren. Dit jaar zijn 

de Vordense leden van golfclub “De
Graafschap” weer aan de beurt, en
wel op maandag 9 juli 2012. Mensen
die hebben deelgenomen in het verle-
den hebben de uitnodiging reeds per
e-mail ontvangen. 
Deze oproep is er voor nieuwe deel-
nemers of mensen met een gewijzigd
mailadres. Bent u woonachtig in Vor-
den of heeft u lange tijd in Vorden
gewoond en heeft u minimaal GVB,
meld u dan aan om mee te spelen
met deze wedstrijd. 

Aanmelden kan per e-mail: 
dennisjansen@me.com

Coupe Vordogne 2012
Vorden - Golf is een snel groei-
ende sport en ook door mensen 
woonachtig in Vorden of mensen 
die lange tijd in Vorden hebben 
gewoond wordt deze sport steeds 
vaker beoefend. Al vele jaren 
wordt er een Vordens kampioen-
schap genaamd, ‘Coupe Vordog-
ne’ gespeeld.

Het Nationaal MS Fonds zoekt daar-
om meer collectanten voor de MS Col-
lecte. “Vorig jaar zijn er 10 collectan-
ten langs de deuren gegaan, maar dat 
is echt te weinig”, zegt Pamela Zaat 
van het Nationaal MS Fonds. “Om bij 
alle 7512 inwoners aan te bellen moe-
ten er eigenlijk ruim 32 collectanten 
zijn”, vervolgt zij. 
Over MS wordt vaak gedacht dat het 
een spierziekte is. Maar niets is min-
der waar: MS is een zenuwziekte, 

waarbij de beschermlaag rondom
de zenuwen, het zogeheten myeline,
wordt aangetast. Hierdoor kunnen de
signalen vanuit de hersenen de spie-
ren moeilijker bereiken of zelfs he-
lemaal niet. Bewegen kan daardoor
steeds moeilijk worden.

Het Nationaal MS Fonds is actief op
de gebieden voorlichting, coaching 
én onderzoek. De MS collecteweek is
van 19 t/m 24 november. 

WILT U MEER INFORMATIE? 
Neem contact op met Pamela Zaat,
pamela@nationaalmsfonds.nl 
of bel met 010-591 98 39 of ga naar 
www.nationaalmsfonds.nl 
Een donatie op giro 5057 is ook altijd
welkom.

Inwoners van Vorden willen graag geven

Maar wie haalt ‘t op?
Vorden - De inwoners van Vorden 
zijn gul en geven graag tijdens de 
MS Collecteweek. Maar wie wil dit 
geld ophalen? Met het huidige 
aantal collectanten kan er niet 
bij alle voordeuren aangebeld 
worden.

Het weer zat niet mee koud en regen. 
Dit had ook invloed op de visvangst. 

UITSLAG IS ALS VOLGT:
1. Niels Golstein  7 st  119 cm
2. Freek Velhorst  2 st  43 cm
3. Ties Dekkers  2 st  36 cm
4. Mischa Bouwhuis  2 st  36 cm
5. Daan van Zeijst  1 st  18 cm
6. Robert Bosveld  1 st  18 cm

De volgende wedstrijd is op dinsdag
5 juni.

Eerste jeugd viswedstrijd 
H.S.V de Snoekbaars
Vorden - Op dinsdag 15 mei is 
de eerste jeugd viswedstrijd in 
leesten oost gevist. Er deden 10 
jeugdvissers aan mee. Totaal vin-
gen ze 15 vissen.

Deze worden buiten vóór de ingang 
op een kraampje te koop aangebo-

den. Heel bijzonder is dat inmiddels 
2 van deze nestkastjes door enkele 

mezenparen bewoond worden die 
zelfs al jongen in het nest hebben. 
De ouders vliegen af en aan met voer 
voor de jonkies. Een paar stickers op 
de nestkastjes zijn voorzien van de 
tekst: “Afblijven, bewoond!”.
Als u het eens wilt bekijken, dan 
komt u maar eens langs!

Nestkastjes in bewoonde staat 
(nog) niet te koop!

Vorden - Bij de Veilingcommissie Vorden die sinds februari j.l. een 
nieuw onderkomen heeft in de voormalige gemeentewerf aan de Enk-
weg 11, worden naast allerlei verschillende gebruikte spullen, ook 
nieuwe nestkastjes verkocht die door leden van de hobbyclub gemaakt 
zijn in de kelder van het Dorpscentrum.

De bouw van 24 studio’s en 7 apparte-
menten verloopt voorspoedig, GGNet 
zal dit huren van ProWonen. In juni 
2011 zijn de bouwwerkzaamheden 

gestart en het complex wordt in deze
zomer aan GGNet opgeleverd. 

De nieuwbouw is een beschermde
woonvorm ter vervanging van oude-
re locaties van GGNet in Vorden. De
bewoners zijn veelal oudere cliënten
die deels zelfstandig wonen en deels
zorg en begeleiding van GGNet nodig
hebben. 

De begeleiding van GGNet is 24 uur
per dag in het gebouw zelf aanwezig.

Eerste steen nieuwbouw 
GGNet
Vorden - Woensdag 16 mei heb-
ben twee cliënten van GGNet, de 
toekomstige bewoners van de 
nieuwe locatie in Vorden, de eer-
ste steen geplaatst. Ook de wet-
houder Volkshuisvesting van de 
gemeente Bronckhorst was hier-
bij aanwezig.

Het begon op vrijdag al goed voor 
Hamove rijder Joey den Besten rijdend 
voor het Nelon team. Joey wist na een 
geweldige race een fraaie 3e plaats te 
bemachtigen in de KNMV Supercup 
600. Daarna liet het team weten dat 
het ook van start zou gaan in het ONK 
Supersport.
De wedstrijddag begon met een B-
race. In deze race komen de rijders 
uit die zich niet konden kwalificeren 
voor hun klasse. Dave Hendriksen, 
die dat ook niet kon omdat hij zater-
dag ziek was, wist de race op zondag 
te winnen. Hendriksen pakte voor de 
Hamove de eerste winst van de dag 
en trakteerde zichzelf op een mooi 
cadeau. Hij was namelijk jarig en de 
overwinning werd dan ook groots 
gevierd. Daarna kwamen de NK Clas-
sics in de baan met hun mooie oude 
motoren. De winst ging naar een 
verrassende winnaar in de vorm van 
Jarno Jonker op een BMW. De man-
nen die de wedstrijd maakten waren 
Nick Leeuwis en Jan Frank Bakker. 
Zij reden op plaats 1 en 2 maar vielen 
uit met machinepech. Daardoor ging 
de winst naar Jonker. Jarno Ontstenk 
behaalde een mooie 5e plaats voor de 
club uit Hengelo. Bennie Jolink had in 
de pauze op zaterdag middag de BSA 
van Onstenk flink de sporen gegeven. 
Hij reed met een grote grijns op zijn 
gezicht met de BSA op de “Varssel-
ring”. Daarna werd er gereden in de 
50cc classics waar mannen als Jan de 
Vries, Aalt Toersen en Bert Smit het 
gas los mochten gooien. Het publiek 
genoot van de 50cc machines van 
vroeger met hun mooie geluid. Nu 
was het de beurt aan de IRRC (Interna-
tionaal Road Racing Championship) 
die 2 wedstrijden reden op zondag. 
Daar rijden zowel de 1000 als 600cc 
machines in mee en kan men pun-
ten halen in beide categorien. De 1e 
race werd gewonnen door PRA (Per-
formance Racing Achterhoek) rijder 
Frank Bakker. Bakker kreeg de zege 
niet cadeau, hij moest er hard voor 
vechten. Met name de Duitser Didier 
Grams maakte het Bakker niet mak-
kelijk. Uiteindelijk wist Bakker hem 
in de Molenbocht voorbij te komen en 

gaf daarna de koppositie niet meer uit 
handen. Grams maakt nog een foutje 
en het was Branko Srdanov die daar-
van profiteerde en 2e werd. Daar had 
de Hamove meteen 2 leden op het po-
dium staan. De Duitser Steven Michels 
werd 3e in de 1000cc categorie. Lokale 
held Hans Smees ook uitkomend voor 
het PRA team wist de 1e plaats de 
pakken in de 600c categorie. Tweede 
werd Marcel Zuurbier en de 3e plaats 
was voor clublid Michael Hofman. De 
overwinning in de Moto3/125cc ging 
naar Brian Schouten. Clubleden Jerry 
v.d. Bunt,Scott Deroue en Tasia Ro-
dink werden 2e, 3e en 9e.
Na deze races was er een pauze pro-
gramma waar men oude motoren zag 
rond rijden. Oud coureur Theo Bult 
gaf een mooie demonstratie weg met 
enkele andere oud coureurs. Ruben 
Slotboom die een prijsvraag gewon-
nen had mocht een 3 tal ronden mee 
als zijspan bakkenist bij Marcel Rit-
zer. Ruben liet na afloop weten dat 
hij grote bewondering had voor de rij-
ders op de baan. Na de pauze ging het 
programma verder met de Dutch Su-
persport. De wedsrijd begon niet vlek-
keloos door een valpartij in de eerste 
bocht waar een aantal rijders bij be-
trokken waren. Een herstart volgde 
en de wedstrijd werd ingekort naar 
9 ronden. De winst ging Naar Nigel 
Walraven, de Belg Gauthier Duwelz 
werd 2e voor Kevin Leuven. De leden 

Stuart Voskamp en Joey den Besten 
werden 4e en 6e. Het Nelon team was 
zeer in hun nopjes met het resultaat 
van den Besten. Dit resultaat had men 
zeker niet verwacht van deze jeugdige 
rijder. De 2e IRRC race werd wederom 
gewonnen door PRA rijder Frank Bak-
ker. De Duitser Grams had zijn dag 
niet want hij kon ook ditmaal niet 
het tempo volgen. Bakker die op een 
5 jaar oude machine rijd kreeg com-
plimenten van z’n mede collega’s die 
veelal op nieuw materiaal rijden. Sr-
danov pakte net als in de 1e race de 2e 
plaats voor Grams. Hans Smees wist 
wederom zijn categorie te winnen. 
Tonnie Wassink, de man die alles mo-
gelijk maakte was uitermate tevreden 
met Bakker en Smees. Na afloop was 
er dan ook een geweldige sfeer bij het 
team waar een klein feestje gevierd 
werd. 
De Dutch Superbikes werd na een 
spannende wedstrijd gewonnen door 
Kevin Valk. Tweede werd Danny de 
Boer voor Allard Kerkhoven. Wim 
Theunissen hield de eer hoog voor de 
Hamove met een 9e plek. Bij de ONK 
Dutch Sidecars ging de winst naar 
Kees Kentrop en Gerard Daalhuizen. 
De gebroeders Ritzer van het Roman 
Racing Team werden 11e en behaal-
den ook de nodige punten voor de 
club uit Hengelo. Het bestuur was na 
afloop van de races zeer tevreden en 
liet weten bijzonder blij zijn met de 
overwinningen en podium plaatsen in 
hun jubileum jaar. 
Volgende week in Oss op het circuit 
“Paalgraven” is de volgende ONK race. 
Het PRA liet na afloop van de races 
nog weten daar met Frank Bakker aan 
de start te komen in de klasse Dutch 
Superbike.

Hengelo - Afgelopen weekend werden in Hengelo op het circuit “Vars-
selring” de jaarlijkse wegraces verreden. De weergoden waren de orga-
nisatie goed gezind met op zondag tropische temperaturen. De races 
werden bezocht door ruim 6.000 toeschouwers die 3 dagen topsport 
te zien kregen. Succes was er genoeg voor de jubilerende vereniging. 
Met een 3 tal overwinningen en vele podium plaatsen voor de rijdende 
Hamove leden was het een evenement om nooit te vergeten.

Smaakmakers IRRC Frank Bakker,Didier Grams en Branko Srdanov.

Performance Racing Achterhoek 
schittert op “Varsselring”
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Onder de bezielende leiding van trai-
ners Hans Joling en Bram Haggeman 
werd woensdagavond afgereisd naar 
Kilder, waar een gelijkspel genoeg 
was om kampioen te worden. Een 
grote schare fans was meegereisd om 
getuige te kunnen zijn van het eerste 
kampioenschap van dit talentvolle 
voetbalteam. De kampioenschapwed-
strijd werd met mooi voetbal ruim ge-
wonnen: 9 – 2. Na afloop was er vuur-
werk en kregen de spelers een medail-
le en T-shirt met hun teamfoto erop. 
Natuurlijk werden de trainers ook in 
het zonnetje gezet met een T-shirt en 
een alcoholische versnapering, want 

mede dankzij hun enthousiaste bege-
leiding hebben alle spelers dit seizoen
een grote stap voorwaarts gemaakt!
Omdat de wedstrijd op woensdag-
avond was, werden de spelers ver-
zocht om afgelopen zaterdagmorgen
nog even extra te komen trainen voor
de toernooien die nog gaan komen,
maar als verrassing mochten ze in 
een huifkar een rondrit maken door
Wichmond, Baak en Toldijk. Dit be-
haalde kampioenschap smaakt naar
meer, dus Niek, Luuk, Guus, Daan,
Erben, Twan, Kevin en Riebe hopen
dat ze de komende jaren vaker een
kampioenschap mogen vieren!

Voetballers F2 van SBC’05 
kampioen!

Wichmond - Woensdag 9 mei zijn de spelers van de F2 van SBC’05
ongeslagen kampioen geworden in de voorjaarscompetitie. Van de 
11 gespeelde wedstrijden werd één keer gelijk gespeeld en de overige
wedstrijden werden allemaal gewonnen. De F2 wist maar liefst 86 keer
te scoren en zag de bal slechts 16 keer in het verkeerde net belanden.

Van een heel andere orde is het 
tweede koor. Acht meiden, die speci-
aal voor huwelijksdiensten geheel in 
‘Steyl’ toepasselijke liederen zingen, 
op piano begeleid door Liesbeth van 

Hemert. Piet Piersma neemt vervol-
gens met ‘Enjoy’ de meeste ruimte 
op het podium in. Het koor met het 
grootste aantal leden en wellicht ook 
het meeste geluid. Met begeleiding 

van een geluidsband en een enkel a 
capella nummer brengen zij een heel 
andere sfeer in het theater. Anja Den 
Bakker zingt de solo’s en dat doet 
ze ingetogen en gevoelig. Daarna is 
het de beurt aan het enige kwartet 
- ‘Amuze’. Wat volgt is een kleine 
bloemlezing door de eeuwen heen 
van klassiek tot filmmuziek; zuiver 
en goed uitgebalanceerd! Koortjesdag 
werd afgesloten door het koor ‘Spotz’ 
(alles a capella) en dat pas twee jaar in 
deze samenstelling werkt. Een waar-
dig slot van een dag vol koortjes.

Koortjesdag in TOM 
voor herhaling vatbaar

Vorden - Zondag 13 mei werd er in het Theater Onder de Molen ‘Koor-
tjesdag‘ gehouden waaraan door 5 koortjes werd meegewerkt. Een 
nieuw initiatief van Josée van der Staak ! Het spits werd afgebeten 
door de leden van ‘Ite, Missa Est’. Het koor (5 zangers) bracht Polyfone 
muziek, aangevuld met liturgische muziek ten gehore. Vijfstemmig, 
grotendeels a capella, onder leiding van Ellie Dautzenberg. Het duo 
‘DiJon’ - Dies Nicolai en John de Winter – nam steeds het stokje van 
elk koortje over en hield zo de sfeer vast.

De Vordense supporters waren in 
grote getale gekomen om hun helden 
aan te moedigen met als resultaat 
een glansrijke maar zwaarbevochten 
3-1 overwinning. Hiermee eindigden 
ze dit jaar dus als kampioen!! 

Als beloning en voorbereiding op 
het komende jaar besloot het team 
tot een trainingsstage naar Antwer-
pen. Alwaar ze middels een intensief 
programma in samenwerking met 
de Antwerpse voetbalclub zowel de 

teamspirit als gevorderde trainings-
technieken konden oefenen en ver-
beteren.

De heren zien het komende seizoen 
dan ook met veel vertrouwen en ple-
zier tegemoet en hopen ook komend 
jaar hun sponsoren, eetcafé de Slof en 
Profile Fietsspecialist  weer te kunnen 
verblijden met een goede prestatie.

DASH Heren 2 Kampioen

Vorden - Het Vordense volleybalteam Dash Heren 2 beleefde dit jaar 
een geweldig seizoen. Na een tot het eind toe spannende competitie 
met als apotheose de zinderende finalewedstrijd in Pannerden.

Avonturijn hecht veel waarde aan het 
kwaliteitscertificaat. De toekenning 
van dit certificaat betekent dat alle 
vormen van kinderopvang die Avon-
turijn biedt, voldoen aan belangrijke 
kwaliteitseisen. Met dit certificaat 
laat Avonturijn zien dat ze de zaak 
goed op orde heeft en dat de mede-
werkers ook daadwerkelijk handelen 
en werken, zoals dat is beschreven in 
diverse protocollen en werkinstruc-
ties. Het certificaat biedt daarom 
vooral zekerheid aan ouders: afspra-
ken, protocollen en procedures staan 
duidelijk en toegankelijk beschreven 
en zo wordt er gewerkt! Een kinder-
opvangorganisatie verdient het HKZ-
certificaat alleen als zij op alle pun-
ten, aan de gestelde normen en kwa-
liteitseisen voldoet. Ieder jaar wordt, 
naast de jaarlijkse GGD-inspecties, 
de organisatie door het Keurmerkin-
stituut, TÜV Nederland, getoetst of 
er nog gewerkt volgens de gestelde 
kwaliteitseisen. Op 15 en 16 mei zijn 
aantal locaties, het centraal kantoor, 
het gastouderbureau en een gastou-
der beoordeeld. Alleen indien alles op 
orde is bevonden, wordt het HKZ-cer-
tificaat verlengd. Na twee intensieve 
dagen kreeg het managementteam 
te horen dat ze de zaak goed op orde 
had, zelfs beter als het voorgaande 
jaar! Dat grote compliment was een 
reden om de bloemetjes eens flink 

buiten te zetten! Want zoiets is na-
tuurlijk alleen mogelijk door de inzet
van de (pedagogisch) medewerkers
op de werkvloer en daarom werd
de hulp ingeroepen van bloemisterij
Elbrink uit Vorden. Er moesten im-
mers 85 boeketten worden bezorgd.
Dat vergt toch enige organisatie en 
een extra rit naar de veiling, maar
het eerste boeket kon vrijdagmiddag
al overhandigd worden aan Sabine
van de Kamp. Zij opende, met haar
dochter op haar armen, blij verrast
de voordeur en nam het eerste boe-
ket uit handen van Rutger Elbrink
aan. Yolanda Bensink, directeur, liet
later weten, dat zij aan de mails en
berichtjes van haar medewerkers kon
zien waar de bloemist zich bevond.
Het boeket bloemen, wat werd over-
handigd, werd zeer gewaardeerd. Al-
le lof ook voor de bloemist, hij heeft
er zaterdag een dagtaak aan gehad,
maar alle medewerkers waren het
weekend in de bloemen gezet. Iedere
medewerker van Avonturijn van har-
te gefeliciteerd met het behaalde re-
sultaat en vooral enorm bedankt voor
jullie dagelijkse inzet en enthousias-
me. Dat is uiteindelijk waar wij van
Avonturijn het allemaal voor doen:
Uw kind gewoon een hele leuke dag
bezorgen!

Avonturijn weer HKZ-gecertificeerd…
Dat verdient een bloemetje!
Ruurlo - Kinderopvang Avontu-
rijn mocht vorig jaar van burge-
meester Hein Bloemen het kwa-
liteitscertificaat, HKZ/ISO 9001, 
voor het eerst in ontvangst ne-
men. Kwaliteit is één van de sleu-
telwoorden van deze kinderop-
vangorganisatie. Immers iedere 
ouder vindt alleen het beste goed 
genoeg voor zijn of haar kind. En 
dat vindt Avonturijn ook!

Een eenvoudig bedienbare en veilige computer met full-
HD aanraakscherm, zeer geschikt voor iedereen die ge-
interesseerd is in de voordelen van een computer, maar 
opziet tegen installatie, onderhoud en het risico van virus-
sen. De thuiszorgwinkels laten op 31 mei zien dat dank-

zij de vooraf geïnstalleerde programma’s en een service 
abonnement het gebruik van de SimTouch  volledig zor-
genvrij is. Iedereen kan op donderdag 31 mei tussen 10.00 
en 16.00 uur binnen lopen bij het Sensire Servicehuis aan 
de Dorpsstraat 7 in Vorden om kennis te maken met de 
SimTouch. Aanmelden is niet nodig. Geïnteresseerden 
kunnen de mogelijkheden van deze gemakkelijke compu-
ter bekijken of zelf achter de SimTouch plaatsnemen om 
te ervaren hoe eenvoudig het is. Er zijn experts aanwezig 
die alle vragen kunnen beantwoorden.

Demonstratie gebruiksvriendelijke computer
Vorden - Op donderdag 31 mei vindt er in het Ser-
vicehuis in Vorden een demonstratiedag van com-
puters plaats. Het zijn niet zomaar computers, 
maar zogenoemde SimTouch computers.



Volgens de heer Klein Kranenbarg, 
die meedeelde: “Voor de deelnemers 
van het praktijkexamen hadden wij 
een route uitgezet die duidelijk met 
pijlen werd aangegeven. Deze route 
ging door een omgeving die de deel-
nemers kenden, dus zoveel mogelijk 
in hun eigen buurt. Veel aspecten 
welke fietsers in de dagelijkse prak-

tijk tegenkomen, waren onderdeel 
van de route. Onderweg hebben be-
oordeelaars van Veilig Verkeer Ne-
derland en politie met assistentie van 
ouders de verrichtingen van de deel-
nemers beoordeeld. Veilig Verkeer 
Nederland is ervan uit gegaan dat de 
route vooraf ook gefietst werd onder 
leiding van de basisscholen.

Leerlingen mochten alleen aan het 
praktijkexamen deelnemen op een 
fiets die aan de wettelijke normen 
voldoet. De fietsen werden dit jaar 
gekeurd door de Firma Klein Brinke 
en volgend jaar weer door de Firma 
Profil Bleumink. 

Het praktijkexamen is een goede 
basis voor de toekomstige deelname 
aan het verkeer. 
Na een gunstig theoretisch en prak-
tisch resultaat van het examen krij-
gen de deelnemers een diploma uit-
gereikt.

VVN afdeling Bronckhorst

Praktijkexamen op de fiets

Vorden - Op woensdag 9 mei 2012 hebben de groepen 7 van de basis-
scholen in Vorden en Wichmond het landelijk praktijk verkeersexa-
men van Veilig Verkeer Nederland afgelegd. De heren W. Klein Kra-
nenbarg en H. Jimmink organiseerden dit voor de Vordense school-
jeugd namens Veilig verkeer Nederland afdeling Bronckhorst.

Na keuring van de fiets krijgen de scholieren nog laatste instructies. (Foto: J. Holtrigter)

Het gaat om vluchtelingengezinnen 
die net in Nederland zijn en niet of 
nauwelijks Nederlands spreken. We 
zoeken zowel in Vorden als in Steende-
ren een vrijwilliger die op huisbezoek 
wil gaan, de gezinnen wil helpen met 
het uitleggen van brieven en formu-
lieren en allerlei praktische zaken. U 

werkt vanuit huis en kunt daarnaast
ook gebruik maken van ons kantoor
in Zutphen. We zoeken enthousiaste,
betrokken mensen, met affiniteit voor
de doelgroep vluchtelingen. We bieden
een onkostenvergoeding, een inwerk-
programma en begeleiding door een
beroepskracht.

Vindt u het een uitdaging om vluchte-
lingen wegwijs te maken en te helpen
om een zelfstandig bestaan op te bou-
wen? Neem dan voor meer informatie
contact op met Maaike Ensing: 06- 
13113700 of email: mensing@svmg.nl

VluchtelingenWerk zoekt 
vrijwilligers
Vorden - VluchtelingenWerk 
Gelderland zoekt voor de maat-
schappelijke begeleiding van 
twee vluchtelingengezinnen in 
Vorden en Steenderen twee en-
thousiaste vrijwilligers.

De landgoederen Hackfort en Suide-
ras zijn natuurlijk al heel mooi. Nu 
richten Natuurmonumenten, Land-
goed Suideras en Waterschap Rijn en 
IJssel de Baakse Beek zo in dat deze 
geschikter wordt voor natuur- én 
waterdoelen, waarbij kansen voor 
natuur- en waterbeleving worden be-
nut. We maken de watermolen van 
Hackfort, een stuw en het verdeel-
werk op de kruising van de Baakse 
Beek en de Veengoot passeerbaar 
voor vissen en we richten de oevers 
natuurlijker in. Op de landgoede-
ren worden maatregelen getroffen 
om de verdroging van de natuur te-
gen te gaan. Door op verschillende 
plekken in het stroomgebied van de 
Baakse Beek en de Veengoot het wa-
ter vast te houden is er minder kans 
op wateroverlast en is in droge tijden 
langer water beschikbaar voor land-
bouw en natuur. Ook de beleving van 
het gebied is belangrijk. Het gebied 

krijgt een natuurlijker uitstraling. Be-
staande wandelroutes blijven in tact
en er komt een nieuw uitkijkpunt
over het beekdal. Door de verkaveling
van gronden verbetert de landbouw-
structuur. Verschillende organisaties
en belanghebbenden zijn bij het op-
stellen van de plannen betrokken. 
De afgelopen periode stelden wij, aan
de hand van streefbeelden, een eerste
ontwerp op. In dit ontwerp wordt nog
een aantal keuzes gemaakt. Het gaat
dan vooral om de vorm van de vispas-
sages, de inpassing van de Veengoot
en de hoogte van het waterpeil.

Tijdens een inloopbijeenkomst op
dinsdag 29 mei tussen 15.30 tot
17.30 en tussen 18.30 tot 20.30 uur
in Café D’n Olde Kriet, Dorpsstraat 25
in Wichmond, kunnen belangstellen-
den het ontwerp inzien. Er zijn me-
dewerkers van Natuurmonumenten
en Waterschap om de plannen toe 
te lichten. Na de inloopbijeenkomst 
wordt het ontwerp uitgewerkt tot
een inrichtingsplan. Zwaarwegende
op- en/of aanmerkingen, die tijdens
de inloopbijeenkomst naar voren ko-
men, kunnen hierin worden meege-
nomen. Na de zomer van 2012 vragen
we het bestuur om in te stemmen
met het plan. In 2013 hopen we met
de uitvoering te kunnen starten.

Baakse Beek mooier en 
natuurlijker
Natuurmonumenten, Landgoed 
Suideras en Waterschap Rijn en 
IJssel richten de Baakse Beek en 
de Veengoot op de Landgoederen 
Hackfort en Suideras opnieuw 
in. Daardoor worden de beken 
mooier en natuurlijker. U kunt 
de plannen inzien op dinsdag 29 
mei 2012.

Jet is geen onbekende in Warnsveld. 
Sinds 1985 is zij een vertrouwd ge-
zicht in de bloemenwinkel. In die tijd 
stond Gerard Kruisselbrink aan het 
roer. 

Na een kortstondig ziekbed overlijdt 
hij in 1992 op jonge leeftijd. Truus, 
partner van Gerard, besluit om de 
zaak zelf voort te zetten en haar 
werk als docente op te geven. Het 
hoveniersgedeelte is op dat moment 
al jaren geleden overgenomen door 
Bennie Klooken. En met een enthou-
siast team, waaronder Jet, weet Truus 
ondanks de verschuiving van het 
winkelgedeelte van oud-Warnsveld 
richting Dreiumme, een florerend 
plekje op de Rijksstraatweg in stand 
te houden. Jet en Hans zetten deze 

lijn vanaf 1999 door, terwijl Truus
na de overdracht van de winkel haar
passie trouw is gebleven en zich is 
gaan richten op het geven van work-
shops, zowel in de bloemenkas ach-
ter de winkel als in Frankrijk.

Ondertussen kennen velen Anja, El-
ke, Jennerique, Nicole en Be die als
vaste krachten op een creatieve ma-
nier elke bloemen en plantenwens
weten te vertalen. Anno 2012 is Kok
Bloemenservice een toegankelijke
winkel voor de ‘groene’ aankleding 
van menig huis, kantoor en tuin. En
ook voor het speciale bloemwerk bij
zowel feestelijke als droevige momen-
ten in het leven komen wekelijks veel
verzoeken binnen. “een afwisselende
bezigheid in een afwisselende win-
kel” zo beaamt Jet enthousiast. Want
iedereen en met elk budget kan er te-
recht, voor zowel een losse bloem of
tak als een boeket, een mooie plant
voor buiten of een origineel cadeautje
voor binnen. Jet en haar team zoeken
op beurzen namelijk regelmatig naar
leuke items die ze met grote regel-
maat aanvullen. 

Kok bloemenservice is daarnaast een
zeer gezellige en sfeervol gedecoreer-
de winkel.

Van donderdag 31 mei tot en met za-
terdag 2 juni zullen alle trouwe klan-
ten ter gelegenheid van deze heuge-
lijke feiten een presentje krijgen. En
allen, die met Jet, Hans, hun enthou-
siaste team en Truus op deze bijzon-
dere gelegenheid willen toasten, zijn
welkom op zaterdagmiddag tussen 
16.00u en 18.00u waarbij de winkel 
als sfeervolle achtergrond zal dienen.

Een winkel met geschiedenis
75 jaar Kok Bloemenservice
Warnsveld - Een moment mooi 
midden in het jaar hebben, Jet 
en Hans Zweverink, er voor uit-
gekozen om een stukje geschie-
denis feestelijk op te halen. In 
2012 is het al weer 12,5 geleden 
dat Jet en Hans de eigenaren van 
Kok Bloemenservice in Warns-
veld werden. Deze winkel met 
bloemen, planten, groendecora-
ties en diverse lifestyle-artikelen 
namen ze in 1999 over van Truus 
Wigger, voor wie juist ook 2012 
een bijzonder jaar is. Want voor 
haar is het dit jaar precies 40 jaar 
geleden dat zij het bloemschik-
vak in ging. Kok Bloemenservice 
dateert uit 1936, toen de heer en 
mevrouw Kok startten met een 
bloemenzaak/hoveniersbedrijf in 
hartje(tegenwoordig)oud Warns-
veld. Een gebeurtenis van precies 
75 jaar gelden!

In de speciaal voor deze actie toege-
stuurde uitnodigingen stond voor 
iedere klant een unieke persoon-
lijke code. Deze code kon een ieder 
ingeven in het speciale cijferslot 
waarmee de fiets op slot stond. Veel 
klanten brachten een bezoek aan de 
winkel en bleken niet de goede code 

te hebben. Gelukkig kreeg iedereen 
een stevige zadelhoes mee van Gerry 
Weber en bij aankoop van kleding 
van Gerry Weber ook nog een mooi 
boekje met fietsroutes door heel Ne-
derland. 
Zaterdag kwam Gerda Aalderink 
uit Barchem in de winkel. Niets 

vermoedend kocht ze een leuke set 
bij Teunissen Mode en na het afre-
kenen werd haar code geprobeerd. 
En ja! Het was de goede code. Gerda 
Aalderink heeft de fiets gewonnen. 
Ze was erg onder de indruk.  “Ik heb 
nog nooit wat gewonnen en dan nu 
deze prachtige fiets. Wat een verras-
sing. Ik ben er zo vreselijk blij mee”. 
Gerda heeft meteen taart gehaald en 
trakteerde alle medewerksters van 
Teunissen Mode op een heerlijk stuk 
gebak.

Geslaagde 10-daagse bij Teunissen Mode

Ruurlo - In de afgelopen weken heeft Teunissen Mode in Ruurlo een 
leuke actie georganiseerd in samenwerking met Gerry Weber Edi-
tion. Tien dagen lang konden klanten van Teunissen Mode meedoen 
en maakten ze kans op het winnen van een Hybride-damesfiets.

Rob Teunissen heeft de fiets overhandigd en feliciteert Gerda met deze mooie prijs.



Nadat het concert door het harmo-
nieorkest onder leiding van Berjan 
Morsink had geopend met de mars 
Punchinello, heette voorzitter Gerrit 
Nijenhuis de aanwezigen allen harte-
lijk welkom, in het bijzonder de leden 
van Sursum Corda, de beide ereleden 
en afgevaardigden van andere vereni-
gingen, waaronder de Vordense On-
dernemersvereniging. Hij gaf aan dat 
het jammer was dat het gemeentebe-
stuur niet aanwezig was, anders had 
men kunnen ervaren dat de subsidies 
uit het verleden een goede bestem-
ming hebben gekregen. Maar liefst 
drie voorgangers van de huidige voor-
zitter waren aanwezig: Wim Barink, 
Peter Kraayeveld en Mark Heuvelink.
Ladyspeaker Toke Gudde leidde ver-
volgens het publiek door het pro-
gramma. Het harmonieorkest ver-
tolkte op een prachtige wijze het ge-
dragen nummer Monetrosi van Jacob 
de Haan en liet daarna horen dat ook 
het technisch ingewikkelde stuk ge-
naamd: Of Castles and Legends, met 
een intensieve voorbereiding door 
het orkest mooi kon worden uitge-
voerd. De slagwerkgroep onder lei-
ding van Mike de Geest had daarna 
het podium tot haar beschikking. Het 
thema Spanje begon hier voor het pu-
bliek te leven met nummers als Paso 
Espagnol en Krijgers Parodie. Diverse 
muziekstijlen en tempo’s kwamen 
aan de orde bij Back tot Hamilton 
en Samba Jazz Cocktail. Met het laat-
ste nummer van de slagwerkgroep, 
Flashy Filly, werd inclusief een aantal 

aanstormende jeugdleden dit optre-
den afgesloten. Na de pauze ging ook
het orkest op de Spaanse toer. Na El
Barca werd met veel plezier het num-
mer Puenteareas gespeeld. The Mask
of Zorro was voor de zaal een aaneen-
schakeling van bekende melodieën, 
evenals het voor de ouderen zeer be-
kende Spanish Eyes dat vooral bekend
is geworden door het orkest van Bert
Kaempfert. El Pueblo werd als smake-
lijk toetje toegevoegd. Namens alle le-
den werden de bestuursleden Gerrit
Nijenhuis, Paul Bunkers, Debbie Heb-
bink, Tinie Barink en Wessel Zegveld
door concertmeester Rene Broersma
als blijk van waardering voor de vele
werkzaamheden die ze de afgelopen
tijd met het oog op de aanstaande
fusie hebben verricht, in de bloeme-
tjes gezet. Gerrit Nijenhuis bedankte
de aanwezigen voor hun komst en
gaf daarbij aan vurig te hopen dat
de steun die de Vordense bevolking
in de afgelopen decennia heeft gege-
ven aan beide muziekverenigingen,
in de toekomst ook zal uitgaan naar
de nieuwe fusievereniging Harmonie
Vorden. Tot slot had dirigent Berjan
Morsink nog een toegift met het or-
kest in petto: Viva Espagna, een num-
mer dat vooral bekend is geworden
door de vertolking door Imca Marina.
Velen maakten na afloop nog gebruik
van de mogelijkheid na te praten in
de foyer van het Dorpscentrum en 
daarbij werden heel wat herinnerin-
gen opgehaald en hier en daar ook
een traantje weggepinkt.

Laatste voorjaarsconcert 
Concordia

Vorden - Afgelopen zaterdag 12 mei gaf muziekvereniging Concordia
uit Vorden haar laatste voorjaarsconcert . Na een 143 jarige geschiede-
nis houdt de vereniging de komende maanden op te bestaan. Zonder
muziek komt de Vordense gemeenschap echter geenszins te zitten: De
besturen van Sursum Corda en Concordia hebben de handen ineenge-
slagen en zijn een fusietraject ingeslagen. Na de zomervakantie gaan
beide verenigingen verder als Harmonie Vorden.

WAT IS KINDERHAPTOTHERAPIE? 
Haptotherapie helpt als je met je ge-
voel worstelt. Door bewust te voelen 
met je lichaam, kun je een nieuwe 
balans vinden. Dit geldt ook voor 
kinderen. Kinderhaptotherapie leert 
kinderen meer gebruik te maken van 
het gevoel en zo verder te groeien. 

WELKE KINDEREN HEBBEN ER 
BAAT BIJ?
Eigenlijk elk kind dat niet zo geluk-
kig is zoals je hem toewenst. Bijvoor-
beeld, kinderen die vaak bang of 
boos zijn, moeite hebben op school 

of thuis, drukke kinderen, kinderen 
die pesten of worden gepest en ook 
kinderen die vaak vallen of botsen. 

HOE WERKT 
KINDERHAPTOTHERAPIE? 
Ik help kinderen ontdekken wat er 
allemaal te voelen valt en wat dit 
met ze doet. We staan stil bij hoe het 
kind nu dingen doet en hoe het ook 
anders kan. Veel oefeningen waarbij 
het kind zichzelf, de ander en ver-
schillende materialen voelt. Het kind 
leert luisteren naar wat lichaam en 
gevoel zeggen. 

KUN JE CONCRETE VOORBEELDEN 
GEVEN?
De aanpak is speels en gerelateerd 
aan wat elk kind nodig heeft. Een 
kind dat zichzelf moeilijk voelt kan 
bijvoorbeeld baat hebben bij een 
speelse aanraking, bijvoorbeeld spe-
len dat het kind een auto is in een 
wasstraat. Een kind dat afstemming 
met anderen moeilijk vind, heeft bij-
voorbeeld meer aan spelen met ver-
schillende ballen. Dan kan het kind 
leren zo te gooien dat de ander altijd 
moeiteloos kan vangen. Kinderen vin-
den dit leuk en leren snel! Dan is het 
kind weer blij!
 
EN DE OUDERS? 
De rol van de ouders is cruciaal. Ze 
hebben een actieve rol in de sessies. 
Ik geef ouders ook tips voor thuis. 
Soms ontdekken ouders dat als ze 
anders doen dan wat ze gewend zijn, 
het kind heel anders reageert!

HET KLINKT NUTTIG ÉN LEUK! 
Inderdaad! Waarom dingen onnodig 
zwaar maken? En als je een kind een 
handje helpt, dan voorkom je veel 
problemen later! 

TOT SLOT: KUNNEN MENSEN 
MEER INFORMATIE HIEROVER 
KRIJGEN?
Regelmatig geef ik workshops hier-
over. De eerstvolgende is op woens-
dagmiddag 30 mei in Lochem. 
Mensen kunnen altijd contact met 
mij opnemen via 06–57950582 of 
info@ontdekjegevoel.nl en op 
www.ontdekjegevoel.nl is veel 
informatie te vinden.

Als je je kind gunt gelukkiger te zijn!

Kinderhaptotherapie

Vorden - Noam Shalgi, de haptotherapeut van ‘Ontdek je gevoel’ in 
Vorden, heeft ook de specialisatieopleiding tot kinderhaptotherapeut 
afgerond, als enige in de Achterhoek. Naast volwassenen helpt hij ook 
steeds meer kinderen. Reden voor een gesprek met Noam.

In de toekomst zal het beleid ten aan-
zien van ons huisvuil drastisch moe-
ten veranderen. Immers het beleid 
tot nu toe is in de toekomst niet vol 
te houden. Men kan de burger niet 
steeds opzadelen met steeds maar 
nieuwe maatregelen. Het verdergaan-
de scheiden van het huisvuil leidt tot 
steeds meer afvalcontainers. Boven-
dien raken de verhoudingen zoek. Nu 
al bedraagt het niet gescheiden afval 
van de binnensteden van onze vier 
grote steden meer dan al het huisvuil 
van bijvoorbeeld Twente, de Achter-
hoek en de Veluwe bij elkaar. Door 
gebrek aan ruimte is er in de binnen-
steden geen andere mogelijkheid dan 
het niet-gescheiden ophalen van het 
huisvuil. Bovendien wordt er bij de 
verbrandingsovens steeds meer huis-
vuil aangeboden van elders. Denk o.a. 
maar eens aan het Napolitaanse vuil. 

Waarbij je maar hoopt, dat er geen
chemisch of radioactief afval bijge-
mengd is. Het beleid moet dus lang-
zamerhand drastisch om. Dit zal heel
wat voeten in aarde hebben. In de
toekomst zal er weer niet-gescheiden
worden opgehaald. Door de steeds
verder verbeterde recyclingmethode
zal het steeds efficienter en milieu-
vriendelijker kunnen gebeuren. Het
scheiden zal aan het eind van de
keten plaatsvinden. Ook de grote 
hoeveelheid huisvuil van de binnen-
steden kan dan eindelijk op een ver-
antwoorde manier worden verwerkt.
De gemeenten moeten stoppen met 
het opzadelen van burgers met steeds
meer afvalbakken en al hun energie
richten op verbeteren van recycling 
aan het eind van de afvalketen.

T.W. Baak, Vorden

Recycling

Vanaf het eerste fluitsignaal begon 
Sociï vastberaden aan zijn missie. 
Een vroege treffer was gewenst, maar 
deze bleef vooralsnog uit doordat de 
Wichmonders onzorgvuldig waren. 
Dubaern Besseling kreeg twee goede 
schietkansen, Kevin Esselink kreeg 
er twee en ook een kopbal van Arend 
Jan Groot Jebbink was nog net een 
prooi voor de Terwolde-verdediging. 
De kansen waren er echter en dat 
bood voldoende vertrouwen voor het 
vervolg van de wedstrijd. Het was 
in de 28e minuut Maarten Rensink 
die de bal ontving van Stefan Roor-
ding die grossierde in prachtige pas-
ses. Rensink controleerde de bal en 
schoot de bal met een bekeken schot 
over de voor zijn doel staande keeper; 
0-1. Hiermee zou de laatste spanning 
eraf moeten zijn, maar Sociï bleef 

kansen missen, het maakte het zich 
daarmee onnodig lastig. In de rust 
werd het vasthouden van de ‘nul’ ge-
predikt door trainer Steffens en graag 
nog één of meer doelpunten erbij.
In de tweede helft ging Sociï verder 
waarmee het bezig was, dat hield ook 
in dat er dus kansen werden gemist. 
Naarmate er meer kansen werden 
gemist kreeg Terwolde toch wat ge-
loof dat zij Sociï wellicht met een ge-
stolen doelpunt van de titel konden 
afhouden. Ook de Sociïspelers leken 
zich te beseffen dat die mogelijk-
heid aanwezig was. Daardoor begon 
de ploeg tegen zichzelf te voetballen 
en werden er steeds minder kansen 
gecreëerd. Terwolde kreeg welgeteld 
één mogelijkheid op de gelijkmaker, 
uit een vrije trap kwam de bal in de 
kluts maar het liep goed af. Pas vijf 

minuten voor tijd gooide Sociï de 
wedstrijd en de competitie in 6D de-
finitief in het slot. Gert-Jan Loman 
gaf vanaf rechts een voorzet die rond 
de ‘vijf meter’ terecht kwam. Daar 
kwam ‘routinier’ Martijn Peters in-
geschoven die de bal prachtig in de 
kruising volleerde. Daarmee was het 
0-2 en was de wedstrijd bekeken. De 
scheidsrechter voelde goed aan dat 
het bijtrekken van veel blessuretijd 
geen zin had en floot na 90 minuten 
af. Sociï is kampioen in 6D!
Na afloop ging het eerste elftal op 
de platte wagen door Wichmond 
en bleef het nog lang gezellig in de 
kantine. Het kampioenschap bete-
kent een gepast afscheid voor trainer 
Jan Steffens die acht jaar in dienst is 
geweest bij Sociï. In die tijd werd hij 
tweemaal kampioen en promoveer-
de hij eenmaal via de nacompetitie. 
Volgend seizoen komt Sociï uit in de 
vijfde klasse onder leiding van Hugo 
van Ditshuizen. Wij bedanken Jan 
voor acht geweldige jaren en wensen 
Hugo heel veel succes toe!

Sociï pakt kampioenschap in 6D

Wichmond - Voor Sociï stond zondag de laatste competitiewedstrijd 
van het seizoen op het programma. In deze laatste wedstrijd uit bij 
Terwolde zou bij winst het kampioenschap veilig gesteld worden. Dit 
lukte uiteindelijk, niet met heel goed voetbal, maar wel met een ge-
zonde portie spanning.
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Wilt u liever Rummikuppen, dan kan 
dat ook. De seniorensoos nodigt alle 
senioren van Wichmond en Vierak-
ker van harte uit voor deze middag. 

Neem uw buren en vrienden ook mee
want het is altijd leuk! De middag be-
gint om 14.30 uur, zoals gewoonlijk
in het Ludgerusgebouw.

Jaarlijkse senioren sjoelmiddag
Wichmond/Vierakker - Seniorensoos Wichmond/Vierakker houdt op
dinsdag 29 mei haar jaarlijkse Seniorensjoelmiddag. Wie wordt er dit
jaar Sooskampioen?
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De karateka’s worden getraind en 
aangevoerd door Sensei (leraar) Mar-
cel van de Berg (midden). De leden 
van Team Doragon trainen in sport-
centrum Aerofitt. Team Doragon 
traint de stijl Ashihara karate en 
is een veelzijdige tak van het tradi-
tionele karate, zelfverdediging en 
grondwerk. Bij deze full-contact ka-
rate stijl staan discipline, respect en 
zelfbeheersing centraal.

Twee leden van het team behoren 
ook tot de sponsoren. Bert Smeitink, 
( links van Marcel van de Berg)en is 
al lang lid van het team en vertegen-
woordigd CAD2M, het bedrijf dat 
gevestigd is in Doetinchem en gespe-
cialiseerd is in het leveren en imple-
menteren van CAD software en het 
geven van bijbehorende trainingen. 
Jan Bouwmeister ( rechts van Mar-
cel van de Berg) vertegenwoordigd 

Bouwmeister Totaal Bouwadvies en 
Begeleiding en is al 8 jaar gevestigd 
in Hengelo gld. Bouwmeister TBAB 
adviseert opdrachtgevers op bouw-
kundig gebied en begeleid bouwwer-
ken van ontwerp tot en met de inge-
bruikname.      

Team Doragon traint op maandag-
avond en woensdagavond bij Sport-
centrum Aerofitt. Voor meer infor-
matie kan men contact opnemen via 
marcel@teamdoragon.nl of neem 
een kijkje op de website www.team-
doragon.nl

Karateka’s Team Doragon in 
nieuwe trainingsjassen

Hengelo - Enkele weken geleden werden de leden van Team Doragon 
in Hengelo voorzien van nieuwe trainingsjassen. Deze jassen werden 
aangeboden door de twee sponsoren CAD2M te Doetinchem en Bouw-
meister TBAB  te Hengelo.

Sluiting Halle-Heide school op losse 
schroeven!!!
In tegenstelling tot eerdere berichten 
in de krant is het sluiten van de Hei-
deschool in Halle-Heide nog op geen 
enkele manier zeker. In een kran-
tenbericht van 25 april jl. werd mel-
ding gemaakt van het sluiten van vijf 
buurtscholen in het oosten van de ge-
meente Bronckhorst en het vormen 
van één plattelandsschool. 
Naar nu blijkt is dat een voorbarige 
uitspraak geweest van het schoolbe-
stuur van Gelderveste. Zo is er op het 
moment dat dit geschreven wordt 
nog geen enkel plan van aanpak. Ook 
is het fusiebeleidsplan tot op heden 
nog niet ingediend bij de MR. Het 
tijdsbestek, waarin de vermeende 
fusie zou moeten plaatsvinden, is op 
geen enkele norm gebaseerd. 
In een brief aan de ouders staat let-
terlijk dat het tempo van een ver-
meende fusie in overleg gaat met de 
ouders en nu wordt een tempo door-
gedrukt, waarbij de vermeende fusie 
binnen één jaar wordt voltrokken. De 
minister heeft echter aangegeven een 
norm van vijf jaar te hanteren voor 
fusies van kleine scholen op het plat-
teland. Als deze fusie dus al gestalte 
krijgt, dan zal dat zeker over een lan-

gere termijn moeten gaan plaatsvin-
den. In een beleidsplan staat verder 
dat er een goede communicatie moet 
plaatsvinden vanuit het bestuur van 
een stichting of school. Feit is dat di-
verse ouders het nieuws eerder via de 
krant en de straat te horen kregen 
dan in een persoonlijke brief.
Volgens een krantenbericht van 13 
maart jl. zou er een enquête naar alle 
ouders van de betrokken scholen ge-
stuurd worden. In deze enquête zou 
de mening van de ouders gevraagd 
worden over de voorgestelde plan-
nen. De verbazing bij meeste ouders 
is dan ook groot dat er niet naar hun 
mening gevraagd wordt. Er is wel ge-
vraagd of we onze kinderen wel of 
niet naar de Wolfersveenschool gaan 
sturen. De MR van de Heideschool 
moest binnen 24 uur reageren op de 
mondeling gepresenteerde plannen, 
waarna de enquête, zonder verdere 
inzage door de MR, door Gelderveste 
is verstuurd. Een normale bedenktijd 
zou op zijn minst een week hebben 
moeten bedragen. In deze zelfde be-
geleidende brief staat ook dat alle 
MR-en het eens waren met de keuze 
voor de Wolfersveenschool. Voorals-
nog lijkt deze passage volledig uit de 
lucht gegrepen.

Dat de scholen last hebben van krimp 
is al tijden duidelijk en dat is voor de 
Heideschool enkele jaren geleden één 
van de redenen geweest om zich bij 
Gelderveste aan te sluiten. Opvallend 
is dat na een bestuurswisseling bij de 
Gelderveste alle gemaakte afspraken 
ineens van tafel lijken te zijn. De ver-
bazing is dan ook groot bij de ouders 
dat er nu ineens op stel en sprong 
besloten is ook de Heideschool te 
gaan sluiten. Vooral ook omdat de 
Heideschool op dit moment, met 
ruim 60 leerlingen, ver boven de be-
staansnorm zit en daarmee ook nog 
eens de grootste van alle betrokken 
scholen is. Ook zijn er in de afgelopen 
jaar investeringen gedaan omdat, zo 
werd vorig jaar nog toegezegd door 
het bestuur van Gelderveste, de Hei-
deschool voorlopig nog niet gesloten 
zou gaan worden.
Ook mag het merkwaardig worden 
genoemd dat er zonder overleg geko-
zen is voor de locatie in het Wolfers-
veen. Deze school zou het komende 
schooljaar namelijk gesloten worden 
in verband met een tekort aan leerlin-
gen. De Heideschool ligt daarentegen 
in een bloeiende buurtschap. Recent 
zijn hier starterswoningen gebouwd, 
waardoor jonge gezinnen met kinde-
ren worden aangetrokken, er is een 
peuterspeelzaal, toneel, Heidebelang 
en de Heidesmid, kortom een brui-
send gemeenschapsleven. Ook is er 
in de Heideschool meer dan genoeg 
ruimte en zijn de nieuwste voorzie-
ningen aanwezig. Al met al redenen 
genoeg om de Heideschool open te 
houden!
De Heideschool ziet dan ook moge-
lijkheden voor een positieve samen-
werking en heeft alle vertrouwen op 
een betere oplossing, dan het plan 
waar nu in de krant en op straat over 
gesproken wordt.
Arnold Voorthuysen, namens de ou-
ders, MR en belanghebbenden van de 
Heideschool.

Sluiting Heideschool op losse 
schroeven?
Halle Heide - De ouders en de MR (medezeggenschapsraad) zijn hoge-
lijk verbaasd over de wijze waarop er door het bestuur Gelderveste 
wordt omgesprongen met de belangen van hun (basisschool) kinde-
ren. Het meest verbaasd zijn ze over het ontbreken van goed overleg 
en het nemen van beslissingen zonder de afgesproken procedures te 
volgen. Los daarvan snappen ze niet dat een school in een bloeiende 
gemeenschap als Halle Heide, met starterswoningen, jonge gezinnen, 
een rijk sociaal en cultureel leven en meer dan 60 leerlingen in de 
schoolbanken, geen bestaansrecht heeft. Afgelopen jaar nog werden 
investeringen gedaan in de school, omdat de school de eerste jaren 
nog niet in gevaar was.
Ouders en MR willen het er niet bij laten zitten en roepen Gelderveste 
op de beslissingen te herzien en volgens de afgesproken procedures te 
komen met overleg, zodat een weloverwogen beslissing kan worden 
genomen. In bijgaande ingezonden brief willen ze de inwoners van 
de gemeenten Bronckhorst en Ruurlo (Veldhoek) informeren over de 
gang van zaken.
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PV De Koerier Zelhem
Op 6 mei vlogen de duiven van De 
Koerier vanaf MEER. De 271 duiven 
20 deelnemers van werden gelost om 
12.00 uur. Uitslag: A. Kamperman 
(7/18) 1 3 6 7 36 55 68. F. Meijerman 
(3/13) 2 10 66, W. Massen (2/10) 4 43, 
W. Meijerman (3/11) 5 24 45, H. Ee-
nink (7/20) 8 15 25 50 53 56 60, M. 
Velthorst (6/13) 9 16 33 51 62 67, R. 
van Aken (6/10) 11 19 22 26 46 47, 
J. Reindsen (7/13) 12 17 23 29 35 44 
52, H. Wassink (8/25) 13 14 18 28 34 
48 59 63, H. Niesink (5/23) 20 30 31 
42 54, J. Wassink (3/14) 21 37 38, M. 
Burghout (3/9) 27 32 41, Comb. Menk-
horst (3/15) 39 40 49, J. Berendsen 
(1/20) 57, Nick Chevalking (2/9) 58 64, 
G. Dijcker (1/17) 61, E. te Pas (1/17) 65. 
Op 12 mei vlogen de duiven van De 
Koerier vanaf CHALONS EN CHAM-
PAGNE. De 225 duiven 20 deelne-
mers werden gelost om 09.00 uur. 
Uitslag: H. Wassink (8/24) 1 8 23 31 35 
41 46 55, F. Meijerman (6/13) 2 5 7 36 
40 44, H. Eenink (4/13) 3 11 15 24, M. 
Velthorst (4/13) 4 20 50 51, M. Burg-
hout (1/9) 6, A. Kamperman (9/18) 9 
18 19 25 27 28 30 42 53, Nick Che-
valking (3/9) 10 32 47, Comb. Menk-
horst (3/15) 12 38 57, W. Meijerman 
(2/10) 13 39, W. Massen (2/5) 14 48, S. 
Gemmink (3/6) 16 33 52, J. Wassink 
(4/13) 17 21 29 45, R. Jansen (1/4) 22, J. 
Reindsen (2/8) 26 43, H. Niesink (4/22) 
34 49 54 56, E. Weenk (1/6) 37. 
De 229 duiven van 20 deelnemers 
van De Koerier vlogen 19 mei vanuit 
LAON. Zij werden om 08.45 uur ge-
lost. Uitslag: A. Kamperman (12/16) 
1 4 5 6 9 12 15 17 20 25 27 42, H. 
Wassink (9/22) 2 10 18 21 29 30 39 
40 47, F. Meijerman (5/13) 3 46 49 50 
53, W. Massen (6/10) 7 11 22 26 45 54, 
J. Wassink (8/12) 8 13 14 16 23 38 51 
52, P. van Londen (1/2) 19, R. Jansen 
(1/4) 24, W. Meijerman (3/7) 28 31 33, 
J. Reindsen (3/13) 32 56 57, E. Weenk 
(1/6) 34, Comb. Menkhorst (4/15) 35 
36 43 44, M. Velthorst (2/12) 37 41, S. 
Gemmink (1/6) 48, H. Niesink (1/21) 
55, M. Burghout (1/9) 58. 

PV Vorden
Zaterdag 12 mei werd de eerste mid-
fondvlucht gehouden, vanuit het 
pittoreske Noord Franse plaatsje 
CHALONS EN CHAMPAGNE. Alleen 
voor de naam zou je er zelf al naar 
toe willen gaan. Dit dachten onze 
duiven ook, want ons geduld werd 
op de proef gesteld. Met een snelheid 
van 1159 meter per minuut was het 
de 5000 van klauwverzorger Marckie 
Tiemessen die de afstand van 380 
km het eerst overbrugd had. Het ver-
loop was bij de meesten wisselend, 
maar toch waren de meeste duiven 
‘s avonds thuis, met een koude noord 
westen wind was het toch voor mens 
en dier afzien. Zoals het zich laat aan-
zien gaat het volgende week vanuit 
Laon beter en kan de winterjas in de 
kast. Uitslag: Marc Tiemessen 1 23 29 
42 53, Ashley Eykelkamp 2 7 35 48 
56, D.J. Gotink 3 20 27 44 46 49, R. 
de Beus 4 8 10 11 33, T.J. Berentsen 
5 14 30 40 50 55, H.B.M. Hoksbergen 
6 9 12 13 16 21 24 28 31 34 37 39 
41 43, Comb. J. Meijer&Zoon 15 25 32 
51, H.J Stokkink 17 19 47, A. Kappert 
18 38, W.J.S. Verbeek 22 26, Martijn 
Schuerink 36, E. Bruinsma 45, Roy 
Schipper 52 54. 
Zaterdag 19 mei was het dan ein-
delijk zover, waar mens en dier al 
lang op hebben gewacht. De zon was 
weer eens in het land aanwezig. De 

duiven van P V Vorden waren naar
het Franse plaatsje LAON gezonden, 
337 km van Vorden verwijderd. Met
een zuidenwind vanachter werden 
de duiven huiswaarts gedreven. Dit-
maal ging en de bloemen naar Ash-
ley Eykelkamp die met een 1-2 tje het
hele konvooi op een hoopje speelde. 
Uitslag: Ashley Eykelkamp 1 2 8 20 21
22 25 26 35 39 42 43, Marc Tiemessen
3 4 14 15 17 47 48 51, D.J. Gotink 5 32
40 53, H.B.M. Hoksbergen 6 10 12 16
18 19 28 29 37 49, H.J Stokkink 7 13
27 30 41 50 54, A. Kappert 9 11 52, R.
de Beus 23 34 36, W.J.S. Verbeek 24
45 46, Comb. J. Meijer&Zoon 31, T.J.
Berentsen 33 38, E. Bruinsma 44. 

PV De IJsselbode Steenderen
De duiven van PV De IJsselbode Steen-
deren vlogen op zaterdag 12 mei 
vanaf PERONNE (330 KM). De duiven
werden gelost om 7.29 uur bij een
flinke Noord Westenwind. De eerste
duif, voor Ria Luesink, vond zijn hok
11.40 uur en maakte daarmee een
snelheid van 1308 mpm. Uitslag: Ria
Luesink (8/15) 1 2 5 11 13 16 20 23, 
Stoel G. (3/5) 3 6 10, Hendriks P.R.J. 
(4/13) 4 7 9 21, Hulshof H. (4/12) 8 12
14 15, Dieks H. (1/14) 17, Kelderman
G.H.H. (1/9) 18, Tankink TH.H.M. (2/9)
19 22. 
De duiven van PV De IJsselbode
Steenderen vlogen op zaterdag 19 
mei vanaf POMMEROEUL (248 km).
De duiven werden gelost om 7.45 uur
bij een zuidwestenwind. 
De duif van Paul Hendriks ging met
ruime voorsprong met de eer strij-
ken, arriveerde om 10.32 uur en
maakte daarmee een snelheid van
1490 mpm. Uitslag: Hendriks P.R.J.
(11/46) 1 16 18 19 21 27 31 32 33 39
43, Hulshof H. (7/10) 2 25 28 35 37 40
42, Luesink Ria (10/15) 3 4 5 6 7 9 10
11 15 44, Kelderman G.H.H. (5/7) 8 14
20 41 47, Dieks H. (5/18) 12 13 22 26
38, Boesveld J. (4/68) 17 48 50 51, Stoel
G. (4/12) 23 24 29 45, Wiggerink H.
(4/20) 30 36 46 49, Tankink TH.H.M.
(1/6) 34. 

PV Steeds Sneller Hengelo
De 209 duiven van 15 deelnemers 
van Steeds Sneller werden 12 mei om
09.00 uur gelost met een Noordwes-
tenwind kracht 4 in CHALONS EN 
CHAMPAGNE. 
Uitslag: G. Kempers (13/27) 1 3 4 12 18
20 21 27 28 29 33 38 51, L Te Stroet
(18/29) 2 5 7 9 11 14 15 16 17 25 26 30
35 40 43 44 46 50, W. Jansen (1/6) 6,
R. Koers (8/42) 8 22 23 32 34 45 48 49,
V.C.J. van Melis (1/7) 10, C. Te Stroet
(5/18) 13 19 24 36 37, J. Teunissen (1/4)
31, A.H.J. Peters (4/14) 39 41 47 53, H.
Hekkelman (1/20) 42, W. Brom (1/8)
52. 
G. Kempers gefeliciteerd met een te-
letekst vermelding.

Op zaterdag 19 mei vlogen 242 dui-
ven 15 deelnemers van Steeds Sneller
vanuit LAON. Ze werden gelost om
08.45 uur. Uitslag G. Kempers (16/26)
1 9 10 11 21 23 24 27 29 30 32 39 43
48 51 58, L Te Stroet (19/26) 2 3 4 5 7
8 13 14 18 19 20 26 33 34 35 36 45 
49 57, C. Te Stroet (6/12) 6 12 15 25
31 54, V.C.J. van Melis (2/6) 16 37, R.
Koers (8/43) 17 40 42 46 47 53 56 60,
W. Jansen (1/9) 22, G. Duitshof (3/9) 
28 44 50, W. Willemsen (1/4) 38, E.
Koers (1/14) 41, W. Brom (2/25) 52 55,
H. Hekkelman (1/15) 59, Comb. Bor-
neman (1/14) 61.

Duivenberichten 6, 12 en 
19 mei
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De
IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo
Gld. Zaterdag 6 mei werd gevlogen vanuit Meer, 12 mei vanuit Peronne
en Chalons en Champagne en zaterdag 19 mei vanuit Laon en Pom-
meroeul.

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor  
slE redeom njim 



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

NIEUWE HAARSTUDIO VOOR  
DAMES EN HEREN IN VORDEN.

Gevestigd in het voormalige pand van Schoenmakerij Visser heeft op  
dinsdag 15 mei heeft Haarstudio Marloes haar deuren aan de  

Raadhuisstraat 18 te Vorden geopend. Deze professionele dames en  
heren haarstudio wordt gerund door Marloes Meulenbroek.  

Haarstudio Marloes voorzien van de modernste apparatuur en gebruikt zij 
topproducten van de merken Goldwell en Schwarzkopf.

Slechts twee aantrekkelijke prijzen voor knippen & stylen!

16,50
euro

Dames  
en heren

12,50
euro

Kinderen 
tot 12 jaar

Niet
nodig!

Afspraak
maken?

WIJ ZIJN BEREIKBAAR OP (0575) 551 967

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens 

bekend zijn zoals namen, jaartallen etc. dan horen wij dat graag. U kunt reageren via 

fotocommissie@oudvorden.nl of telefonisch: G. Eskes 0575-551410 of J. Berentsen 0575-553368.  

De foto’s staan ook gepubliceerd op: www.oudvorden.nl

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.  

De publicatie-rechten berusten bij de  vereniging Oud Vorden en Weevers Grafimedia.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en Weevers Grafimedia
Nummer 70 - 2012

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

Boerderij ‘t Garmel (Tjoonk), vanaf de Schuttestraat.
Boerderij De Keizer, Hengeloseweg 9.

Huis van familie Eggink, Zutphenseweg 87.
Circa 1988 afgebroken.
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De inmiddels in Wichmond woon-
achtende Mentink, heeft behalve het 
bedrijf in Vorden, in het centrum 
van Brummen nog een zaak. (‘ Woon 
ik prachtig in het midden’), zo zegt 
hij). Het bedrijf in Zelhem heeft hij 
inmiddels verkocht. ‘Ik wilde de zaak 
destijds verder uitbreiden. Ik ben 
toen wat rond gaan rijden en kwam 
in Vorden terecht. Dat leek mij een 
gunstige plek. Eerst dit pand gehuurd 
en twee jaar geleden kreeg ik de mo-
gelijkheid om het te kopen. Terug-
kijkend op de afgelopen jaren kan ik 
alleen maar concluderen dat het des-
tijds een geslaagde zet is geweest om 
hier te beginnen. Het assortiment is 
in al die jaren flink uitgebreid. Wel 
moet je steeds alert blijven en goed 
blijven nadenken, wat we de consu-
ment willen aanbieden’, zo zegt Ben-
nie Mentink.
Dutch PC Electronics startte o.a. met 
een assortiment witgoed en televisie. 
Inmiddels is dit pakket uitgebreid 
met PC, audio- visueel, accessoires 
e.d. Bennie: ‘ Toen ik mij in Vorden 
had gevestigd moest ik natuurlijk 
proberen om hier een klantenkring 

op te bouwen. De plaatselijke bevol-
king nam eerst een afwachtende hou-
ding aan. Typisch Achterhoeks na-
tuurlijk ! Maar als je de Vordenaren 
eenmaal voor je hebt gewonnen, dan 
moet je het toch wel heel erg bont 
maken, wil je ze weer als klant kwijt 
raken. Vertrouwen geven, daar gaat 
het om. Vorden vergrijst en juist die 
bevolkingsgroep ( en natuurlijk ook 
anderen ) verwacht een goede service 
van ons. Daar spelen we heel goed op 
in. 
Is er een klacht, storing, noem maar 
op , dan proberen we dat eerst telefo-
nisch op te lossen. Lukt dat niet , dan 
maken we gelijk een afspraak om 
even langs te komen. Wat we heel 
belangrijk vinden, goed luisteren 
naar wat de klant wil, zodat we goede 
adviezen kunnen geven. We willen 
daarnaast als winkel, ook gemoede-
lijkheid uitstralen, de klant moet zich 
bij ons thuis voelen’, zo zegt Bennie 
Mentink. De eigenaar van Dutch PC 
wordt in Vorden bijgestaan door twee 
routiniers in het vak, René Bosman 
die al negen jaar bij hem in dienst is 
en Ferdy Klein Brinke die zes jaar bij 

hem werkt. In de praktijk is er elke 
dag één medewerker op pad om klan-
ten te adviseren, producten te instal-
leren en om onderhoudswerkzaam-
heden te verrichten. De klantenkring 
bevindt zich niet alleen in Vorden 
maar ook daarbuiten: Almen, Eefde, 
Ruurlo, Zutphen, Warnsveld tot zelfs 
in Doetinchem.
In de moderne tijd van computers, 
iPad e.d. gaat alles razend snel. De 
techniek staat niet stil. Ferdy Klein 
Brinke: ‘ Tegen de tijd dat je wordt 
‘bijgeschoold’, heeft de techniek 
de apparatuur al weer achterhaald. 
Wanneer wij nieuwe producten ont-
vangen, dan pakken we ze gelijk uit 
en meteen kijken en proberen hoe 
alles werkt. Beslist noodzakelijk om 
goed advies te kunnen geven. Daar-
naast bezoeken wij jaarlijks de vak-
beurzen in onze branche’, zo zegt 
hij. Dat de consument via internet op 
vele fronten wijzer is geworden, vindt 
men bij Dutch PC geen bedreiging. 
Bennie Mentink: ‘ We hebben een 
gevarieerde doelgroep en nogmaals 
service staat bij ons hoog in het vaan-
del ’, zo zegt hij. De afgelopen jaren 
heeft Dutch PC een paar veranderin-
gen/ uitbreidingen ondergaan. Zo is 
er aan de achterkant van het pand 
een magazijn en een ruimte voor de 
‘ technische dienst ‘ bijgebouwd en 
is er een showroom voor het witgoed 
en inbouwapparatuur opgezet. De 
winkel is aangepast en ook het assor-
timent is verder uitgebreid .

Tien jaar Dutch PC Electronics in Vorden

Bennie Mentink: ‘Service hoog in 
het vaandel’

Vorden - Tien jaar geleden vestigde het bedrijf Dutch PC Electronics 
zich aan de Zutphenseweg 29 in Vorden. Eigenaar Bennie Mentink her-
innert zich dat nog als de dag van gisteren. ‘ Wat een hectisch gedoe 
allemaal. Op de zaterdagavond voor de opening moest er nog van alles 
geregeld worden. De hele winkel stond op de kop, de uitnodigingen 
moesten nog de deur uit, de advertentie en een ‘stuk in de krant’, al-
lemaal op het allerlaatste moment. Maar we kregen het voor elkaar’, 
zo zegt Bennie lachend.

Rene Bosman, Bennie Mentink en Ferdy Klein Brinke

Dit jaar vraagt de Maag Lever Darm 
Stichting (MLDS) in de aanloop naar 
de collecte aandacht voor darmkan-
ker. Jaarlijks wordt bij ruim 12.000 
mensen de diagnose darmkanker 
gesteld en overlijden 5.000 mensen 
aan de gevolgen van deze ziekte. Het 
aantal nieuwe gevallen van darmkan-
ker neemt toe. De MLDS gaat de strijd 
aan tegen deze ziekte. MLDS roept 
heel Nederland op om te helpen in 
de strijd tegen darmkanker!
Darmkanker is een veelvoorkomende 
vorm van kanker. Na borstkanker is 
het de meest voorkomende kanker-

soort bij vrouwen. Bij mannen staat 
prostaatkanker op de eerste plaats, 
gevolgd door longkanker en darm-
kanker. Darmkanker is één van de 
best behandelbare vormen van kan-
ker, mits de diagnose in een vroeg 
stadium gesteld wordt. Daarom wil 
de MLDS iedereen alert maken op de 
alarmsignalen van darmkanker en 
zet hiervoor het beeld van een oranje 
toiletrol in. Het is namelijk belangrijk 
om regelmatig achterom te kijken na 
een toiletbezoek. En dan niet naar de 
kleur van het toiletpapier, maar naar 
de kleur van de ontlasting. Want de 

ontlasting zegt veel over de gezond-
heid van je spijsvertering. Door deze 
regelmatig te controleren ben je alert 
op eventuele veranderingen. 

De Maag Lever Darm Stichting zet 
zich op meerdere fronten in voor 
maag-, lever- en darmpatiënten. Zij 
financiert wetenschappelijk onder-
zoek naar maag-, darm- en lever-
aandoeningen. Daarnaast geeft zij 
voorlichting. Het werk van de Maag 
Lever Darm Stichting wordt moge-
lijk gemaakt door giften. De collecte 
is een belangrijke inkomstenbron. 
Daarnaast ontvangt de stichting gif-
ten en donaties van particulieren, uit 
het bedrijfsleven en van fondsen. De 
Maag Lever Darm Stichting ontvangt 
geen overheidssubsidie.

Collecteweek Maag Lever Darm 
Stichting
Bronckhorst - Van 18 tot en met 23 juni gaan bijna 20.000 vrijwilligers 
op pad om te collecteren voor de Maag Lever Darm Stichting. Het geld 
dat met de collecte opgehaald wordt, stelt de MLDS in staat weten-
schappelijk onderzoek te financieren en voorlichting te geven.

Tientallen mogelijkheden heeft de 
Zelfstandig Professional (ZP-er) om 
zijn kennis en kunde uit te venten. 
Via sociale media, netwerken, gerich-
te websites of oude media als adver-
tenties in de krant. En toch?! Hoe be-
reikt de ZP-er die opdrachtgever die 
zo goed bij hem/haar past? En…hoe 
vindt die zorginstelling, trappenbou-
wer of gemeente de perfecte man of 
vrouw voor een tijdelijke klus?

ONTBIJTSESSIES
Het deelproject richt zich op flexibi-
lisering van de arbeidsmarkt en ver-
bindt opdrachtgevers, ZP-ers en net-
werken van ZP-ers. 
Bewust worden, ontmoeten en sa-
menwerken zijn de kernbegrippen 
van waaruit concrete evenementen 
worden opgezet. In totaal worden 
acht ontbijtsessies georganiseerd, 
waarbij de diverse branches van de 
3 O’s (Ondernemers, Overheid en – 
maatschappelijke - Organisaties) aan 
bod komen. 
Dit deelproject is een samenwerking-
verband van de Kamer van Koophan-
del Centraal Gelderland, het Platform 
Onderwijs Arbeidsmarkt (POA),  de 
gemeente Oude IJsselstreek (namens 
de acht gemeenten in de Achter-
hoek Agenda 2020) en Ondernemend 
Netwerk Zelfstandigen Achterhoek 
(ONZ).

SAMENHANG
Het project Flexibilisering van de ar-
beidsmarkt komt voort uit de Achter-
hoek Agenda 2020. ONZ Achterhoek 
is de kartrekker van het project, dat 
de komende vier jaren op een inno-
vatieve manier invulling geeft aan 
de behoefte die bestaat aan meer sa-

menhang en binding tussen ZP-ers,
netwerken van ZP-ers en opdracht-
gevers.
De eerste stappen daartoe worden ge-
zet middels ontbijtsessies, die gericht
zijn op sectoren uit een van de drie
O’s. Op 31 mei bij de Olde Beth in
Wehl en (met identiek programma)
een dag later op 1 juni bij Kaasboer-
derij Weenink in Lievelde is een pro-
gramma opgezet rond inkoop en aan-
besteding bij de overheid.

De ontbijtbijeenkomsten bestaan
uit drie onderdelen: het Ontmoeten
tijdens het ontbijt, Bewust worden 
door de uitleg met voorbeelden uit 
de praktijk met vragen, tips en sug-
gesties en aansluitend Samenwerken
tijdens de ‘zwermsessies’. Een nieu-
we vorm van workshops rond vragen
die bij gemeenten leven en waar mo-
gelijk ZP-ers ingezet kunnen worden.
Praktijkmensen van de Achterhoekse
gemeenten en het waterschap Rijn en
IJssel leggen concrete cases op tafel.

DEELNAME
Het aantal deelnemers aan de ont-
bijtsessies is beperkt. ZP’ers die er bij
willen zijn moeten zich vooraf aan-
melden. Opgeven voor één van de 
eerste twee interactieve bijeenkom-
sten met als thema ‘Aanbesteden bij
de overheid - Ook voor ZP-ers?!’ kan
via e-mail: info@pr8werk.nl. Daar-
bij aangeven aan welke bijeenkomst
(31 mei in Wehl of 1 juni in Lievelde)
wordt deelgenomen. Er zijn voor de
deelnemers geen kosten aan verbon-
den. Bedrijven, (maatschappelijke)
organisaties of instellingen die wil-
len ervaren wat de zeer gemotiveerde
flexibele schil (ZP-ers) uit de eigen re-
gio voor hen kan betekenen krijgen
daarvoor een unieke gelegenheid. Zij
kunnen zich ook via info@pr8werk.
nl aanmelden. Hen wordt een inter-
actief platform geboden waar ze met
veel vragen en opmerkingen terecht
kunnen.

Het project is te volgen op Twitter::
#pr8
Op http://linkd.in/Overheid1juni  of
http://linkd.in/Overheid31mei is al te
zien wie zich hebben aangemeld.

Agenda 2020 helpt 
Opdrachtgever en ZP-er 
elkaar te vinden
Regio - Flexibilisering van de ar-
beidsmarkt is een deelproject 
van de Achterhoek Agenda 2020. 
Zij wil een beweging op gang 
brengen waarbij opdrachtge-
vers en Zelfstandig Professionals 
(kortweg: ZP-ers) elkaar beter en 
makkelijker vinden. Dat gebeurt 
onder meer door het organiseren 
van acht bijeenkomsten waar 
concreet vraag en aanbod bij el-
kaar worden gebracht.

Het programma bij Het Klavier duurt 
in totaal een klein uurtje en de toe-
gang is gratis! Pianist en eigenaar 
Jack van Dodewaard neemt op 2 juni 
het hele programma voor zijn reke-
ning met eigen pianocomposities en 

improvisaties. Het is een pianist die
volledig met zijn hart muziek maakt,
waarbij de techniek helemaal in
dienst staat van klank en melodie.
Hoewel het al weer enige tijd geleden
is dat zijn laatste CD werd gemaakt,
hoort hij regelmatig terug dat zijn
muziek nog vaak beluisterd wordt. 
Mooie melodieën, virtuoze passages
en fraaie klankstukjes komen regel-
matig terug in zijn spel dat stoelt op
de klassieke muziek maar ook hier 
en daar wat jazzy trekjes vertoont.
Na afloop is er de gelegenheid om van
gedachten te wisselen over muziek, 
pianospelen en piano’s. Het volgende
inloopconcert is 7 juli a.s. Zie ook
www.het-klavier.nl

Inloopconcert bij 
Het Klavier
Vorden -  Zaterdag 2 juni is er 
vanaf 15.30 tot 16.30 uur live mu-
ziek bij Het Klavier Piano’s en 
Vleugels op het industrieterrein, 
Ambachtsweg 2b in Vorden. Dan 
organiseert Het Klavier Voor het 
vierde achtereenvolgende jaar in 
de zomermaanden de zogenaam-
de ‘inloopconcerten’ . Concerten 
waar eigenaars en musici Jack 
van Dodewaard en Rita Boshart 
meestal zelf musiceren.

De voorinschrijvingen vinden plaats 
op woensdag 30 en donderdag 31 mei 
tussen 19.00 en 20.00 uur in de kanti-
ne van Pax. Voorinschrijving is goed-
koper en voorkomt lang wachten op 

de eerste wandeldag. Op dinsdag 5
juni zal Fred Diks, de schrijver van 
Koen Kampioen, om 18.00 uur het 
startsein geven voor de derde Avond-
wandelvierdaagse in Hengelo. Koen 
Kampioen krijgt een speciaal plekje,
vooral op donderdag 7 juni krijgt het
extra aandacht. 
Op vrijdag 8 juni, na de intocht en
medaille-uitreiking, wordt er in de 
kantine van voetbalvereniging PAX
een blarenbal georganiseerd. DJ Jef-
frey zorgt voor de muziek. Meer in-
formatie hierover volgt in de volgen-
de editie van weekblad Contact.

Avondwandelvierdaagse en 
Koen Kampioen
Hengelo - De Avondwandelvier-
daagse in Hengelo vindt plaats 
van 5 tot en met 8 juni. Het is 
bijna zover, de voorbereidingen 
zijn in volle gang. Op woensdag 
23 mei wordt er om 18.40 uur bij 
Radio Ideaal een interview uit-
gezonden over de Avondwandel-
vierdaagse.
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“Veel mensen trainen maanden en lopen 
dan in Keppel voor de eerste keer in hun 
leven een vijf kilometer. Een enorme 
prestatie. Daar doen we het vooral voor”, 
zegt wedstrijdcoördinator Siert Wierin-
ga uit Hoog-Keppel. Hij is samen met 
Henk Veeneman de initiatiefnemers van 
de Keppelrun. Drie weken voor het eve-
nement maken de fanatieke hardlopers 
aardig wat overuren: “Het is begonnen 
uit het niets, maar inmiddels is het een 
professionele organisatie”. “We hebben 
bewust de afgelopen vijf jaar niet veel 
veranderd aan de wedstrijd. De Keppel-
run moet eerst een gevestigde bekende 
naam krijgen”, stelt Wieringa. Toch 
blijkt dat de Keppelrun zich behoorlijk 
heeft ontwikkeld. De tijdregistratie gaat 
professioneel op het startnummer. Dit 
jaar kunnen vrienden, buren, bedrijven 
in een groep meelopen voor het goede 
doel. Er is een samenwerking met at-
letiekvereniging Argo in Doetinchem. 
Deelnemers kunnen speciaal trainen 
voor de Keppelrun binnen het hardloop-
programma ‘Run to The Start’. De stu-
denten van het Graafschapcollege ver-
zorgen een warming-up en motiveren 
op een zeer ludieke manier de kinderen 

bij de Aviko Jeugdloop. “We kunnen nog 
groeien, maar de Keppelrun zal nooit 
een massa-evenement worden. Dat past 
niet op het platteland. We bieden dan 
ook geen lange afstandloop, 21 km of 
42 km, aan. Dat is organisatorisch inge-
wikkelder en dan hebben we nog meer 
vrijwilligers nodig. Bovendien trekt een 
langeafstandswedstrijd ook ander ge-
trainde deelnemers. Ik vind het juist 
geweldig dat ook onervaren mensen in 
Keppel beginnen”. De Keppelrun leidt 
de hardloper door het kenmerkende 
Achterhoeks coulisse landschap. Langs 
akkers, weilanden, boerderijen en door 
twee dorpskernen. “Het is niet voor niets 
in 2010 uit zo’n vierduizend hardloop-
wedstrijden uitgeroepen tot de één van 
de honderd mooiste ‘hardloopwedstrij-
den”, vertelt Wieringa trots. “Verder is 
de ambiance in Hoog-Keppel met rond-
om het start- en finishgebied een sport-
café, een zwembad en parkeergelegen-
heid uniek”. Het hardloopevenement 
wordt georganiseerd door de Schaats- en 
Skeelervereniging De Hessenrijders. Het 
draait natuurlijk op vrijwilligers. In het 
weekeinde van 9 en 10 juni zijn tachtig 
vrijwilligers in Keppel actief: van het in-
richten van de sporthal De Hessenhal 
tot het opruimen van de dranghekken, 
van het inschrijven van de deelnemers 
tot het verkeer coördineren. Ook het re-
gionale bedrijfsleven is zeer betrokken. 

Naast de financiële support zorgt bij-
voorbeeld de plaatselijke supermarkt 
voor de lunch voor alle tachtig vrijwil-
ligers! Hardlopen is een gezonde bewe-
gingsvorm die je op alle tijden van de 
dag kunt beoefenen. Pak nu je kans en 
geef je zo snel mogelijk op bij voorin-
schrijving voor de jeugdloop, de 5 km 
of de 10 km. Inschrijven op 10 juni kan 
ook, maar is duurder. Nieuwsgierig ge-
worden? Meer informatie en inschrijven 
via de website: www.keppelrun.nl.

Na vijf jaar flink gegroeid

Hoog Keppel - De beste ideeën ont-
staan aan de keukentafel. Ook het 
plan voor een hardloopevenement 
in de Achterhoek in de maand juni. 
Zo werd vijf jaar geleden de Kep-
pelrun geboren. De eerste wedstrijd 
werd gelopen op 8 juni 2008. Nadien 
is de wedstrijd uitgeroepen tot één 
van de honderd mooiste hardloop-
wedstrijden van Nederland en België 
en zagen organisatoren het aantal 
deelnemers de afgelopen jaren ver-
drievoudigen. Ook dit jaar; op zon-
dagochtend 10 juni knalt voor veel 
enthousiaste hardlopers het start-
schot op de Monumentenweg in 
Hoog-Keppel.

Siert Wieringa

Naast de liederen die zijn aangevraagd 
zullen er ook mooie Pinksterliederen 
gezongen worden. De muzikale begelei-
ding is in handen van Kees van Dussel-
dorp die het fraaie orgel van de Dorps-
kerk bespeelt en er is ook medewerking 

van trompettiste Lianne Heijenk die voor 
een extra feestelijk tintje zal zorgen.
Er wordt een korte Pinksteroverdenking 
verzorgd door de heer Gerrit Beking uit 
Enschede over het thema: ‘Pinksteren, 
duurzame energie!’.

Na afloop is er natuurlijk weer gelegen-
heid om in de Achterhoek van de kerk 
gezellig na te praten bij een heerlijk 
kopje koffie of thee.

Zangdienst met Pinksteren
Vorden - Op de eerste Pinksterdag 
zondag 27 mei is er ‘s avonds om 
19.00 uur in de Dorpskerk van Vor-
den een zangdienst.

Hiervoor kunnen nog goederen worden 
aangeleverd. Huishoudelijke artikelen, 
kleding, meubelen, gereedschap, etc. 
Zij kunnen dit allemaal goed gebruiken 
ten behoeve van Stichting Hartekind, 

Jeugdclub Varssel en de Natuurschool. 
De spullen kunnen op woensdagmiddag 
en op zaterdag de hele dag gebracht wor-
den naar de Varsselseweg 38.

Ook voor de kinderen zijn er op 9 juni 
gezellige activiteiten te beleven. De en-
tree bedraagt 1 euro per volwassene en 
50 cent per kind. Aanvang 10.00 uur en 
eindtijd 14.00 uur. Allemaal tot ziens op 
zaterdag 9 juni.

Rommelmarkt – Fancyfair 
CBS Varssel
Hengelo – Schoonmaak, verhuizing, 
zolderopruiming. Het is weer volop 
voorjaar. Op zaterdag 9 juni houdt 
CBS Varssel aan de Zelledijk 22 te 
Hengelo een rommelmarkt - fancy-
fair.

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE BADKAMER

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

€ 8400,-

 

Nu een complete badkamer
 incl- montage en tegelwerk

Complete badkamer Bestaande uit :
Douchekabine met vlakke douchebak
Douchemengkraan & doucheset Hansgrohe
Badkamermeubel met spiegel en verlichting S- One
Wastafelkraan Hansgrohe
Wandcloset compleet Villeroy&Boch softclose
Handdoekradiator.  24 m2 Wand & 6 m2 Vloertegels
en Accessoires. Vraag naar de voorwaarden.

Succesvolle relatietherapie!
Op basis van EFCT.

Marga Jansen,
praktijk voor psychosociale 
counseling
Individuele- en relatietherapie

Rozenstraat 17a, Baak mmjansen@hccnet.nl
Tel. 0575-441569 www.praktijk-margajansen.nl
Lid LVPW

TIJDENS 2e PINKSTERDAG 
Gratis voetbal afhalen bij Betting Ressing * 

OM TE KUNNEN VOETBALLEN OP HET KUNSTGRAS VAN ROLUGRO

Betting Ressing 
heet de nieuwe 
buurman welkom!

*OP=OP

Batterij 12  Groenlo • Tel. 0544 - 476170 • Fax 0544 - 476179 • verkoop@bettingressing.nl

U vindt altijd de juiste tegel

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

BETTING RESSING
MEGATEGELVERKOOP         Daar word je vrolijk van!

Het is weer tijd voor de tuin:

www.bettingressing.nl

mega keus
in sierbestrating!

vrijdag koopavond 
tot 

21.00 uur

Bezoek onze siertuin 
met diverse soorten 
kunstgras van:

MEGA
store
GROENLO

keukens • sanitair • tegels

Volg ons op Facebook

5 15,95 m 2 

Trommelsteen
6 cm dik
2 kleuren leverbaar 
van 22,50

5 26,95 m 2

Hardsteen 
60x60x3 cm
Nu slechts



Laat raad weten wat u van plannen 
b en w voor toekomstbestendig
Bronckhorst vindt!
Na vele bijeenkomsten en gesprekken met inwo-
ners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties hebben b en w hun plannen bekend 
gemaakt voor een toekomstbestendig Bronck-
horst. Leidend was de visie ‘Toekomstbestendig 
Bronckhorst, Duurzaam en Betrokken’. Vorige 
week las u hierover uitgebreid op deze gemeente-
pagina’s. In 2011 zijn we gestart met het traject 
Toekomstbestendig Bronckhorst om in te kunnen 
spelen op drie ontwikkelingen waar we mee te 
maken hebben: demografische ontwikkelingen 
(minder inwoners, meer ouderen en minder jonge-
ren), een terugtredende rol van de overheid en een 
terugloop van financiële middelen. Ons doel is dat 
Bronckhorst ook in de toekomst een gemeente 
blijft waar het goed wonen, werken en recreëren 
is en waar iedereen, dus ook kwetsbare inwoners, 
mee kan doen.

Kiezen heeft consequenties
De gemeente is verantwoordelijk voor een financi-
eel gezonde gemeente en voor het maken van 
beleid dat ook in de toekomst houdbaar is. De drie 
ontwikkelingen dwingen ons tot het maken van 
keuzes: wat kunnen we straks nog wel doen en 
wat niet meer. Burgemeester Aalderink: “Doordat 
uitgebreid overleg is geweest met vele partijen 

zullen veel keuzes die b en w hebben gemaakt 
niet onverwacht komen. Niettemin realiseren wij 
ons dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen. 
Iedere keuze die wij maken heeft consequenties 
voor inwoners, verenigingen of organisaties. 
Iedere keuze die we maken, betekent tevreden 
én ontevreden mensen.” 

Perspectiefnota
Alle keuzes en gedetailleerde in-
formatie hierover (inclusief het 
financiële plaatje) kunt u lezen in 
de zogenaamde Perspectiefnota 
(o.a. bijlage 3) op www.bronck-

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 16.30 uur (telefonisch tot 17.00 uur). 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

communicatie en promotie, Dualisering, 

Publiekszaken (dienstverlening), 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie 

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 21, 22 mei 2012

Wist u al dat de gemeente een speciale website 
heeft waarop u alle informatie kunt vinden over 
werken als vrijwilliger: www.bronckhorst.nl/
vrijwilligerswerk. Deze site is hét Bronckhorster 
Steunpunt vrijwilligerswerk. Wat vindt u op het 
Steunpunt vrijwilligerswerk?

Informatie over vrijwilligerswerk
Op het Steunpunt staat alle informatie bij elkaar 
die interessant is voor (potentiële) vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties binnen onze gemeente. 

 Hoe vind ik een leuke vrijwilligersactiviteit die bij 
me past? Hoeveel tijd kost het? Worden mijn reis-
kosten vergoed? Ben ik verzekerd tegen schade 
tijdens mijn werk als vrijwilliger? Wat is een vrij-
willigerscontract? Voor zowel mensen die over-
wegen vrijwilligerswerk te gaan doen als door de 
wol geverfde vrijwilligers biedt de website prak-
tische informatie.

-
organisatie heeft u met veel zaken te maken. Het 
aansturen van de vrijwilligers, financiën, wetten 
en regels etc. Wij hebben de belangrijkste op een 
rijtje gezet. Ook geeft de website antwoord op 
vragen als: Hoe houden we onze huidige vrijwilli-
gers gemotiveerd en betrokken? Hoe werven we 
nieuwe vrijwilligers? Hoe gaan we om met de 

 mogelijkheid van een maatschappelijke stage 
bieden. Waar kunt u dan terecht? 

Prikbord
Op het prikbord kunt u een bericht plaatsen als uw 
vrijwilligersorganisatie iets in de aanbieding heeft 
of zelf iets zoekt. Het gaat om materiële dingen, 
bijvoorbeeld een locatie voor activiteiten, podium-
delen, een koffieservies, etc. Zo kunnen organisaties 
elkaar wederzijds helpen. 

De vrijwilligersvacaturebank
De vrijwilligersvacaturebank brengt vraag en aan-
bod binnen de gemeente bij elkaar. Een paar keer 
klikken en u ziet waar u als vrijwilliger allemaal 
aan de slag kunt. Vrijwilligersorganisaties die 
versterking zoeken, kunnen zelf op elk moment van 
de dag hun nieuwe vacatures op de site plaatsen. 

de vacatures bekijken. U kunt naar de tien meest 
recente vacatures gaan, alle vacatures bekijken 
of die filteren naar uw voorkeur. U wilt bijvoor-
beeld alleen vacatures in Steenderen zien, wer-
ken met ouderen spreekt u het meest aan of u 
bent alleen de ochtenden beschikbaar. U kunt 
zich ook inschrijven op de vacaturebank als 

 vrijwilliger. Uw profiel wordt dan zichtbaar voor 
organisaties en zij kunnen u vervolgens benaderen.

 U kunt zich als organisatie inschrijven op de 
 vacaturebank. U kunt dan zelf een aantrekkelijke 

beschrijving van uw organisatie geven, uw vaca-
tures plaatsen en beheren. Ook kunt u zoeken bij 
de vrijwilligers die zich hebben ingeschreven en 
kijken of daar een geschikt iemand bij zit.

U vindt een duidelijke uitleg op de site over hoe 
het werkt. Komt u er toch niet uit? Dan kunt u 
een afspraak maken bij de Stichting Samenwerken 
Welzijn Bronckhorst.

Persoonlijk advies
Heeft u een vraag en vindt u het antwoord niet op 
de website? Of vindt u het fijn om eens met iemand 
te praten over welke vrijwilligersactiviteit bij u 
past? Of over uw huidige vrijwilligerswerk? In dat 
geval kunt u een afspraak maken bij één van de 
steunpunten van de Stichting Samenwerken 
Welzijn Bronckhorst (SSWB) in onze gemeente. 
Een steunpuntmedewerker helpt u graag verder in 
een persoonlijk gesprek. U kunt dan ook samen naar 
de vacatures op de digitale vacaturebank kijken. 
U vindt de steunpunten en hun openingstijden, 
telefoonnummers en adressen op de vrijwilligers-
site onder ‘Contact’.

Tip! 
Er is niet alleen doorlopend vrijwilligerswerk, 
maar er zijn ook kortdurende vrijwilligersprojec-
ten. Niet alle mensen hebben vandaag de dag nog 
tijd om zich wekelijks als vrijwilliger in te zetten, 
maar willen wel gedurende een kortere periode 
iets doen. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie 
van een festival, de begeleiding van een vakantie 
of een collecteweek. Iets voor u misschien?

Heeft u thuis geen computer? U kunt de vacatures 
ook bekijken in de bibliotheek. Zowel via de compu-
ter als in een map.

Aan de slag als vrijwilliger?
Het Steunpunt vrijwilligerswerk helpt u op weg

Geef uw mening

Voor de raadsvergadering van 21 juni zijn er nog 

vergaderingen van de (raads)commissie, waar-

onder op 30 en 31 mei (deze laatste is een reserve-

datum afhankelijk van het aantal aanmeldingen). 

Bij deze commissievergaderingen kunt u als inwo-

organisatie inspreken en aangeven wat u van de 

voorstellen van b en w vindt. Heeft u vragen of 

vijf minuten. U kunt zich hiervoor uiterlijk 48 uur 

voor aanvang van de vergadering aanmelden bij 

de Griffie onder opgave van het onderwerp waar-

over u wilt spreken, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl. Op 7 juni legt de commis-

sie in een vergadering uw reacties en de voorstel-

len van b en w naast elkaar en bespreekt deze 

voor. De gemeenteraad beslist zoals gezegd op 

21 juni. Daarna zijn de keuzes definitief en gaat 

de gemeente ze uitvoeren. Alle vergaderingen 

van de raad zijn in de raadzaal in het gemeente-

huis, openbaar en beginnen om 20.00 uur.

Keuzes maken is moeilijk. Om een voorbeeld te noemen: 

kies je voor een zwembad of wegenonderhoud, kies je ervoor 

een scootmobiel aan te bieden of een speelvoorziening?

horst.nl  Werken aan de toekomst van Bronckhorst 
of scan de QR-code. Deze keuzes zijn voorstellen van 
b en w aan de gemeenteraad. De keuzes zijn dus nog 

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen 

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Lankhorsterstraat 21 Hengelo’

Zienswijze indienen?

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Remmelinkdijk 10 
Keijenborg, Velswijkweg 11 en Eeltinkweg 4 Zelhem’

Bestemmingsplannen

Eén telefoonnummer

Centraal aanspreekpunt glasvezel Steenderen Afvalinzameling rond Pinksteren



Openbare bekendmakingen - vervolg

Zienswijze indienen?
-

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Riefelerdijk 3/3A Hengelo (Gld)’

Zienswijze indienen?

Voornemen tot uitschrijving GBA

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Wet op de lijkbezorging

Mogelijkheden voor beroep

Diverse kleuren.
Potmaat 13 cm. Per stuk
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GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

VORDEN    Zutphenseweg 24, tel. 0575 55 15 14
EIBERGEN J.W. Hagemanstr. 3,tel. 0545 47 41 90    

Helmink maakt het mooier bij u thuis

facebook.com/helminkwonen@helminkwonen 

LAAT U VERRASSEN DOOR ONZE 
SFEERVOLLE PINKSTERSHOW
Onze toonzalen zijn in zonnige voorjaarsstemming 
gebracht en staan bol met de laatste trends in woon- 
en slaapcomfort. Ook onze relaxfauteuilstudio is volop 
aangevuld met de nieuwste modellen. Dat wordt weer 
genieten van een zonnige Pinkstershow bij Helmink 
Wonen in Vorden en Eibergen.

TWEEDE 
PINKSTERDAG

GEOPEND
van 11 - 17 uur

www.helminkwonen.nl   

1e Pinksterdag

Rock In
Roll Out
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Toernooi voor C-junioren 2010

23

Toernooi voor C-junioren 2012

www.marveld.info

1 t/m 3 juni 2012    SPORTPARK “DEN ELSHOF” GROENLO

23e INTERNATIONALE MARVELDTOERNOOI 
In het weekend van 1 t/m 3 juni a.s. vindt op het 
sportpark Den Elshof in Groenlo de 23e editie van het 
Internationaal Marveldtoernooi plaats. Een driedaags 
jeugdvoetbaltoernooi voor spelers onder de 15 jaar 
met topploegen uit Europa, Amerika en Afrika. Vijf 
Nederlandse en zeven buitenlandse teams beginnen 
op vrijdagavond 1 juni om 17.30 uur met de poule-
wedstrijden en op zondagmiddag 3 juni om 16.00 uur 
wordt de finale gespeeld van dit prestigieuze jeugd-
toernooi.  
 
De poule-indeling is als volgt:

 
Een deelnemersveld dus om je vingers bij af te likken!

Naast de vele interessante voetbalwedstrijden biedt de 
organisatie van het Internationale Marveldtoernooi op 
de zaterdag en de zondag net als tijdens de voorgaan-
de edities weer heel veel nevenactiviteiten, met name 
ter vertier van de vele jeugdige toeschouwers. O.a.
een demonstratie bossaball, een demonstratietraining 
door Rene Meulensteen (veldtrainer van Manchester 
United), Panna Arena’s, springkussens, playstations, 
computerhoek, supportersclub FC Twente en Ajax, 
voetbaldorp en een verloting. 

Tevens is er dit jaar een speciaal jeugdarrangement 
samengesteld die is bedoeld voor groepen van 6 per-
sonen onder de 15 jaar incl. 2 begeleiders. Alle kin-
deren ontvangen bij de kassa  een mooi rugzakje met 
daarin o.a. een toernooiprogramma (met voldoende 
ruimte voor het verzamelen van handtekeningen), een 
pen, drinken, een candybar, een tegoedbon voor een 
frietje en een ijsje. 

Kortom het Internationaal Marveldtoernooi is  een 
ontzettende leuke dag uit voor jong en oud! Wij hopen 
u te mogen verwelkomen tijdens het toernooiweekend 
van 1, 2 en 3 juni a.s.  
Voor meer informatie www.marveld.info

23e Internationale Marveldtoernooi kent TOP deelnemersveld! 
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De bouwkundige aanpassingen die in 
de Antonius van Paduakerk nodig zijn, 
zijn onder meer: een goede entree, 
ontvangstruimte, goede sanitaire voor-
zieningen inclusief invalidentoilet, een 
koffiehoek e.d. Hylke Gjaltema, direc-
teur van het Architectenbureau MAS gaf 
deze morgen een korte toelichting op de 
plannen. Saillant detail, de grondlegger 
van het bureau MAS, was architect E.J. 
Magy en die was vroeger in dienst bij de 
bekende architect Pierre Cuypers, die 
o.m. de kerk op de Kranenburg heeft 
gebouwd! De totale kosten van de bouw-
kundige aanpassingen worden geraamd 
op circa 2,6 miljoen. Gijs van Reenen, vi-
ce- voorzitter van de Stichting Oude Gel-
derse Kerken (SOGk) daarover: ‘Je kunt 
wel veel willen, maar gezien de tijd van 
bezuinigingen waarin we leven (minder 
subsidies), kan niet alles in één keer ge-
realiseerd worden en zetten wij ons in 
eerste instantie in op een derde van de 
plannen .
De eerste prioriteit is de restauratie van 
het dak. Hiermee is een bedrag gemoeid 
van 900.000 euro, waarvan na aftrek van 
Rijkssubsidie, de SOGK zelf 600.000 euro 
moet ophoesten. Er ligt een subsidie-
aanvraag bij de provincie, waarover nog 
een beslissing moet worden genomen. 
Vandaar ook het belang van de aanwe-
zigheid van een aantal leden van de Pro-
vinciale Staten van Gelderland’, zo sprak 
Gijs van Reenen. Ton Rutting, voorzitter 
van de Stichting Vrienden van de Kerk 
op de Kranenburg (VvKK ) tot de Staten-
leden: ‘ Ik ben blij dat jullie de boer op 
gaan. Het is goed om zelf op te snuiven 
wat er hier leeft. Wij (VvKK ) doen er ook 
alles aan om een steentje bij te dragen 
om de kerk in stand te houden.
Wij hebben ruim 500 donateurs, wij 
organiseren exposities, rondleidingen, 
wandelingen e.d. Dat alles dankzij de 
hulp van ongeveer 70 vrijwilligers. Wij 
zijn blij dat de SGOK de kerk in 2010 
in eigendom heeft overgenomen. Dat 
geeft ons meer ruimte om het Heiligen-
beeldenmuseum in stand te houden. Er 
komen hier jaarlijks ongeveer 7000 be-
talende bezoekers. Onlangs hebben we 
een jeugd indicatieproject opgestart dat 
is gefocust op deze monumentale kerk. 
Door al onze activiteiten, zelfwerkzaam-
heid e.d. hebben we vorig jaar een ‘ 
plusje ‘ geboekt en netto 800 euro over-
gehouden. U begrijpt dat bij ons iedere 
cent drie keer wordt omgedraaid. In een 

tijd dat er in Nederland honderden ker-
ken worden gesloten, is het goed dat er 
in deze kerk een museum is onder ge-
bracht. Een kerkgebouw dat niet wordt 
gebruikt, gaat immers hard achteruit.
Het is een gegeven dat wat de subsidies 
betreft iedereen de deur op slot doet. 
Wij hebben weliswaar een rijke mijn-
heer in ons dorp en die heeft 15 miljoen 
uitgegeven voor de schilderijen van Dirk 
Scheringa, jammer voor ons museum’, 
zo grapte Ton Rutting. Hij wees de Sta-
tenleden tevens op het belang van het 
behoud van het religieus erfgoed. ‘ Het 
bepaalt het beeld van de omgeving en 
van het dorp’, aldus de VvKK voorzitter. 
Intussen heeft aannemer Jan Dijkman 
en tevens eigenaar van het naastgele-
gen Franciscanen- klooster, verregaande 
plannen om het klooster tot een vakan-
tie- zorghotel te verbouwen. Bedoelt 
voor gehandicapte mensen die er een 
week vakantie willen doorbrengen. Jan 
Dijkman: ‘ Wij zijn momenteel nog in 
gesprek met de bank om te bekijken hoe 
we de plannen financieel rond kunnen 
krijgen. Ik heb goede hoop dat het lukt’, 
zo zei hij. 
Mochten deze plannen doorgaan dan 
ontstaat er voor het voormalige klooster 
en de Antonius van Paduakerk en het 
Heiligenbeeldenmuseum een win- win 
situatie. Gijs van Reenen zette deze mor-
gen de Statenleden de doelstelling en 
de activiteiten van de SGOK uiteen. De 
Stichting Oude Gelderse Kerken heeft 
momenteel zeven protestantse kerken, 
één R.K. kerk en één synagoge in haar be-
zit. En verder nog onder meer een aantal 
kerktorens. Gijs van Reenen: ‘ Wat deze 
kerk op de Kranenburg betreft, zijn we 
heel blij met het Heiligenbeeldenmuse-
um en haar vele vrijwilligers’. Wethou-
der Arno Spekschoor die deze morgen 
namens de gemeente Bronckhorst zijn 
opwachting kwam maken, toonde zich 
verheugd over het bezoek van de Staten-
leden. ‘ Als de plannen die klaar liggen, 
gerealiseerd zijn, zal dat richting toe-
komst , de kerk en het museum meer 
body geven. Ik wens iedereen daarbij 
met de verdere ontwikkelingen veel suc-
ces’, aldus Arno Spekschoor.

Bezoek Antoniuskerk en Heiligenbeeldenmuseum

Statenleden kregen 
kijkje ‘in de keuken’

Vorden - De leden van de Commissie 
Landschap Cultuur en Jeugd van de 
Provinciale Staten van Gelderland 
kwamen woensdagmorgen 16 mei 
(op uitnodiging) voor een tweeledig 
bezoek naar de Antonius van Padu-
akerk in de Kranenburg te Vorden. 
Ten eerste om het Heiligenbeelden-
museum te bezichtigen en tevens 
om te luisteren naar de plannen 
die er zijn om het museum blijvend 
te laten voldoen aan de kwaliteits-
eisen. Het museum heeft namelijk 
de erkende museumstatus en dat 
schept nu eenmaal verplichtingen 
en dat betekent weer: het kost geld!

Statenleden luisteren aandachtig.

Gijs van Reenen ( SGOK ) en architect Hylke 
Gjaltema.

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

sinds 1946.....
aannemersbedrijf

Meer dan alleen bouwen. Wij als aannemersbedrijf hebben de 
kennis en expertise om uw project van A t/m Z te begeleiden. 
Heeft u plannen tot nieuwbouw, verbouw of restauratie? 

Wij helpen u graag om uw plannen tot uitvoering te brengen 
www.ruiterkamp.nl

Antwoordnummer 4307, 8000 VG Hasselt. Onder de inzendin-
gen verloot ik 10 tankpassen van 50 euro. Zo kunt u met een 

gratis volle tank op vakantie! Oan’t moarn bij Firezone!
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U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

De Nederlandse Goudaankoop b.v. is nu ook aanwezig in uw stad. Betrouwbaarheid, 
bekwaamheid en eerlijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Deze kenmerken, evenals 
meer dan 20-jarige ervaring met standplaatsen in vele steden, zijn grotendeels 
verantwoordelijk voor het succes van De Nederlandse Goudaankoop b.v.
Uw sieraden op echtheid en waarde laten taxeren is geheel vrijblijvend.
Na een nauwkeurige taxatie kunnen wij u een prijs bieden en als u hiermee akkoord 
gaat, kopen wij uw sieraden direct, tegen contante betaling.

Wij betalen de
hoogste dagprijs!

Het loont om langs te komen!
www.denederlandsegoudaankoop.nl

Vorden - Zutphenseweg 1A

 Doetinchem Zutphen
 Waterstraat 30-32 Korte Hofstraat 14

Tevens vestigingen in Arnhem/Lochem/Deventer/Huissen/Barneveld/Wageningen/Haaksbergen

Alle filialen geopend van dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

Maandaanbieding MEI
10% korting op
multishades en

gratis montage*

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 * Vraag naar de voorwaarden

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

Voorjaarskorting
Op de voorjaarskollektie van 

nu 50% korting

KUNSTSTOF, DE BESTE KEUZE
VOOR NIEUW- EN VERBOUW

PRODUCTIE EN MONTAGE 
VAN KUNSTSTOF KOZIJNEN, 
DEUREN, LUIKEN, 
DAKKAPELLEN EN 
GEVELBEKLEDING

CESAR KOZIJNEN BV | GILDENWEG 20 - ZELHEM  |  T. 0314-622308  |  WWW.CESARKOZIJN.NL
SHOWROOM OOK BUITEN KANTOORUREN TE BEZOEKEN OP TELEFONISCHE AFSPRAAK

MOOI - DUURZAAM - ONDERHOUDSVRIJ



Circa 1300 personen, waaronder ook 
vakantiegangers uit Duitsland, profi-
teerden het afgelopen weekend van het 
openstellen van de tuinen, geheel in En-
gelse landschapsstijl. Op het voorplein 
en nabij het koetshuis stonden een twin-
tigtal kraampjes met over het algemeen 
tevreden standhouders. De meesten met 
zelfgemaakte streekproducten: Achter-
hoekse wijnen, biologische kaas, kruid-
koeken e.d. Neem bijvoorbeeld de stand 
met de prachtige naam ‘De Weckpot’. 
Ambachtelijk ingemaakte groenten en 
fruit. Bij Hanny Schotsman kon men 
zeventien soorten jam proeven en uiter-
aard kopen. Thuis aan de Ruurloseweg 
in Vorden heeft ze ongeveer 25 soorten.
Behalve de streekproducten voor de ‘in-
wendige mens ook vaste planten, tuin-
gereedschap, schilderijen, hoeden (van 
Frida), een expositie van natuurfoto’s 
van Rob Schmitz. Stands met rokken, 
schortjes en tassen, het was allemaal 
op deze gezellige kleinschalige markt 
te zien. Ter plekke werden ook man-
den gevlochten. Op het voorplein ook 
een kunstuiting waarmee ‘Jardin Vitale’ 
heeft meegedaan voor een tuinfestival 
in Appeltern. Ingeline Ribbens-Ravelli 
één van de designers van ‘Jardin Vitale’ 
hierover: ‘Wij hebben deze kunstuiting 
met zijn vijven ontworpen. We noemen 

het ‘Er was eens‘. Dat refereert aan de 
fantasiewereld van het kind. De tuin laat 
zien wat de straat in de ogen van het 
kind kan zijn. De kunstenaars konden 
hierop hun kunstzinnige ideeën botvie-
ren. Ons ontwerp behoorde tot de tien 
beste inzendingen. Dat betekende dat 
ons ontwerp intussen op het tuinenpark 
in Appeltern mocht worden aangelegd. 
Ik ben natuurlijk apetrots’, zo sprak een 
enthousiaste Ingeline ! 
Stichting Jasminum probeerde beide da-
gen geld te verdienen met de verkoop 
van allerlei handwerken. Karin Moor-
mann heeft deze stichting opgericht. 
Door het werk van haar man heeft zij 
in vele ontwikkelingslanden gewoond 
en heeft ze zich ingezet voor de plaat-
selijke bevolking. Speciale aandacht 
ging daarbij uit naar de geestelijke- en 
lichamelijk gehandicapten, die het in die 
landen extra moeilijk hebben. De projec-
ten waar Stichting Jasminum zich sinds 
1994 op richt zijn ‘Elsie Gaches Village‘ 
te Manilla en een project voor minderhe-
den in Mindoro, beide op de Filippijnen. 
Tijdens de tuindagen op Buitenplaats 
Wildenborch werd Karin Moormann in 
de stand geassisteerd door haar vriendin 
Greetje Abendanon.
Ook werd afgelopen weekend aan de 
kinderen gedacht. Jennine Staring had 
voor hen langs de route een speciaal 
kabouterverhaal bedacht. De kinderen 
gingen op zoek naar de kabouters van 
Koning Sassafras, die de witte pauw 
kon omtoveren in een regenboogpauw! 
De bezoekers konden tijdens de open 
tuindagen ook het gastenboek invullen. 
Daaruit bleek dat de bezoekers volop 
hebben genoten. Een kleine greep uit 
het gastenboek: ‘Wat een heerlijk oord! 
Schitterende combinatie van landelijke 
rust, rustieke tuinen en fantastische 
muziek. Een omgeving om tot rust te 
komen. Het was een feest om hier te 
mogen wandelen’!

Open tuindagen 
Wildenborch trokken 
veel bezoekers

Vorden/Wildenborch - Gazons als 
een biljartlaken, de lanen prachtig 
aangeharkt, eeuwenoude bomen, 
grachten en vijvers en prachtige 
uitkijkjes naar het landschap. Pau-
wen toonden trots hun bonte ver-
enpracht. En op een paar plaatsen 
in de tuinen klonk muziek: violen, 
dwarsfluiten, gitaren en zang. Voeg 
daarbij de geluiden uit het ‘vogel-
rijk‘ en dan is het niet moeilijk om 
te concluderen dat de open tuinda-
gen van Buitenplaats Wildenborch 
een lust waren voor oog en oor.

Muzikale klanken in de tuin.
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REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

(bromfiets)Rijbewijs A M

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

BIJ HERWERS: 

NISSAN NOTE NU MET 50/50 
FINANCIERINGSAANBOD*  

VANAF € 7.490,-** 

Overeenkomstig 1999/100.EC. Min/max verbruik NOTE gamma gecombineerd: 4,2-6,8 l/100 km, resp. 23,8-14,7 km/l. CO2-uitstoot variërend: van 110 gr/km tot 159 gr/km. 
Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

*Afl opend krediet (uitgestelde betaling) wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM 
vergunningsnummer 12009781). Jaarlijks kostenpercentage 0%. Alleen geldig op nieuwe Nissan Micra, Pixo en Note personenauto orders van particulieren tussen 01/04/2012 en 
30/06/2012. U betaalt minimaal 50% van het totale aankoopbedrag aan (of naar wens meer), het resterende bedrag betaalt u pas in januari 2014. Looptijd 18 maanden is slechts indicatie. 
Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rente-, drukwijzigingen voorbehouden. 
**Consumentenadviesprijs Nissan NOTE v.a. € 15.490,- (1,4L 88 pk Visia, prijslijst 1 april 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting 
is afhankelijk van de uitvoering. Het klantvoordeel van € 510,- is uitsluitend geldig voor de aanschaf van een nieuwe Nissan NOTE met een klantorder datum tussen 01-04-2012 en 30-06-
2012. Aanbod is geldig op alle beschikbare uitvoeringen van de NOTE. Het bedrag van € 510,- is het klantvoordeel inclusief dealerkorting, incl. BTW, is niet inwisselbaar tegen contanten en 
is tevens het maximum bedrag. Het aanbod is niet geldig voor de orders uit de leasesector. 

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl

Kruisbergseweg 8, HENGELO, 0575-462244
Edisonstraat 79, DOETINCHEM, 0314-333055
Kelvinstraat 2, ZEVENAAR, 0316-523523
www.herwers-nissan.nl

- 437 LITER KOFFERRUIMTE 
- STIJLVOL 
- B-LABEL

Totaal 
kredietbedrag

Looptijd 
in mnd.

Vaste debet 
rentevoet

Jaarlijks kosten-
percentage

Totaal te 
betalen bedrag

Maandtermijn

€ 3.200,- 18 0,0% 0,0% € 3.200,- € 178,- 

€ 5.600,- 18 0,0% 0,0% € 5.600,- € 311,- 

€ 3.200,- 18 9,9% 9,9% € 3.655,- € 203,- 

€ 5.600,- 18 9,9% 9,9% € 6.396,- € 355,- 

IJssel
computerservice

*

*
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GEACHTE HEER KNOEF,
Graag uw aandacht voor het
volgende:
In het weekend van 5 t/m 7 mei ver-
bleven mijn partner en ik in hotel ‘de 
Gouden Leeuw’ in Bronkhorst. Het 
was een perfect hotel, schitterende 
omgeving. enz.
Op zondag 6 mei gingen we in de 
ochtend een korte wandeling ma-
ken over een wandelroute, die loopt 
vanuit Bronkhorst via een smal pad, 
eerst door een stukje bos, daarna 
langs een sloot in de richting van de 
molen. Daarna steek je de weg van 
Steenderen naar Bronkhorst over om 
de route aan de overzijde te vervol-
gen. Via een boog kom je weer terug 
bij de T.O.P.-Bronkhorst. Ik weet he-
laas niet meer hoe de route heet. Het 
is een korte, maar prachtige, route.
Omdat wij de route zo mooi vonden, 
besloten we de route in de namiddag 
(rond 18.00 uur) nog een keer te lo-
pen. Het was rustig op de route, maar 
na vijf minuten stonden wij oog in 
oog met een grote zwarte loslopende 
hond met spitse oren. Zonder enige 
aanleiding werden wij aangevallen 
door deze, naar bleek, agressieve 
hond. De eigenaren, een ‘keurig’ 
echtpaar van middelbare leeftijd, 
hadden wij nog niet gezien (bocht in 
de route). De hond beet mij meerdere 
keren, maar ik werd niet verwond. 
De eigenaren van de hond snelden 
toe om de hond aan te lijnen. 

Van nijd en van schrik hebben we de 
mensen niet nader aangesproken en 
geen gegevens uitgewisseld, maar je 
zult er maar met kinderen lopen!!!. 
Later bleek dat er grote bijtgaten in 
de achterzijde van mijn kleding zaten 
(leren jasje en broek). Wij kregen de 
indruk dat de eigenaren van de hond 
ter plaatse goed bekend zijn (in de 
buurt wonen?) en daar vaker lopen. 
Gezien de toedracht en de felheid van 
de hond zullen de eigenaren over dit 
gebeuren zeker met anderen gespro-
ken hebben.
Nu zou ik graag met de eigenaren 
in contact willen komen. Ze zijn er 
waarschijnlijk voor verzekerd en ho-
pelijk kunnen we de schade onder-
ling regelen. Zou u mijn verhaal in 
de krant willen plaatsen?
Met vriendelijke groet,
Dhr. Oostenbrug.

P.S. Voor ons jammer dat een leuk week-
endje weg op die manier een ‘negatieve’ 
bijsmaak kreeg. Wij komen zeker nog eens 
terug, maar dan zullen we die mooie wan-
delroute zeker niet lopen.

Namens u, inwoners van de gemeen-
te Bronckhorst, heb ik hem het vol-
gende antwoord gestuurd.
Geachte heer Oostenbrug,

Natuurlijk plaats ik uw verzoek in de 
Bronckhorst-edities van Contact. Het 
spijt ons, inwoners van Bron(c)khorst, 

dat uw gezellige weekeindje uit in on-
ze gemeente een negatieve bijsmaak 
kreeg. Ik denk dat de eigenaren van 
de (op dat moment agressieve) hond 
dit nog het vervelendst vinden en 
ik neem aan, de inwoners van onze 
gemeente een beetje kennende, dat 
ze zich bij de redactie van Contact 
Bronckhorst melden (Brinkweg 22, 
7021 BW Zelhem, tel. 0314-621266), 
zodat ik hen uw adresgegevens kan 
geven om de schade te regelen.
Er zit een kleine kans in dat ze zich 
niet melden, bijvoorbeeld omdat ze 
niet in Bronckhorst wonen, of niet 
kunnen lezen. In dat geval ga ik per-
soonlijk voor u op zoek naar spon-
soren om uw volgende weekendje 
Bronckhorst extra plezierig te laten 
beginnen door u een korting te kun-
nen bieden op uw verblijf. Mocht u 
die mooie route toch nog willen lo-
pen, dan bied ik u aan u te vergezel-
len om de agressieve honden van u 
af te houden of anders kan ik u een 
zogenaamd ‘pakwerkerspak’ ter be-
schikking stellen om beschadiging te 
voorkomen.

Kortom, ik vind dat u en al ‘onze’ 
gasten recht hebben op een plezierig 
verblijf in onze toeristische gemeen-
te. Natuurlijk behoren honden met 
een neiging tot agressiviteit (“doet ‘ie 
anders nooit!!!”) aangelijnd te zijn, 
maar in een plattelandsgemeente 
met zoveel buitengebied is het ook 
wel lekker dat de trouwe viervoeters, 
die niet agressief zijn, onder controle, 
even los kunnen lopen.

Met vriendelijke groet,
Jan Knoef.

Welkom in Bron(c)khorst
Bronckhorst - Via de mail kreeg de redactie van Contact Bronckhorst 
een berichtje binnen met de titel ‘Wrange nasmaak weekendje Bronk-
horst’, waarin de schrijver verslag doet van een vervelende ontmoe-
ting tijdens zijn verblijf in Bronkhorst. Graag laat ik u zijn verhaal 
lezen en ook het antwoord dat ik hem gegeven heb.

Een gezellig avond in zomerse sferen 
met heerlijke cocktails en hapjes van 
Grand Bistro de Rotonde en mooie 
zonnebrillen van Siemerink juwelier 
en opticien. In een tweetal verschil-

lende shows lieten 8 mannequins 
zien wat de zomermode van de vele 
bekende merken van Visser Mode 
ons dit jaar brengt. Natuurlijk werd 
het een show vol kleur, want dat is 

toch wel het woord voor de mode dit 
voorjaar/zomer.

Bent U niet geweest, kom dan snel 
eens kijken naar de fantastische zo-
mercollectie. 
Zie ook www.visser-mode.nl en face-
book.

Zomerse sferen bij Visser Mode

Vorden - Woensdag 9 mei was er weer een speciale Fashion-Night bij 
Visser Mode.

The Outbound Scallywag Carnival 
ontstond in 2006. Sander, Henk en 
Martijn speelden in een folkband 
die vooral Ierse muziek ten gehore 
bracht. Vanaf het podium klonken 
Ierse melodieën uit hun instrumen-
ten, maar in hun harten klonk het 
geluid van Amerikaanse Roots mu-
ziek. Reden genoeg om uit de band 
te stappen en als trio verder te gaan. 
De gitaar van Sander, de banjo van 
Henk en de mandoline van Martijn 
legden de basis voor The Outbound 
Scallywag Carnival. Het repertoire be-
stond in de begintijd alleen uit roots 
en bluegrass muziek en traditionals 
van bijvoorbeeld Bill Monroe, Louvin 
Brothers, Ralph Stanley. 
Met de komst van zangeres Wendy 
kwam ook de invloed van de nieuwe-
re generaties muzikanten als Gram 
Parsons, Emmylou Harris en the 
Dixie Chicks. Met enig doorzettings-
vermogen kreeg Wendy de heren 
zover om ook nummers als Country 
Baptizing (Harris) en Long time gone 
(Dixie Chicks) te spelen. Wat Wendy 
ook mee bracht was haar prachtige 

stem. Met drie zangers in de band
konden ze nu werken aan de close 
harmony zang, zoals gebruikelijk bij
een Bluegrass band.
Dick en zijn contrabas schoven in 
2010 aan bij de band. Waar eerder
Henk en Martijn nog wel eens afwis-
selden met de baspartijen konden 
nu de banjo en mandoline blijven
klinken, zonder dat het stevige diepe
geluid van een contrabas moest ont-
breken. Anno 2012 is The Outbound
Scallywag Carnival een vernieuwen-
de band die oude muziek weer tot
leven 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.

The Outbound Scallywag 
Carnival bij LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 30 mei speelt The Outbound Scallywag Car-
nival tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat
vanuit café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Tweede Pinksterdag, maandag 28 
mei, staat voor de deur. Ook 2012 
staat weer in het teken van een spet-

terende wedstrijd waarin rijders de 
krachten met de tegenstander kun-
nen meten in de Baerle Arena te Di-
dam. Elke tractor en elke deelnemer 
mag maar éénmaal deelnemen. Op 
deze wijze kunnen er zoveel mogelijk 
rijders hun krachten laten zien en 
houden wij het zo eerlijk mogelijk. 
Hierin genieten wel de echte regiorij-
ders onze voorkeur, de klassen wor-

den aangevuld met rijders van buiten 
de regio. Het inschrijfgeld bedraagt 
20 euro voor twee runs waarvan de 
beste afstand telt. Kijk op www.trac-
torpullindidam.nl onder de kop in-
schrijving voor de informatie betref-
fende de inschrijvingen. Ook vindt 
u hier alle informatie omtrent de 
wedstrijd, de reglementen en  overig 
nieuws.

Tractor Pulling
Regio - De eerste wedstrijden zijn 
weer in aantocht of al verreden. 
Tijd om zich, tractor en rijder, 
weer gereed te maken voor de 
Tractor Pulling Wedstrijd van de 
Liemers en omstreken, Didam.

Wat is: A. Spochtereg.
 B. Echtersteveuren (uutspr. ‘techasteveuren)
 C. Kelde

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?
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Tijdens de tweede editie van de-
ze zondagmorgen waar men kan 
frühshoppen en kan genieten van de 
geweldige klanken van de Edelweiss 
Kapelle en de Sleppers zal er onder 
andere een fiets verloot worden. Hof-
stede Tweewielers stelt een trendy 
Batavus fiets met opties beschikbaar 
aan het Reurpoppubliek. De familie 
Hofstede komt uit Beltrum waar ze 
al 60 jaar een fietsenzaak heeft. Va-
der Johan heeft in Beltrum een fiet-

senzaak met een zeer uitgebreide 
collectie fietsen, zonen Mark en Pe-
ter hebben in Borculo en Ruurlo een 
servicewinkel. Peter Hofstede, vast 
aanspreekpunt in Ruurlo laat weten: 
‘Hofstede Tweewielers heeft een uit-
gebreid assortiment aan (elektrische) 
fietsen;we hebben voor alle leeftijds-
categorieën een passende fiets. We 
kenmerken ons onder andere door 
onze snelle en betrouwbare service: 
Wordt een fiets ’s ochtends voor tien 

uur aangeboden dan garanderen wij 
dat deze fiets ’s middags voor vijf uur 
weer opgehaald kan worden’. 
Tijdens het koffieconcert zijn er te-
gen een kleine vergoeding lootjes te 
koop. Er zullen vervolgens diverse 
lootjes getrokken worden. Naast de 
fiets die aangeboden wordt door Hof-
stede Tweewielers worden er onder 
andere een vakantie in een luxueuze 
vakantievilla in Spanje aangeboden 
door familie Sjaak Buitink en worden 
er diverse kledingcheques aangebo-
den door Teunissen Mode. Dit maakt 
de vijfde editie van het Reurpopfesti-
val extra feestelijk!

Fietsenmaker uit Ruurlo verloot fiets tijdens vijfde editie festival

Hofstede Tweewielers steunt Reurpop

Ruurlo -  Het aftellen is begonnen, nog maar een paar weken en dan 
worden de tenten aan de Wiersseweg weer opgezet voor alweer de vijf-
de editie van het Reurpopfestijn. Evenals vorig jaar zal ‘Goedemorgen 
Reurpop’ gehouden worden op de zondagmorgen van het festival.

In de tentoonstelling van deze 8 kun-
stenaars wemelt het van de fysiek ge-
maakte bekentenissen. Bij de kunst-
werken is het zinvol te vragen welke 
handelingen met terugwerkende 
kracht zichtbaar worden en welke 
bekentenis erin besloten ligt. De han-
deling valt uiteen in het kijken en 
het doen. Voor alle kunstenaars geldt 
dat ze zichzelf verrassen wanneer ze 
de sprong wagen van waarneming 

naar verbeelding. Ze stellen het als
eis, hun herschepping van de wereld
moet een nieuwe wereld opleveren
en zeker niet een spiegel van het be-
staande. Wat overblijft is een verte-
kende werkelijkheid, de verbeelding 
die de geheimen blootlegt achter het
leven van alledag. Meer informatie 
over de tentoonstelling en openings-
tijden zijn te vinden op de website:
www.espaceenny.nl

Galerie Espace Enny

Het Ongerijmde

Laag Keppel - Op dit moment is er in galerie Espace Enny een tentoon-
stelling van 8 kunstenaars die een vertekend beeld geven van de wer-
kelijkheid. De galerie aan de Dorpsstraat 14 in Laag-Keppel en Tricot
Winterswijk hebben zich voor deze ‘vertekende’ expositie laten inspi-
reren door het werk van Wim Izaks (1950-1989) en een aantal geestver-
wante kunstenaars. De anderen zijn: Tim Breukers, Hans Ebeling Ko-
ning, Caren van Herwaarden, Frank Oude Weernink, Micha Patiniott,
Riette Wanders en Ronald Zuurmond. De expositie vindt gelijktijdig
plaats in Laag-Keppel en in Winterswijk en duurt nog tot 24 juni.

De Bronckolimpics- middag zal 
plaatsvinden op het sportpark van 
sportvereniging Socii aan de Lank-
horsterstraat 3 in Wichmond. Het 
programma begint om 13.00 uur 
en duurt tot circa 16.00 uur. Ook 
zal een DJ medewerking verle-
nen. Voor wie wat meer van rust 
houdt is er de mogelijkheid om 
met een huifkar een rondritje door 
Wichmond en omgeving te maken. 
Ook staan er allerlei leuke spellen 

klaar en na afloop is er voor alle 
deelnemers een lekker patatje!

De Bronckolimpics wordt georgani-
seerd door een groep enthousiaste 
mensen van de jongerenvereniging 
Jong Gelre Vorden/ Warnsveld, de 
sportvereniging Sociï en MEE Oost 
Gelderland. Daarnaast wordt deze 
middag financieel ondersteund 
door de gemeente Bronckhorst. 
Wie mee wil doen of wil helpen 
met het begeleiden van een groep 
of spelonderdeel, wordt verzocht 
zich vooraf aan te melden via 
bronckolympics@live.nl. Geef je 
naam, leeftijd en contactgegevens 
door en je krijgt zo snel mogelijk 
een bevestiging van deelname re-
tour. De organisatie hoopt deze 
zondag veel enthousiaste deelne-
mers te ontmoeten. Begeleiders, 
familieleden en vrienden zijn van 
harte welkom om deel te nemen of 
aan te moedigen.

Sport en spelmiddag op zondag 10 juni

De Bronckolimpics 
voor mensen met een 
 beperking
Vorden - Wichmond - Zondag 
10 juni wordt voor de vijfde 
keer de Bronckolympics ge-
organiseerd. Dit is een sport 
en gezellige spelmiddag voor 
iedereen vanaf 8 jaar met een 
beperking. Speciaal bedoelt om 
jongeren en ouderen met en 
zonder een beperking uit de 
gemeente Bronckhorst en om-
streken, met elkaar in contact 
te brengen en zo een gezellige 
middag te realiseren.

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

Om het kampioenschap te vieren 
biedt het bestuur van Sociï de selec-
tie een kampioensreceptie aan. Deze 
wordt gehouden op dinsdag 29 mei 
van 20.00 uur tot 21.30 uur in de kan-
tine aan de Lankhorsterstraat. Een 
ieder die de heren wil komen felicite-
ren is dan van harte welkom, indien 
u geen persoonlijke uitnodiging heeft 
ontvangen mag u dit bericht als dus-
danig beschouwen.

Tijdens de kampioensreceptie nemen 
wij tevens de gelegenheid te baat om 
trainer Jan Steffens te eren. Jan is 
acht jaar bij ons in dienst geweest en 
heeft altijd optimaal gepresteerd met 
het eerste elftal. In zijn eerste jaar 
maakte hij Sociï kampioen en ook in 
het laatste jaar flikte hij dit kunstje 
dus. In de tussentijd wist hij ook nog 
eens via de nacompetitie te promove-
ren. Al met al dus een zeer goed rap-
port! Na 28 jaar zet Jan nu een punt 
achter zijn trainersloopbaan. Het is 
geen toeval dat Jan het zo goed heeft 
gedaan bij Sociï. Jan is altijd bezig 
met voetbal, hij heeft bronnen waar-
van (bijna) niemand bij Sociï weet wie 
het zijn. Geen tegenstander is daar-

door een verrassing. Ook is Jan op 
zondagochtend altijd langs de velden 
te vinden, of het nou bij wedstrijden 
van Sociï 2 of Sociï 5 is. Wie met Jan 
een bestuurskamer binnenstapt, is 
een graag geziene gast, en zo zal het 
ook altijd blijven bij Sociï!

We weten van Jan dat hij niet graag 
in het middelpunt van de belangstel-
ling staat en daarom koppelen wij dit 
afscheid aan de kampioensreceptie.

Sociï heeft een mooi seizoen gedraaid 
en staat er goed op. Niet alleen het 
eerste werd kampioen, maar ook So-
ciï 3 mocht een kampioensfeest vie-
ren op zondag 29 april Verder kon 
u eerder dit jaar vernemen dat wij 
bezig waren om damesvoetbal nieuw 
leven in te blazen. Dit is gelukt, me-
de dankzij de geweldige inzet van de 
dames zelf die de drijvende motor 
waren. Zogezegd, het gaat goed met 
Sociï. Wij zien u graag op onze kam-
pioenreceptie op dinsdag 29 mei.

Sociï sluit mooi jaar af met 
 kampioensreceptie 
Receptie tevens in het teken van afscheid trainer Jan Steffens

Vorden - Men heeft het waar-
schijnlijk al wel vernomen, Sociï 
1 is dit jaar kampioen geworden 
in de zesde klasse D. Volgend jaar 
gaan wij het proberen in de vijfde 
klasse. Waar de Wichmonders dit 
seizoen nog onder leiding ston-
den van Jan Steffens, zal Hugo 
van Ditshuizen vanaf volgend 
jaar de scepter zwaaien.

Trainer Jan Steffens.
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Tijdens het uitzetten van de fietsroutes zijn een aantal onderwerpen op de foto gezet. 
Deze zijn hier in willekeurige volgorde afgedrukt en bevinden zich uitsluitend aan de 
RECHTERZIJDE van de weg. Het enige wat u hoeft te doen voor deze opdracht, is die ene 
foto te vermelden die u onderweg niet tegengekomen bent. Ook dient u een schatting 
te maken van het totaal aantal deelnemers tijdens dit fietsevenement, dit om loting bij 
meerdere goede oplossingen te voorkomen. De oplossingen kunt u inleveren bij het 
startbureau. Veel fietsplezier.

2e Pinksterdag, 28 mei 2012
16e Omloop van de Graafschap

FOTOPUZZEL OPDRACHT

www.winnenmetweevers.nl
Mail 
en win! een Bed & Breakfast   

arrangement
Kijk en koop 

bij onze 
adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Hoge Wesselink 2 - Steenderen         (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

Onder het motto: 

Mooi Makkelijk Wassen 
biedt Autobedrijf Melgers 

met de wasstraat extra service 
en zorg voor uw auto.

 St. Janstraat 3, Keijenborg
 Telefoon (0575) 46 12 67

Het juiste adres
voor al uw feesten 

en partijen

FluitTweewielers.nl

Elektrische fietsen specialist

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

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



Naam            : ……………………………………………………….
Adres    : ……………………………………………………….
Woonplaats   : ………………………………………………………. 
Tel. nr.           : ……………………………………………………….

1. Het onderwerp dat niet op de route staat, is de foto met de volgende letter:........ 

2. Het aantal geschatte deelnemers van de Omloop van 2012 is: ............... 

I

K LJ

M N O

H
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www.keiaosers.nl

Een prachtige tocht voor zowel de toerfiet-

sers,  als voor het hele gezin, voor elk wat

wils. Tijdens deze tocht komt u op de mooi-

ste plekjes die onze streek u te bieden heeft.

Door de uitstekende organisatie van deze

Omloop, in de afgelopen jaren, heeft de

NFTU hieraan een 3 sterren kwalificatie toe-

gekend. Er zijn in Nederland maar enkele

tochten die een 3-sterren kwalificatie heb-

ben.  Hiermee staat deze tocht wat betreft

de organisatie op hetzelfde hoge niveau als

bijv. Limburgs Mooiste en de Elfstedentocht.

Er kan gekozen worden uit verschillende af-

standen. De gezinsfietsers hebben de keuze

uit 30, 45 en 55 km. Tevens kan men deel-

nemen aan de fotopuzzeltocht op de 30 km.

route. De toerfietsers kunnen kiezen uit 80,

100, 120 en 140 km. De gezinsfietsers gaan

over smalle weggetjes en goed berijdbare

bospaden en komen al naar gelang de af-

stand die men fietst, door de Slangenburgse

en Kruisbergse bossen rond Gaanderen en

Hummelo. Onderweg zijn er voldoende ge-

legenheden waar men even kan rusten en

een glaasje kan drinken.  De racefietsers 

gaan via de Ijsselvallei naar de Veluwe-

zoom. Daar waar de 80 km. tocht nog net

met de uitlopers van de Posbank te maken

krijgt, moeten de deelnemers aan de andere

afstanden regelmatig uit het zadel voor de

diverse beklimmingen.

Inschrijven kan bij café Winkelman in Ke-

ijenborg voor zowel de gezinsfietsers als de

toerfietsers. Voor de raceafstanden kan men

hier starten van 8.00 tot 10.00 uur en voor

de familieroutes van 10.00 tot 13.30 uur. Bij

Grand Café “de Egelantier” in Hengelo en 

café “FF naar Steef”  in Hummelo kan men

van 10.00 tot 13.30 uur alleen starten voor

de gezinsafstanden van 30, 45 en 55km.

Verdere informatie kunt u vinden op 

www.keiaosers.nl

16e Omloop van de 
Graafschap
Op 28 mei, tweede Pinksterdag orga-
niseert wielerclub de Keiaosers uit Ke-
ijenborg wederom de Omloop van de
Graafschap.
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Een Hömann specialist is een door de 
Hörmann groep aangestelde exclusie-
ve vertegenwoordiger voor Hörmann 
producten! Gespecialiseerd in de ver-
koop, montage en service van Hör-
mann garagedeuren en elektrische 
aandrijvingen. Een vertrouwd adres 
voor advies thuis of vanuit de schit-
terend ingerichte showroom. “Kom 
langs of maak een afspraak, u bent 
van harte welkom!” Sinds 1996 is E&S 
Zonwering voor hun klanten een sta-
biel leverancier van zonwering, rol-
luiken, garagedeuren, raamdecoratie 
en horren. Sinds kort uitgebreid met 
het programma van Hörmann voor-
deuren en brandveilige binnendeu-
ren. “Wij bieden u de zekerheid die 
u zoekt, een dergelijk product koopt 

u voor de lange termijn. Dus niet al-
leen een scherpe prijs maar ook een 
goede prijs/ kwaliteit zijn van belang 
om uw plezier van het product ook 
op de lange termijn te waarborgen,” 
aldus Sandra Naves. 
“Wij verkopen uitsluitend sectionaal-
deuren, elektrische aandrijvingen en 
huisdeuren van Hörmann: Europees 
marktleider en grootste fabrikant 
van garagedeuren en elektrische aan-
drijvingen. De keuze voor Hörmann 
garagedeuren is eenvoudig te verkla-
ren: Kwaliteit zonder compromissen! 
De goede familienaam van Hörmann 
zet zich voort in de activiteiten van 
de Hörmannspecialist. Kiezen voor 
de elektrische garagedeuren van Hör-
mann is ook voor u niet moeilijk!” 

Hörmann: Niet voor niets de markt-
leider op het gebied van garagedeu-
ren. Staal is op de punten van de 
verzonken scharnieren meerdere 
malen dubbel gevouwen voor extra 
stevigheid, dit waarborgt een goed 
functioneren. De 20mm deur is op 
de scharnierpunten 42mm, dit is van 
wezenlijk belang voor het functione-
ren van de deur op de lange termijn. 
Kwaliteitsgarantie zonder compro-
missen 10 jaar waarborg op alle sec-
tionaaldeuren en 5 jaar op Hörmann 
aandrijvingen. Dit sluit mooi aan bij 
de doelstelling van E&S: Vakwerk en 
kwaliteit ook op de lange termijn.

E&S Zonwering, Torenallee 8, 6999 
DD Hummelo, telefoon (0314) 
389393. Meer informatie op www.
zonweringachterhoek.nl. Tweede 
Pinksterdag open van 10.00 – 16.00 
uur.

E&S is dé Hörmann specialist

Hummelo - E&S in Hummelo is gekozen tot Hörmann specialist voor 
de regio. Om dit te vieren bieden zij een gratis handzender aan, als in 
de maanden juni en juli een garagedeur bij het bedrijf wordt besteld. 
Kom kijken op Tweede Pinksterdag! Dan is E&S geopend van 10.00 – 
16.00 uur.

Hörmann: Europees marktleider en grootste fabrikant van garagedeuren en huisdeuren.

Hoge snelheden hebben een zeer ne-
gatief effect op de leefbaarheid in dit 
gebied. Dit is niet altijd in cijfers uit 
te drukken, maar zowel politie als 
beide gemeenten vinden het belang-
rijk, dat klachten van burgers, als het 
gaat om verkeersveiligheid, serieus 
worden genomen.
Naar aanleiding van klachten van 

aanwonenden en regelmatig pas-
serende fietsers heeft de gemeente 
Lochem een display opgehangen, die
de weggebruiker de gereden snelheid
direct laat zien. Daarnaast werd door
de politie meting gedaan naar de ge-
reden snelheden. Daarbij bleek dat,
hoewel het gebied is ingericht als
een 60 km-zone, de snelheden op het
betreffende wegvak te hoog bleven. 
Hierna is besloten om op onregelma-
tige tijden snelheidscontroles te hou-
den.
Op 10 april was de eerste controle.
Er werden ruim 1350 snelheidsover-
schrijdingen geregistreerd. De hoogst
gemeten snelheid op dit wegvak be-
droeg 116 km/h. De politie zal zeker
tot het einde van het jaar regelmatig
en steekproefsgewijs snelheidscon-
troles houden op dit wegvak. De drie
partners hopen dat weggebruikers 
meewerken aan een veilig gebruik
van deze buitenweg en hun snelheid
aanpassen.

Aanpak subjectieve 
 verkeersonveiligheid
Vorden - De politie en de gemeen-
ten Lochem en Bronckhorst heb-
ben de handen ineen geslagen 
om de subjectieve verkeerson-
veiligheid op de Vordenseweg in 
Lochem en de Wildenborchseweg 
in Vorden terug te dringen. Het 
genoemde wegvak is gelegen bin-
nen een zone waar een maximum 
snelheid van 60 km/h geldt. Deze 
wegen verbinden de kernen van 
Lochem en Vorden met elkaar. 
Bij beide gemeenten kwamen 
veel klachten binnen over hoge 
snelheden die op het genoemde 
wegvak worden gereden.

Een toernooi dat is onderverdeeld in 
twee categorieën, te weten een pres-
tatiepoule en een recreatiepoule. Er 
werd op alle fronten zeer sportief ge-
streden om de felbegeerde bekers. De 
organisatie had aan alles gedacht. Zo 
was er voor de aanwezige kinderen 
een springkussen en was er een da-
me die de kinderen schminkte. Ook 
waren Roy en Henk weer actief met 
het verzorgen van de hamburgers. Al 
met al wederom een geslaagde avond 
op het sportpark van de S.V. Steen-
deren. De recreatiepoule trok veel be-
kijks. De aanwezige supporters trok-

ken massaal naar veld twee om hun
helden aan te moedigen of zou het
komen omdat er twee dames teams 
in deze klasse speelden? 
De wisselbeker ging naar het team 
van BZW Zonwering dat in de finale
met 3-2 te sterk was voor Metsel be-
drijf Sesink. 

In de prestatiepoule was het team
van Donderwinkel de baas over de
regiobank. In een spannende finale
wist het team van Donderwinkel na
het nemen van strafschoppen te win-
nen.

Sponsor Toernooi S.V. Steenderen wederom succes

Donderwinkel Transport en 
BZW zonwering winnaars

Steenderen - Op 12 mei organiseerde de SV Steenderen voor de vijfde
keer het sponsortoernooi. Ondanks de concurrentie van het concert
Nieuw Leven & Mash en het Lentefeest bij Flophouse waren er toch 22
ploegen die acte de presence gaven aan dit toernooi.

De winnaars van het Sponsor Toernooi S.V. Steenderen: BZW Zonwering en Donderwinkel.

De groep verkoopt LED verlichting, 
wel een bestaand product maar een 
duurzamer type. Het streven is om 
de hele Achterhoek van LED lampen 
te voorzien. “We proberen de Ach-
terhoek duurzamer te maken” aldus 
Raymon Pouwels (verkoop). “Het is 
niet helemaal waar dat het niet een 
nieuw product is”, wil Niels Schuur-
man nog kwijt. “We hebben een 
soort LED lamp die alleen wij mogen 
verkopen. De gekozen LED lampen 
hebben 50.000 branduren, vervangen 
is bijna niet meer nodig. De lampen 
zijn wel wat duurder, maar de slogan 
is: ‘Je moet een dubbeltje uitgeven 
om een kwartje te verdienen’.
Het product heeft wel een meerwaar-
de: van elke lamp die de studenten 
verkopen wordt 50 eurocent in een 

wensenpotje gespaard. ”Als je een
lamp koopt kun je een wens kenbaar
maken, bijvoorbeeld een bloemetje
voor je vrouw, een rondreis of een
rondleiding in het Graafschap sta-
dion”.

EERSTE WENS
26 maart is er een wens gekozen. 
Twee dames van de minicamping ’t
Hofke in Olburgen kochten LED Lam-
pen en stuurden een mooie wens in.
Zij wilde het gezin De Beer een dagje
naar Het land van Jan Klaassen stu-
ren. Dit vonden wij een leuke wens
en laten deze wens in vervulling
gaan. De directie van Het Land van
Jan Klaassen was ook erg enthousiast
en wilde hier dolgraag aan meewer-
ken.
We gaan binnenkort opnieuw een 
leuke wens kiezen en hopen nog
meer mensen blij te kunnen maken!
Voor meer informatie, bestelmoge-
lijkheden en de laatste aanbiedingen
kijk op www.achterhoekledop.nl

’Achterhoek LED op’ 
laat eerste wens uitkomen
Regio - Tien studenten, vijf van 
het Graafschap College en vijf 
van AOC-Oost hebben een mi-
nionderneming met als naam 
’Achterhoek LED op’.

Toldijk - Uitslagen van de derde en 
vierde avond van de zesde competi-
tieronde van Bridgeclub Bronkhorst, 
gespeeld op 10 en 16 mei 2012 in 
Toldijk.UITSLAG 10 MEI A-lijn: 1. An-
nelies Schröder & Jan Rondeel 55.21 
%; 1. Gerrit Oldenhave & Bert Deunk 
55.21 %; 3. Fien Biezeman & Henk 
Biezeman 54.69 %. 
B-lijn: 1. Theo Schut & Theo Damen 
58.75 %; 2. Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 55.00 %; 3. Gerrit Jaspers 
& Jan Supheert 53.75 %; 3. Els van der 
Jagt-Kremer & Silvia Schreiber 53.75 
%. 
C-lijn: 1. Jos Jehee & Tiny Kleinreesink 
67.19 %; 2. Annie Berentsen & Wil 
van de Berg 59.90 %; 3. Agnes Pieter-
sen & Theo van Aalst 57.29 %. 
Kenden we een gedeelde eerste- en 
derde plaats in deze competitieronde, 

het zijn mevrouw Tiny Kleinreesink 
en de heer Jos Jehee die deze avond 
de aandacht op zich vestigen met 
een mooie score van 67.19 % Gefeli-
citeerd! 

UITSLAG 16 MEI 
A-lijn: 1. Diny Mijnen & Emmy Stege-
man 58,33 %; 2. Will Snelder & Nel 
Hendriks 53,13 %; 3. Jan Veenhuis & 
Joop Rutten 52,60 %. 
B-lijn 1. Bert Nijenhuis & Jan van der 
Tol 59,90 %; 2. Theo Schut & Theo 
Damen 59,74 %; 3. Diny Hartelman & 
Hans Jansen 55,83 %. 
C-lijn: 1. Annie Hartman & Jolande 
Oldenhave 71,35 %; 2. Ans Knaake & 
Leida Pennekamp 59,38 %; 3. Agnes 
Pietersen & Theo van Aalst 57,29 %. 
De vijfde, tevens laatste competitie 
speelavond van de zesde competitie-

ronde, is donderdag 24 mei 2012. 
Het waren op de een na laatste avond 
van deze competitieronde, de dames 
Annie Hartman en Jolande Olden-
have, zij vormden een gelegenheids-
paar, die zich in de schijnwerpers zet-
ten met een overweldigende 71,35 %! 
Gefeliciteerd ladies! 

Zoals vermeld de laatste competi-
tieavond kondigt zich al weer aan, 
met de week daaropvolgend een 
Eind(feest/vakantie)drive. Daarna is 
een ieder uitgenodigd om in de va-
kantie deel te nemen aan onze speel-
avonden met prijsjes. 

U kunt u aan, dan wel afmelden met 
een sms of door te bellen naar 06-
28633453 (niet inspreken). Een harte-
lijke bridgegroet, Silvia Schreiber.

B R I D G E N

De voorbereidingen zijn al in volle 
gang, maar we zijn nog op zoek naar 
mensen die ons willen ondersteunen 

voor en tijdens het evenement.
De organisatie bestaat naast een 
hoofdbestuur uit diverse commissies. 
Voor de commissies Teams, Kaarsen-
ceremonie / Survivors en PR zijn we 
op zoek naar ondersteuning. Lijkt het 
je leuk om te helpen of ken je iemand 
die ons wil helpen, neem dan contact 
op met: Herman Luimes. Tel.:0575-

462542 of e-mail: h.b.luimes@hetnet.
nl, of Hans Lubbers. Tel.: 0575-463932 
of e-mail: h.mlubbers@kickxl.nl.

Wij zijn ook met een info stand 
aanwezig bij de wandel 4 daagse in 
Hengelo(gld) welke gehouden wordt 
van 5 t/m 8 juni a.s. Ook hier kunt u 
zich aanmelden of evt. vragen stellen.

Samenloop Voor Hoop Bronckhorst 2013
Regio - Na het geweldige succes 
van 2008 kunnen we nu melden 
dat de tweede editie van de Sa-
menloop voor Hoop Bronckhorst 
zal plaats vinden in juni 2013.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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De aardbeien van De Kruisbrink zijn 
onbespoten en liggen op een bedje 
van stro. Zo wordt voorkomen dat de 
vruchten op de natte grond komen te 
liggen. In totaal heeft Garritsen vijf 
rassen aardbeien, waarvan de Koro-
na en Elianny de bekendste zijn. De 
Elianny heeft een hoog percentage 
eerste klasse vruchten. De aardbeien 
hebben een mooi heldere rode kleur, 
zijn stevig en vooral erg lekker. 
De Korona is een kegelvormige, don-

derrode aardbei. “Deze aardbei is al-
leen bij ons te koop. Dat komt omdat 
het een kwetsbare soort is, die alleen 
voor 10.00 uur ’s morgens geplukt 
kan worden. Daarna worden ze te 
zacht om te plukken. Maar ze zijn 
zeer goed van smaak,” legt Dick uit. 
“Wat ook weinig mensen weten, is 
dat deze Korona geen haartjes heeft. 
Dus ook mensen met een allergie of 
overgevoeligheid kunnen deze aard-
beien eten.” 

Elke drie weken is er een ander ras 
klaar voor de pluk. De aardbeien wor-
den dagelijks vers geplukt en vanaf 
10.00 uur zijn zij in de eigen winkel 
te koop. 

De rassen die in Toldijk worden ge-
kweekt zijn zorgvuldig geselecteerd 
op kwaliteit. “Voor de optimale 
smaak is het goed om de aardbeien 
op kamertemperatuur te laten ko-
men. Dan zijn ze het lekkerst.” 

AGF Garritsen, Kruisbrinkseweg 7, 
7227 DA Toldijk. Meer informatie en 
openingstijden staat op de website 
www.agfgarritsen.nl.

AGF Garritsen

Aardbeientijd is aangebroken

Toldijk - Bij Dick Garritsen van Aardappel-, Groente- en Fruitboer-
derij De Kruisbrink komen de aardbeien vanaf deze week weer van 
de koude grond. “Dat verschil proef je goed,” vertelt de enthousiaste 
groenten en fruitteler.

Plukken en proeven: heerlijke aardbeien van AGF Garritsen.

Ook de Oldtimers zullen zich dit jaar 
weer in grote getale presenteren. 
Naast het gebruikelijke defilé zullen 
een aantal van deze tractoren een po-
ging wagen voor de sleepwagen. Voor 
de Trekkertrek hebben zich in de ver-
schillende klassen ongeveer 150 deel-

nemers aangemeld.
Ook aan de kinderen wordt gedacht 
met een uitgebreid kindervermaak. 
Vanaf 10.00 uur starten de activitei-
ten op het terrein aan de Hogeveld-
weg te Zelhem. 
Op zaterdagavond 26 mei is er in de 

grote feesttent op het terrein een 
feestavond met medewerking van de 
Achterhoekse Muziekfabriek. Disk-
jockeys van de piratenzenders Duns-
borg FM, Bekveld FM en Splitveer FM 
zullen zorgdragen voor een gezellige 
feestavond in cafésfeer met muziek 
voor elk wat wils. Het feest begint om 
20.00 uur. 
Op zondagavond 27 mei worden de 
Oosterwijkse Pinksterfeesten vanaf 
20.30 uur afgesloten met een gran-
dioos en gezellig tentfeest met de 
‘Trainband’. Voor nadere informatie 
zie de website www.bvoosterwijk.nl

Gazonmaaierrace tijdens de 
Trekkertrek

Zelhem - Tijdens de Oosterwijkse pinksterfeesten op 26 en 27 mei zal 
er op zondag 1e Pinksterdag naast de grote Trekkertrekwedstrijden 
een spectaculaire gazonmaaierrace plaatsvinden. Het publiek kan 
zich dan vergapen aan de techniek die in deze maaiers verborgen zit. 
Met motorblokken van 600cc en vermogens van meer dan 100pk kun-
nen al gauw snelheden van 80 tot 90 km per uur gehaald worden. Nog 
meer spektakel dus in het zeer gevarieerde programma.

Er zijn twee mooie routes uitgezet. Zo 

is er een route van ongeveer 15 kilo-
meter en een grotere route van circa
35 kilometer. De fietstocht is zowel
voor jong en oud. 
De start is aan de Veermansweg 18 in
Hengelo Gld.

Zondag 3 juni

Fietstocht buurtvereniging 
Bekveld
Bekveld - Op zondag 3 juni orga-
niseert buurtvereniging Bekveld 
een fietstocht. Inschrijving is mo-
gelijk vanaf 10.30 tot 13.30 uur.

Vijf Nederlandse en zeven buiten-
landse teams beginnen op vrijdag-
avond 1 juni om 18.30 uur met de 
poulewedstrijden en op zondagmid-
dag 3 juni om 16.00 uur wordt de 
finale gespeeld van dit prestigieuze 
jeugdtoernooi. De poule-indeling is 
als volgt:
Poule Pepsi: s.v. Grol, PSV, Manches-
ter United, Liverpool, FFFA Ghana, 
Olympique Marseille
Poule DLA ICT: FC Twente, Fey-
enoord, Ajax, Real Madrid, Bayer Le-
verkusen, USA
Een deelnemersveld dus om je vin-
gers bij af te likken!

Naast de vele interessante voetbal-
wedstrijden biedt de organisatie van 
het Internationale Marveldtoernooi 

op de zaterdag en de zondag net als
tijdens de voorgaande edities weer
heel veel nevenactiviteiten, met na-
me ter vertier van de vele jeugdige
toeschouwers. O.a. een demonstratie
bossaball, een demonstratietraining
door Rene Meulesteen (veldtrainer
van Manchester United), Panna Are-
na’s, springkussens, playstations, 
computerhoek, supportersclub FC
Twente en Ajax, voetbaldorp en een
verloting. 
Tevens is er dit jaar een speciaal
jeugdarrangement samengesteld die 
is bedoeld voor groepen van 6 perso-
nen onder de 15 jaar incl. 2 begelei-
ders. Alle kinderen ontvangen bij de
kassa  een mooi rugzakje met daarin
o.a. een toernooiprogramma (met
voldoende ruimte voor het verzame-
len van handtekeningen), een pen,
drinken, een candybar, een tegoed-
bon voor een frietje en een ijsje. 
Kortom het Internationaal Marveld-
toernooi is  een ontzettende leuke 
dag uit voor jong en oud! Wij hopen
u te mogen verwelkomen tijdens het
toernooiweekend van 1, 2 en 3 juni 
a.s. Voor meer informatie; 
www.marveld.info

23 Internationale Marveldtoernooi

Nog iets minder dan twee 
weken te gaan
Groenlo - In het weekend van 1 
t/m 3 juni a.s. vindt op het sport-
park Den Elshof in Groenlo de 
23e editie van het Internationaal 
Marveldtoernooi plaats. Een drie-
daags jeugdvoetbaltoernooi voor 
spelers onder de 15 jaar met top-
ploegen uit Europa, Amerika en 
Afrika.

Zo zijn er vier mooie roodbruine lam-
metjes van de Coburger Fuchs scha-
pen en wie daar het fijne van wil we-
ten kom dan kijken. Inmiddels zijn 
er ook twee kalveren gearriveerd, een 
roodbonte en een zwartbonte, ook 
hierover zijn wetenswaardigheidjes 
te vinden op de informatieborden die 
Feltsigt bij de koeienwei heeft staan. 
Deze informatiebordjes staan niet al-
leen daar, maar bij alle weitjes met 
dieren. Zo is precies te zien wat het 
voor een dier is en wat zoal de bijzon-

derheden zijn. Voor de echte liefheb-
ber is de tekst ook in het dialect te
lezen. Uitgelezen, dan kan men zich
neervlijen op het terras onder de no-
tenboom die al blad begint te krijgen
en kunnen de kinderen lekker gaan
spelen. Kortom er valt genoeg te zien
en te beleven op Tweede Pinksterdag
vanaf 13.00 uur. Kinderboerderij Felt-
sigt heet iedereen van harte welkom
aan de Bekveldseweg 5, 7255 KG Bek-
veld, of neem een kijkje op de site
www.feltsigt.nl

Kinderboerderij Feltsigt open Tweede Pinksterdag

Lammetjes en 
 kalveren kijken
Bekveld - Voorjaar, mooi weer, lentekriebels, vogels die fluiten, een-
den met jonge kuikens. Dit alles komt in gedachten, denkend aan 
Pinksteren, toch? En misschien nog wel meer. Dat kan gezien worden
bij kinderboerderij Feltsigt, op 28 mei geopend vanaf 13.00 uur, want
daar zijn allerlei dieren.

Voorjaar bij Feltsigt, veel jonge dieren zoals eenden met kuikens.
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De heer T. Roenhorst, Meidoornstraat 4 te Hengelo (Gld.) 
heeft ons de namen doorgegeven van de personen die op 
de foto staan. Onze dank hiervoor.

De namen van de personen op de foto 
Broodweging Muldersfluite zijn bekend

Zelhem - In Contact van 1 mei jl. stond het artikel 
‘Broodweging Mulderfuite’ met bovenstaande foto.

V.l.n.r.: Steven Fokking, Willie Seesink, Moeder (Riek) Fokking, (kleindochter) Hennie Fokking, Stien Fokking-Dimmendaal, Appie Fokking 
en Willem Maalderink. De foto is van 1962.

De praktijk bestaat uit een team van 
vier fysiotherapeuten. Er wordt be-
handeld volgens de nieuwste inzich-
ten en behandelmethoden, onder 
andere Manuele therapie, Mulligan-
concept, stress gerelateerde aanpak, 
Medical Taping concept, methode 
McKenzie en Craniosacraal therapie. 
Tevens kan er een beweegprogram-
ma gevolgd worden. Beweegprogram-
ma’s zijn behandelprogramma’s die 
zijn toegespitst op een aandoening, 
bijvoorbeeld COPD, waarbij groepsge-
wijs geoefend wordt. SPECIALISATIES 
Tijdens de open dag kan er kennis 
worden gemaakt met de specialisa-
ties van de verschillende fysiothera-
peuten. Zo geeft manueel therapeute 
Marleen Hoffmann, die in juli haar 
opleiding manuele therapie verwacht 
af te ronden, gedurende de open dag 
korte presentaties over haar speciali-
satie. Ilona de Jonge-Gudden zoomt 
met haar presentaties in op Cranio-
sacraal therapie en Marga Leerkes zal 
Medical Taping onder de aandacht 
brengen. De verschillende presenta-
ties volgen elkaar op en vinden plaats 
in de kleedkamer. Naast de presen-
taties is het mogelijk om een klein 
stukje Craniosacraal therapie te on-
dergaan van ongeveer tien minuten. 
Hiervoor is voorinschrijving gewenst. 
Belangstellenden kunnen zich opge-
ven via telefoon (0575) 450699. 

PODOTHERAPEUT 
Sinds kort is er een samenwerking 
met Smidt Medica uit Zutphen. Ie-
dere maand kunnen mensen in de 
praktijk terecht voor het aanmeten 
van steunzolen, steunkousen en alle 
overige medische hulpmiddelen. Er 
is tijdens het gezamenlijk spreekuur 
een overleg van de fysiotherapeuten, 
podotherapeut, bandagist en de spe-
cialist medische hulpmiddelen. Door 
deze manier van samenwerken wil-
len de betrokken partijen een loket-
functie creëren waardoor de betrok-
ken patiënt op één locatie met al zijn/

haar medische vragen terecht kan. 
Tijdens de open dag is het mogelijk 
om een voet – en beenscan te laten
maken. 

FYSIO-FITNESS 
Bas Groenouwe zal tijdens de open 
dag fysio-fitnesslessen verzorgen. 
Tevens biedt hij de mogelijkheid om
bij een beperkt aantal bezoekers een
fittest af te nemen. Ook hier is het
nodig om van tevoren in te schrij-
ven. Binnen Fysiotherapiepraktijk M.
Leerkes is fysio-fitness een belangrijk
onderdeel. Marga Leerkes: “Steeds
meer mensen worden zich bewust
van het feit dat bewegen en gezond-
heid met elkaar te maken hebben. 
Het is dan ook goed om regelmatig te
bewegen en dat op een verantwoor-
de manier te doen. Bij fysio-fitness
wordt er door onze fysiotherapeuten
nadrukkelijk op gelet dat het lichaam
op een goede manier wordt getraind.’
Tijdens de open dag is inschrijving
mogelijk voor het nieuwe seizoen van
fysio-fitness, dat in september begint.

CERTIFICERING 
Fysiotherapiepraktijk M. Leerkes is
een Fysoptimapraktijk. Fys’optima
is een samenwerkingsverband van 
meer dan 170 fysiotherapiepraktij-
ken. De samenwerking bestaat uit
het delen van kennis en middelen
met elkaar. Hierdoor kan er meer tijd
en aandacht aan de patiënt geboden
worden. Tevens staat de praktijk in-
geschreven in het kwaliteitsregister
van het Koninklijk Nederlands Ge-
nootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
“Daarnaast zijn we sinds juni vorig 
jaar gecertificeerd volgens de Harmo-
nisatie Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector (HKZ). Dit staat voor kwa-
liteitsverbetering in de zorg,” geeft
Marga Leerkes tenslotte aan. 
Voor meer informatie over fysiothe-
rapiepraktijk M. Leerkes en de open 
dag: www.fysiomleerkes.nl of tele-
foon (0575) 450699.

Open dag bij Fysiotherapie-
praktijk M. Leerkes

Steenderen - Fysiotherapiepraktijk M. Leerkes aan de Dr. A. Ariens-
straat 12 in Steenderen houdt op zaterdag 2 juni van 12.00 tot 16.00
uur een open dag. Speciale aandacht gaat uit naar Manuele therapie,
Craniosacraal therapie en Medical Taping. Ook kan er kennis wor-
den gemaakt met fysio-fitness. “Kwaliteit was altijd al een belangrijk
aspect, maar de laatste tijd hebben we extra hard gewerkt aan een
kwaliteitsverbetering van onze praktijk. Dit willen we tijdens de open
dag laten zien aan een breed publiek,” vertelt praktijkhouder Marga
Leerkes.

Het team van fysiotherapiepraktijk M. Leerkes, met (v.l.n.r.) Ilona de Jonge-Gudden, Bas
Groenouwe, Marleen Hoffmann en Marga Leerkes.

De rit was uitgezet door Jan Luiten en 
Erik Kleinreesink en had een lengte 
van circa 70 kilometer. De uitslagen 
waren: 
A-klasse: 1 Jan van Gerven, Best 133 

strafpunten, 2 G. van Assen, Zwolle 
159, 3 R. Puts, Geleen 196. 

In de B-klasse werd J. Dabekausen uit
Maastricht met 195 strafpunten win-
naar, 2 J. Scheepers, Budel 308, 3 H.
Horsting, Vorden 407. 

C-klasse: 1 mevrouw E. Tieman uit 
Zwolle 244 strafpunten, 2 J. Slagman,
Vorden 279, 3 R. Ehrhardt, Hooge-
veen 321 strafpunten.

Jan van Gerven wint 
Voorjaarsrit
Vorden - Jan van Gerven uit Best 
is zondagmiddag in de A-klasse 
winnaar geworden van de Voor-
jaarsrit die werd georganiseerd 
door de VAMC De Graafschaprij-
ders.

De Open Dag vindt in het voorste ge-
deelte van Familiepark Cactus Oase 
plaats. Dit gedeelte is gratis toegan-
kelijk. Kinderen mogen in de blokhut 
tijdens de Open Dag een gratis india-
nenhoofdtooi maken. 

Bezichtiging van het Cactuspark met 
onder andere de attracties Cactus 
Piramide, ambachtelijke schoenma-
ker, doorsnede van een historische 
boerderij, authentieke sierpoppen, 
duizenden soorten cactussen, Desert 
Express, Thomastrein, Kindertuin en 
buitenissige natuurfoto’s van Hanno 

van der Meulen, kost de normale 
entree: volwassenen vijf euro en kin-
deren drie euro per persoon. Hierbij 
ontvangt men op 3 juni een gratis 
consumptiebon. 

Voor meer informatie: Familiepark 
Cactus Oase, Jongermanssteeg 6, 
Ruurlo, tel. (0573) 451817 of zie de 
website: www.cactusoase.nl. 

Familie Park CactusOase is het hele 
jaar geopend.

Presentatie van nieuw boek van Jeroen Vogtschmidt

Open Dag Indian Art Gallery 
Familiepark CactusOase
Ruurlo - Op zondag 3 juni is er een Open Dag van de Indian Art Gal-
lery in Familiepark Cactus Oase. De kunstenaar en schrijver Jeroen 
Vogtschmidt is dan aanwezig met nieuwe, originele en gedetailleerde 
indianenschilderijen. Deze dag presenteert hij ook zijn nieuwe boek 
‘Het volk van Yusn’. Dit boek behandelt de cultuur en geschiedenis van 
de Chiricahua Apaches.

Op 21 april 2012 heb ik mijn diploma Medische Ba-
siskennis behaald, wat betekent dat ik nu ben aan-
gesloten bij een beroepsvereniging als paramedisch 
therapeut. Daarmee bied ik u een waarborg voor een 
deskundige behandeling en een (gedeeltelijke) ver-
goeding bij uw zorgverzekeraar. Dit is wel afhanke-
lijk van uw zorgverzekeraar. Deze opleiding is speci-
aal ontwikkeld voor therapeuten die tegemoet willen 
komen aan de eisen van beroepsverenigingen en ver-
zekeraars uit het vakgebied van de complementaire 
(aanvullende) geneeswijzen. Bovendien kan ik zo be-
ter communiceren met artsen en specialisten om u 
zo nog beter te kunnen ondersteunen.
Tevens heb ik op 27 april 2012 de licentie behaald 
voor het spel ‘Coachee!‘. Het is een zeer gevarieerd 
spel, waarbij tijdens het spelen veel informatie wordt 
verkregen over het kind, de hulpvraag en de situatie 
waar het kind zich in bevindt. Vragen en opdrach-
ten vanuit verschillende thema’s komen aan bod. In 
deze regio ben ik de enige therapeut die dit spel mag 
inzetten.

Ook werk ik voor volwassenen als ontspanningsthe-
rapeut. Stress is een veelvoorkomend verschijnsel in 
onze huidige maatschappij. Vrijwel iedereen kent 
stress uit eigen ervaring of heeft het waargenomen bij 
anderen en kan daarom wel beschrijven wat het on-
geveer inhoudt. Vooral bij het behandelen van stress 
en lichamelijke klachten door stress kan ik u onder-
steunen als ontspanningstherapeut. Ik spoor tijdens 
de counselingsessies de geestelijke oorzaak van de 
stress bij u op en de klachten bespreken we middels 
therapeutische gesprekken. Daarnaast verminder ik 
op lichamelijk niveau de verschijnselen van stress met 
ontspanningsmassages. 

 
Bel gerust voor een intakegesprek: 06-2762 3953 of 
neem een kijkje op mijn website zithetzo.nl
Zet vandaag de stap naar leven vanuit ontspanning 
in plaats vanuit spanning!

Advertorial

Nieuwe ontwikkelingen bij ?ZithetZo!
Symone Boerstoel van ?ZithetZo!  heeft de afge-
lopen maanden niet stilgezeten en zodoende zijn 
er een aantal nieuwe ontwikkelingen tot stand 
gekomen…..
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Weevers Grafimedia is o.a. uitge-
ver van de Groenlose Gids en heeft 
daarnaast een brede schakering aan 
specialiteiten in huis, zoals ontwerp, 
internetdiensten, sign, digitaal en off-
setdrukken en afterpress. Bij elk van 
de vijf vestigingen van Weevers kan 
men hiervoor terecht. 

Sinds kort worden ook audiovisuele 
producties aangeboden aan klanten 

voor bedrijfs- of productpresentaties 
voor beurzen of Youtube.
Bij de vestiging in Groenlo ligt de na-
druk op het uitgeven van Groenlose 
Gids, specials en druk- en printwerk.
Weevers Grafimedia heeft in totaal 
vijf vestigingen en is een middelgroot 
grafisch bedrijf met in totaal 75 mede-
werkers. Het bedrijf is gecertificeerd 
voor ISO 9001, ISO 14001, duurzaam 
inkoop en FSC. Dit staat voor een ge-

certificeerd kwaliteits- en milieube-
heersysteem, duurzaam produceren 
en verantwoord bosbeheer voor de 
papiergrondstof. Naast de vestiging 
in Groenlo, de hoofdvestiging in Vor-
den is er een ontwerpbureau en stu-
dio voor webdesign in Zutphen, een 
digitale drukkerij in Lichtenvoorde 
en een verkoopkantoor in Zelhem.

De officiële opening van het nieuwe 
pand in Groenlo vindt na de zomer-
vakantie plaats, maar u bent vanaf 
heden reeds van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen in ons 
nieuwe pand. Wij ontvangen u graag 
en vertellen u met veel plezier over 
alles wat wij in huis hebben.

Weevers Grafimedia op nieuwe plek
Weevers Grafimedia eerste gebruiker van 
’t Princen Quartier

Groenlo - De afbouw van ‘t Princen Quartier is een jaar vertraagd van-
wege faillissement van de eerste aannemer, daarna heeft Meekes Bouw 
de klus afgemaakt. De medewerkers van Weevers Grafimedia zijn zeer 
tevreden over het eindresultaat. Het is een zeer prettige ruimte om in 
te werken en dat op een prachtige locatie aan de Ziekenhuisstraat 1 
in Groenlo.

V.l.n.r.: Nick Oostendorp, Bianca Eggink, Tonnie Zieverink, Gerhard Weevers en Cecile Raben.

In de editie van dit jaar staan de B-
Junioren weer op het veld. Er zal wor-
den deelgenomen door acht teams 
waarbij bijna alle verenigingen van 
de gemeente Bronckhorst zijn verte-
genwoordigd. Naast het B-team van 
v.v. Zelhem zijn dat Zelos B1, Zelos 
B2, Pax B1, Wolfersveen B1, Halle B1, 
HC ’03 B1 en SBC ‘05 B1. 
Het toernooi start om 09.30 uur. Er 
wordt gespeeld in twee poules van 
vier ploegen, waarbij de nummers 1 
en 2 van de poules in de halve finale 
spelen om de plaatsing voor de kleine 
of grote finale. Vervolgens spelen alle 
teams tussen 12.30 en 14.15 uur hun 
eigen ‘finale’ voor de eindrangschik-
king van het toernooi.
De finalewedstrijden om de derde 
en vierde plaats en de ‘grote’ finale 
zullen geleid worden door de top-
scheidsrechter Serdar Gözübüyük. 
Serdar is de jongste scheidsrechter 
(26 jaar) in de eredivisie en staat mo-
menteel bekend als één van de beste 
scheidrechters van Nederland. Al op 
22-jarige leeftijd debuteerde hij als 
jongste debutant ooit in het betaalde 
voetbal met een wedstrijd in de eerste 
divisie en twee jaar later in de eredi-
visie met de wedstrijd Heracles Al-
melo tegen ADO Den Haag. Vanaf dit 
jaar staat hij ook op deinternationale 
FIFA scheidsrechterslijst. Zijn bedrijf 
‘Sport-Connecting-Us’ heeft onder 

andere als doel om jongeren inzicht
te geven in hun eigen gedrag en in
gedrag dat nodig is om doelen te be-
reiken om succesvol te kunnen wor-
den. Met sport als voorbeeld wil hij
jongeren helpen om ‘hun dromen te
realiseren’. Op de foto Serdar tijdens
een presentatie bij de Graafschap. 
Voetbalvereniging ‘de Graafschap’
verleent medewerking aan het toer-
nooi door keepers beschikbaar te 
stellen voor de strafschoppenseries,
die een onderdeel van het toernooi
vormen in de strijd om de penaltybo-
kaal. Daarnaast kiezen scouts van de
vereniging ‘de beste speler’ van het
toernooi. Naast de beste speler van
het toernooi is er ook een beker voor
het meest sportieve team beschik-
baar. Burgemeester Aalderink van de
gemeente Bronckhorst zal de prijzen
uitreiken, waarbij ook de politieke
partijen van de gemeente Bronck-
horst betrokken zijn. Het toernooi is
mede mogelijk gemaakt door diverse
sponsoren, waarbij de Rabobank als
hoofdsponsor en Totaalsport sub-
sponsor optreden.
Toeschouwers zijn zaterdag 2 juni 
van harte welkom op sportcomplex 
‘de Pol’ in Zelhem. De toegang is
gratis. In verband met het ‘Zelhem
aLive’ evenement is de ingang tot het
sportcomplex die dag verplaatst naar
de Halseweg.

Bronckhorst B-Jeugd 
toernooi bij VV Zelhem

Zelhem - Zaterdag 2 juni wordt op de voetbalvelden van sportpark ‘de
Pol’ de vierde editie van het Bronckhorst B-Jeugdtoernooi gespeeld. 
Vanaf 2009 organiseert Voetbalvereniging Zelhem jaarlijks een voet-
baltoernooi voor jeugdelftallen in de gemeente Bronckhorst. In 2009
en 2010 voor de B-jeugd en vorig jaar voor de A-jeugd.

D’n Uuthook is een ongeveer vierdui-
zend vierkante meter grote tuin en 

bestaat uit drie gedeelten met gazons 
die door bloemborders worden om-

ringd. Ook is in iedere gedeelte een 
vijver aangelegd. De tuin is maandag 
28 mei van 10.30 tot 17.00 uur open 
voor het publiek.

Open tuin 
D’n Uuthook ’t Ruurlose Broek

Ruurlo - Op tweede pinksterdag (maandag 28 mei) heeft de familie 
Schepers aan de Morsdijk in ’t Ruurlose Broek haar tuin ‘D’n Uuthook 
weer opengesteld voor iedereen die de tuin eens wil komen bekijken.

D’n Uuthook is een ongeveer vierduizend vierkante meter grote tuin en bestaat uit drie gedeelten met gazons die door bloemborders 
worden omringd. De lengte van de route is circa 25 kilo-

meter en het eindpunt is bij de fami-
lie Bosch aan de Scharfdijk 2 in Var-
ssel. Bij de prijs is een versnapering
tijdens de pauze en een consumptie
op het eindadres inbegrepen. Graag
tot ziens op 3 juni.

Zondag 3 juni

Fietstocht
Varssel - Op zondag 3 juni orga-
niseert de fietscommissie van 
Volksfeest Varssel haar jaarlijkse 
fietstocht. U kunt zich voor deze 
tocht inschrijven tussen 13.30 en 
14.00 uur bij de Varsselse school 
aan de Zelledijk.

Wat is: A. Spochtereg: Met (bruine) vochtvlekken.
  “Na aldee lange jaoren waren ziene beuke op den zolder 

spochtereg ewoddene.”

 B. Echtersteveuren (uutspr. ‘techasteveuren): Achterstevo-
ren. “I’j hebt owe brunte ‘techtersteveurn an.”

 C. Kelde: Kou. “De kelde is nog neet veurbi’j.
  “Kelde in de hande, Kelde in de hakken”. Winterhanden, 

Wintervoeten. “Wat kelde keert, keert ok hette, zeg i’j um  
an te geven da’j klere dee tegen de kelde bunt ok good met 
warm weer dragen könt”.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?
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vrienden koopavond
15% extra korting  
op bijna alles*

woensdag 30 mei 18.00 - 21.00 uur

Ook op lopende acties, zoals alle onderbroeken 2+1 gratis.

15% 

extra

korting 
% 
tra

rting 15% 

extra

korting 

*  Kijk voor de actievoorwaarden op hema.nl

HEMA Hengelo,  Raadhuisstraat 21B
Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

25% korting
op alle schoenen  

en sandalen
* met uitzondering van klantenkaart en waardecheque

 LET OP ! SPECIALE VRIENDENKOOPAVOND 

WOENSDAG 30 MEI IN HENGELO VAN 18.00 TOT 21.00 UUR

SCHOOL VOOR 
INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Opleidingen

Informatiemiddag 10 juni,
hotel Ruimzicht, Zeddam

www.siomariamajoor.nl
Tel. 0314–381084 

Hoe wilt ú 
wonen?
Expert op woongebied bij aan-, verkoop
of taxatie van uw woning!

Riethuisweg 6

7251 RE Vorden

t. 0575 - 55 54 85

info@wonenenwaarde.nl

www.wonenenwaarde.nlFokelies Veenendaal-Jacobs
NVM-makelaar en taxateur o.z.

Waardebon
1 keer gratis gebruik

van de Vacu Step

op vertoon van 
deze advertentie

De zomer in met 1 à 2 maatjes 
minder

Nijverheidsweg 2-4
7021 BX  Zelhem
Tel. 0314-625763
Bij geen gehoor: 06-51981150 www.allinshape.nl

1e Pinksterdag

Rock In
Roll Out

De Covik
i
n
z
a
m
e
l
i
n
g

Landbouwplastic en -folie inzameldag

Zaterdag 26 mei 2012
houden wij onze jaarlijkse inzameling. Tussen 9.00 en 16.00 uur kunt u het plastic- en/of 

wikkelfolie aanleveren aan de Covikseweg 3 te Steenderen.

Alleen schone en gebundelde pakketten plastic kunnen worden ingenomen!

ps. De Covik heeft nu een nieuwe Claas rondebalenpers en wikkelcombinatie. De balen hebben een door-
snede van ± 150 cm. Het voordeel van deze pers is dat hij wat makkelijker minder droog gras kan persen.

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!!
Mooie Hollandse Bloemkool 0.99 per stuk

Malse Sla met Komkommer samen 0.99
Sappige sinaasappelen 15 voor 1.50

Mooie harde Elstar appelen v.a. 3 kilo 1.99
Volop heerlijke verse Asperges

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



10 x IN UW KEUKEN*

Wijziging in maten, kleur en 
samenstelling apparatuur is mogelijk!

Tel. 0544 461917  

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 21.00 UURBatterij 10 - 12  Groenlo

WWW.MEGASTOREGROENLO.NL *Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten. Vraag naar de actievoorwaaren in de winkel.

5 9,95 m 2 

Wandtegel grijs 
of beige glans
20x25 cm 
van 16.50

5 22,50 m 2 

Vloertegel black
60,4x60,4 cm 
van 32,50

Volg ons op Facebook

9998,-

Keuken compleet 
incl. 10 X SIEMENS
van 20.249,- voor

Tel. 0544 760001  

nieuw!

Genieten ... van de super lage prijzen bij Badisign

3 850,-

BADMEUBEL LOA
Glazen front, 

leverbaar in diverse 
kleuren en maten.

VANAF

Stuntprijzen bij MEGA
store
GROENLO

keukens • sanitair • tegels

van 11.00 t/m 16.00 uur
2e Pinksterdag open!

wegens succes 
verlengd!

Restant
verkoop

5 18,95 m 2 

Wandtegel
30x60 cm 
wit glans of mat
van 26,50

Tel. 0544 476170

BETTING RESSING
TEGELS & NATUURSTEEN

wegens succes 
verlengd!



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ASSEMBLAGEMEDEWERKER 
MACHINEBOUW M/V 
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO925842 

Werkzaamheden
Voor een bedrijf gespecialiseerd in de machinebouw zoeken wij 
meerdere assemblage medewerkers. Je gaat zelfstandig construc-
ties voor machines samenstellen volgens specificatie en tekening. 
Hierbij assembleer je en verricht je bankwerkzaamheden. Het be-
treft een veelzijdige en uitdagende functie in dagdienst.

Functie eisen
-  Ervaring met machinebouw;
-  Tekening kunnen lezen;
-  Zelfstandig kunnen werken.

ACCOUNTMANAGER SPANJE M/V 
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK925385

Werkzaamheden
Samen met enkele collega’s ben je verantwoordelijk voor de 
verkoop in Zuid-Europa. Jouw aandachtsgebied is Spanje. Na een 
korte inwerkperiode - 1 seizoen - ben je verantwoordelijk voor het 
totale verkooptraject: van offerte tot en met after-sales. Je hebt 
je eigen portefeuille van klanten waar jij verantwoordelijk voor 
bent. Een belangrijk onderdeel van je functie zal zijn het zelfstan-
dig acquireren van nieuwe accounts. Je adviseert klanten, voert 
onderhandelingen over prijzen en condities en bewaakt gemaakte 
afspraken. Onderdeel van je functie is het zelfstandig bezoeken van 
(inter)nationale beurzen en klanten.

Functie eisen
-  HBO diploma (commerciële richting);
-  Ervaring (2 tot 4 jaar) in een soortgelijke functie/ retailsector:
-   Goede beheersing van de Spaanse taal (of je bent native speaker);
-   Je combineert bovengenoemde voorwaarden met flexibiliteit en 

stressbestendigheid;
-   Uitstekend commercieel gevoel, een goed administratief inzicht, 

kennis van Office-programma’s.

JUNIOR LAY-OUT ENGINEER M/V 
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK925801

Werkzaamheden
Voor een internationale organisatie met een informele werksfeer 
zijn we op zoek naar een Junior Lay-out Tekenaar. Je bent verant-
woordelijk voor het vervaardigen van commerciële en technische 
lay-outs. Je werkt samen met de afdeling Verkoop t.b.v. het uitwer-
ken van offertes en opdrachten.

Functie eisen
-  Afgeronde MBO opleiding richting Werktuigbouwkunde;
-  Je beheerst 2D of 3D CAD (Solid Works of AutoCAD ME-10);
-  Goede beheersing van de Engelse taal.

SOFTWARE PROGRAMMEUR M/V 
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK925813 
Werkzaamheden
Je ontwerpt, maakt en test besturingssystemen. Vaststellen en 
beheren van technische specificaties en softwareversies. Oplossen 
van problemen m.b.t. elektronica en software, zowel intern als 
incidenteel extern bij klanten.

Functie eisen
-   HTS opleiding richting elektronica of informatica met affiniteit 

voor mechanica;
-  Kennis van elektrotechniek, elektronica en computertechniek;
-  Kennis van C of C++ en PLC;
-  Goede beheersing van de Engelse taal.

SOFTWARE ENGINEER M/V 
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VMK925821

Werkzaamheden
Je begeleidt en test en verbetert besturingssystemen intern en 
extern. Met de nadruk op extern bij onze klanten wereldwijd. 
Analyseren en oplossen van complexe problemen in de bestu-
ringssystemen intern en extern. Terugkoppeling van de mogelijke 
verbeteringen en oplossingen naar R&D.
Je beschikt over een HTS opleiding richting elektronica of infor-
matica met affiniteit voor mechanica. Kennis van elektrotechniek, 
elektronica en computertechniek. Kennis van C of C++ en PLC. Bij 
voorkeur enkele jaren ervaring met software ontwikkeling. Beheer-
sing van de Engelse taal.

Functie eisen
-   HTS opleiding richting elektronica of informatica met affiniteit 

voor mechanica;
-  Kennis van elektrotechniek, elektronica en computertechniek;
-  Kennis van C of C++ en PLC;
-  Bij voorkeur enkele jaren ervaring met software ontwikkeling;
-  Goede beheersing van de Engelse taal. 

Sinds 1958 is Polyketting in Zelhem een begrip op het gebied 
van transportkettingen en transportsystemen. Binnen Polyketting 
BV houden wij ons bezig met de volgende productactiviteiten:
 Ontwikkelen en bouwen van complete transportsystemen;
 Het ontwikkelen en bouwen van buffertafels;
 Handel in transportkettingen en toebehoren; 
 Vervaardigen en monteren van transportrollen;
 Laseren en kanten van onderdelen ook voor derden.

Met een team van 35 medewerkers verzorgen wij de marketing, 
verkoop,  engineering, fabricage, assemblage en installatie van 
transportsystemen. Of het nu gaat om eenvoudige aangedreven 
rollenbanen of om complete geavanceerde en computerge-
stuurde transportsystemen. Onze organisatie kenmerkt zich 
door weinig verloop. Er heerst een grote mate van collegialiteit 
en een prettig Achterhoekse informele werksfeer. Onze mensen 
hebben hart voor hun vak en een positieve instelling. Na een 
turbulente periode groeien wij  weer en bieden wij kansen voor 
wie zich verder wil ontwikkelen. 

Vind jij uitdaging in het optimaal laten functioneren van mede-
werkers? Dan bieden wij jou de kans de uitdaging op te pakken. 
Per direct zijn wij op zoek naar een:

Productieleider
Functie omschrijving:
 Het organiseren, aansturen en controleren van de voorberei-

ding en uitvoering van de orders
 Aansturen van de volgende afdelingen: productie, montage, 

engineering, magazijn, plaatbewerking, besturing; 
 Verantwoordelijk voor de personele bezetting;
 Bewaakt de projectresultaten;
 Analyseert en lost voorkomende problemen van technische, 

logistieke, organisatorische en personele aard op;
 Stemt werkzaamheden af met andere afdelingen als Sales, 

Engineering, Assemblage en logistiek;
 Neemt deel aan gereguleerd overleg;
 Onderhoudt contacten met leveranciers en klanten;
 Bewaakt en stuurt op het financieel resultaat en kwaliteit;
 Is verantwoordelijk voor een juiste implementatie van het 

nieuwe ERP systeem.

Functie eisen:
 Afgeronde HTS opleiding WTB of gelijkwaardig;
 Kennis van metaalindustrie en productieprocessen in de 

machinebouw;
 Ruime ervaring als leidinggevende in soortgelijke omgeving;
 Ervaring met ERP systemen bij voorkeur Ridder.

Belangrijke persoonskenmerken
 Zelfstandig
 Daadkrachtig 
 Oplossingsgericht
 Praktisch ingesteld
 Communicatief 
 Teamplayer
 Kent de Achterhoekse mentaliteit 

Software Engineer
Functie omschrijving:
 Ontwerpen en bouwen van applicaties 
 Programmeren en testen van programmatuur 
 Analyseren van problemen en zoeken naar technische oplos-

singen 
 Implementeren van software in bestaande en nieuwe machi-

nes
 In bedrijfstellen van transportsystemen op locatie 
 Schrijven van functionele en technische specificaties van 

installaties
 Het verzorgen van service, support en oplossen van storingen 

bij klanten
 Opstellen van gebruikshandleiding

Functie eisen:
 Afgeronde MBO+ opleiding bij voorkeur elektrotechniek
 Kennis van besturingsprogramma’s, Siemens S7, Scada, Allen 

Bradley 
 Goede beheersing van Duits en Engels 
 Kennis en ervaring met de MS-Office pakketten Word, Excel 

en Outlook
 Bereid tot overnachten 

Belangrijke persoonskenmerken
 Innovatief
 Analytisch
 Oplossingsgericht
 Flexibel 
 Proactief
 Teamplayer

Hardware Engineer 
Functie omschrijving:
 Vormgeven elektrotechnische projecten
 Besturingssystemen ontwerpen met bijhorende elektrotech-

nische schema’s aan de hand van de technische specificaties 
en in overleg met de software engineer.  

 Opstellen besturings lay-out 

Functie eisen:
 Afgeronde MBO opleiding bij voorkeur Elektrotechniek of 

Mechatronica 
 Ruime ervaring in panelen / kastenbouw
 Kennis van E-plan 
 Kennis van besturingstechniek in de machinebouw 
 Kennis en ervaring met de MS-Office pakketten Word, Excel 

en Outlook
 Definiëren van standaard hardware oplossingen als kast lay-

out, klemmenstroken en bekabeling

Belangrijke persoonskenmerken
 Resultaatgericht
 Accuraat 
 Teamplayer 

Ons aanbod voor deze functies:
Platte informele organisatie met korte communicatielijnen
Uitdagende en zelfstandige functie
Salaris passend bij niveau en ervaring
Mogelijkheid tot vast dienstverband
Mogelijkheid om door middel van opleiding en trainingen je 
verder te ontwikkelen

Reacties:
Stuur of mail uw brief met Curriculum Vitae voor 8 juni 2012 
naar: Polyketting BV
 t.a.v. Thea van de Zand
 Postbus 35
 7020 AA Zelhem
 t.vandezand@polyketting.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thea van de 
Zand, HR manager 0314 622141 of kijk op www.polyketting.nl

Voor onze vestiging in Zutphen zijn we op zoek naar een programmeur voor de websites 

die wij ontwikkelen in opdracht van onze klanten.

De persoon die binnen ons profi el past, houdt van openheid en voelt zich thuis in een 

dynamisch bedrijf waarin de gemoedelijke Achterhoekse sfeer behouden is gebleven. 

Iemand die zelfstandig kan werken met een klantvriendelijke en commerciële instelling 

en verantwoording durft te nemen.

Om deze functie succesvol te kunnen uitvoeren voldoet u minimaal aan de volgende 

voorwaarden en heeft u goede kennis van:

- HTML(5)/CSS(3)

- PHP/MySQL (OOP/MVC)

- XML

- Javascript (jQuery en AJAX)

- Wordpress (schrijven van plugins, thema’s etc.)

- Joomla

- SEO

- CMS Made Simple en Magento is een pre

- CodeIgniter is een pre

Verder bent u leergierig, bouwt u mee aan een hecht team, hebt u geen negen tot vijf 

mentaliteit en beschikt u over goede communicatieve vaardigheden voor contacten met 

klanten.

Wekt deze advertentie uw interesse? 

Stuur ons uw sollicitatie en CV t.a.v. de heer L.G. Weevers, via vacatures@weevers.nl

Nieuwstad 57

7201 NL Zutphen

Tel. (0575) 55 73 10

Internet: www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset drukken afterpress

Wie Wil bij Weevers Werken?

Webdeveloper m/v

Weevers Grafi media is gevestigd in Vorden, Zutphen, Lichtenvoorde, Groenlo en 

Zelhem. Een familiebedrijf, opgericht in 1936 en sinds 1965 in eigendom van de familie 

Weevers.

De organisatie met 78 medewerkers is totaalleverancier van concept & ontwerp, 

internetdiensten, AV producties, sign, offset- en digitaal drukwerk en uitgever van de 

plaatselijke weekbladen Contact, Elna en Groenlose Gids en nieuwsportal Contact.nl.

Wij zijn op zoek naar een fulltime



Het was een supermuzikale avond. 
De band Pluto 34 met Pim, Niels, Sil 
en Jerry warmde het aanwezige pu-
bliek al lekker op. Dave Cortvriend, 
Jos Teunis, Jeroen Baars, Robin Brink-
man en Sacha Reulink startten rond 

de klok van elven met hun allerlaats-
te set als Mash. 

De allermooiste en leukste num-
mers waren bijeengezocht voor dit 
afscheid en’Let me entertain you’ 

was nog maar het begin. Klassiekers 
zoals ‘Use Somebody’, ‘Moves like Ja-
gger’, ‘Jump’, ‘Smells like teen spirit’, 
‘L’Amour Toujours’ en het voor Je-
roen weggelegde ‘Fire, water, burn’. 
Maar ook Nederlands repertoire zo-
als ‘Viva Hollandia’, ‘De Woonboot’ 
en ‘M’n fiets is gejat’ werden nog een 
keer gespeeld. 
Polonaises werden door de zaal ge-
lopen, geroeid in boten op de grond, 
gedanst en gesprongen. 

Na mooie momenten op het podium 
gingen de heren weg. 
Toch kreeg het vaste publiek en de 
fans nog een rock toegift, met onder 
andere ‘Killing in the name of’ en het 
echte slotnummer ‘With or without 
you’. 

Sacha bedankte namens de band de 
ouders die de bandleden altijd mu-
zikaal hebben gestimuleerd, hun 
geluidsmensen en de vele fans die 

hen altijd steunden. Een emotioneel
moment, als de Mashleden elkaar bij
de schouders pakken voor een diepe
buiging, met daarna een welgemeend
applaus voor de zaal. De familieleden
werden naast het podium bedankt. 
DJ Mike sloot de avond af, terwijl de
huilende fans probeerden te wennen
aan het feit dat het echt het laatste 
optreden was van hun Mash. 
Foto’s van de laatste set van Mash 
staan op www.contact.nl

Mash Bedankt!

Steenderen - “Wij waren Mash, tot ziens!” Met deze laatste woorden 
verlieten de vijf bandleden voorgoed als Mash het podium en stopte 
deze band te bestaan. De muzikanten sloegen de armen om elkaars 
schouders als dank voor 7,5 jaar vriendschap en maakten een diepe 
buiging voor het publiek. Familieleden werden bedankt. Fans huilden.

“Wij waren Mash, tot ziens!”

Rens te Stroet uit Keijenborg reed 
deze week de Olympia Tour en be-
haalde een verdienstelijke 37eplaats 
in het algemeen klassement, hij reed 
in een etappe in de massaspurt naar 

een 7e plek. Zeker voor Rens zit er 
nog veel meer in, hij zal volgend jaar 
dan ook gaan voor een nog hogere 
klassering. De RTVer Martin Weijers 
uit ‘s-Heerenberg reed een criterium 

in Noordwolde en finishte daar als 
24e. Ook reden er RTVers mee in een 
tocht te Steenderen. Deze ging naar 
Montferland naar het Duitse Hoog 
Elten, vandaar uit reden de RTVers 
rechtstreeks naar de Posbank om ex-
tra kilometers te maken. Een goede 
test voor Vordenaar Bert Kromkamp, 
hij gaat namelijk deelnemen aan de 
“Tour des Alpes”. Uiteindelijk had-

den de renners bij thuiskomst 140 
kilometers in de benen.
Op woensdag avond voor Hemelvaart 
reed de RTV het gezamenlijke club-
kampioenschap. Hier werd door de 
wind en over de keien gereden. Dit 
maakte de wedstrijd extra zwaar. Het 
peloton viel uiteindelijk in diverse 
groepen van drie renners uiteen, met 
daarachter het restant van de groep. 

Winnaar werd Felix Wolbert uit
Hengelo voor Simon Bargeman uit
Kranenburg. Vordenaar Eric de Greef
werd derde, 4 Peter Makkink, 5 Mar-
tin Weijers, 6 Gerbert Ketting, 7 Rudi
Peters, 8 Bert Kromkamp, 9 Kevin v
Kesteren. Laatstgenoemde blijft nog 
voor 1 jaar in het bezit van de Harry
Grotenhuys trofee en was daar zeker
verguld mee.

Opnieuw RTV’ers van voren
Wichmond - Hengeloer Peter Makkink kwam afgelopen weekend in 
Rijssen aan de start en reed daar naar een knappe 5e plaats. Voor Pe-
ter als niet spurter een zeer goede uitslag, hij pakte in deze wedstrijd 
ook het klassement.

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

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een internationaal productiebedrijf in Zutphen zijn wij per 
direct op zoek naar een ervaren: 

PRODUCTIELEIDER M/V
Fulltime – vacaturenr. VIO924732

Samen met het productieteam (Ploegleiders, Quality Supervi-
sor, Chef TD, Lean Manufacturing Promotor) draagt u zorg voor 
een adequate productieorganisatie op korte en lange termijn, 
zodat de geplande volumes tijdig en conform de gestelde kwali-
teitseisen worden geproduceerd tegen minimale kosten. U bent 
de stuwende kracht achter het continue verbeterprogramma 
binnen deze fabriek. U levert input voor het productiebeleid 
en zorgt voor de realisatie daarvan binnen de wettelijke milieu 
en kwaliteitsvoorschriften. U draagt in dat kader eveneens 
zorg voor een correct budgetbeheer en de uitvoering van het 
arbo- en personeelsbeleid volgens de  geldende richtlijnen en 
procedures. U neemt deel aan verbeter- en projectteams en 
bent lid van het Management Team.

U beschikt over minimaal een HBO opleiding (bedrijfskundige 
of technologische), aange¬vuld met meerdere jaren ervaring in 
een soortgelijke functie. Kwaliteitsbewustzijn en procesbeheer-
sing staan hoog in uw vaandel. U beschikt over uitstekende 
communicatieve eigenschappen, bent pragmatisch ingesteld 
en continu op zoek naar verbeteringen. U bent een mens- en 
resultaatgerichte manager en beweegt u gemakkelijk op alle 
niveaus en weet mensen voor uw ideeën te winnen. U hebt 
ervaring met Lean Manufacturing.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. Te-
lefoonnummer: 0575 – 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

      ECOTRANS BV
    Onze chauffeur maakt het verschil !
 Ecotrans B.V. te Vorden is een transportbedrijf met
 een modern wagenpark. Met name in het transport 
 van bulkgoederen voor de agrarische sector heeft 
 Ecotrans extra deskundigheid en ervaring in huis.

 In verband met de toename van onze activiteiten 
 zoeken wij op korte termijn een:

full time en een part time 

Bulkwagen chauffeurs 
Wat verwachten wij van een sollicitant: 
 * rijbewijs B,C,E en chauffeursdiploma 
 * ervaring in het bulkvervoer is een pré

 * zelfstandigheid, positieve houding en betrokkenheid,
   een collega die bij ons team past.
 * overnachten indien nodig.

 Wij bieden:

 * goede arbeidsvoorwaarden 
 * contractmogelijkheid van 0 tot 40 uur. 

 Heeft u belangstelling voor één van deze functies, 
 stuur dan uw sollicitatie binnen 10 dagen aan:
                  Ecotrans B.V.
                  Ambachtsweg 18
                  7251 KW  Vorden
                  t.a.v. mevr. C. Kolkman
of mail naar info@ecotrans.nl
aquisitie na aanleiding van deze advertentie word niet op prijs gesteld.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 21 van 22 t/m
26 mei 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


