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Men kon een Wereldwinkelontbijt 
winnen. De gelukkige prijswinnares 
was mevrouw Woltjer uit Lochem. 

Zij ontving uit handen van Ria Aart-
sen voorzitter van de Wereldwinkel 
Vorden afgelopen week haar prijs.

Winnares wereldwinkel ontbijt-
pakket 
actie
Vorden - Rond Moederdag en 
Wereldwinkeldag is er in de We-
reldwinkel Vorden een ontbijt-
pakketten actie geweest met een 
verloting.

De bezoekers kunnen kiezen uit ruim 
dertig soorten (Italiaans) schepijs. In 
de salon ook zitjes om ook ‘binnen’ 
van een ijsje te kunnen genieten. Ook 
kan men er terecht voor een kop kof-
fie/thee en in de vitrines een ruime 
sortering bonbons. ‘Gemaakt in ei-
gen land en in een ijssalon is de ver-
koop van ijs en bonbons een gebrui-
kelijke combinatie’, zo legt Daniëlle 
uit. In 2002 startte het paar met een 
videotheek, die ‘liep als een trein’. 
Daniëlle: ‘Op gegeven moment nam 
de interesse om een film te huren 
duidelijk af. Met name het internet 
en de invoering van dvd’ s waren de 
oorzaak. Trouwens we houden er nu 
al rekening mee dat ‘straks’ het hui-
dige gedeelte van de videotheek ook 
gaat verdwijnen. We zullen dan de 
ijssalon verder uitbreiden en bijvoor-
beeld ook gebak/vlaaien gaan serve-
ren’, zo zegt ze. Achter de salon, de 
werkplek van Adri. Daar staat o.m. 
een ketel met een capaciteit van 120 
liter. ‘Hier maak ik de basismix voor 
het ijs. Hier kan ik telkens 3,5 liter 
vloeibaar ijs aftappen. Daarna wordt 
de smaak toegevoegd en vervolgens 
wordt er in de grote afdraaimachine 
het uiteindelijke schepijs gemaakt’, 
aldus Adri, die inmiddels voor het vol-
tooien van dit proces enkele cursus-
sen heeft gevolgd. Achter de ijssalon 
‘Lekker’ een paar meter naar ‘achter’ 
aan het Kerkepad het ijsbuffet waar 
Jan ter Huerne (de vader van Daniëlle) 
al vanaf 1978 softijs maakt en ver-
koopt. Dus een duidelijk verschil met 
het ‘schepijs’ van zijn dochter. ‘Hoe 

het allemaal gaat uitpakken weet ik 
niet, wellicht dat ik het minder druk 
krijg. En dat is juist ook de bedoe-
ling. Geen enkel probleem, het blijft 
in de familie’, zo zegt Jan lachend. 
De plannen om in de videotheek ook 
een ijssalon met schepijs te beginnen 
dateren al van enkele jaren terug en 
kwamen in een stroomversnelling 
toen ‘buurman’ De Rotonde besloot 
te stoppen met de verkoop van schep-
ijs. ‘De klanten kunnen nu kiezen en 
dat is prachtig’, zo zegt Jan ter Huerne 
enthousiast. Op de plek waar thans de 
videotheek, de ijssalon, het ijsbuffet 
en het daarachter gelegen cafetaria 
is gevestigd, was in de vorige eeuw 
het bedrijf van de broers Gerrit en 
Jan Groot Obbink gevestigd.  benzine-
pomp, rijwielhandel en een smidse). 
Toen de broers al geruime tijd waren 
gestopt, kocht Jan ter Huerne zo rond 
1980 het gehele ‘terrein’ en panden 
op. Een paar jaar daarvoor was hij 
trouwens al met de verkoop van ijs 
gestart. Op de plek van de smederij 
verrees een cafetaria d ’Olde Smidse 
genoemd , met daarachter een zaaltje 
dat plaats bood aan circa 60 personen 
en dat ook dienst deed als clublokaal 
van de plaatselijk damclub . En wat 
zo leuk is, ooit heeft hier op deze plek 
mijn over- grootmoeder gewoond. Zij 
had zeven dochters, waarvan er één 
trouwde met een zekere ter Huerne, 
de vader van mijn vader, dus mijn 
opa en nu anno 2011 opnieuw ‘Ter 
Huerne’s‘ op deze plek, prachtig toch. 
‘Het ijsbuffet en het cafetaria runde ik 
samen met mijn vrouw Henny. Toen 
Henny onverwacht overleed heb ik 
het cafetaria een paar jaar later eerst 
verhuurd en daarna verkocht. Het 
werd mij allemaal te veel’, zo zegt hij. 
Het ijsbuffet bleef in tact. ‘Het ijs van 
Jan’ werd in de loop der jaren een be-
grip in Vorden en omgeving. Jan: ‘Ik 
denk dat de meeste Vordenaren hier 
al wel eens een ijsje hebben gegeten. 
Toen het vrachtverkeer nog door het 
dorp liep ontstond hier dikwijls een 
verkeersopstopping. Ik kan mij nog 
herinneren dat de chauffeurs van de 
vrachtwagens van transportbedrijf 
Hannink uit Winterswijk, hier altijd 
stopten om een ijsje te eten. Ook veel 
andere passanten. Vrij recent kwam 

‘IJsje eten maakt mensen vrolijker’

Vorden is ijssalon (Lekker) rijker
Vorden - Wie deze week in de Dorpsstraat in Vorden de videotheek van 
Daniëlle ter Huerne en haar partner Adri Groot Nuelend binnenstapt, 
zal verbaast om zich heen kijken. De videotheek is er nog wel, echter het 
merendeel van het pand is veranderd in een ijssalon met de naam ‘Lek-
ker’. ‘We zochten een (zo kort mogelijke) Nederlandse naam en kwamen 
terecht op de naam ‘Lekker’, zo zegt Adri Groot Nuelend lachend.

Adrie Groot Nuelend & Daniëlle ter Huerne.

hier iemand die vertelde dat hij hier 
dertig jaar geleden al met zijn vrouw 
kwam om een kroket te nuttigen. In-
middels is zijn vrouw overleden, maar 
hij komt hier nog altijd voor een ijsje. 
Soms kom ik erachter dat ik, hoewel 
ik de mensen niet van naam ken, ik ze 
toch mis. Zo mis ik al een paar weken 
een man die hier iedere zondagmid-
dag tegen precies de klok van half één 
een ijsje komt eten. ‘Jij hebt het lek-
kerste ijs van Gelderland’, zo zegt hij 
er altijd bij. 

Onlangs verscheen er een artikel in
de krant waarin stond dat ‘een ijsje de
mensen vrolijk maakt’. Dat klopt wel,
zegt Jan, bovendien is het ook een so-
ciaal gebeuren. Dat merk ik hier op
het terras. Daar wordt altijd heel ge-
zellig gebabbeld met elkaar’, zo zegt
Jan die tot zijn vreugde vaststelt dat
de economische crisis beslist geen in-
vloed heeft op de verkoop van ijs. ‘Dat
is een landelijke tendens’, zo zegt hij.
In het ‘pakket’ van zijn dochter dus
dertig soorten schepijs. In het softijs
van vader Jan (die zijn dochter overi-
gens met raad en daad terzijde staat),
negen soorten. ‘Voor de klanten dus
keuze genoeg’, zo zegt Jan ter Huerne
met een big-smile.

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

1 bos
pioenrozen

 3.99

Op de gehele 
collectie!

Kerkstraat 11 Hengelo (gld) tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

tot30%
korting

10%+
extra kassakorting 
op vertoon van de flyer

van deze week.

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

Tel. (0314) 62 00 55

Drie-gangen-aspergemenu
Kop aspergesoep

***
Asperge Hollandse wijze of 

Asperge met zalm
***

IJs met verse aardbeien

 29,50



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

• Aangeboden: Hulp bij 
onderhoud aan tuin en erf 
of andere werkzaamheden. 
Tel. (0575) 461733.

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 29 mei Jongerendienst 10.00 uur, Marije van der Wilt-
Karreman. 19.00 uur Zangdienst “Vorden zingt”, ds. R.S. Perk 
uit Nijverdal. 

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 29 mei 10.00 uur ds. Marianne Benard

R.K. kerk Vorden:
Zondag 29 mei 10.00 uur Eucharistieviering pastoor J. v. Meer 
50 jaar priester

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 28 mei 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 29 mei 10.00 uur, Woord- en communieviering, da-
mes.

Tandarts
28/29 mei W.A. Houtman, Vorden.  tel. 0575 – 55 22 53
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: 06-10465495.
info@noaberhulpzutphen.nl, www.noaberhulpzutphen.nl

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Aanbiedingen geldig t/m maandag 30 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Extra zoete ananas   p.st. 1.49
Hollandse bloemkool  p.st.  1.29
IJsbergsla p.st. 0.99     
Op ons gehele assortiment gesneden 
groenten 3 halen, 2 betalen     
Mexicaanse bonenschotel met gele 
rijst en gratis bakje kool rauwkost
 p.p.  6.95

Vanaf heden opgave mo-
gelijk voor Vrienden van 
Medler Live, op vrijdag 1 juli 
a.s. Soundmix / Playback / 
Live bands. Voor opgave en 
informatie zie:  
www.medlerfeest.nl

�

Vanaf heden opgave mo-
gelijk voor Vrienden van 
Medler Live, op vrijdag 1 juli 
a.s. Soundmix / Playback / 
Live bands. Voor opgave en 
informatie zie:  
www.medlerfeest.nl

�

Dagmenu’s 25 t/m 28 mei
Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-

dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

 8,50. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. Dagmenu 

bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 25 mei
Aspergesoep/Zuricher geschnetzeltes met rösti aardappe-

len en seizoensgroente.

Donderdag 26 mei
½ Haantje met friet, appelmoes en rauwkost / Tiramisu met 

slagroom.

Vrijdag 27 mei
Minestronesoep / Zalmfilet met mosterdsaus, aardappelen 

en seizoensgroente.

Zaterdag 28 mei
Italiaanse cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade /

IJs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen)

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 

of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 

even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Vlaai van de week
Kersenvlaai   6-8 pers.     € 6,75 

Dinsdag = Brooddag
4 broden             voor   € 6,70

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag
3 meergranen naar keuze € 6,75

Weekaanbieding
 Ham-asperge
 broodje  € 1,00
 Roombroodje  € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 24 mei t/m za. 4 juni

Te huur in Toldijk opslag-
ruimte van ca 350 m2. Deur 
3,5 by 3,5 m. 06-38758764

�

Voor onze 3 kinderen 
(7jr,4jr,16mnd)zoeken wij 
een lieve en betrouwbare 
oppas voor 3 dagen per 
week. Je werkt in een fi jne 
omgeving en je hebt veel 
verantwoordelijkheid. 06-
20597614 en spreek gerust 
de voicemail in!

�

Te koop: pup herder. Tel. 
06 - 15 26 76 02
�

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Gezocht: (tijdelijke) woon-
ruimte voor moeder en doch-
ter van 9jr. regio Zutphen en 
omstreken. 0570-626396.

�

Open dagen Tuinen de 
Wiersse za. 28 en zo. 29 mei, 
en do. 2 juni (Hemelvaart) 
van 10.00 -17.00uur. In de 
tweede helft van mei zor-
gen bloeiende rhododen-
drons en azalea’s in de 
‘wilde tuin’ voor een grote 
kleurenpracht. Kinderen tot 
9 jaar gratis. Honden niet 
toegestaan. Lichte maal-
tijden worden geserveerd. 
Rondleidingen elke don-
derdag en iedere 1ste za-
terdag van de maand, (be-
halve open dagen) €7,50 
p.p. vertrek vanaf het ijzeren 
hek aan de Wiersserallee, 
10.30 uur. Extra rondleidin-
gen op zo. 12 en ma. 13 juni 
(Pinksteren) Vertrek 10.30 
en 14.30 uur.  
www.dewiersse.nl

�



Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

In plaats van kaarten
 
Op dinsdag 7 juni 2011 hopen wij 60 jaar getrouwd 
te zijn.
 

Gerrit Groot Roessink
en

Gerrie Groot Roessink
-Klein Sessink

 
Wilt u ons feliciteren dan bent u deze dag van har-
te welkom tijdens de receptie die gehouden wordt 
van 18.00 tot 21.00 uur in Café-Restaurant “Den 
Bremer” Zutphen Emmerikseweg 37 te Toldijk.
 
mei 2011
Broekstraat 2a
7223 KK Baak

Ballonvaren over de 
Achterhoek is genieten!
Bel Paul Kok 0651584145
www.ballonteamgelre.nl

Warm, informeel en 

laagdrempelig.

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

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

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

We hebben ze weer!
Verse aardbeien

Familie van Amerongen
Schuttestraat 12, Vorden

Tel. (0575) 55 64 08

Wat ogen zeggen moet je onthouden,
want als ze stralen

heb je iemand gelukkig gemaakt.

Bedroefd, maar dankbaar voor al het goede dat zij 
ons gegeven heeft, geven wij kennis dat van ons is 
heengegaan mijn lieve zorgzame vrouw, moeder 
en oma

Johanna Gerdina Peters
Echtgenote van A.G.D. Winkels

In de leeftijd van 90 jaar.

A.G.D. Winkels
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 17 mei 2011
De Delle 99
7251 AJ Vorden
 
Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Albers & Ta-
nis, al het personeel van De Delle. De Wheme en 
de medewerkers van Thuiszorg Sensire voor alle 
liefdevolle zorg en aandacht.

De crematie heeft maandag 23 mei 2011 in beslo-
ten kring plaatsgevonden.

www.marionpolman.nl

 T 06-55-916250

voor een geheel
verzorgde 

persoonlijke 
uitvaart. 

in de gehele regio

Dag en nacht

Marion Polman
uitvaart begeleiding

spek

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

Op maandag 6 juni 2011 zijn wij

Herman en Riek
Havekes-Eijkelkamp

50 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze receptie op
zaterdag 4 juni a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in 
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in Vorden.

De Horsterkamp 5
7251 AZ Vorden

Voor de vele blijken van medeleven die wij van u 
mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve 
man, onze vader en opa

Derk Jan Kapper
Dick

betuigen wij onze hartelijke dank. Het zal ons hel-
pen dit grote gemis een plek te geven.

 Henny Kapper-Wenneker

 Gonny en Berri, Denny, Inge
 Betsie en Redzep, Elvira
 Ineke en René, Caroline, Irene, Martine

Vorden, mei 2011

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze 
zoon en ons broertje

Wieger
Hij is geboren op 22 mei 2011.

Freddy Hogendoorn, Annemarie Wolbrink,
Siebren en Ieke

Dorpsstraat 1b
7234 SM Wichmond
Tel. (0575) 55 53 57

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

Siem Henry
Siem is geboren op 22 mei 2011, weegt 3315 gram 
en is 49 cm lang.

Henry en Rianne Pardijs-Neerlaar
Daan en Jikke

Beckenstraat 1
7233 PC Vierakker
Tel. (0575) 44 12 66

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

Wij weten het zeker ...

Wij gaan trouwen

Edgar Ooijman
&

Rebecca van Dorsten
Woensdag 1 juni 2011 geven wij elkaar om 13.00 
uur het Ja-woord in Kasteel Vorden.

Ons adres:
Het Jebbink 6
7251 BL  Vorden



WAT DOEN WE TEGEN 
DE DROOGTE?

NIEUWSPAGINA MEI 2011 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

ONTDEK DE OUDE IJSSEL VANAF HET WATER

BEKENDMAKINGEN

MELD JE AAN VOOR 
EEN BOOTEXCURSIE!



VERENIGING VOOR PROTESTANTS 

CHRISTELIJK ONDERWIJS TE VORDEN

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Onderwijs nodigt u uit tot het bijwo-
nen van de algemene ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op maandag 30 mei 2011 in basisschool Het 
Hoge, tijdelijke huisvesting, Het Wiemelink te Vorden om 20.00 uur.

20.00 Agenda:
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de ledenvergadering 2010
 4. Jaarverslagen 2010
 5. Nieuwbouw 
 6. Afscheid aftredende leden bestuur, MR en oudercommissie
 7. Rondvraag en sluiting ledenvergadering

21.00 Pauze (5 minuten)

 8. Ontwikkelingen 
 9. Sluiting ± 21.15 uur

De avond wordt besloten met een drankje. U bent van harte welkom.

Het bestuur

LATTE 
MACCHIATO 

VLAAI

GROOT 12.95

KLEIN 8.75

WITTE
KADETJES

NU 6 VOOR

 2.10

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 24 mei t/m zaterdag 28 mei.

ZONNE-
PITTEN-
BROOD 

NU VOOR

2.10
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Wij willen de families ter Huerne
en Groot Nuelend feliciteren en veel 

succes wensen met de nieuwe

IJssalon Lekker

WENTINK
INSTALLATIESBARGEMAN VORDEN BV

AANNEMERSBEDRIJF

B

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



www.rabobank.nl/graafschap-noord

Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk nu op www.kennisvloer.nl

Nooit te oud om te leren?
 

Rabobank is een bank met kennis. En die kennis delen we graag. Daarom bieden we je 

een groot aantal informatieve bijeenkomsten en evenementen. Met topsprekers, op een 

locatie bij jou in de buurt. Je vindt ze nu overzichtelijk bij elkaar op onze nieuwe website 

www.kennisvloer.nl. Een echt kennisplatform dus. Want kennis delen, dat is het idee.

Gratis  informatieve
bijeenkomsten!

Peter Jansen: ‘ Het klinkt misschien gek, 
maar het gaat mij in de eerste plaats niet 
om, of een jeugdelftal kampioen wordt. 
Mijn taak als jeugdtrainer is er op ge-
richt, een voetballer individueel beter te 
maken. In dat proces zijn de uitslagen 
voor mij persoonlijk niet belangrijk. Op 
maandag en woensdag boek ik tijdens 
de training de grootste winst. De ‘toets 
‘ volgt op zaterdag wanneer de wedstrij-
den worden gespeeld. Dat de uitvoering 
van het spel dan ook nog tot een kam-
pioenschap leidt, is natuurlijk wel mooi 
meegenomen’, zo zegt de gedreven trai-
ner Peter Jansen. Bij Vorden heeft hij 
bij de pupillen het pingelen hoog in het 
vaandel staan.’Als je goed kunt pingelen, 
ben je namelijk de baas over de bal’, zo 
zegt Peter altijd. 
Zoals in de aanhef gememoreerd, Sport-
club Lochem had een week geleden pro-
motie naar de derde klas nog steeds in 
eigen hand. Door de tweede plaats in de 
competitie, was Lochem toegelaten tot 
de nacompetitie. Door een 3-1 overwin-
ning thuis tegen Angerlo Vooruit en een 
nipte 2-1 in nederlaag in de uitwedstrijd 
overleefde Lochem de eerste ronde, al-
thans zo leek het. Maar er zat een ver-
raderlijk addertje onder het gras, zo 
bleek. Tijdens de thuis gewonnen wed-
strijd tegen Angerlo bleek ( achteraf ) 
Guus de Groot niet speelgerechtigd. De 
spelerspas van Guus ( normaliter speler 
van het tweede elftal en deze zondag 
speler bij het eerste) was in april verlo-
pen, hetgeen de wedstrijdleider van het 
tweede verzuimd had te melden. De ont-
goocheling bij trainer Peter Jansen was , 
begrijpelijk, erg groot .Deze week beslist 
de tuchtcommissie vrijwel zeker dat de 
overwinning tegen Angerlo in een ne-
derlaag wordt omgezet en is de nacom-
petitie voor Lochem voltooid verleden 
tijd. Voor Peter Jansen in feite de tweede 
domper, want zo zegt hij: ‘ Wij hebben 
onze doelstelling niet bereikt. Wij wilden 
kampioen worden en dat is niet gelukt. 
Wij hebben de afgelopen jaren viermaal 
achtereen de na- competitie bereikt, ech-
ter helaas nooit promotie.
Ik moet er wel bij vertellen dat de teams 
in de 4e klas C elkaar niet veel ontlo-
pen. Neede is met 47 punten kampioen 
geworden. Wij werden met 43 punten 
tweede, met de minste goals ( 20 ) tegen. 
Daar staat tegenover dat wij ook slechts 
36 keer hebben gescoord ‘, zo zegt hij. 
Aan de beide ontmoetingen tegen Vor-
den , goede resultaten voor zijn team, 
1-0 winst in Lochem en een 2-0 zege in 
Vorden. Peter: ‘ Eigenlijk ook wel weer 
een dubbel gevoel, de meeste spelers van 
Vorden heb ik van jongs af aan getraind. 
Bij Vorden maken ze zich nogal ‘ druk 
‘over de wedstrijden tegen Lochem. De 
spelers willen dan met name speciaal 
van Peter Jansen winnen’, zo zegt hij la-
chend. 

Toen Peter bij de laatste wedstrijd tegen
Vorden op zondagmorgen wakker werd,
bleek dat Vorden- supporters de voorge-
vel van zijn woning aan de Dr. Lulofsweg
hadden afgeplakt met de tekst ‘ Vandaag
zwarte dag voor Sp. Lochem ‘ . Gezonde
rivaliteit en daar hou ik wel van’, zo zegt
de Vordenaar die inmiddels al weer 18
jaar het vak van trainer uitoefent. De
twee verschillende petten ( jeugdtrai-
ner en hoofdcoach ) heeft hij graag op.
‘ Beiden heel erg leuk om te doen”, zo
zegt hij. Voetbaltrainer zijn betekent ze-
ven dagen in de week : voetbal. Trainen,
wedstrijden zien, wedstrijden coachen,
het houdt hem continu bezig. ‘Mijn hele
leven bestaat uit voetbal, dus wordt daar-
over thuis ook veel gesproken’. Hij treft
in echtgenote Chantal ook op dat gebied
een goede partner, want ook zij is een
enorm voetballiefhebber. Zoontje Bart
speelt bij de F 1 van Vorden en het zal
niet lang meer duren of ook kleine Job
zal zijn opwachting bij Vorden maken. 
Op de zondagmiddag is het gehele gezin
bij wedstrijden van Sportclub Lochem
aanwezig. Als hoofdcoach heeft Peter
Jansen geen enkel probleem om een spe-
ler van pakweg 16/17 jaar in het eerste
elftal te laten debuteren. Peter: ‘ Alleen
als ik er van overtuigd ben dat de bewus-
te speler het aan kan. En dan nog vraag
ik toestemming van de ouders’, zo zegt
hij. In de maanden juni en juli even ‘los
‘ van het voetbal. Peter: ‘ Dat probeer ik
altijd wel, maar na twee weken vakantie
ga ik toch al weer kijken of de grasmat
er goed bij ligt en of er nog ballen op-
gepompt moeten worden. Dan kan ik
mij alweer verheugen op het nieuwe sei-
zoen. Trainer/ coach en ook cursussen
geven aan jeugdleiders, is mijn lust en
mijn leven’, zo zegt hij.
Peter Jansen is geen supporter van een
bepaalde club en zegt: ‘ Ik ben een lief-
hebber van mooi en goed voetbal en dat
benadert Barcelona toch wel het meest.
Volgend seizoen ga ik samen met Bart
een wedstrijd in Barcelona bekijken en
daar kan ik mij enorm op verheugen’,
zo zegt hij. Over zijn eigen toekomst als
trainer houdt hij zich niet bezig. ‘ Dat is
in de voetballerij moeilijk aan te geven.
Eén ding weet ik zeker, dat mocht ik op
gegeven moment bij Lochem vertrekken
dan ga ik alleen naar een club waarvan
ik het gevoel heb dat die bij mijn past,
los van het financiële aspect’. Tot slot
de actualiteit: Theo Janssen, de beste
voetballer van het afgelopen seizoen
gaat waarschijnlijk van FC Twente naar
Ajax. Peter: ‘ In mijn ogen een nekslag
voor Twente maar wel prachtig dat Theo
voor de Eredivisie behouden blijft’, aldus
voetballiefhebber en naamgenoot Peter
Jansen, hoewel Theo een ‘s ‘ –je’ meer
heeft in zijn achternaam !

Ultieme taak voetbaltrainer Peter Jansen

Jeugdspelers individueel 
beter maken

Vorden - Vordenaar Peter Jansen van beroep fulltime voetbaltrainer ( o.m.
trainer van de A 1 en de E- en de F – teams van de voetbalclub Vorden en
hoofdcoach van Sportclub Lochem ) waren het wat de jeugd betreft de af-
gelopen tijd prachtige weken. De teams Vorden A 1 en Vorden F 1 werden
namelijk kampioen en dat gaf hem een goed gevoel. Hoe anders waren zijn
gevoelens als hoofdcoach van Sportclub Lochem. Deze club kon namelijk
nog via de na- competitie promotie naar de 3e klas bereiken, althans zo
leek het een week geleden ! Echter, dit ‘feestje’ ging niet door. (Daarover zo
dadelijk meer)

Speciaal in eigen tuin: Doeltje voor Bart en Job

Op de foto:
Achterste rij vlnr: Michiel 
Barink (trainer), Karin 
Makkink (leider), Henry 
Koning (leider)
Tweede rij vlnr: Reuven 
Schalk, Bram Makkink, 

Anne Hezemans, Oscar de 
Leeuw, Cas Boekholt, Ma-
ree Oplaat, Rob Slurink.
Eerste rij vlnr: Sam de 
Groot, Kris Koning, Niels 
Rondeel.

E1 VV Vorden wint beker

Vorden - Het E1 van VV Vorden heeft afgelopen 
zaterdag de bekerfinale met 5-3 tegen DVOV E1 
gewonnen.



Vorden - Gymvereniging Sparta 
organiseert vanaf 6 juni t/m 9 
juni voor de 44e keer een Avond-
wandelvierdaagse, waarbij de 
deelnemers uit twee afstanden (5 
of 10 kilometer) kunnen kiezen. 

De start is elke avond vanaf 18.30 
uur bij sporthal ’t Jebbink. De in-
schrijving kan vanaf heden via e- 
mail spartavorden@hotmail.com of 

op maandagavond 6 juni vanaf 17.45 
uur bij de sporthal. Bennie Loman 
heeft namens Sparta een aantal aan-
trekkelijke routes uitgestippeld. De 
wandelaars gaan de eerste avond (6 
juni) richting het buurtschap Linde. 
Voor dinsdagavond 7 juni staat de 
omgeving Hackfort op het program-
ma, woensdag 8 juni het buurtschap 
Delden en op de slotavond (donder-
dag 9 juni) gaat men richting het 

Galgengoor. Nadat de medailles zijn 
uitgereikt is er vanaf 20.00 uur (ver-
trek sporthal t’ Jebbink) de intocht. 
De route ziet er als volgt uit: sport-
hal- ’t Jebbink – De Boonk – Zutphen-
seweg - Insulindelaan - Molenweg en 
daarna weer terug naar de sporthal. 
De plaatselijke muziekverenigingen 
Concordia en Sursum Corda verlenen 
die avond hun medewerking tijdens 
de intocht.

Avondvierdaagse gymvereniging Sparta

Maar hoe zijn de Vordense
Soppers eigenlijk ontstaan?
Op het vruchtbaarste moment van de 
week, de welbekende zaterdag-bier-
vrouwen-en-frikandellen-avond, staat 
de koers van de kameraden Emiel, 

Stefan en Winand richting het mooie 
Witkamp in Loarne want dé stampot-
rockformatie Kas Bendjen speelt deze 
legendarische avond. Alle jaren trou-
we Crewleden van het BabyBiggen-
MealBal én fan van de gezelligheid 

die dit bandje losmaakt. Halfweg de 
avond valt’t spreekstalmeester Hans 
op dat de jongs de tekstjes foutloos 
staan mee te bleren. ‘Kom’s hier sto-
an keerls en maak moar’s een hitje! 
Welke kent jullie ‘t best?’ ‘Noa doe 
moar Tap Los dan!’ Het eerste num-
mer, volledig driestemmig van de eer-
ste tot de laatste regel, was een feit 
en de zaal ging los! Een maand later 
volgde een gastopreden in ‘t Hart van 
Eefde op het Klompenbal met ‘t Mot 
Broezen alwaar iets langer, lees 10 
flessen bier meer, op geoefend was.
 
Toen volgden een paar jaren van 
akelige stilte na de succesavonden in 
Laren en Eefde tot het moment van 
Januari 2010. ‘t Plaatselijke blaadje 
Contact ging los waarin Kas Bendj-
en een oproep had staan voor het 
Vordens Songfestival. Na enig aan-
dringen was het drietal overstag en 
schreef zich in zonder nog’n naam 
verzonnen te hebben voor de act. 
Tijdens de oefensessie bij bassist Ard 
Schouten bleek al snel dat een med-
ley gemaakt moest worden door de 
waslijst aan nummers die opgesteld 
was aan succesmogelijkheden. ‘Dan 
doe moar iets als de Vordsense Sop-
pers, is dat wat?’ ‘t Geet hier spoken, 
Hee Hee Hoo Hoo, Net als Gisteren, 
Hendrik Haverkamp en Brommers 
Kieken galmden vervolgens op 8 Au-

gustus 2009 door de Kranenburgse 
feesttent alwaar de massa de medley 
vrat als een verse sauzijs van de war-
me bakker. Tijdens de prijsuitreik-
king liep het uit op een fantastische 
bekroning met een 2e plaats! Met als 
gevolg een gruwelijk fijne afterparty 
waar goeroe Hans zich geen seconde 
langer bedacht, een half vertrapte set-
list erbij pakte, een onschuldig meisje 
de rug leende als schrijftafel en een 
contract optstelde: ‘Hierbij heb ik, 
Hans Krabbenborg, gecontracteerd 
voor BBMB 2010, Winand Jansen + 
aanhangsel voor een optreden!’ Dub-
bel ondertekend door zowel Hans als 
Winand was de afspraak daar.

‘Goh, lache! Maar wij kunnen toch 
helemaal geen muziek maken??’ 
Dit was de eerste reactie van zowel 
Stefan als Emiel toen het nieuws bij 
hun binnen kwam dat er een voor-
programma voor het BBMB van 2010 
geregeld moest worden. ‘Nee dat 
klopt, maar dan moeten we maar’s 
artiesten zoeken!’ was het medicijn. 
De overbuurman van het Vogelbosje 
was drummer geweest bij Concordia 
en aarzelde geen moment: ‘Ja! Top! Ik 
ken ook nog wel iemand op toetsen, is 
dat wat?’ Zo kwamen Ed-drumset en 
Alrik als eersten bij het bandjen. Op 
het Humsteefeest in Hummelo liep 
onze held Jeroen met het kijkglas zo-

als altijd goed vol rond. ‘He Jeroen, jij
kunt toch gitaar spelen?’ ‘Joa, bi-j vla-
gen wel’s joa!’ ‘Mooi, dan bu-j noew
gitarist van de Vordense Soppers!’.
‘Ik nem nog wel een andere rocker
met, die kan mooie solootje’s!’ En zo
kwam ook Nick bij het zooitje tuig.
Na wat eerste oefenavonden bleek dat
de band niet zonder bassist kon: Het
computergestuurde gepling-plong uit
het keyboard van Alrik bood geen toe-
komstperspectief. Rechtstreeks van ‘t
Conservatorium geplukt, net voor de
handen van Bono en Eddy Vledder, 
konden we Geert wegtrekken en was
de acht-mans formatie een feit!
Nu spelen de Vordense Soppers elk 
feestje plat met hun show vol ach-
terhoeks spektakel! Covers van Nor-
maal, Jovink en de Voederbietels, Boh
Foi Toch, The Spitfires, het Hanska
Duo en Mooi Wark vullen de avond
naast een portie eigen materiaal wat
steeds verder uitgebreid wordt. Deze
rock-formatie vergeet ook zeker de 
show niet, want in de felroze pakken
worden alle elementen aangegrepen 
waar mogelijk: Crossmotoren, vuur-
spugers of boorhamers, alles voor een
feestend publiek! Een klein maar fijn
bruin cafeetje of een volgepakte feest-
tent: Sopping all over the World!

Meer informatie over het Midzomer-
feest: www.stevo.nu

Vordense Soppers sluiten Midzomerfeest af

Vorden - Het Midzomerfeest komt steeds dichterbij. De afgelopen we-
ken hebben de bands: “Verdwaald” en “Framed” zich aan u voorge-
steld. Deze week is het aan de Vordense Soppers om zich voor te stel-
len. Zij sluiten het Midzomerfeest in de kleine tent af. Het beloofd met 
deze sfeermakers een knallend einde van het feest te worden.

120.000 MENSEN MET EPILEPSIE
In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij 
kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een 
plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch even-
wicht in de hersenen. 
Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat 
bij medicijnen. Maar helaas blijft 30% last houden van 
aanvallen. 

ONDERZOEK IS NODIG
Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onder-
zoek naar de oorzaken van epilepsie is daarom van groot 
belang. Het Nationaal Epilepsie Fonds financiert onderzoe-
ken die genezing dichterbij brengen. Samen met duizenden 
vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek geld in voor 
epilepsieonderzoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft 
het fonds voorlichting en hulpverlening waaronder aange-
paste vakantiereizen voor mensen met epilepsie.

DOE MEE
Collecteren kost slechts een paar uur tijd. En wie collec-
teert, levert een bijdrage aan een goede behandeling en 
begeleiding van mensen met epilepsie. Wilt u zich in de 
laatste week van mei als collectant inzetten? Meld u van-
daag nog aan via www.ikgacollecteren.nl U kunt ook con-
tact opnemen met E. Antonissen, 0575-553498.

Samen tegen epilepsie
Helpt u ook mee collecteren voor mensen met epilepsie?
Vorden - Deze week, van 23 tot en met 28 mei, vindt 
de jaarlijkse collecte van het Nationaal Epilep-
sie Fonds, met als titel ‘De Macht van het Kleine’, 
plaats. Om door te kunnen gaan met de epilepsiebe-
strijding kan het Nationaal Epilepsie Fonds de hulp 
van nieuwe collectanten heel goed gebruiken. Want 
hoe meer collectanten, hoe meer geld er kan wor-
den opgehaald voor mensen met epilepsie.

Na de aftrap begon Ratti sterk. Ze wis-
ten elkaar te vinden en de bal werd 
goed rond gespeeld. Na 15 minuten 
werd de openingstreffer gescoord 
door Esther Menkveld. Ze schoot van 
ruime afstand op het goal en de keep-
ster van GFC kreeg de bal niet onder 
controle 0-1. Na 5 minuten was het 
alweer raak en stond de 0-2 op het 
scorebord, want Marieke Tuinman 
wist te scoren na een voorzet van 
Mariëlle Peters. Ratti wist het tempo 
hoog te houden en GFC kwam er 
niet meer aan te pas. De goals bleven 
echter een beetje uit, maar in de 41e 
minuut wist Mariëlle Peters zich vrij 
te spelen en gaf een mooie bal op 
Kelly Peters. Zij wist hier wel raad 
mee en scoorde de 0-3 en met deze 
stand gingen ze ook de kleedkamers 
in voor een kopje thee. Na de aftrap 
kwamen de dames van Ratti wat 
traag uit de startblokken. Het mooie 
vlotte spel van de eerste helft was 
niet meer aanwezig. GFC kreeg hier-

door de kans wat meer te voetballen
en wist zowaar een paar hoekschop-
pen te creëren. Na 20 minuten werd
Ratti weer een beetje wakker geschud
door een mooi afstandsschot van Kim
Heuvelink die de 0-4 wist te scoren.
Daarna begon Ratti weer wat beter 
te draaien en het tempo ging weer 
omhoog. In de 85e minuut wist Kim
Heuvelink alweer de 0-5 te scoren,
door zich helemaal vrij te spelen. Een
paar minuten later kreeg Ratti een
vrije trap op de rand van het 16 me-
tergebied. Kim Heuvelink legt de bal
breed op Esther Menkveld en die wist
kordaat de bal in het net te werken
0-6. Vlak voor het eindsignaal maakte
Kim Heuvelink een mooie overstap,
waardoor de verdediging van GFC op
het verkeerde been werd gezet en Ma-
rieke Tuinman wist dan ook de eind-
stand op 0-7 te zetten. De dames van
Ratti 1 zijn dit seizoen op een mooie
5e plek geëindigd in de 4e klasse. Da-
mes 2 hebben dit seizoen afgesloten
op een zeer verdienstelijke 9e plek in
de 5e klasse. Mochten er nog dames/
meisjes zijn die het leuk vinden om
te komen voetballen volgend seizoen,
dan zijn jullie van harte welkom om
een keer te komen kijken of meetrai-
nen, kijk op www. Ratti.nl voor meer
informatie.

GFC dames 1 - Ratti dames 1
Kranenburg  - Vandaag de laatste 
wedstrijd van het seizoen tegen 
de dames van GFC. Zij hebben dit 
seizoen slechts eenmaal weten 
te winnen en staan laatste, dus 
moest dit voor Ratti geen pro-
bleem zijn.

Wie? Wat? Waar? De hele maand ju-
ni wordt dit raadsel dus voor u opge-
lost in de overzichtstentoonstelling 
van de aan deze 19de KunstZondag-
Vorden deelnemende kunstenaars 
en vormgevers . In de overzichtelijk 
ingerichte ruimte kan de bezoeker, 
terwijl hij al of niet zijn financiën 
op orde brengt- de werken zijn ook 
te koop!- zich oriënteren op wat er 
tijdens KZV op de verschillende lo-
caties te zien is. Zo kan iedereen zelf 
zijn route samenstellen met behulp 
van het Info-blad dat vanaf heden 

ook bij de ABNAMRO te verkrijgen 
is. Er wordt u als bezoeker weer een 
grote diversiteit aan hedendaagse 
beeldende kunst en vormgeving ge-
boden: van abstracte en figuratieve 
schilderijen/tekeningen en beelden 
tot organische sculpturen in brons, 
steen en CORTEN staal, van fotogra-
fie en geluidsinstallatie tot textiel- 
en papierkunst, van keramische 
objecten tot glaskunst.
Voor degenen die de ateliers en ga-
leries niet kunnen bezoeken tijdens 
KZV van 12 juni a.s. een mooie gele-
genheid om de hele maand juni in 
de expositieruimte van ABNAMRO 
toch mee te proeven wat er aan 
hedendaagse beeldende kunst en 
vormgeving in Vorden geboden 
wordt. WIE? WAT? WAAR? is ge-
opend tijdens de reguliere openings-
tijden van de ABNAMRO en tevens 
op KunstZondagVorden 12 juni. 
Verdere informatie: 
www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden 12 juni 2011 Wie? Wat? Waar?

Nieuw Startpunt met 
overzichtstentoonstelling
Vorden - Sinds maart heeft 
KunstZondagVorden de beschik-
king over een expositieruimte 
bij ABNAMRO, Raadhuisstraat 1. 
Het bestuur heeft deze kans, in 
overleg met de KZV-deelnemers, 
aangegrepen om niet als uitzon-
dering maar als regel voortaan 
bij iedere KZV een overzichts-
tentoonstelling te organiseren.



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

Datum Activiteit Plaats Tijd
24-05 Geheugenspreekuur De Wheme, Vorden 10.00 uur
25-05 ANBO Hengelo/Steenderen: bustocht Wolbrink, Vorden hele dag
25-05 Seniorensoos Wichmond/Vierakker: Ludgerusgebouw, 14.30 uur
 lichtbeelden Vierakker 
26-05 Zonnebloem: Roll-Over Bronckhorst D’n Draejer, Velswijk 18.30 uur
26-05 Welzijn DHK: fietsen Zorgcentrum Hoog-Keppel 14.00 uur
27-05 Zonnebloem: Roll-Over Bronckhorst Lammers verhuizingen,   

 Zutphen  18.30 uur
28-05 Zonnebloem: Roll-Over Bronckhorst Aard.bedrijf Minkhorst,

 Hummelo 14.00 uur
01-06 Welfare Rode Kruis handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
02-06  Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
02-06 ANBO fietstocht met picknick vertrek N.H. kerk, Vorden 09.00 uur
08-06 Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
08-06 Regelzorg rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
07-06 ANBO, bustocht vertrek N.H. kerk, Vorden 08.15 uur
11-06 ANBO rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem
15-06 Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
15-06 ANBO Hengelo/Steenderen:koetsentocht Wolbrink, Hengelo 13.15 uur
15-06 Welfare Rode Kruis De Wehme, Vorden 14.00 uur
22-06 ANBO Hengelo/Steenderen: fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

Algemeen

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. Vermijd 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 
apotheek 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 

Alzheimer Café Zutphen 15 juni om 19.00 uur
Onderwerp: Dagbesteding. Welke vorm van dagbesteding zijn in onze regio voor de-
menterende ouderen. Locatie: Bruin café  ‘de Buren’, De Singel Lunette, Coehoorn-
singel 5,  7201 AA Zutphen. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met 
dementie, hun partners, kinderen en vrienden. Ook hulpverleners en andere belang-
stellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over hun ervaringen 
met betrekking tot dementie. 
Vanaf 19.00 uur bent u welkom om te beginnen met een kopje koffie. Om 19.30 uur 
start het informatieve gedeelte, tijdens en na de pauze is er gelegenheid tot discussie 
en het napraten met dr. Paling en elkaar. U bent van harte welkom, de toegang is 
gratis en u hoeft zich niet aan te melden.
Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en Bronckhorst. 
Voor meer info over dementie en activiteiten kunt u 06 46540141 bellen.
www.alzheimer-nederland.nl/zutphen

Mantelzorgsalon 14 juni
Ter afsluiting van het seizoen wordt een uitstapje gemaakt. De bestemming is nog 
een verrassing. Te zijner tijd wordt verdere informatie bekendgemaakt. Opgave voor 
deze dag is noodzakelijk, het telefoonnummer voor opgave is: (0573) 438400.

Rollatorkeuring
Op donderdag 9 juni kunt u gratis uw rollator, looprekje of krukken laten nakijken 
en eventueel laten repareren. Een team van medewerkers van Sensire staat voor u 
klaar van 10.00 tot 16.00 uur in het woonzorgcentrum de Bleijke.

Zaterdagmiddagactiviteiten de Bleijke
Aanvang 14.30 uur.
Zaterdag 21 mei Ganzenbord op groot doek
Zaterdag 11 juni Optreden harmonica club Ruurlo
Zaterdag 18 juni Fancy Fair

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

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

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

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

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

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

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

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

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

Mandala tekenen
Iedereen kan mandala tekenen, het resultaat is altijd 
verrassend elke mandala is mooi. Het tekenen geeft rust 
en is een plezierige vorm van concentratie en ontspan-
ning. De cursus wordt gegeven door mevrouw Aleida 
Hendriks. Wanneer de cursus zal beginnen is nog niet 
bekend, het zal plaatsvinden in de Bleijke en de kosten 
zijn € 90,- voor 6 lessen (inclusief materiaal).

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

Cursus Nordic Walking
Bij voldoende belangstelling willen we starten met een 
basiscursus Nordic Walking. Onder de professionele 
begeleiding van Vitalnova kunt u 5 lessen volgens à € 
10.00 per les. Wandelstokken zijn aanwezig. Voor meer 
informative en opgave kunt u contact opnemen met de 
ouderenadviseur Ans Vermeulen (0575) 46 52 81.

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

Studiekring voor ouderen
Stichting Welzijn Hengelo wil graag nogmaals een stu-
diekring voor ouderen opzetten. Een groepje van onge-
veer 15 personen komt dan eenmaal per twee weken 
bij elkaar om een zelf gekozen onderwerp uit te diepen. 
Kennis en levenservaring zijn de attributen om invulling 
te geven aan deze bijeenkomsten. Daarnaast gaat het 
om gezelligheid en aandacht voor elkaar.  Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Bij voldoende belangstelling wil-
len we de studiekring tijdens een samenkomst nader 
toelichten. Lijkt het u iets en heeft u belangstelling in 
deze informatiemiddag, neem dan contact op met de ou-
derenadviseur Ans Vermeulen.

Kettingen maken
Zaterdag 9 juli verzorgt Everlien Weelink een middag 
sieraden maken. U krijgt uitleg hoe u van prachtige kra-
len leuke en aparte kettingen kunt maken. Kosten € 15,-. 
Locatie: De Bleijke. Graag vooraf aanmelden bij Everlien 
Weelink (464485) of bij Ans Vermeulen 9465281).

Computercursussen
In  de afgelopen tijd zijn er computercursussen geweest. 
Ook in het najaar willen we daarmee verder gaan. In het 
volgende Contact willen we u een overzicht geven van 
de cursussen die we in oktober willen starten. De lessen 
zijn waarschijnlijk alleen op de donderdagavond. Wilt u 
al eerder meer informatie of een overzicht van de moge-
lijkheden, dan kunt u nu al contact opnemen met ons, 
zie hieronder.

Lekker eten met meer
Wilt u ook wel eens gezellig eten met meer mensen aan 
de tafel? Dat kan elke woensdag om 12.00 uur in De Bon-
gerd. U moet zich hiervoor wel van tevoren aanmelden. 
Niet enkel alleenstaand, ook echtparen eten bij ons mee. 
We hebben nog wat plaatsjes vrij. Er zijn geen verplich-
tingen, een vaste afspraak is mogelijk. Kom een keer 
mee-eten een proef hoe het bevalt. Mocht u problemen 
ondervinden in de komst naar De Bongerd, laat dit dan 
even weten, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Nordic Walking
Er zijn nog plekjes vrij op dinsdagochtend. Vertrek 9.15 
uur vanaf de parkeerplaatsen voor de Rabobank. Terug 
uiterlijk 11.00 uur. Stokken zijn te leen.

Koersballen
Op verschillende momenten in de week wordt er in De 
Bongerd fanatiek koersbal gespeeld. In de groepen van 
de maandagmiddag en de donderdagavond is nog plaats. 
U kunt altijd een keer komen kijken als u eerst iets meer 
wilt weten.

Klaverjasclubje?
Er zijn mensen die graag regelmatig een avondje kla-

verjassen. In De Bongerd is één keer in de maand een
avondje kaarten, maar daar worden hoofdzakelijk ander
kaartspellen gespeeld. De bedoeling is om een groepje
bij elkaar te krijgen dat wekelijks bij elkaar komt in De
Bongerd om te klaverjassen. Is het een kleine groep dan
zou dat misschien bij een andere activiteit in de grote
zaal kunnen. Wordt de groep met aanmeldingen groter
dan moeten we uitwijken naar de kleine zaal van De
Bongerd. We moeten dus eerst weten of er ook daadwer-
kelijk animo is. Voor meer informatie en opgave kunt
u bellen met mevrouw Bijsterbosch: 06-106 87 320, of
de heer Diest, 0575-847010. Hebben we een aantal men-
sen bij elkaar dan gaan we kijken waar, welk dagdeel
en tijdstip en wanneer we gaan beginnen. Dus bent u
geïnteresseerd? Laat uw naam en adres achter bij boven-
genoemde persoon.

Vrijwilligersbijeenkomst
Voor de grote groep vrijwilligers die we hebben, en waar
we erg trots op zijn, was er 26 april de mogelijkheid om
gezellig samen wat bij te kletsen en informatie tot zich
te nemen bij een kop koffie/thee met iets lekkers. Ie-
mand van Op Pad, de organisatie die ook de bibliotheek
bemant kwam iets vertellen over hun werk. Op Pad is
een organisatie voor mensen met een niet aangeboren
hersenletsel. Omdat wij altijd wel vrijwilligers kunnen
gebruiken hebben wij met enthousiasme op gereageerd
op hun vraag of zij iets bij onze stichting zouden kunnen
doen aan vrijwilligerswerk. Daarnaast willen wij op deze
manier ook een bijdrage leveren aan de integratie van
mensen met een beperking in de maatschappij.
Verder werd uitleg gegeven over de maatschappelijke
stages die jongeren verplicht zijn te doen tijdens hun
middelbare schooltijd. Zij moeten dan een bepaald aan-
tal uren vrijwilligerswerk doen binnen een organisatie
zonder winstoogmerk.
Als laatste werd nog gesproken over de invoering van
het muntensysteem met ingang van september. Het
blijkt zo nu en dan lastig te zijn om gepast te betalen of
voldoende wisselgeld te hebben. Vandaar de invoering
van munten. Vanaf september kan er bij de vrijwilliger
munten worden gekocht die dan later kunnen worden
gebruikt. Geen gedoe meer met wisselgeld of gepast be-
talen. We hopen iedereen hiermee tegemoet te komen.
Al met al was het een gezellige en informatieve middag.

Informatie
Voor meer informatie en opgave over hierboven ge-
noemde activiteiten kunt u bellen met Ineke Bijster-
bosch: 06-106 87320 (maandag tot en met donderdag).
Of aankomen op het kantoor in De Bongerd. Inlooptij-
den maandag, dinsdag of woensdagochtend van 9.00
tot 10.00 uur en donderdag¬middag van 13.30 tot 14.00
uur. We wensen u een fijne zomer toe!

Kantoor gesloten
Op vrijdag 3 juni (vrijdag na Hemelvaart) is het
kantoor van Stichting Welzijn Vorden gesloten.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur, Wilma Berns, heeft spreekuur op
maandag, woensdag en op vrijdag van 8.30 tot 10.30
uur. Locatie: woonzorgcentrum De Wehme, in een van
de kantoren van Stichting Welzijn Vorden. Tel. 0575-
553159 of (06) 22929630.

Museumplusbus
Op 12 augustus wordt een gratis dagje uit met de bus
naar het Cobramuseum in Amstelveen en het Rijksmu-
seum in Amsterdam georganiseerd. Dit dagje uit wordt
u gratis aangeboden door de Bank-Giroloterij. Eten en
drinken is voor eigen rekening.
De museumplusbus is er ook voor alle oudere inwoners
(65+) die zonder deze bus niet meer naar een museum
gaan, door leeftijd, conditie of geïsoleerde omgeving.
Ook is er plaats voor mensen die slecht ter been zijn.
Rollator en/of rolstoel kunt u meenemen, bij opgave dit
vermelden.
Gaat u mee? Uit en thuis met een luxe touringcar! Op-
stapplaats is in de Dorpsstraat in Vorden bij de Ned.
Hervormde kerk, tussen 9.00 tot 18.00 uur. U kunt zich
aanmelden uiterlijk voor 25 juli bij Stichting Welzijn
Vorden. Tel. 0575 553405. Openingstijden kantoor van
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail:l.vanuden@sswb.nl 



Hermien Berkelaar is al jaren deel-
neemster aan de Kunst10Daagse 
Bronckhorst. Ze maakt al 29 jaar 
beelden voor binnen en buiten en gaf 
workshops. “Je bent er zo mee bezig, 
je bent alles even kwijt en als het dan 
lukt, dat is zo’n heerlijk gevoel. En 
zulke momenten heb je best nodig in 
je leven hoor,” vindt ze. “Ik ben blij 
dat ik die gave kreeg, dat ik lekker 
wat maken kon, handig ben. Cursus-
sen vind ik heerlijk om te doen, maar 
de voorbereidingen, dat wordt me te 
veel. Daar ben ik altijd de hele dag 
mee bezig.” Nu draagt ze het work-
shopstokje over aan Elly Bosman. Zij 
volgde bij Hermien Berkelaar een 
cursus, in het kader van haar oplei-
ding Creatieve Coaching aan De Klei-
ne Tiki in Assen. “Het is een stukje 
verdieping over hoe je creativiteit in 
de brede zin van het woord, dus boet-
seren, schilderen en tekenen als mid-
del in kan zetten om bij kinderen of 
bij volwassenen aan het werk te gaan 
aan een hulpvraag,” legt zij uit. Via 
opdrachten kan Elly er achterkomen 
of en zo ja, wat er aan de hand is. “Ik 
ben heel erg geïnteresseerd in kinde-
ren en met name de combinatie kind 
en ouder.” 

Elly moest voor school als opdracht 
vijf beesten maken. “Ik dacht dat 
het leuk zou zijn vijf verschillende 
materialen te gebruiken.” Ze koos 
een workshop bij Hermien, haar ach-
terbuurvrouw, om een bever te ma-
ken en maakte vervolgens ook een 
zwaan. Zij hadden meteen een crea-
tieve klik samen. Hermien vroeg Elly 
vervolgens of zij de workshops zou 
willen overnemen. “We hebben toen 
een jaar samengewerkt om te kijken 
of het iets voor mij is,” vertelt Elly 
verder. Ze werkten samen tijdens de 
voorbereidingen, zoals het halen van 
de materialen, de steentjes boren, 
ijzerdraden snijden, met daarna de 
cursussen zelf. 

Hermien trekt zich nu terug, al wor-
den de cursussen nog wel in het ate-
lier bij haar gehouden. Bij Elly thuis 
aan de Bakermarksedijk in Baak zal 
een schuur worden herbouwd, waar 
zij haar atelier en coaching ruimte 
zal realiseren. Dat zal ongeveer an-
derhalf jaar duren. “Het is voor Her-
mien nu niet zo abrupt,” lacht Elly. 
“En die 29 jaar ervaring, dat is zonde 
als het verloren zal gaan. Ik vind het 

heel fijn om daar gebruik van te ma-
ken. Mensen die al jaren bij Hermien 
komen, zullen haar best gaan mis-
sen.” “Ik ga natuurlijk wel door met 
beelden maken, het atelier wordt niet 
opgeheven,” laat Hermien duidelijk 
weten. “Ik ga door met beelden ma-
ken en met opdrachten. En restaura-
tiewerk doe ik ook.” Ze laat een hei-
ligenbeeld zien, waarvan de handjes 
stuk zijn. “Dan kan ik lekker de tijd 
erin leggen om iets moois te maken.” 
Eerder bedacht ze altijd of het voor 
de workshops geschikt zou zijn. “Dat 
hoeft niet meer.” 

Elly Bosman werkt ook met wol en 
wolvilten. Deze combineert zij met 
de kleibeelden, die ze bij Hermien 
leerde maken. Elly zal Workshops 
Beeldende Vorming en Workshops 
Vilten gaan verzorgen. “Ik heb er alle 
vertrouwen in,” zegt Hermien. “Wat 
ze doet is heel mooi en ze is echt 
kunstzinnig.” Elly Bosman heeft haar 
eigen bedrijfje In-Tenz, Creatieve coa-
ching & workshops, Bakermarksedijk 
12, 7223 KJ Baak. Voor meer informa-
tie bel (0575) 442866 of (06) 10 60 96 
37 of mail info@in-tenz.nl. 

Tijdens de Kunst10Daagse is werk 
van beiden te bekijken in het Atelier 
van Hermien Berkelaar, Schiphor-
sterstraat 5a, 7227 NG Toldijk. In-
formatie te verkrijgen bij Hermien, 
telefoon (0575) 441263 of per email 
baberkelaar@kpnmail.nl.
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Hermien Berkelaar stelt Elly 
Bosman voor

Bronckhorst - De Kunst10daagse viert haar eerste lustrum! Van 27 mei 
t/m 5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, mu-
sea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst geopend. 
Hermien Berkelaar stelt haar opvolgster voor: Elly Bosman. Zij gaat 
de workshops beelden maken verzorgen. Hermien Berkelaar krijgt zo 
meer tijd om haar eigen beelden te maken, ook in opdracht.

Hermien Berkelaar en haar opvolgster voor de workshops Elly Bosman.

Van 17:30 tot 19:00 uur geeft hij een 
bijzonder concert met een sterke Iers/
Keltische invloed vanwege een gast-
optreden van zangeres Ellen Pieterse. 
De toegang bedraagt € 15, reserve-
ren via 0575 555783. Aansluitend 
is een driegangen aspergemenu (€ 
29,50) mogelijk in Herberg de Gou-
den Leeuw, reserveren diner via 0575 
451231. 

Zondag 29 mei ( 15.00- 17.00 uur) ver-
telt Dinie Hiddink in Theater onder 
de Molen in het buurtschap Linde 
bij Vorden in dialect over vroeger en 
nu in de Achterhoek. Haar verhalen-
schat lijkt onuitputtelijk en haar in-
tonatie en mimiek maken haar voor 
de ergste ‘westerling’ verstaanbaar. 
Josée van der Staak vult Dinie aan 

met prachtige puur Nederlandse lied-
jes en begeleidt zichzelf op de gitaar.
Toegang € 15, reserveren via www.
theateronderdemolen.nl. Aanslui-
tend desgewenst een theaterbuffet
bij ’t Proathuus voor € 11,50, apart te
reserveren via 0575- 556421. 

Op zondag 5 juni wordt er ( alleen bij
goed weer ) vanaf 18.00 uur een ‘Sing-
In’ gehouden in de tuin van Amare
te Vorden ( Komvonderlaan 6 ). De
toegang is gratis. Neem wel uw eigen
stoeltje, eigen hapje en drankje mee,
laat u verrassen door een groot aantal
artiesten. Nu al is zeker dat komen:
Arjan Verschuur, Wendy Addink,
Anja den Bakker, Rita Boshart en Jo-
sée van der Staak.

Concerten tijdens 
Kunst10daagse Bronkhorst

Vorden - Vorden. In het kader van Kunst10daagse Bronkhorst wordt
er een drietal concerten georganiseerd. Troubadour Gery Groot Zwaaf-
tink bijt op zaterdag 28 mei de spits af met een optreden in de kapel
van Bronkhorst.

Gery Groot Zwaaftink

Wolbert probeerde halverwege de 
koers te ontsnappen uit het peloton, 
maar zag zijn poging na ruim een 
ronde stranden. Drie ronden later 
wist hij samen met Peter Makkink 
en Jan Weevers alsnog voor de beslis-
sende demarrage te zorgen. Wolbert 
won uiteindelijk de sprint om de ze-
ge. Makkink werd tweede en Weevers 
maakte het podium compleet. Van 

de achtervolgende groep was Mar-
tijn Versteege de snelste, voor Rudi
Peters. Rens te Stroet reed de afgelo-
pen week de etappekoers Olympia’s
Tour. In het eindklassement werd hij
35e. Zijn beste klassering behaalde
hij in de derde etappe. Hij passeerde
de eindstreep toen als 19e. Afgelopen
zondag stonden er in de Omloop van
Exel vier RTV’ers aan het vertrek. Pe-
ter Makkink werd 10e bij de Masters
40+. Martin Weijers, Chris Limpers
en Erik de Greef werden in dezelfde
categorie 14e, 25e en 33e. Rudi Peters
reed bij de Masters 50+ naar een 12e
plek.

Felix Wolbert opnieuw 
clubkampioen
Wichmond - Felix Wolbert is vo-
rige week clubkampioen van RTV 
Vierakker-Wichmond geworden. 
De renner wist hiermee zijn vo-
rig jaar behaalde titel te prolon-
geren.

Mandala tekenen
Stichting Welzijn Vorden geeft bij voldoende aanmelding een 
cursus mandala tekenen. De cursus wordt bij voorkeur overdag 
gegeven. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Stichting Welzijn 
Vorden tel. 0575-553405. Indien er voldoende deelname is volgt 
er nadere informatie.

Vrijwilligers gezocht voor activiteiten van Stichting Wel-
zijn Vorden
In het Dorpscentrum in Vorden worden activiteiten gehouden 
zoals bingo, kaarten of rummikub. Daarnaast kan in overleg ge-
sjoeld en gebiljart worden.
Voor o.a. deze activiteiten zoeken wij vrijwilligers die samen met 
de deelnemers deze spellen willen begeleiden. U kunt zich aan-
melden bij Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251 AJ  Vor-
den. Tel. 0575-553405.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00–11.00 uur. E-mail: 
welzijnouderenvorden@hetnet.nl

Bezoek Oppas Service voor dementerende en chronische 
zieken
Ouderen hebben veel hulp nodig om thuis te kunnen blijven 
wonen. Veelal worden deze ouderen verzorgd door de partners, 
familie of kennissen en door professionele krachten van een 
hulpinstantie. Het is echter ook mogelijk gebruik te maken van 
de Bezoek en Oppas Service (BOS) van Stichting Welzijn Vorden 
die een aantal gemotiveerde vrijwilligers beschikbaar hebben 
voor aanvullende hulp bij de zorg van deze ouderen. De aanvul-
lende hulp wordt geboden voor een dagdeel (ochtend, middag) 
en bestaat uit gezelschap houden, een eindje wandelen, samen 
de krant lezen, thee drinken etc. De vrijwilligers hebben voor 
het goed uitvoeren van deze taak een cursus gevolgd bij de VIT. 
Doel van deze service is de verzorgers de gelegenheid te geven er 
even tussenuit te gaan. Door deze ‘eigen uurtjes’ is het mogelijk 
de vaak langdurige zorg voor de ouderen vol te houden. Aanvra-
gen voor de BOS kunnen bij Stichting Welzijn Vorden gemeld 
worden. De Stichting heeft een vrijwilliger-coördinator, mevr. H. 

Post. Zij komt bij de aanvrager thuis voor een gesprek en wordt
er bekeken welke hulp kan worden geboden. Tevens worden de
wensen en de gewoontes van de betrokkenen genoteerd zodat de
hulpgever daar rekening mee kan houden. Daarna wordt er een
vrijwilliger ingezet, die het best in de gezinssituatie past. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van
Stichting Welzijn Vorden, mevr. L. vanUden-te Woerd. Tel 0575-
553405.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden in Vorden
Datum: 25 juni om 9.00 uur. Voor wie 70 jaar is of ouder moet
zich voor een nieuw rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren.
Belangstellenden voor de keuring kunnen, voor de aanmel-
ding en/of informatie , dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bel-
len naar 0575-552003. De prijs voor deze medische keuring be-
draagt € 25,-. Locatie: in het woonzorgcentrum, De Wehme,
Nieuwstad 32 in Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op tijd
voor de verlengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.
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De Roll-Over richt zich op mensen 
voor wie een wandeling door fysieke 
beperkingen niet vanzelfsprekend is. 
De routes zijn allemaal rolstoeltoe-
gankelijk en ook geschikt voor men-
sen die gebruik maken van een scoot-
mobiel. Bij dit wandelevenement 
gaat het natuurlijk om mooie wan-
deltochten in de frisse buitenlucht 
en de mooie natuur. Maar bovenal 
om gezelligheid en sociaal contact. 
Er zijn 3 verschillende routes uitge-
zet van circa 7 kilometer; de scoot-

mobielroutes zijn circa 12km. Uiter-
aard zorgt de organisatie verder voor
goede faciliteiten bij start en finish en
op de route.
De Zonnebloem zet zich in voor men-
sen met fysieke beperkingen door
ziekte, handicap of ouderdom. De
ruim 43.000 vrijwilligers van de Zon-
nebloem kleuren de wereld van zie-
ken en gehandicapten door huisbe-
zoek, aangepaste vakanties en dagjes
uit. Ook de Roll-Over is daar een goed
voorbeeld van.  

Wilt u deelnemen aan de Roll-Over?
Neem dan contact op met de plaatse-
lijke afdeling van de Zonnebloem, kijk
op de website www.rolloverbronck-
horst.nl of bel 06-30769452 (tussen
18.30u en 21.00u.). U kunt hier ook
terecht voor meer informatie.

Agnes Kant opent 
Roll-Over Bronckhorst
Voor de 7e keer organiseert de 
Zonnebloem IJsselstreek de Roll-
Over Bronckhorst in Bronck-
horst. Dit speciale wandelevene-
ment vindt plaats op 26, 27 en 28 
mei a.s. Agnes Kant verricht op 
26 mei om 18.15u. de feestelijke 
opening.

Er zijn 4 routes uitgezet door het 
prachtige Bronckhorster landschap. 
Voor het eerste jaar is bewust geko-
zen voor routes van ongeveer 5 kilo-

meter, dit is voor jong en oud te over-
zien. Inschrijven kan op maandag 6
en dinsdag 7 juni in het café. Gestart
kan worden dagelijks tussen 18.00
uur en 19.00 uur, ook de routes liggen
klaar in het café. Het is de bedoeling
4 van de 5 avonden te wandelen om
het eerste officiële Coen Evers Wan-
del4daagse aandenken in ontvangst
te mogen nemen. Op de vrijdag zal
men zorgen voor een hartelijk ont-
haal van alle wandelaars.

Keijenborgse wandel4daagse
Keijenborg - In tegenstelling tot 
eerdere berichtgeving wordt in 
overleg met de stichting wan-
del4daagse Hengelo (GLD) de Ke-
ijenborgse wandel4daagse niet 
gehouden in week 24, maar in 
week 23.

De Raku techniek is een Japanse ma-
nier van aardewerk stoken. Zij zullen 
deze dagen zowel op hout als met 
gas de voorwerpen opstoken tot 1000 
graden. Het verrassende aan deze ma-
nier van stoken is dat elk voorwerp 
zijn eigen kleurschakering krijgt. In 
hun hobbyschuur en buiten op het 
erf en in de tuin zullen diverse ob-
jecten tentoongesteld staan. Tevens 
zullen er demonstratie plaatsvinden 
van oude pallets beschilderen en er 

worden demonstraties gegeven met 
glas in lood. 
Daarnaast kan men genieten van de 
tuin met vijver en hierin een plekje 
zoeken om even bij te komen. De mo-
gelijkheid bestaat om diverse planten 
te kopen, zoals hostas. 
Elly en Jos Heerink, Neuzendijk 5 
te Velswijk, telefoon (0314) 641662. 
Meer informatie via de website www.
kunst10daagsebronckhorst.nl, nr. 41, 
route 4 en www.josheerink.nl.

Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011

Klei objecten van Elly en 
Jos Heerink

Bronckhorst - De Kunst10daagse viert haar eerste lustrum! Van 27 
mei t/m 5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, 
musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst ge-
opend. Eén van de hobby’s van Elly en Jos Heerink is het vervaardigen 
van objecten van klei. Tijdens de Kunst10daagse demonstreren zij de 
RAKU techniek.

Verschillende werken van Jos en Elly Heerink.

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

Koninklijke Harmonie Concordia be-
staat dit jaar 150 jaar. Naar aanleiding 
van dit jubileum vinden er diverse 
bijzondere activiteiten plaats. Zo was 
er in januari een jubileumconcert, in 
april een muziekmarathon en zal er 
op 19 juni een concert zijn met het 

popkoor. Er worden verschillende, 
bekende, (pop)nummers gespeeld. 
De harmonie en de malletband zul-
len zelf optreden en daarnaast wordt 
er opgetreden door de harmonie in 
samenwerking met het popkoor. 
Zij zullen onder andere ‘California 

dreaming’ en ‘Bad bad Leroy Brown’ 
ten gehore brengen. In het laatste 
weekend van augustus vindt er een 
jubileumweekend plaats. 

Op zaterdag 27 augustus zal er ‘s 
avonds bij de Hietmaat een groot jubi-
leumfeest zijn, met een optreden van 
de 3JS! Bestel hiervoor nu kaarten bij 
één van onze verkooppunten of kijk 
op www.concordia-hengelo.nl.

Koninklijke Harmonie Concordia & Popkoor Rhythm of Life

Buitenconcert

Hengelo - Zondagmiddag 19 juni zal Koninklijke Harmonie Concordia 
samen met popkoor Rhythm of Life een prachtig buitenconcert geven. 
Het zal plaatsvinden bij ‘Het Bleekhuuske’, op het veld bij de Bleijke.

De Geldersche Heuvelentocht is een 
route van ca. 130 kilometers met een 
totaal aantal hoogtemeters rond de 
500. De start en finish van de tocht 
zijn bij Sporthal Het Hooge Wessel 
aan de Bernhardlaan in Steenderen. 
Hier vertrekken de lange afstand fiet-
sers tussen 8.00 en 10.00 uur richting 
de heuvels van het Montferland. De 
route er heen is natuurlijk nog vlak, 
maar wel zeker de moeite waard. In 
het bosrijke Montferland volgen de 
klimmetjes elkaar snel op. Tussen-
door kunnen deelnemers genieten 
van dit unieke stukje Nederland. Via 
een klein uitstapje naar Duitsland – 
Elterberg – vervolgt de route via Spijk 
over de dijk richting de IJssel. Na het 
klimmen is dit prachtige dijkland-
schap een mooie afwisseling. 
De IJssel wordt bij Arnhem overge-
stoken, om daarna via het Landgoed 
Biljoen op de Posbank aan te komen. 
Daar worden nog wat kilometers en 
de nodige hoogtemeters weggetrapt. 
Via de kleine weggetjes in de Ha-
vikerwaard, de Steeg en Dieren en 
een klein boottochtje over de IJssel 
komen de fietsers uiteindelijk weer 
terug in Steenderen. 
De route voert over rustige wegen 
door de prachtige omgeving van de 
Achterhoek, Montferland en de Ve-
luwe. Het aantal klimmetjes en hoog-
temeters zorgen voor een extra uit-
daging. De 130 kilometer route van 
De Geldersche Heuvelentocht is dan 
ook onderdeel van het klimmersbre-
vet. Zie voor meer informatie www.
klimmersbrevet.nl of de site van de 
NTFU. 
Naast de lange afstand van 130 km 
heeft de Toerclub dit jaar ook een 
Kleine Geldersche Heuvelentocht 
van ca. 90 kilometer en voor de ple-
zierfietser is er ook nog een route 
van ca. 50 kilometer. De route van 

90 km doet nog wel de heuvels van 
het Montferland aan, de 50 km route 
blijft helemaal vlak. 

Voor informatie zie de site 
www.toerclubsteenderen.nl of 
bel met de organisatie: Rene van 
Eijden, telefoon (0575) 451669 
of Edith Troost, telefoon (0575) 
452595.

Met Rondom Steenderen naar 
Geldersche Heuvelen
Steenderen - Op 29 mei aanstaan-
de wordt door de Toerclub Steen-
deren voor de 29ste keer ‘Rondom 
Steenderen’ georganiseerd. De 
langste afstand is omgedoopt tot 
De Geldersche Heuvelentocht en 
als onderdeel van het klimmers-
brevet van de NTFU zeker uitda-
gend. Wie graag op de racefiets 
zit mag deze tocht niet missen!

Als onderdeel van het NTFU- klimmersbrevet is de Geldersche Heuvelentocht uitdagend.

Garden Rumours staat onder leiding 
van dirigent Joost Hekel uit Zutphen. 
Het koor heeft ca. 20 leden. Er wordt 
vierstemmig a capella muziek uit 
meerdere perioden in de geschiede-
nis uitgevoerd. Het treedt op velerlei 
locaties en evenementen op. Voor de 
uitvoering in Baak is een aantrekke-
lijk repertoire samengesteld van lich-
te, vrolijke en humorvolle muziek. 

Dirigent Joost Hekel zal in het kort 
iets vertellen over de muziek. Veel 
mensen associëren de accordeonmu-
ziek met smartlappen en tranentrek-
kers. De accordeonvereniging Con 
Forza heeft echter een repertoire dat 
bijna alle muziekstijlen omvat, van 
pop tot klassiek en tot kerkmuziek. 
Het gezelschap staat onder leiding 
van Wil Plas uit Enschede. Voor het 
concert in Baak heeft Con Forza een 
licht programma ingestudeerd dat 
door de ca. 15 leden van de vereni-
ging zal worden uitgevoerd. 
Kaarten zijn in de voorverkoop vanaf 
18 mei te bestellen voor 7.50 euro bij 
café restaurant Herfkens in Baak en 
aan de zaal vanaf 19.30 uur voor het 
concert. 
De organisatie hoopt dat de uitvoe-
ring een succes wordt en dat het een 
begin kan zijn van een serie muzikale 
uitvoeringen in de kerk van Baak.

Uitvoering in de kerk van Baak
Baak - Op zaterdagavond 28 mei 
om 20.00 uur zal in de St. Marti-
nuskerk van Baak een uitvoering 
worden verzorgd door het kamer-
koor Garden Rumours uit Ulf/
Gendringen en de accordeonver-
eniging Con Forza uit Aalten. Het 
concert is tot stand gekomen in 
samenwerking tussen Baaks Be-
lang, de Stichting Vrienden van 
de Parel van Baak en het kerkbe-
stuur.

Zie BanenContact
elders in deze uitgave!

De muzikale begeleiding is in handen 
van dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn 
die het orgel bespeelt en er is ook 

medewerking van trompettist Reik 
Heusinkveld die voor een extra fees-
telijk tintje zal zorgen.
Tussen dit alles door is er een korte 
overdenking door ds. R.J. Perk uit Nij-
verdal.

Na afloop is er in ‘Het Achterhuus” 
koffie en kan er nog gezellig nage-
praat worden.

Zangdienst ‘Vorden zingt’
Vorden – Op zondagavond 29 
mei om 19.00 uur wordt er in de 
Gereformeerde kerk vna Vorden 
wer een zangdienst gehouden. Er 
wordt gezongenuit diverse bun-
dels en de liederen zijn op ver-
zoek aangevraagd.
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Hij heeft de basis van het grafische 
vak genoten op de Grafische school in 
Zutphen, maar na een kortstondige 
periode bij de Nederlandse Diepdruk 
industie in Deventer en zijn militaire 
dienst werd hij direct gevraagd te 
komen werken bij de Walburg Pers 
aan de Zaadmarkt in hartje Zutphen. 
Binnen dit bedrijf, toen nog drukkerij 
en uitgeverij werd hij een volwassen 
en geboeid graficus. Hij ging hier als 
vlakdrukmonteur/kopiïst werken. 
Nadat het bedrijf werd opgesplitst 
bleef de uitgeverij op de Zaadmarkt. 
De drukkerij vestigde zich in de 
voormalige boterfabriek op de Dreef 
(Industrieterrein de Mars). Via groot,- 
en kleinmontage (micro en macro) 
maakte hij de stap naar de toen zo ge-
noemde digitale vorm vervaardiging. 
Dit was in de jaren 1987/88. De eerste 
Mac computers deden hun intrede en 
wat nu DTP heet stond nog in de kin-
derschoenen. De interne opleiding 
hiervoor liep via het GOC (Grafisch 

Opleidings Centrum). Drukkerij Wal-
brug Druk werd rond de eeuwwis-
seling overgenomen door het even-
eens Zutphense bedrijf Sypro Media 
Groep, bekend van o.a. uitgever van 
de politiewijzer, en ging verder onder 
de naam Walburg Grafische Dien-
sten. Door deze overname was er 
versterking nodig op het bedrijfskan-
toor en maakte hij de stap naar or-
derbegeleider/calculator. Als ‘jongen 
van de werkvloer’ stond hij hier eerst 
nogal sceptisch tegenover. Hij kreeg 
plotseling rechtstreeks te maken met 
de klanten van het bedrijf. Maar het 
ging hem goed af en hij groeide ge-
leidelijk door naar hoofd orderbege-
leiding en planning drukkerij. Een 
hectische job. 
In 2008 werd de drukkerij met al 
zijn personeel overgenomen door 
Weevers. Deze overname mag zowel 
voor de betrokken medewerkers als 
voor de klanten als zeer geslaagd 
beschouwd worden. Frank ging aan 

de slag als traffic medewerker in de 
ontwerpstudio te Zutphen. De affini-
teit met de drukkerij en dus de pro-
ductie was aanleiding om na enkele 
jaren toch weer terug te gaan naar 
de functie van orderbegeleider. Nu 
op de hoofdvestiging in Vorden waar 
hij op de afdeling zeker ‘aanwezig’ is. 
In zijn hele leven mag humor een be-
langrijke factor genoemd worden. Op 
het gebied van ‘practical jokes’ heb je 
aan Frank een goeie al is hij ook zelf 
niet te beroerd om het lot te onder-
gaan als het zo te pas komt. Dan laat 
hij zich niet kennen. 

Hij is een verwoed mountainbiker, 
overbrugt iedere dag de afstand Zut-
phen Vorden met de fiets en houdt 
van een goede film. Heeft een (PADI) 
duikbrevet, is treinenverzamelaar en 
reist graag met vriendin Erna naar 
exotische bestemmingen als Malei-
sie, Thailand, Mexico en Indonesie. 
En een weekje naar de sneeuw op de 
lange lat is hem ook niet vreemd. 

Met zo iemand is het nooit vervelend 
maar meestal gezellig. Iets wat door 
zijn collega’s wordt beaamd.

25-jarige jubileum Frank Fieseler

Vorden - Orderbegeleider Frank Fieseler, werkzaam bij Weevers 
Grafimedia op de hoofdvestiging in Vorden zit al weer 25 jaar in het 
vak. Hij werd door zijn werkgever en zijn collega’s letterlijk in het 
zonnetje gezet tijdens een uitje van de PV.

Wat is: A. Mienshalve. 

 B. Hakke.

 C. Plaggenzich, plaggenzicht.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Houtsculpturen van Theo Wicherink. 
“Steeds gebruik proberen te maken 
van de toevallige vorm die het hout 
heeft, dat is voor mij de kunst. Zoals 
ik me in mijn werk laat leiden door 
het hout, zo is hout ook in mijn per-
soonlijke leven altijd al een belangrij-
ke factor geweest. Sinds 11 jaar heeft 
mijn passie voor bomen en hout zich 
vertaald naar artistieke vormgeving: 
het was een openbaring om de mo-
gelijkheden te ontdekken die in het 
vormgeven met hout liggen. Die ont-
dekkingen hebben geleid tot een on-
derzoek naar de kwaliteiten en moge-
lijkheden van de verschillende soor-
ten; waarbij met name de onvoorspel-
bare wortelstukken mij aanspreken. 
Mijn werk kreeg de jury- en publieks-
prijs van de Gelderlander Kunstprijs 
in 2007. In 2010 won ik wederom de 
publieksprijs. Regelmatig exposeer ik 
op diverse locaties.” Voor meer infor-
matie zie de website www.wicherink.
com. Schilderijen van AN WARRIS, 
geboren in Eibergen. Na omzwervin-
gen door heel Nederland woont zij 
sinds 1993 aan de Daalakker 3, 7038 
DH in Zeddam. Via de Vrije Academie 
en diverse opleidingen ontwikkelde 
zij een geheel eigen stijl en techniek. 
Landelijke en internationale bekend-
heid kreeg zij ondermeer door vele 
exposities en het winnen van diverse 
prijzen. De voortdurende communi-
catie met geïnteresseerden en ook 

andere kunstenaars is voor haar zeer
inspirerend. Zij laat zich dan ook ze-
ker niet opsluiten in een bepaalde
stijl. Onlangs won ze nog een prijs in
de door Uitgeverij Arti uitgeschreven
wedstrijd voor stillevens in het in Ne-
derland en België verschijnende blad
‘PALET’. Tijdens deze expositie zullen
er veel nieuwe schilderijen te zien
zijn, zowel realistisch als abstract. In
het door het Staring-instituut te Doe-
tinchem uitgegeven boek: ‘Schilders
uit de Achterhoek & Liemers 1850 –
1950’ is ook werk van haar opgeno-
men. Zij geeft leiding aan een 10-tal
amateurschilders uit de regio. Werk
van haar is in bezit van zowel (over-
heids-) instellingen als particulieren
in Nederland, Duitsland en Amerika.
Meer en ander werk van haar is te
vinden op de website: www.anwarris.
exto.nl en www.kunstenaarsdorp.nl
of stuur een mail naar an.warris@
kpnmail.nl. 
Een bezoek aan de Kunst10Daagse
is een verassende ontdekking bij EL-
LENS RESTAURANT: de zintuigen en
de geest worden geprikkeld en het
doet dingen vanuit een ander per-
spectief ervaren. Op culinair gebied
valt er ook genoeg te ontdekken want
Ellens voegt er nog de smaakdimen-
sie aan toe: Ellens lunch torentje, lek-
ker lunchen met verschillende kleine
lekkernijen. Uit de Kunst punt 39A,
route Hengelo-Zelhem-Velswijk.
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Bij Ellens: Theo Wicherink 
en An Warris

Zelhem - De Kunst10daagse viert haar eerste lustrum! Van 27 mei t/m
5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, musea
en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst geopend. Bij
Ellens Restaurant exposeert Theo Wicherink zijn houtsculpturen en
toont An Warris haar schilderijen.

Bij Ellens Restaurant zijn schilderijen te zien van An Warris en houtsculpturen van Theo
Wicherink.

Een eenvoudige en laagdrempelige 
cursus die je kennis van God bij-

brengt en je helpt om als Christen
te leven. Binnenkort vanaf 9 juni te
volgen bij Stichting De Opdracht,
Abr. Kuyperstraat 7. Een keer in de
2 weken op een donderdagavond of
op een vrijdagochtend. Voor opgave
of meer info: tel. 0314-622878 of via
mail: deopdracht@live.nl.

Basis Bijbel Cursus
Zelhem - Wil je meer leren over 
God ? Wil je meer gaan begrijpen 
van de Bijbel? Wil je geestelijk 
groeien ? Doe dan de Basis Bijbel 
Cursus.

Iets anders ligt de zaak bij vogels van 
het grasland. Vroeger werd er ge-
maaid in juni. Juli was de hooimaand 
! Kom daar nu eens om, want de eer-
ste snee wordt gemaaid in april. Soms 
zelfs al half april. Net in de periode 
dat de eieren van wulpen, grutto’s en 
tureluurs worden gelegd ! Gegeven 
de snelheid waarmee een maaimachi-
ne over het land raast, betekent dat 
dat eieren en pullen, maar ook jonge 
hazen er aan gaan. Wie daar de beel-
den van wil zien moet het boek ‘Wei-
devogels’ van Astrid Kant maar eens 
inkijken. Dat wil niet zeggen dat die 
boeren geen hart voor dieren hebben, 
ze maken deel uit van een agrarisch 
systeem, dat ze in hun eentje zo maar 
niet kunnen veranderen. Er moet ook 
geld in het laatje komen. Dus , als 
we een nest vinden, dan maaien ze 
er zeker omheen, maar waar we de 
nesten niet vinden, gaan die er onher-
roepelijk aan. En dat zijn doorgaans 
de meeste.
De vraag is hoe die enorme teruggang 
in aantallen weidevogels te voorko-
men en wat zijn de oorzaken van 

die achteruitgang. Wat de grasvogels 
betreft: dat is het maaibeleid. Plus 
de lage waterstand in onze streek en 
het mest injecteren, wat alleen al een 
hoop wormen het leven kost, als die 
hoog zitten. Een doorgesneden worm 
ontwikkelt zich niet tot twee wor-
men zoals wel eens gedacht is. Hij 
gaat gewoon dood en dat betekent 
minder voedsel. Steeds meer boeren 
zijn er mede daarom toe over gegaan 
om weer mest uit te strooien. Dat 
geeft een humusrijke bovengrond, 
goed voor insecten en vogels, waarbij 
je bovendien voorkomt dat die lood-
zware machines de bovengrond te 
veel samenpersen, wat het insecten-
leven niet ten goede komt.
In gebieden met veel graslanden is 
wel gewerkt met een systeem van 
afwisselend maaien, zodat er altijd 
voldoende hoog gras aanwezig is voor 
bescherming en voor voedselaanbod. 
Er wordt dan bijvoorbeeld gemaaid in 
drieën, zodat er steeds hoog gras aan-
wezig blijft. Jonge grutto’s hebben 
hoog gras nodig met een gevarieerd 
insectenaanbod. Kieviten daarente-

gen halen het voedsel uit de grond.
Maar wat veroorzaakt die enorme 
achteruitgang in aantallen kieviten..
We weten het niet. Komt het door 
meer droogteperiodes? Juist in het 
voorjaar? Is er teveel predatie? Onze 
cijfers wijzen dat niet uit. Het percen-
tage predatie door vossen, kraaien en 
dergelijke is tamelijk constant ge-
weest gedurende de jaren dat we het 
voor deze streek bijhielden.

In het boek ‘Akkervogels’ en daar 
kun je de kieviten langzamerhand 
ook toe rekenen, wordt gepleit voor 
brede akkerranden. Op die randen 
groeien grassen en kruiden. Daarin 
leven insecten en muizen.
Er bloeien klaprozen, margrieten, ko-
renbloemen en andere bloemen. Die 
bloemen lokken bijen en hommels. 
Zwaluwen en gierzwaluwen komen 
op de insecten af. De veldleeuwerik 
kan er zijn nest bouwen. En patrijzen 
kunnen er zich verschuilen en voed-
sel vinden. Brede akkerranden van 
minimaal negen meter breed ! Maar 
wie betaalt dat?
“Weidevogelbescherming in onze 
streek is afhankelijk van vrijwilligers 
en bereidwillige boeren.
Het aantal vrijwilligers is sterk afge-
nomen bij gebrek aan weidevogels. 
Als de overheid niet ingrijpt, dan 
is het bestaan van weide- en akker-
vogels voortaan afhankelijk van de 
ruimte die de boeren hen laten. En 
dat is weer afhankelijk van belang-
stelling en financiële ruimte. Een 
paar jaar geleden zette ik boven een 
artikel: Het wordt stil in Bronckhorst. 
Die stilte is al op veel plekken oorver-
dovend hoorbaar”, aldus Pieter Veg-
ter.

Weidevogelbescherming

Steeds meer een zaak van de  boeren zelf!
Bronckhorst - Op mijn vorige stukje kwam een telefonische reactie 
binnen: mijn artikeltje was met interesse gelezen. Maar... hij – een 
agrariër in kwestie- vond dat ik toch te kritisch was naar de land-
bouw en te weinig oog had voor de predatie van vooral kraaien. Laat ik 
voorop stellen dat ook mijn ervaring is dat verreweg de meeste boeren 
hart hebben voor weidevogels en hun best doen ze te ontzien. Met de 
aantekening: voor zover het binnen de bedrijfsvoering past. En uit ja-
renlange administratie van wat gebeurt met de legsels blijkt overdui-
delijk dat als het mis gaat met een legsel het maar zelden komt door 
een actie van de boeren en dat het veel en veel vaker het gevolg is van 
predatie door vos, kraai, hermelijn en dergelijke. Maar dan hebben we 
het over kieviten en scholeksters die doorgaans op akkerland broe-
den. De boer, die zelf ervaring had met eigen akkerland en kieviten, 
gaf de tip om op de akker één of meer dode kraaien te hangen, want 
dat had bij hem ertoe geleid dat de legsels ongestoord uitgebroed kon-
den worden.
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De poule bestond uit bijna allemaal 
NK spelers en dus van hoog niveau, 
dit zorgde voor een spannende en 
felle strijd voor zowel spelers als pu-
bliek. Lianne Wolsink domineerde 
alle partijen met 4 maal “Ippon” 
behaalde zij de maximale score en 

was hiermee overtuigend nummer
1, haar tweelingzus Sabine wist zich,
na de 1e partij te hebben verloren,
sterk terug te vechten, ze beet zich
“letterlijk” vast in haar tegenstanders
zodat ze uiteindelijk een verdiende 2e
plaats behaalde.

Judoschool Leo Buitink

Goud en zilver

Ruurlo - Op zaterdag en zondag 14/15 mei vond het 16e Houvast toer-
nooi plaats in het N.-Brabantse Mierlo. Voor Judoschool Leo Buitink
kwamen in de klasse -15 jaar tot 63KG de tweeling Sabine en Lianne
Wolsink uit Zelhem op de mat.

Het is gebleken dat veel teamsporters 
zoals voetballers en volleyballers het 
trainen in de zomerperiode missen. 
Na een zomerstop zijn de conditie en 

spierkracht flink achteruit gegaan
en moet er eerst weer flink worden
getraind om na de zomer weer terug
in vorm te komen. AeroFitt biedt
hiervoor de oplossing; met een sport
specifiek schema kan er tijdens de zo-
mermaanden door getraind worden!
Hierbij steunt AeroFitt ook nog de
clubkas van de vereniging. Elk spor-
ter die de naam van zijn/haar vereni-
ging doorgeeft, steunt de clubkas met
maximaal 5 euro!

Steun je clubkas
Kom sporten deze zomer 
bij AeroFitt
Sportcentrum AeroFitt biedt 
weer de mogelijkheid om gebruik 
te maken van een zomerlidmaat-
schap. Met dit lidmaatschap kun 
je drie maanden sporten voor 
één bedrag en je betaalt geen in-
schrijfgeld.

De lengte van de route is ongeveer 25 
kilometer en het eindpunt is bij de fa-

milie Arink, Antinkweg 6 in Varssel. 
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro 

per persoon en voor kinderen van de 
basisschool 1 euro. Bij deze bedragen 
is een versnapering tijdens de pauze 
en een consumptie op het eindadres 
inbegrepen. Graag tot ziens op 29 
mei.

Zondag 29 mei

Fietstocht Varssel

Hengelo - Op zondag 29 mei organiseert 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.

Vorig jaar werd in de pauze pleeborstelgooien gehouden.

Diverse mensen en scholen heb-
ben al aangegeven dat ze mee-
doen en zijn erg enthousiast. De 
voorinschrijving is op woensdag 8 
en donderdag 9 juni van 19.00 tot 
20.00 uur in de kantine van voet-
balvereniging Pax. Het wandel-
festijn wordt op 14 juni om 18.00 
uur geopend door burgemeester 
Aalderink. Iedere avond kan er 

gestart worden tussen 18.00 en 
19.00 uur bij de accommodatie 
van Pax. 
Voor vrijwilligers en verkeersre-
gelaars wordt er op woensdag 25 
mei om 20.00 uur een informa-
tieavond gehouden in de kantine 
van zorgboerderij De Mettemaat 
in Hengelo. 

Vorige week stond in het week-
blad Contact een artikel over de 
Keijenborgse wandelvierdaagse. 
In overleg met organisator en 
horecaonderneming Coen Evers 
wordt deze wandelvierdaagse een 
week eerder gehouden, namelijk 
van 7 tot en met 10 juni.

Avondwandelvierdaagse
Hengelo - In de week van Pink-
steren, van 14 tot en met 17 ju-
ni, wordt weer de wandelvier-
daagse van Hengelo gehouden. 
De wandelaars kunnen kiezen 
uit de afstanden 5 en 10 kilo-
meter.

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

Een grote partij beeldhouwsteen is 
weer ingekocht, er is volop keuze in 
diverse soorten stenen en gewichten. 
De overzichtelijke opstelling van de 
stenen maakt dat cursisten gemakke-
lijk een juiste steen voor hun beeld 
kunnen vinden. De workshops in 
steen vinden elke week plaats op don-
derdag t/m zaterdag van 10.00 tot ca. 
17.00 uur. De galerie en beeldentuin 
zijn ook weer klaar voor het nieuwe 
seizoen. Een prachtige collectie ste-
nen en bronzen beelden van diverse 
beeldhouwers is tentoongesteld in de 
mooie beeldentuin. Bijzonder werk 
van natuurfotograaf Dick Pasman 
vormt een unieke combinatie met de 
beelden in de galerie. 

Tijdens de Kunst10daagse Bronck-
horst is Beeldhouwatelier Baak/ Beel-
den in Baak dagelijks geopend van 
vrijdag 27 mei tot en met zondag 5 
juni. Daarnaast iedere donderdag, 
vrijdag en zaterdag, maar ook op af-
spraak. De toegang is gratis, ieder is 
van harte welkom. 

Anne Brouwer, Wichmondseweg 
17 a, 7223 LH Baak, telefoon (0575) 
442601, info@beeldhouwatelierbaak.
nl. Op de website van Beeldhouwate-
lier Baak/ Beelden in Baak staat alle 
verdere informatie: 
www.beeldhouwatelierbaak.nl, 
www.beeldeninbaak.nl.

Beeldhouwatelier Baak/ Beelden in Baak

Nieuw beeldhouwseizoen
Baak - Beeldhouwatelier Baak is 
weer gestart met een nieuw beeld-
houwseizoen. Onder deskundige 
begeleiding kunnen workshops 
in steen worden gevolgd, geschikt 
voor beginners, maar zeker ook 
voor de gevorderde beeldhou-
wers.

Een prachtig beeldhouwwerk.
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Marian Groot Wassink is in het zie-
kenhuis in Zutphen geboren, maar 
voelt zich geboren en getogen Vor-
dense. Ze ging er ook naar school. 
Ze volgde de opleiding MDGO Mode 
en Kleding en heeft veel met stoffen, 
kant & band en andere frutsels. “Ik 
deed er meer grafische vormgeving en 
kwam daardoor bij Weevers terecht.” 
Na deze opleiding volgde ze namelijk 
een cursus DTP, Desk Top Publishing. 
“Dat begon toen op te komen. Ik was 
op twee stageplekken terechtgeko-
men. Bij de rijkspolitie in Apeldoorn, 
die hadden ook een ontwerpafdeling 
en huisdrukkerij, maar die stage kon 
ik afbreken omdat ik hier in Vorden 
bij Weevers kon komen.” Ze hadden 
daar net een Apple aangeschaft, nu 
twintig jaar geleden en na een rond-
leiding met de heer Weevers Senior 
werd een plekje voor haar gezocht. Ze 
werkt er nog steeds, nu in Zutphen 
bij het grafisch ontwerpbureau. 
“Ik doe dit jaar voor het eerst mee 
met de Kunst10Daagse Bronckhorst,” 
lacht Marian Groot Wassink, die drie 
dagen in de week bij Weevers Gra-
fimedia werkt. “Ik heb al een paar 
jaar de grafische vormgeving voor de 
brochure verzorgd. Nu vroeg Jopie 
Wullink of ik zelf ook eens meedeed. 
Ik schilder al een hele tijd, eigenlijk 
al vanaf mijn veertiende.” Van ca. 
1983 tot 1988 maakte ze voorname-
lijk gouaches. “Dat zijn de eerste, wat 
persoonlijkere werken. Dat was voor 
mij de manier om mijn gevoelens 
onder woorden te brengen. Ik was 
echt new wave, met zwartgeverfde 
haren.” Daarna maakte ze een poos 
schilderijen met lakverf op melamine 
plaat en nu acryl op doek. 
Pas de laatste paar jaar exposeert ze 
ook haar werken. In de Hanzebrou-
werij in Zutphen, de ontvangsthal 
van Weevers Grafimedia in Vorden 
en het ziekenhuis van Winterswijk 
bijvoorbeeld en in Galerie Wij in 

Groenlo waar ze lid van is. Ze nam 
deel aan het project De slag om Grolle 
van Willem te Molder voor 80 kunste-
naars. “Een geweldige happening. Je 
moest de schilderijen aan elkaar pas-
sen. Je schildert het puzzelstukje wat 
je toegewezen krijgt, maar wel met 
je eigen techniek, eigen kleuren. Het 
is een heel divers geheel geworden, 
maar het loopt wel allemaal door. Ik 
met mijn bontvachtjes en pailletten,” 
lacht ze. “Het leuke van kunst is voor 
mij: als je er iets eigens in kunt zien, 
eigen fantasie gebruikt is,” vindt Ma-
rian. “Dat het mijn eigen hersenspin-
sels zijn die ik op het doek zet.” 

Haar werk is van formaat en kleur-
rijk en ze plakt er van alles op. “Ik 
bewaar van alles wat ik tegenkom en 
waarvan ik denk dat ik het kan ge-
bruiken.” Naast printjes gebruikt ze 
aansprekende stukken uit glossy ma-
gazines om collages te maken, maar 
ook plastic speelgoedbeestjes die zij 
goud schildert of een dinosaurus 
skelet. “Zo verzamel je van alles een 
beetje.” Ze struint rommelmarkten 
af, maar ook op de markt zoekt ze 
leuke restantjes stof en band en der-
gelijke op. Inlijsten is vanwege het 
formaat doeken soms lastig, maar 
met een passend stuk band rondom 
zijn haar schilderijen af. 
Ze werkt in de huiskamer. “Voor het 
achterraam dat mooi laag is, heb ik 
heel goed licht,” vertelt ze. Schilde-
ren doet ze wel het liefst alleen, als 
man Martin en zoon Scott niet thuis 
zijn. “Ik heb geen cursus gevolgd of 
opleiding, heb niet echt techniek. 
Haal er van alles bij: afwasborstel, 
keukenrol, krakerige plastic zakjes. 
Zo ben ik dan bezig.” 
Marian deed onlangs mee aan de lan-
delijke wedstrijd van Talens, om een 
schilderij te maken naar aanleiding 
van het boek ‘Caesarion’ van Tommy 
Wieringa. De doeken hangen nu in De 

Gruitpoort in Doetinchem. “Er wor-
den twee prijswinnaars uitgehaald,” 
vertelt Marian. “De prijsuitreiking is 
op 5 juni aanstaande.” 
Via een collega hoorde ze dat Wijn-
hoeve Elanova de proefschuur in wil-
de gaan richten als expositieruimte. 
“Ik ben de eerste die er exposeert,” 
weet Marian. “Het is een mooie lo-
catie en als het een beetje fietsweer 
is, zal er veel aanloop van mensen 
zijn. Ze kunnen er ook een glas wijn 
bij gebruiken, op het terras en in de 
schuur aan de tafels.” 

Marian verzamelde alvast haar cd’s 
voor bij de expositie. “Ik schilder veel 
naar aanleiding van muziek, opera, 
theater enzovoort,” vertelt ze. Daar 
krijgt ze inspiratie van, maar ook 
van bijvoorbeeld boeken en films. “Ik 
weet bij een hoop schilderijen nog 
precies welke muziek ik erbij op had 
staan. Die cd’s neem ik dan mee, kan 
ik mensen wat laten horen.” Sinds 
kort is ze bezig een beetje te experi-
menteren met fotografie, dat ze ge-
bruikt als ‘studiemateriaal’ voor haar 
schilderijen. Dit zijn zelfportretten, 

voor het goed weergeven van de hou-
ding van haar mensfiguren. 

De expositieruimte tijdens de Kunst-
10Daagse is Wijnhoeve Elanova, Bleu-
minkmaatweg 1, 7251 MS Vorden,
telefoon (0575) 46 75 24, email info@
elanova.nl. Meer informatie op de site
www.elanova.nl. 
Marian Groot Wassink is te bereiken
via telefoon (06) 222 33 683, email
info@mariangrootwassink.nl, of kijk
op de website 
www.mariangrootwassink.nl.
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Marian Groot Wassink
Bronckhorst - De Kunst10daagse viert haar eerste lustrum! Van 27 mei 
t/m 5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, mu-
sea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst geopend. 
Marian Groot Wassink stelt in de expositieruimte van Wijnhoeve Ela-
nova haar kleurrijke werk tentoon.

Marian Groot Wassink bij een nieuw werk: Augustine.

Op links speelde één van de spitsen 
van de gasten de bal vrij en werkte 
passte deze de vijfmeter in. Tussen 
drie Sociïverdedigers in, mocht een 
andere SDOL-spits vrij binnenwer-
ken; 0-1 na 4 minuten. Sociï was even 
behoorlijk van slag en kon niet in zijn 
spel komen. Dit was er mede debet 
aan dat ook de 0-2 binnen viel in de 
10e minuut. Binnenvallen is de enige 
juiste omschrijving, achterin heerste 
(mede dankzij een communicatie-
fout) onduidelijkheid over hoe de bal 
te spelen. Verdediger Groot Jebbink 
besloot tot een voorwaartse bal die 
caramboleerde op een jagende SDOL-
spits en vervolgens viel de bal zeer 
gelukkig naast de paal in het doel. 
Hierna was Sociï dan toch wakker 
geschud en begon het toch aardig te 
voetballen. Dit leidde in de 20e mi-
nuut tot de 1-2 van Gert-Jan Loman. 
Op rechts zette Loman de aanval zelf 
op en speelde Maarten Rensink in, hij 
had een passeeractie in huis en gaf 
een keurige assist die door Loman re-
soluut werd afgerond. Zeker na deze 
treffer keerde het geloof terug bij de 
Wichmonders. In het vervolg van de 
eerste helft was Sociï dan ook de bo-
venliggende partij. In de 35e minuut 
was Dubaern Besseling dichtbij een 
treffer, maar hij wist de voorzet van 

Maarten Rensink niet af te ronden. 
Aan de andere kant bleef het schut-
tersgeweld van de heren uit Lutten-
berg continu gevaarlijk aangezien de 
meesten van hen een zeer behoorlijk 
schot in huis hebben. Toch was het 
spel van Sociï hoopgevend voor een 
behoorlijk goede afloop. In de tweede 
helft kon Sociï het aardige spel aan-
vankelijk nog voortzetten, maar het 
bleek niet voldoende. Besseling (2x) 
en Loman kregen nog aardige moge-
lijkheden op de gelijkmaker, maar de 
keeper lag goed in de weg. Op de bal 
van Loman kreeg Jasper Kamphuis 
nog een goede kans in de rebound, 
ook hij miste echter scherpte. In de 
65e minuut was het SDOL dat het 
laatste beetje geloof bij de Sociïspelers 
uit de benen deed vloeien. Een niet al 
te sterke corner van SDOL werd niet 
goed weggewerkt en één van de gasten 
kon wat spelers uitspelen en droog de 
1-3 binnen knallen. Trainer Steffens 
probeerde vervolgens met wat wisse-
lingen het tij nog te keren, maar ook 
dat had niet de gewenste uitwerking. 
Het was de ingevallen Teun Loman 
die een bal te kort terugspeelde op 
keeper Henry Vreeman, waarna de 
spits van SDOL ertussen kon komen 
en de 1-4 kon binnentikken. Hierna 
was de wedstrijd gespeeld en was So-
ciï murw geslagen. SDOL kreeg nog 
wat aardige mogelijkheden maar leek 
het ook wel goed te vinden. De stand 
bleef tot aan het laatste fluitsignaal 
ongewijzigd. 

Na 90 minuten voetbal lijkt de dub-
bele ontmoeting tussen Sociï en SDOL 
voortijdig beslist. Sociï zal op zondag 
29 mei met drie doelpunten verschil 
moeten winnen om nog iets af te din-
gen. In het voetbal is natuurlijk niets 
onmogelijk, maar een groot wonder 
zal Sociï toch wel nodig hebben om 

dat te laten gebeuren. Vandaag is zo-
wel Sociï als SDOL dichterbij klasse-
behoud gekomen, alhoewel dat voor 
Sociï niet de opzet was. Op zondag 29 
mei dus de uitwedstrijd bij SDOL in 
Luttenberg. Het mooiste nieuws van 
de dag kwam van de heren van Sociï 
5, zij pakten op de valreep nog één 
puntje in de competitie waardoor zij 

niet op nul eindigen. Toch nog wat 
te lachen voor een enkele Sociïspeler 
dus.

UITSLAGEN ZONDAG 22 MEI
Sociï 1 - SDOL 1; 1-4 (nacompetitie om 
plaats in de 5e klasse)
Vorden 3 - Sociï 2; 7-2
Sociï 3 - Gorssel 4; 1-1

Sociï 4 - De Hoven 3; 2-6
Pax 9 - Sociï 5; 2-2

PROGRAMMA WEEK 21
Dinsdag 24 mei (19.00 uur);
Sociï All Stars - Gems Metaalwerken
Zondag 29 mei (14.00 uur):
SDOL 1 - Sociï 1 (nacompetitie)

Sociï
Sociï speelde op zondag 22 mei 
een nacompetitiewedstrijd tegen 
vijfdeklasser SDOL met als inzet 
promotie naar de vijfde klasse. 
Achteraf zou echter blijken dat 
klassebehoud het sleutelwoord 
was. Sociï begon tamelijk gespan-
nen aan de wedstrijd, toch was 
het Maarten Rensink die een eer-
ste mogelijkheid had om gevaar-
lijk te worden, deze bleef onbe-
nut. De eerste aanvallende actie 
van SDOL was wel raak.

Het is een driedaagse tocht voor zo-
wel menners als ruiters die door de 
prachtige omgeving van deze Achter-
hoekse gemeente voert. De opzet is 
om in een gemoedelijke, rustige sfeer 
de mooiste plekjes uit de gemeente 
Bronckhorst te ontdekken. Het is een 
zeer gevarieerd landschap met bos-
gebieden , landerijen , kastelen en 
uiterwaarden dat zich erg goed leent 
om een aantal dagen op een ontspan-
nen manier met de ruiter- of men-
sport in de natuur bezig te zijn. De 
leden van de menvereniging kennen 
natuurlijk de mooiste plekjes in hun 
woonomgeving en zijn er trots op dat 
ze deze in de verschillende routes 
op mogen nemen. Er zijn weggetjes 
opgenomen die normaal niet toegan-
kelijk zijn maar speciaal voor dit eve-

nement opengesteld worden door de 
landgoedeigenaren. De routes gaan 
voor een groot deel over onverharde 
wegen en de routes zullen niet gelijk 
zijn aan die van afgelopen jaren.
De deelnemers worden zoveel als 
mogelijk is vrij gelaten om te rijden 
wanneer zij willen. De start is elke 
dag tussen 11.00 uur en 12.30 uur. 
Het secretariaat sluit om 18.00 uur. 
Hoewel het zeker de moeite waard is 
om alle drie routes te rijden kunnen 
de deelnemers ook volstaan met één 
of twee routes te rijden. De afstanden 
zijn ongeveer 30 kilometer per dag en 
er is voldoende verkeersbegeleiding 
aanwezig. Het bekende paarden eve-
nemententerrein de Hietmaat in de 
voormalige gemeente Hengelo Gld. is 
het dagelijks start- en eindpunt van 

de tocht. Van hieruit is door leden
van ‘In Stap en Draf ‘ een route uitge-
zet in de omgeving van Hengelo; door
leden van ‘In de Reep’n’ de route in
de omgeving van Vorden en door le-
den van ‘Onder de Zweppe’ de route
in de omgeving van Zelhem.

De afgelopen jaren heeft de organisa-
tie gemerkt dat er zeker ook belang-
stelling is voor deze rit van mensen
die er een vakantietocht van wil-
len maken. De mogelijkheden voor
overnachtingen met pensionstalling
voor paarden in de nabijheid van de
Hietmaat is groot. (voor informatie:
www. paardentoerismebronckhorst.
nl ) Indien u toch ’s avonds weer naar
huis wilt, maar het te lastig vindt de
menwagen of het rijtuig mee te ne-
men dan kan deze dichtbij de Hiet-
maat achter een gesloten omheining
gestald worden. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u terecht op de website
van de Stichting Paardenmeerdaagse
Bronckhorst. (www.paardenmeer-
daagsebronckhorst.nl).

Driedaagse tocht op 27, 28 en 29 mei

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



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

Vanaf 7.00 uur zullen dagelijks de 
ruim 100 deelnemende Border Col-
lies voor hun baas, de handler, met 
behulp van fluitsignalen een parcours 
afleggen. De honden drijven de scha-
pen, die zich op zeer grote afstand, 
gemiddeld 400 meter, van de hand-
lers bevinden, over een zogenaamd 
Engels Parcours. De honden die de 
schapen op de meest gecontroleerde 
wijze het parcours (in rechte lijnen) 
laten afleggen, maken kans op het 
winnen van de wedstrijd. De verrich-

tingen worden beoordeeld door twee 
ervaren handlers. In Toldijk wordt 
op twee velden tegelijk gestreden. Zo 
kunnen alle deelnemende honden 
twee parkoersen per dag afleggen. Dit 
resulteert er in dat er ruim 400 runs 
gelopen kunnen worden in Toldijk. 
Dagelijks zal er een winnaar zijn. Op 
zondagavond 17 juli vindt de prijs-
uitreiking plaats van de ‘Dutch Open 
trofee’ aan degene die de hoogste sco-
re heeft behaald over 4 wedstrijden 
van dit weekend. 

Op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag worden er op diverse 
plaatsen in de omgeving nog trials 
georganiseerd. Dit totaal biedt aan 
de Border Collie liefhebber de unie-
ke gelegenheid om al trekkend door 
Nederland gedurende 6 dagen aan 8 
wedstrijden deel te nemen en of te 
bezoeken. 

De wedstrijden zijn gratis toeganke-
lijk en bieden voor schapen- en hon-
denliefhebbers een unieke gelegen-
heid om met deze bijzondere tak van 
sport kennis te maken. Tevens is er 
een markt met oud Hollandse am-
bachten en een springkussen voor de 
kinderen.

De Dutch Open 2011

Internationale wedstrijden 
 schapendrijven

Toldijk - Op 16 en 17 juli aanstaande worden op de vleesboerderij van 
de familie Garritsen in het Gelderse Toldijk groots opgezette Interna-
tionale wedstrijden schapendrijven met Border Collies georganiseerd 
onder de naam Dutch Open. De deelnemers, Top handlers uit Europa, 
strijden om de ‘Dutch Open trofee’.

Tijdens de Dutch Open drijft de Border Collie vier schapen over een parcours.

Het parkeerterrein bij Sportpark De 
Pol zal worden omgetoverd tot een 
gezellig en sfeervol feest- en hore-
caplein met een lunapark waarin 
meer dan tien attracties aanwezig 
zijn. Daarnaast zal het weekend bol 
staan van de live muziek. Na het 
‘Kiek Uut Festival’ zal het lunapark 
op vrijdag 3 juni overdag geopend 
zijn. Om 19.30 uur gaat de grote 
feesttent open voor een optreden van 
de Londense topband ‘Fragment Live’ 
en met als hoogtepunt een optreden 
van Nick en Simon. Er zijn nog en-
kele kaarten voor die avond en passé 
partout kaarten voor het hele week-
einde beschikbaar. Bij sportcafé ‘de 
Pol’, sigarenmagazijn ‘Roenhorst’ en 
ook op www.zelhemalive.nl kunt u 
nog proberen de laatste kaarten te 
bemachtigen.
De band Fragment wordt gevormd 
door drie Engelse heren, die in Ne-
derland wonen. Als trio weet Frag-
ment de grootste zalen plat te spelen. 
Ze stonden inmiddels twee keer in 
Ahoy en weten Anouk en Doe Maar 
moeiteloos met elkaar te verbinden, 
om vervolgens naadloos over te gaan 
in U2 of zelfs Kiek Uut. De grootste 
kwaliteit van de band is dat ze precies 
weten wat het publiek wil. Fragment 
werd al uitgeroepen tot de beste live 
act van Nederland en tot beste hore-
caband van het jaar. In Zelhem ver-
zorgen ze graag het voor- en napro-
gramma van Nick en Simon.
Nick en Simon behoeven eigenlijk 
geen uitleg. Hun debuutalbum ‘Nick 
& Simon’ was een groot succes, be-
reikte de top 10 van de Album Top 
100 en heeft inmiddels de platina 
status bereikt. Ze wonnen de zilve-
ren harp als aanmoedigingsprijs voor 
veelbelovende artiesten, die een be-
langrijke bijdrage hebben geleverd 
aan de Nederlandse muziek. De orga-
nisatie van Zelhem aLive is dan ook 
best trots dat deze twee topartiesten 
een optreden komen verzorgen op 
hun festival.
Zaterdag 4 juni overdag staat in het 

teken van de jeugd van Zelhem en
omstreken. Vanaf 14.00 uur vindt de
‘Kiek Uut, ik heb talent’ competitie,
voor kinderen die in groep 3 tot en
met 8 zitten, plaats. Daarnaast zullen
er enkele muzikale kinderactivitei-
ten zijn, verzorgd door Penny Zaag-
sma namens Sportcentrum Aerofitt.
De entree is gratis, dus alle kinderen,
ouders en opa’s en oma’s, ome’s,
tantes en buren kunnen gezellig ko-
men meeklappen, stampen, zingen,
dansen, bellenblazen, schilderen,
verkleden en polonaise lopen. Dit al-
les op de klanken van Drive-In ‘No
Nonsens!’Met deze DJ’s is het altijd
feest! Verder is gedurende deze ‘kin-
dermiddag’ uiteraard het Lunapark
geopend.
Zo rond 20.00 uur is de grote feest-
tent weer geopend en kunt u, na
een kaartje gekocht te hebben of op
vertoon van uw passe-partout kaart
genieten van de TOF! Partyband.
TOF! is een geliefde band in het uit-
gaanscircuit, die regelmatig te zien
op de grotere evenementen, feesten
en dancings door het hele land. Het
repertoire is erg breed variërend van
top 40, feest, dance, dance classics tot
en met de Nederlandstalige toppers
en de hotste hits. TOF! speelt zijn re-
pertoire, zoals een DJ draait, dus zon-
der te lange stiltes. Het ene nummer
vloeit over in het volgende nummer,
waardoor iedereen blijft dansen. TOF!
is een echte band vol energie en onder
andere bekend van Het Vliegerlied!
Zondag 5 juni zullen de heren van
Duo ‘Blue Note’ de lounge-middag
verzorgen. Een middagje Bluenote
staat namelijk garant voor lekker
swingen, meespelen met percussie-
instrumenten, meezingen met oude
krakers en genieten van kippevel-
songs! Ook op de zondag is nog het
Luna Park geopend. 
Alle informatie over het festival Zel-
hem aLive kunt u vinden op www.
zelhemalive.nl of op www.zelhema-
live.hyves.nl waar ook de allerlaatste
nieuwtjes verteld worden.

Zelhem aLive, festival met 
variatie

Zelhem - Het programma van de meeste onderdelen van Zelhem aLive
is al enige tijd geleden bekend gemaakt. Vast onderdeel is jaarlijks
het ‘Kiek Uut Festival’ op de donderdag (Hemelvaartsdag). De bands
Digg Itt, Phoenix, Funn XL, Lady en de Vageband, RedBand en uiter-
aard Kiek Uut zullen tijdens deze eerste dag van het festival van zich
laten horen.

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

Dit jaar werd opgevoerd een blijspel 
getiteld: Liefdeslessen op het platte-
land, geschreven door H. Frieling. Het 
is een toneelstuk waarin een vrijge-
zelle boer aan een vrouw moet omdat 
het volgens zijn moeder nu wel eens 
tijd wordt om te trouwen. Hiervoor 
wordt een waarzegster ingeschakeld. 
De buurman, ook vrijgezel komt ook 
maar eens langs om te horen of er 
voor hem ook nog een vrouw in het 
verschiet ligt. De waarzegster verzint 
een leuk verhaal voor de mannen om 

een vrouw te krijgen, echter dit wordt 
door hun anders geïnterpreteerd met 
als gevolg dat ze verliefd worden op 
dezelfde vrouw. Omdat de vrijgezelle 
mannen nogal onnozel zijn in het 
liefdesleven ontstaan er komische si-
tuaties. Helemaal verwarrend voor de 
heren wordt het als er nog 2 dames 
op bezoek komen die ook wel met 
een boer willen trouwen. 
De mannen krijgen het benauwd en 
weten niet goed hoe ze er mee aan 
moeten. De dames echter laten zich 

niet uit het veld slaan. Zeker wanneer 
er nog een tante op bezoek komt die 
haar woordje klaar heeft en de zaak 
nog een beetje op scherp zet. Wan-
neer er ook nog een veearts komt, die 
ook verliefd is geworden op de waar-
zegster komen de heren helemaal in 
verwarring. 
Ondanks alle komische ontwikkelin-
gen komen de mannen toch nog aan 
een vrouw. Al met al ingrediënten 
genoeg die voor een mooi spektakel 
hebben gezorgd. 

Voor het publiek was het een avondje 
heerlijk genieten van een toneelstuk 
waarbij de lachspieren goed werden 
getraind. Voor diegene die de op-
voering heeft gemist is het jammer, 
maar volgend jaar is er weer een to-
neelstuk. Tot volgend jaar.

Liefdeslessen op het platteland

Toneelstuk “de Noabers”

Hengelo - De toneelgroep van “de Noabers” heeft ook dit jaar weer 
een prachtig blijspel ten tonele gebracht. De opvoering is gespeeld op 
vrijdag 13 mei. Dat toneel nog volop in trek is blijkt wel uit de grote 
opkomst, want de zaal van Partycentrum Langeler was vol. Namens de 
toneelgroep willen we alle bezoekers bedanken voor de komst. Na de 
vele repetities was het eindelijk zover dat de komedie voor het publiek 
opgevoerd kon worden.



Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 11,0 – 3,5; kms/liter: 9,1 – 28,6; CO2 gr/km 259 – 94. Er is al een Opel Agila vanaf € 8.995,- incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage of lease vanaf € 259,- per maand via Opel 
leasing op basis van 48 mnd/20.000 km per jaar. Energielabels en bijtelling afhankelijk van gekozen uitvoering en motorisatie. Fiscaal voordeel gebaseerd op de huidige wetgeving. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoeringen.

 Groen en zuinig rijden met � scaal voordeel.

WEGENBELASTINGVRIJ.
� Geen wegenbelasting 

�  Geen BPM 

� Rijdt u zakelijk? 14% bijtelling

 CORSA ecoFLEX en AGILA ecoFLEX

Opel Corsa vanaf 
€ 12.495,-

Opel Agila vanaf 
€ 8.995,-

Pro� teer van onze 

openingsaanbiedingen. 

Geopend op 27, 28 en 29 mei.



Petra Bleumink gaf persoonlijk de 
rondleiding en toonde vol trots alle 
assortimenten die te krijgen zijn. De 
leergierige kinderen wisten zelf ook 
een hoop te vertellen over diverse 
fietsen, zoals hun eigen kinderfiets, 
de stadsfiets, racefiets en de moun-

tainbike. Maar nu hoorden ze ook 
over de tourfiets, vouwfiets, elektri-
sche fiets, hybride, crosshybride en 
omafiets. Profile Bleumink is van alle 
markten thuis. Verder leerden de 
bruine beren over alle onderdelen en 
accessoires die bij een fiets (kunnen) 

horen. Maar het allermooist was dat 
ze in de werkplaats mochten om de 
monteurs aan het werk te zien! 

De juf had met de kinderen van te-
voren een vragenlijst gemaakt en 
met de vragenronde werd het bezoek 
afgerond. Bij de uitgang kregen ze 
allemaal nog een tas mee met fiets-
magazines waarin ze op school nog 
eens lekker kunnen knippen om een 
leuke collage of zo te maken.

Beregezellig bij Profile Bleumink

Zutphen - Op woensdagochtend 13 april bezochten de bruine beren van 
katholieke basisschool Walter Gillijnsschool de fietsenmaker. Ruim 20 
beren stormden laaiend enthousiast onder begeleiding van juf Angela 
en een aantal ouders binnen bij de rijwielhandel in de Spittaalstraat.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

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

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags 
en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

MEI
25  ANBO klootschieten, Olde Lettink
26  Klootschietgroep de Vordense Pan

JUNI
1  Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
1  ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
2  Klootschietgroep de Vordense Pan
8  ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
9  Klootschietgroep de Vordense Pan
15 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
15 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme, laatste keer
voor de vakantie

16  Klootschietgroep de Vordense Pan
22 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
23  Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

HET KAPPERSKOLLEKTIEF?
Het Kapperskollektief is een groep 
van 9 kapsalons uit het oosten van 
Nederland. Deze groep komt onge-
veer 9 keer in het jaar bij elkaar, op 
de eerste woensdag van de maand in 
Ruurlo bij De Luifel.
Bekende kappers brengen de kap-
sters de nieuwste haarmodelijnen en 
kniptechnieken bij, terwijl de onder-
nemers van de salons ondertussen in 
een andere zaal zitten en bezoek heb-
ben van verschillende sprekers. Zoals 

een marketinggoeroe, verzekerings-
man en meer.

DE KAPPERSSHOW
11 mei was dan ook de laatste avond 
van de 9, de afsluitende avond van 
seizoen 2010-2011, waarbij er altijd 
iets bijzonders gebeurt. Deze keer 
was het een heuse kappersshow. De 
kapsters van de 9 salons hadden een 
of twee modellen bij zich die ze van 
top tot teen een metamorfose gaven. 
De leukste resultaten kwamen eruit 

met aan het einde zelfs een fotoshoot. 
Ook Da Vinci for Hair deed mee aan 
deze geweldige show.

KAPPERSKOLLEKTIEF GARANTIE
Voor de klanten van Da Vinci for 
Hair is het natuurlijk super dat er zo 
regelmatig wordt getraind. Da Vinci 
for Hair draagt dan ook de kwaliteits-
stempel van het Kapperskollektief, 
De Kapperskollektief Garantie. Deze 
garantie houdt in dat de kapsters in 
de salon altijd up-to-date zijn voor 
wat betreft de nieuwste technieken & 
haarmode.
Zekerheid dus dat jij als klant goed 
geknipt wordt!

Da Vinci for Hair doet mee aan 
super kappersshow!

Vorden - Woensdagavond 11 mei werd in Ruurlo de visie van 9 salons 
op de allernieuwste haarfashion getoond. 9 salons uit de regio, waar-
onder Da Vinci for Hair, zorgden voor een super kappersshow.

Men vertrekt steeds om 19.00 uur 
vanaf het marktplein. Van maandag 
4 tot en met donderdag 7 juli fietsen 
de Vrouwen van Nu in groepsverband 
mee met de avondfietsvierdaagse van 
Jong Gelre Vorden/Warnsveld. Hier-
voor kan men zich opgeven bij Hentje 

Bosch. Op zaterdag 6 augustus wordt
de jaarlijkse fietstocht “Fiets de boer
op” georganiseerd. Enkele bedrijven
in de regio openen dan gastvrij hun
deuren om u een kijkje achter de
schermen te gunnen. 
Leden van Vrouwen van Nu en Jong
Gelre zijn op die dag erg druk met het
bakken van overheerlijke pannenkoe-
ken voor de deelnemers. 
Wie met deze gezellige activiteit mee
wil helpen kan zich opgeven bij Riet
Vruggink.

Vrouwen van Nu ook in de 
zomermaanden actief
Vorden - Op de maandagavonden 
20 juni, 18 juli en 15 augustus 
wordt er een tocht gefietst van 
ongeveer 20 km., waar men zon-
der opgave aan deel kan nemen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.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 
delen of zoekt u een maatje? Iemand van 
uw eigen leeftijd, iemand uit uw eigen 
buurt of iemand met dezelfde interesse?

Wij bemiddelen graag voor u.

VOOR WIE IS DE BEMIDDELING 
BEDOELD?
Voor alle inwoners van Vorden en omge-
ving 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 
hebben 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 anderen van 
gedachten willen wisselen.

WAT DOEN WE NIET?
We zijn geen relatiebureau. We bemid-
delen alleen voor senioren die op zoek 
zijn naar vriendschappelijk contact.
Deelname is gratis.

WILT U MEER WETEN?
Voor informatie kunt u terecht bij:
Ouderenadviseur Wilma Berns
Stichting Welzijn Vorden, de WegWijZer.
Telefoon: 0575 553159
Email: w.berns@sswb.nl

Kijkje in de kerk
Vorden - Nu de vloer in de kerk is gestort en deze 
drie maanden moet uitharden bestaat de mogelijk-
heid om een kijkje in de kerk te komen nemen.

Zaterdag 4 juni tussen 11.00 en 14.00 
uur is iedereen welkom om de vorderin-
gen te komen aanschouwen.
Naast de vele bouwtekeningen is er ge-
legenheid om de 2 modellen van de ge-
kozen stoelen, een tegelplateau en de 
kleurpanelen met de gekozen kleuren te 
bekijken.
Op tekening kunt u ook een schets van 
de trouwbank en meubilair voor de stilte 
hoek zien. 
Tevens is er een doorlopende fotorepor-
tage van de werkzaamheden tot nu toe.

Om 13.30 uur zal de Stichting Veiling-
commissie Vorden  symbolisch haar fi-
nanciële aandeel  van de drie reeds ge-
restaureerde ramen in het Lindese End 
aanbieden.



Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 21 van

23 t/m 28 mei 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO BUITENGEWOON GOED

+5
LOUNGE
ZEGELS



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

Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

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

VAN DAKKAPEL TOT DEUR... 
KUNSTSTOF!

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

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

Loonbedrijf Hissink v.o.f.
Slotsteeg 9, 7255 LH Hengelo Gld.

Wij kunnen u van dienst zijn met onze haspelinstallatie
voor het beregenen van al uw teelten en gewassen.

Grote capaciteit door 4 duims wateraanvoer
Haspel voorzien van 110 mm slang met een lengte

van 350 meter.

Voorzien van een a-symetrische sproeiwagen
(slang loopt niet door een nieuw spoor)

Groot bereik van de sproeier van ongeveer 100 meter

Kennisgeving
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
hebben ontvangen:

Van : Aviko B.V.

Locatie : Dr. A. Ariensstraat 29 te Steenderen

Voor : aanleg parkeerplaats

Datum ontvangst : 18 april 2011

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C.G. Radstok, T (026) 359 87 10 van de 

afdeling Vergunningverlening, of met het Provincieloket, T (026) 359 99 99. De aanvraag kan op 

verzoek worden ingezien.

Arnhem, 20 mei 2011,

zaaknummer 2011–007240 / MPM22434

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Voortaan digitaal

De provincie Gelderland 

stopt vanaf 1 oktober 2011 

met het publiceren van 

nagenoeg alle bekend-

makingen in de dag- en 

weekbladen.

Alle bekendmakingen

vergunningverlening 

worden digitaal 

gepubliceerd via 

www.gelderland.nl/

bekendmakingen. 

Hiermee vergroot de 

provincie Gelderland de 

toegankelijkheid en 

zoekmogelijkheden voor 

de burgers.

Autobanden, wij hebben ze en voordelig
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 21, 24 mei 2011

Wat doet u als de stroom plotseling 
uitvalt? Bent u voorbereid? Overal in 
Nederland kan iets gebeuren. Ook bij 
u in de buurt. Het is belangrijk om te 
weten welke risico’s in uw omgeving 
het meest waarschijnlijk zijn, wat u 
zelf kunt doen als er iets gebeurt, 
hoe u de gevolgen kunt beperken en 
wat de overheid en hulpdiensten 
doen in zo’n situatie. Daarom is er 
een regionale website ontwikkeld 
over risico’s en veiligheid in uw 
omgeving.

Tips
Een goede voorbereiding is van groot 
belang. Door een kijkje te nemen op 
de nieuwe website met informatie 
over risico’s in de regio weet u hoe 
u moet handelen als er iets aan de 
hand is. Er staan veel voorbeelden 
van risico’s op, zoals bijvoorbeeld 
stroomuitval. Wat kunt u zelf doen? 
U kunt als uw telefoon het nog doet, 
bellen naar (0800) 90 09 voor meer 
informatie over een stroomstoring. 
Bel verder niet onnodig om over-
belasting van het netwerk te voor-
komen. Als de stroomstoring langer 
duurt dan twee uur, krijgt u infor-
matie via omroep Gelderland (via de 
ether FM 103,5 MHz). Een radio op 
batterijen is dan belangrijk om in huis 
te hebben. Ook wordt aangeraden 

alle elektrische apparaten en gas 
uit te schakelen als deze in gebruik 
waren tijdens de stoomuitval. 

Risico-website
Gemeenten in Noord- en Oost-Gel-
derland (waaronder Bronckhorst) 
en de Veiligheidsregio hebben de 
afgelopen periode bekeken welke 
risico’s in onze regio het meest waar-
schijnlijk zijn. Dit zijn onder meer een 
grote brand, ziektegolf en extreem 
weer. Voor deze risico’s leest u op de 
site wat u kunt doen om het te voor-
komen, hoe u zich voorbereidt, en 
wat u kunt doen als het toch gebeurt. 
Ook hoe u wordt gewaarschuwd als 
het toch plaatsvindt en wat u dan 
van de overheid kunt verwachten is 
belangrijke informatie voor u. 

Bent u voorbereid op een calamiteit? 
Wel als u daar zelf voor zorgt. 
Bekijk daarom de risico-website via 
www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Veiligheid of rechtstreeks via 
www.vnog.nl/risicocommunicatie.

Regionale risico-website met handige tips en 
info over risico’s en veiligheid in uw buurt
Neem eens een kijkje

Bent ú voorbereid
op een calamiteit?

De gemeente en Berkel Milieu 
zamelen vanaf nu bij zo’n 1.000 
huishoudens in het Bronckhorster 
buitengebied aan huis kunststof 
verpakkingen in via de ‘oranje’ con-
tainer. Dit gebeurt als proef om te 
onderzoeken of er beter rekening 
gehouden kan worden met de wen-
sen van bewoners van het buiten-
gebied over de afvalinzameling. 
De eerste inzameling van de nieuwe 
‘oranje’ containers is op 3 juni a.s.

Ca. 1.000 huishoudens in het bui-
tengebied van Bronckhorst hebben 
inmiddels een informatiebrief en de 
speciale container ontvangen. Het 
proefgebied ligt in het zuidoosten 
van Bronckhorst waar op de vrijdag 
wordt ingezameld. Het betreft het 
gebied buiten de bebouwde kom, 
globaal begrensd door de gemeente-
grens, Aaltenseweg (Hengelo/
Zelhem) en Ruurloseweg (Hengelo). 
Dit gebied is uitgekozen om logistie-
ke redenen. De nieuwe container is 
bestemd voor inzameling van lege 
kunststof verpakkingen, zoals plas-
tic flessen en flacons en zakjes en 
bakjes van etenswaren. Op 3 juni 
kunnen bewoners van het proef-

gebied de ‘oranje’ container voor het 
eerst aan de weg zetten. De eerste 
resultaten van de proef worden in 
het najaar verwacht. Heeft u vragen 
over de proef in het buitengebied 
met de ‘oranje’ containers? Ga dan 
naar www.berkelmilieu.nl of neem 
contact op met de Afval-Informatie-
Lijn van Berkel Milieu, tel. (0575) 
54 56 46. Dat kan op werkdagen van 
09.00-12.30 en 13.00-16.00 uur. 

Inzameling kunststof verpakkingen 
met ‘oranje’ container van start

Op de meeste bedrijventerreinen 
in Bronckhorst zorgen de bedrijven 
nu zelf nog voor bewegwijzering 
naar hun bedrijf. De bewegwijzering 
in onze gemeente is daardoor niet 
uniform, niet altijd even duidelijk en 
veelal meer een reclame-uiting. 
Om meer uniformiteit en herkenbaar-
heid te krijgen heeft de gemeente in 
overleg met de verschillende indu-
strie- en bedrijvenkringen besloten 
het bedrijf REVIS voor de komende 
10 jaar het alleenrecht op de 
bewegwijzering te geven op alle 

bedrijventerreinen in Bronckhorst 
(dit zijn: Steenderdiek in Steende-
ren, Dambroek in Baak, Werkveld in 
Vorden, Molenenk en Winkelskamp 
in Hengelo en Industriepark, 
Hoge Voort, Het Blek en Vinkenkamp 
in Zelhem). Bedrijven kunnen een 
vermelding op de borden krijgen 
voor 100 euro per jaar. De nieuwe 
bewegwijzering moet er in de tweede 
helft van 2011 staan. We informeren 
alle bedrijven op de terreinen over dit 
plan en handhaven na de invoering 
op afwijkende borden.

Uniforme bewegwijzering op 
bedrijventerreinen in Bronckhorst

Gemeentehuis op 2 en 3 juni dicht
Op Hemelvaartsdag (2 juni) en de vrijdag erna (3 juni) is het gemeentehuis 
gesloten. Vanaf 6 juni zijn wij u op de gebruikelijke openingstijden graag 
weer van dienst.   

Onderzoek Berkel Milieu 
naar tevredenheid afvalinzameling
Berkel Milieu verzorgt in opdracht 
van de gemeente de inzameling van 
het huishoudelijk afval. Berkel Milieu 
vindt het belangrijk om te weten wat 
u van deze dienstverlening vindt. 
Daarom doet zij hiernaar geregeld 
onderzoek. De resultaten worden 
gebruikt om de dienstverlening te 
verbeteren.

Het onderzoek gebeurt door middel 
van een schriftelijke vragenlijst. 
De vragenlijst wordt deze week 
verstuurd aan 1.200 willekeurig 
gekozen Bronckhorster inwoners. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
een onafhankelijk onderzoeksbureau, 
Right Marktonderzoek. De verbeter-
punten die uit het onderzoek naar 
voren komen, zijn bedoeld om de 
afvalinzameling nog beter op u af te 
kunnen stemmen. Heeft u vragen 
over het onderzoek? Neem dan con-
tact op met de Afval-Informatie-Lijn 
van Berkel Milieu, tel. (0575) 54 56 46 
of bezoek www.berkelmilieu.nl.



Het klimaat verandert, dat is altijd zo 
geweest. Alleen door ingrijpen van de 
mens verandert dit veel sneller en 
dat heeft grote impact op mens en 
natuur. De Achterhoekse gemeenten 
maken zich daarom sterk om de 
negatieve invloed op de klimaatveran-
dering zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Sinds 2009 werken de gemeenten 
samen met woningbouwcorporaties, 
bedrijven, Provincie Gelderland en 
anderen aan het Achterhoeks 
klimaatprogramma. 
De komende twee weken willen we u 
een inkijk geven in de klimaatinitia-
tieven van verleden, heden en toe-
komst. In dit eerste artikel leest u 
over duurzame energie in de Achter-
hoek, volgende week gaan we in op 
energie besparen in woningen. Daar-
naast kunt u natuurlijk ook zelf iets 
doen. Onderaan dit artikel vindt 
u een aantal handige tips. 

Biogas uit Berkelland 
Een vorm van biomassa is het 
verwerken van mest tot biogas. 
In Berkelland zit Groot Zevert Vergis-
ting (GVZ). Zij hebben vergevorderde 
plannen om hun capaciteit voor het 
verwerken van mest te vergroten. 
Het vrijkomende biogas wordt via 
een pijplijn getransporteerd naar een 
industrieel bedrijf waar het opge-
werkte biogas gebruikt wordt in het 

productieproces. Een andere variant 
is om het biogas op te werken tot 
groen gas en te leveren aan een 
aardgastankstation in Borculo. Het 
groene gas is een schone brandstof 
en vervangt de fossiele brandstof. 

Zwembad door hout verwarmd 
In Bronckhorst zijn plannen om het 
zwembad in Zelhem te verwarmen 
via een houtgestookte kachel met 
knip- en snoeihout uit de eigen 
plantsoenen. Ook Oude IJsselstreek 
onderzoekt of zij een houtgestookte 
kachel kan plaatsen in een gemeente-
lijk gebouw. 

Windenergie 
In de Achterhoek is er op dit moment 
één windmolenpark, Hagenwind in 
Aalten. Hier staan acht windmolens, 
met een totale hoogte van zo’n 140 
meter (inclusief wieken). Deze wind-
molens zijn goed voor de levering van 

energie aan zo’n 10.000 huishoudens. 
Ook in het grensgebied van Oude IJs-
selstreek en Montferland zijn plan-
nen voor een windmolenpark van zes 
molens. Oude IJsselstreek denkt 
zelfs al na over nog een windpark in 
haar gemeente. 

Zonne-energie 
Bronckhorst heeft zonnepanelen op 
het duurzaamste gemeentehuis van 
Nederland geplaatst en is gestart met 
het plaatsen van zonnepanelen op 
acht andere gemeentelijke gebou-
wen. In totaal een kleine 2000 m2, dat 
stroom levert voor 60 huishoudens. 
In Montferland heeft Pfixx solar met 
subsidie van de provincie op zes be-
drijfshallen in totaal 30.000 m2 zon-
nepanelen geplaatst. Deze zijn goed 
voor de stroom voor 250 huishou-
dens. Daarnaast hebben zij op een 
voormalige stortplaats in Azewijn 
eveneens in Montferland 80.000 m2 
zonnepanelen geplaatst. Hier wordt 
in totaal stroom opgewekt voor zo’n 
550 huishoudens. Ook naar andere 
stortplaatsen in de regio wordt geke-
ken of daar zonnepanelen geplaatst 
kunnen worden. Een quickscan zon-
ne-energie op bedrijfsdaken in Win-
terswijk heeft aangetoond dat er goede 
mogelijkheden voor zonne-energie 
zijn. Enkele bedrijven hebben al 
interesse getoond.

Klimaat in de Achterhoek

Wat kunt u zelf doen voor een beter 
klimaat. Hieronder staan een aantal 
praktische tips voor thuis. 

Voor meer tips kunt u op 
www.milieu-centraal.nl kijken. 
Deze organisatie geeft onafhankelijk 
milieuadvies.

1. Onderzoek of u uw woning nog 
kunt isoleren. Isolatie verbetert 
het comfort en vermindert warmte-
verlies. De investering verdient 
zich vaak binnen een paar jaar al 
terug. Een adviseur of specialist 
kan u hierover informeren 

2.  Zet de thermostaat overdag één 
graad lager en bespaar gemiddeld 
7 procent op uw energieverbruik 
voor verwarming 

Wat kunt u zelf doen?
3.  Vervang een wat oudere cv-ketel 

door een nieuwe zuinige ketel. 
 De investering is door lagere 

stookkosten snel terugverdiend 
4.  U kunt brandstof besparen door 

tijdens het autorijden zo vroeg 
mogelijk over te schakelen 

 naar een hogere versnelling. 
 Rijd verder zoveel mogelijk met 

een gelijkmatige snelheid en met 
een laag toerental in de hoogste 
versnelling 

5.  Voedselverspilling is een vorm 
van energieverspilling. Het pro-
duceren, verpakken, koelen en 
vervoeren van voedingsmiddelen 
kost namelijk energie. Kijk voor 
het boodschappen doen eerst 
wat u nog in huis hebt en wat u 
daarmee kunt doen 

Wasdroger is energievreter 
De wasdroger is een energievreter. 
Door hem niet standaard te gebrui-
ken en waar mogelijk de was aan 
een droogrek binnenshuis, in de tuin 
of op het balkon te drogen, kunt u 
jaarlijks tientallen euro’s aan 
energiekosten besparen.

De Kunst10Daagse wordt dit jaar al-
weer voor de vijfde keer gehouden en 
vindt plaats in de periode van 27 mei 
t/m 5 juni a.s. Voor het eerst wordt 
de Kunst10Daagse nu georganiseerd 
door de stichting Kunst&Cultuur 
Bronckhorst in samenwerking met 
de werkgroep Kunst10Daagse 
Bronckhorst.

Tijdens de Kunst10daagse kunt u op 
maar liefst 41(!) locaties genieten van 
kunst in grote verscheidenheid, van 
sieraad tot schilderij, van keramiek 
tot beeldhouwwerk, van abstract tot 
figuratief. Speciale routes door de 
prachtige natuur voeren u van kunst-
werk naar kunstwerk, van evenement 
als film, theater of muziek naar 
workshop en van terras naar terras. 
In De Bleijke in Hengelo vindt u een 
interessante overzichtstentoonstelling 
van alle deelnemende kunstenaars 
om u een goed beeld te geven van 
ieders werk. Het programmaboekje 
met de routes staat op de website 
www.kunst10daagsebronckhorst.nl. 

Dé tip voor een leuk dagje uit in 
Bronckhorst!

Kunst10Daagse Bronckhorst start weer

De herontwikkeling van de locatie 
oud gemeentehuis in Hengelo (Gld) 
blijkt mogelijk. Dit is de conclusie 
van het haalbaarheidsonderzoek 
dat de gemeente, Wooncorporatie 
ProWonen en Wansink Exploitatie 
bv afgelopen maanden uitvoerden. 
Het plan maakt het mogelijk de be-
staande Albert Heijn-vestiging van 
eigenaar Wansink Exploitatie te 
verplaatsen naar de locatie oud ge-
meentehuis. Daarnaast is er ruimte 
voor circa 1.000 m2 commerciële 
functies die nodig zijn voor de nood-
zakelijke kwaliteitsslag van dit deel 
van het Hengelose centrum. Boven 
de supermarkt en commerciële 
ruimten is ruimte voor levensloop-
bestendige sociale woningbouw. 
Het aantal woningen op deze locatie 
was eerder al teruggebracht van 
25 naar 15 woningen. ProWonen 
bekijkt momenteel of en onder welke 
voorwaarden zij deze woningen 
wil verhuren. 

Avondhoreca in historische deel 
Voor het historische gemeentehuis 

zijn enkele ideeën. Het college gaat 
de gemeenteraad voorstellen om in 
afwijking van het in 2009 vastge-
stelde Masterplan Hengelo Centrum 
hier ook avondhoreca toe te staan. 
Hierdoor kan dit deel van het 
centrum verder worden versterkt. 
Op de locatie van de huidige 
Albert Heijn kunnen maximaal vier 
grondgebonden woningen komen. 
Het totale plan voorziet daarnaast 
in circa 130 parkeerplaatsen. 

Door een voorgenomen financiële 
investering van de gemeente van 
bijna 3 miljoen euro is het tekort 
gedekt en lijkt het plan haalbaar. 
De gemeenteraad neemt in juni een 
besluit over deze investering en de 
grondexploitatie. Na akkoord van 
de raad wordt dan voor de totale 
gebiedsontwikkeling een zoge-
naamde marktselectie uitgevoerd. 
Dit houdt in dat een marktpartij wordt 
gezocht, die de locatie integraal zal 
ontwikkelen. De verwachting is dat 
wij medio 2012 met de sloop en 
herinvulling kunnen starten.

Herontwikkeling locatie oud gemeentehuis 
Hengelo haalbaar

Onze medewerker de heer 
J. Rinner is deze weken op 
pad in de gemeente om alle 
vrijstaande woningen in het 
buitengebied te inventarise-
ren. Om onze administratie 
op orde te houden, willen we 
de foto’s van deze woningen 
optimaliseren en te weten 
komen of de coderingen van 
deze vrijstaande woningen 
nog correct zijn. 

Het gaat ons er daarbij om 
of het object nog steeds de 
codering woonboerderij/
bungalow of bedrijfswoning 
heeft. De heer Rinner is in 
het bezit van een geldig 
legitimatiebewijs en rijdt in 

een auto van de gemeente. 
Alleen als het niet mogelijk 
is om uw object goed en dui-
delijk te kunnen fotograferen 
vanaf de straatzijde belt hij 
bij u aan met het verzoek om 
de foto dichterbij te mogen 
nemen. Wij hopen dat u 
uw medewerking dan wilt 
verlenen. 

Mocht u vragen hebben, 
dan kunt u contact op-
nemen met de gemeente, 
via tel. (0575) 75 02 50 
of e-mail: 
info@bronckhorst.nl 
o.v.v. Inventarisatie 
woningen buitengebied. 

Gemeente inventariseert 
in woningen buitengebied

Nieuws over de gemeente 
Bronckhorst kunt u ook volgen 
via het twitteraccount:

@gem_bronckhorst

Twitter



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.

Raadsvergadering 1 juni  
Op 1 juni a.s. vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeente-
huis. De openbare vergadering begint 
om 20.00 uur. U bent van harte welkom 
om deze vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:
• Programmarekening 2010
 In 2010 heeft de gemeente weer 

vele activiteiten verricht. De plan-
nen stonden in de begroting en 

 natuurlijk is het dan belangrijk na 
afloop van het jaar de balans op te 
maken. Dit doen we in de program-
marekening. Hierin staat op een rij 
welke inkomsten de gemeente in 
2010 had en welke uitgaven en 

 investeringen we hebben gedaan. 
Ook geeft de programmarekening 
een overzicht van de vermogens-
positie van de gemeente. Het is één 
van de taken van de gemeenteraad 
toezicht te houden op het financieel 
beheer door b en w. De program-
marekening geeft daar inzicht in. 
De raad wordt gevraagd de pro-
grammarekening vast te stellen

• De perspectiefnota 
 De perspectiefnota is een vooruit-

blik naar de begroting 2012-2015 
waar de raad eind dit jaar over be-
slist. Zoals u waarschijnlijk weet 
hebben we met een aantal ontwik-
kelingen te maken. We hebben de 
komende jaren fors minder te be-
steden omdat we minder gelden 
ontvangen van het rijk. We moeten 
in de komende begroting al de eer-
ste bezuiningen van structureel 
twee miljoen euro verwerken en 
doen in deze nota voorstellen daar-
voor (o.a. privatisering Hessenbad 
en -hal, nauwere samenwerking 
vier brandweerkorpsen, waaron-
der die van ons, en aanscherpen 
van contracten met derden). Daar-

naast ziet Bronckhorst er in de toe-
komst anders uit dan nu door de-
mografische ontwikkelingen (afna-
me van de bevolking, meer oude-
ren en minder jeugd). Om te zorgen 
dat Bronckhorst ook in de toekomst 
een fijne plek blijft om te wonen, 
werken en recreëren (waarbij va-
ker een beroep op u en uw netwerk 
moet worden gedaan en de over-
heid zich meer terugtrekt) hebben 
we het traject naar een toekomst-

bestendig Bronckhorst ingezet, sa-
men met inwoners, organisaties en 
verenigingen. Ook hieruit moeten 
voor de komende jaren mogelijke 
bezuinigingen voor de gemeente 
komen. B en w vragen de raad met 
de perspectiefnota en de opgeno-
men voorstellen in te stemmen 

• 1e Tussenrapportage 2011
 De tussenrapportage geeft een 

overzicht van hoe de gemeente in 
de eerste maanden van dit jaar 
heeft gepresteerd. In hoeverre zijn 
doelen die de raad in de gemeente-
lijke programmabegroting 2011-
2014 heeft aangegeven, behaald. 
De raad wordt gevraagd met de 
tussenrapportage in te stemmen  

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan ver-
wijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Op de gemeentepagina’s van vorige 
week kon u uitgebreid lezen over 
de hierbovengenoemde agenda-
punten van de vergadering van 
1 juni. 

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

Spreekrecht tijdens raads-
vergaderingen 
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet 

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande project-

besluiten op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening, die niet in een 
raadscommissie zijn behandeld 

U kunt de raad tijdens een raadsver-
gadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en presen-

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit 

 van het gemeentebestuur of het 
advies van een adviescommissie 
bezwaarschriften ex artikel 7:13 
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

d. een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet 

 bestuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot 

de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het 
woord wilt voeren, kunt u zich 
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 
24 uur voor aanvang van de 
vergadering, aanmelden bij de 
Griffie, tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

 Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, Beukenlaan, wedstrijden klootschieten, 22 oktober, 5 november en eventueel 17 december 2011, 

afsluiten van de Beukenlaan, tussen de Schooldijk en de Broekstraat, alle wedstrijddagen van 
08.00 tot 16.00 uur, klootschietvereniging ‘t Trefpunt

• Drempt, parkeerplaats tegenover Zomerweg 28, braderie, 24 juli 2011 van 13.00 tot 18.00 uur, 
Marktvision organisatiebureau bv

• Hengelo (Gld), perceel nabij Zelledijk 32, tijdelijk plaatsen en gebruiken van een tent i.v.m. festivi-
teiten verjaardag en trouwdag, 4 juni 2011 van 20.00 uur tot 01.00 uur, D. Verkijk

• Steenderen, Burg. Buddingh’Plein, 5 juli 2011, live radio & tv programma maken, van 12.00 tot 
19.00 uur, afsluiten van het Burg. Buddingh’Plein en een gedeelte van de J.F. Oltmansstraat, 

 van 09.00 tot 21.00 uur, omroep Gelderland
• Steenderen, gedeeltelijk afsluiten van de Prins Bernhardlaan i.v.m. besloten feest (oliebollenparty), 

van 17 juni 12.00 uur tot 19 juni 2011 15.00 uur, W.A.M. Rutjes
• Steenderen, Rhabergseweg, oogstfeest met wandelroute langs diverse activiteiten, ontheffing 

art. 35 van de Drank- en Horecawet, 6 en 7 augustus 2011 van 09.00 tot 21.00 uur, Bronckhorster 
oogstfeest Rha

• Vorden, café Uenk, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 juni 2011 t/m 
 31 december 2013, A.M.J. Balvert
• Vorden, grasveld tegenover de Rotonde, plaatsen van twee spandoeken, 23 mei t/m 4 juni 2011, 

Kanjers voor Kanjers
“ Vorden, parkeerplaats Helmink Wonen aan de Zutphenseweg 24, ontheffing art. 35 van de Drank- 

en Horecawet i.v.m. koopzondag, 5 juni 2011 van 10.00 tot 18.00 uur, J.W.G. Hendriksen
• Zelhem, markt, 22 augustus 2011, live radio & tv programma maken, van 12.00 tot 19.00 uur, 
 afsluiten van de Markt, van 09.00 tot 21.00 uur, omroep Gelderland

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

Drank- en horecavergunningen
• Hoog-Keppel, Oude Zutphenseweg 15, aanvraag vergunning horecabedrijf, Keppelse Golfclub

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 15 december 2010:
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 1, bouwen woning
Ontvangen op 20 december 2010:
• Keijenborg, St. Janstraat 69 en 71 en Hengelosestraat 1, bouwen 3 woningen
Ontvangen op 12 mei 2011: 
• Zelhem, Rembrandtstraat 40, veranderen uitrit
• Hengelo (Gld), Korenbloemstraat 1, bouw tuinhuis
Ontvangen op 13 mei 2011: 
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, bouw rundveestal
• Halle, Pluimersdijk 10, slopen diverse opstallen
• Vorden, Insulindelaan 33, bouwen dakopbouw
Ontvangen op 16 mei 2011:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg nabij 33, bouwen opslaghal

Aanvragen

• Vorden, Zutphenseweg 40, plaatsen twee toegangspoorten, kappen enkele sparren en aanleggen uitrit 
Ontvangen op 17 mei 2011: 
• Laag-Keppel, Rijksweg 83, bouwen serre
• Steenderen, De Berken 15, bouwen carport
• Zelhem, Keijenborgseweg 5, verwijderen asbest uit woning
Ontvangen op 18 mei 2011: 
• Zelhem, Eckhorsterstraat 11, verbouw woning
Ontvangen op 19 mei 2011: 
• Steenderen, Burg.Smitstraat 5, slopen schuur/garage
• Zelhem, Michelstraat 4A, bouwen werktuigenberging

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Halle, Dwarsdijk 10, uitbreiden agrarisch bedrijf en daarmee samenhangd het uitvoeren van 

sloopwerkzaamheden
• Hengelo (Gld), Rondweg 10, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, onderdeel LPG
• Steenderen, Toldijkseweg 21, geheel intrekken omgevingsvergunning (voorheen Wvo-vergunning)
De stukken liggen van 26 mei t/m 6 juli 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 12 mei 2011:
• Vorden, Wildenborchseweg 20/Kapelweg 1, oranjefeest met vogelschieten, volksspelen en barbecue, 

17 en 18 juni 2011, oranjevereniging Wildenborch
Afgegeven op 13 mei 2011:
• Hengelo (Gld), Veermansweg 12, 10-jarig jubileumfeest, 18 juni 2011 van 20.00 tot 01.00 uur 
 de dag daarop volgend, Lady en de Vageband
• Laag-Keppel, bij het TOP, standplaats voor de verkoop van ijs, 1 mei t/m 30 september 2011, 
 ijsboerderij De Steenoven
Afgegeven op 16 mei 2011:
• Halle, zaal Lovink, school- en volksfeest met diverse activiteiten, zoals een optocht en vogelschieten, 
 8 september van 19.00 tot 24.00 uur, 9 september van 13.00 tot 01.30 uur en 10 september 2011 

van 12.00 tot 01.30 uur, stichting Nijmansfeest

Verleende vergunningen

In maart en april hielden we verschillende bijeenkomsten om met u van gedachten te wisselen 
over onze toekomst



Openbare bekendmakingen - vervolg

Afgegeven op 17 mei 2011:
• Hengelo (Gld), Steintjesweide, ontheffing art.35 van de Drank- en Horecawet i.v.m. kinder- en 

volksspelen en vogelschieten, 14 t/m 16 juli 2011, ijsvereniging Steintjesweide
• Vorden, hoek Enkweg/Groeneweg, inrichten opslag bouwmaterialen, van mei 2011 t/m juni 2012, 

bouwbedrijf Goldewijk Doetinchem bv
• Toldijk, perceel nabij Wolfsstraat 5, muziekfeest, 21 mei 2011 van 20.00 tot 01.30 uur, stichting 

Kiek Uut Toldiekers
• Zelhem, parkeerplaats sportcomplex De Pol aan de Vincent van Goghstraat, septemberfeesten 

Zelhem, 15 t/m 18 september incl. optocht op 15 en 17 september, terrein van vv Zelhem aan de 
Vincent van Goghstraat, tijdelijk plaatsen en gebruiken van een tent, 15 t/m 18 september, plaatsen 
van tijdelijke promotieborden voor de septemberfeesten, 3 t/m 19 september 2011, stichting 
Septemberfeesten Zelhem

Afgegeven op 18 mei 2011:
• Hoog-Keppel, toertocht met oldtimertractoren met start en finish op de Burg.Vrijlandweg, 
 28 augustus 2011 van 09.00 tot 17.00 uur, stichting Contact Oldtimers Achterhoek
Afgegeven op 19 mei 2011:
• Zelhem, diverse wegen op ‘t Zand met start/finish bij Aaltenseweg 4, endurancewedstrijd, 
 11 juni 2011 van 07.00 tot 18.00 uur, Onder de Zweppe

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 13 mei 2011: 
• Vorden, De Steege 24, bouwen berging
• Zelhem, Michelstraat 26A, slopen en bouwen schuur
Verzonden op 16 mei 2011: 
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 42, plaatsen schutting
• Hengelo (Gld), Veermansweg 12, slopen schuur en bouwen werktuigenloods, bij sloop komt 
 asbesthoudend afval vrij
• Rha, Prinsenmaatweg 10, verbouw woning 
• Vorden, Kruisdijk 5, verwijderen asbest uit een woning
Verzonden op 17 mei 2011: 
• Drempt, Gildeweg 15, vergroten woning
• Keijenborg, Wiendelsweg 4, gedeeltelijk slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Molenweg 20 en 28, verbreden 2 inritten
• Zelhem, Cosmeastraat 15, verwijderen asbest dakbeschot woning
Verzonden op 19 mei 2011: 
• Hummelo, Dorpsstraat 11A, bouwen bijgebouw
• Hummelo, Stokhorsterweg 6, verwijderen coniferen
• Keijenborg, Geltinkweg 19, bouwen dakopbouw op garage
• Vierakker, Heerlerweg 6, gewijzigd bouwen werktuigenberging en jongveestal, slopen twee 
 varkensstallen en loods, komt asbesthoudend afval vrij  
• Vorden, Joostinkweg 1, verwijderen asbest uit woning

Verlengen beslistermijn (art. 3.9 lid 2 Wabo, art. 3.18 lid 2 Awb)
Verzonden op 18 mei 2011:
• Olburgen, Pipeluurseweg 8, complexiteit aanvraag, nieuwe beslisdatum 4 juli 2011

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 19 mei 2011: 
• Vorden, Geurkenweg 1, bouwen ligboxenstal

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens het buurtfeest is de Molenweg, tussen de Zomerweg en de Bronksestraat, van 
 2 juli 12.00 uur tot 3 juli 2011 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
 bestemmingsverkeer
• Steenderen, tijdens het buurtfeest is de Kastanjelaan, tussen huisnummer 3 en 15, van 11 juni 

18.00 uur tot 12 juni 2011 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

• Vorden, tijdens het buurtfeest is De Boonk, tussen De Bongerd en Het Elshof, van 25 juni 10.00 uur 
tot 26 juni 2011 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens het straatfeest is de Mulderskamp van 25 juni 12.00 uur tot 26 juni 2011 12.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens het buurtfeest op 1 juli 2011 is de Nieuwenhuisweg, tussen De Horst en de 
 Deldensebroekweg, van 19.30 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 

bestemmingsverkeer
• Vorden, tijdens het buurtfeest is de De Bongerd, tussen huisnummer 6 en 12, van 20 augustus 

16.00 uur tot 21 augustus 2011 11.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
 bestemmingsverkeer
• Vorden, tijdens het buurtfeest op 25 juni is De Stroet, tussen huisnummer 10 en 26, van 24 juni 

18.00 uur tot 26 juni 2011 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

• Zelhem, tijdens het buurtfeest is de Asterstraat van 4 juni 09.00 uur tot 6 juni 2011 12.00 uur 
 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens de (m)endurancewedstrijd voor paarden op 11 juni 2011 is de Gielinkweg van 

07.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens het buurtfeest is de Zonnebloemstraat van17 juni 18.00 uur tot 19 juni 2011 
 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 
• Zelhem, tijdens het buurtfeest is de Hans Memlingstraat, tussen huisnummer 2 en 9, van 25 juni 

12.00 uur tot 26 juni 2011 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer 

• Zelhem, tijdens het buurtfeest is de Goudsbloemstraat op 2 juli 2011 van 15.00 tot 24.00 uur 
 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens de septemberfeesten van 15 t/m 18 september 2011, zijn de Vincent van 

Goghstraat, tussen de Jacob van Ruysdaelstraat en de Frans Halsstraat, en de parkeerplaats van 
sportcomplex De Pol van 12 t/m 20 september, de Markt op 15 september van 19.30 tot 20.00 uur 
en 16 september van 09.45 tot 10.15 uur en de dr. Grashuisstraat en het Stationsplein op 

 17 september van 10.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. Verder geldt van 14 t/m 19 september een stopverbod op de Vincent van Goghstraat, 
tussen de Halseweg en de Jacob van Ruysdaelstraat, en, tussen de Frans Halsstraat en de 

 Jan Steenstraat, Meindert Hobbemastraat en Jacob van Ruysdaelstraat 

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoor-

beeld als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning 
met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om 
een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de 
omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een 
bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aange-
tekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek 
om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten 
over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons 
opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Prinsenmaatweg 8 Rha’
B en w van Bronckhorst hebben op 10 mei 2011 het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; 
Prinsenmaatweg 8 Rha’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht 
ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op een functieverandering van een agrarisch 
bouwperceel naar een burgerwoning.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Bontekoeweg 2 Baak’
B en w van Bronckhorst hebben op 17 mei 2011 het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; 
Bontekoeweg 2 Baak’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht 
ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op wijzigen van de agrarische bestemming 
in wonen op het perceel Bontekoeweg 2 in Baak.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Joostinkweg 1 Vorden’
B en w van Bronckhorst hebben op 17 mei 2011 het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Joostinkweg 1 
Vorden’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte 
van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op een wijziging van een agrarisch bouwperceel in een 
recreatieve bestemming. De voormalige dienstwoning wordt verbouwd tot burgerwoning met een 
bed & breakfastvoorziening en de Gelderse schuur wordt verbouwd tot een recreatiewoning.

De drie bovengenoemde wijzigingsplannen liggen van 26 mei t/m 6 juli 2011 tijdens openingstijden 
voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 
Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak 
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op 
www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; 2e Berkendijk 8A 
Hengelo’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; 2e Berkendijk 8A Hengelo’ is onherroepelijk geworden. 
Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de aanleg van een 
nieuw landgoed (De Berken), dat globaal ligt tussen de Roessinkweg, de Pinselweg, de 1e Berkendijk 
en de Venneweg in Hengelo (Gld).

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00897-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00897-/NL.IMRO.1876.BP00897-OH01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

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

Sluiten anterieure overeenkomst (art. 6.24 Wro), locatie Boeijink, Zelhem  
B en w maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend, dat er op 12 mei 2011 een anterieure exploitatieovereenkomst voor de her-
inrichting van locatie Boeijink in Zelhem is gesloten met Rots Bouw Planontwikkeling B.V. uit Aalten. 

Het betreft hier de herontwikkeling van de voormalige maalderij Boeijink aan de Boeyinkweg 3, 
kadastraal bekend gemeente Zelhem, sectieW, nrs. 283 en 294 (gedeeltelijk). In het plangebied 
worden drie levensloopbestendige wooneenheden en één bijzondere woon-werkwoning opgericht. 
Een beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt tijdens openingstijden, van 25 mei t/m 
6 juli 2011, ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Tegen de overeenkomst staat geen 
bezwaar of beroep open.

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 26 mei t/m 7 juli 2011 tijdens de openingstijden 
de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, voor het uitbreiden en wijzigen van de inrichting waarop het 

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Banninkstraat 1, voor het in werking hebben van een reeds bestaande, maar niet vergunde 

of gemelde inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Brunsveldweg 4A, voor het in werking hebben van een reeds bestaande, maar niet vergunde 

of gemelde inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

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

Wet Milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Aanwijzing toezichthouders verschillende wetten 
B en w hebben op 26 april 2011 besloten de participatieconsulenten van de afdeling Dienstverlening, 
cluster participatie, aan te wijzen als toezichthouder voor de Wet werk en bijstand, de Wet investeren 
in jongeren, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen. Het besluit ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis en is hier 
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. U kunt deze ook downloaden via www.bronckhorst.nl.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Bronckhorst
B en w hebben in hun vergadering van 26 april 2011 de Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen vastgesteld. In de beleidsregels staat beschreven hoe de aanvraag en afhandeling van 
een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen plaatsvindt. De beleidsregel treedt in 

Gemeentelijke regelgeving algemeen
werking op de dag na deze bekendmaking. U kunt de beleidsregel vinden op www.bronckhorst.nl → 
Infobalie → Digitaal loket → Regelgeving → Belastingen. Ook ligt deze ter inzage bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis. Hier kunt u tegen betaling van de kosten een kopie van de beleidsregel krijgen.

Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst
B en w hebben op 17 mei 2011 de Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst vastgesteld. In de 
uitvoeringsbesluiten zijn nadere regels bepaald voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, 
aangewezen inzamelmiddelen en -voorzieningen, de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten 
worden aangeboden etc. De uitvoeringsbesluiten liggen vanaf heden ter inzage bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis en is hier tegen betaling van de kopiekosten verkrijgbaar. U kunt ze ook 
downloaden via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Digitaal loket → Regelgeving → Milieu. 
De besluiten treden de dag na deze bekendmaking in werking.

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

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

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

incl btw geldig tot 1 juni 2011

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

AKTIE       AKTIE      AKTIE        AKTIE
WOK MAXIS introduceert:

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

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

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

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

Wok Maxis
Vordenseweg 32

www.wokmaxis.nl

-LABEL
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Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo  

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

Pelgrom, Sterk voordeel met Stihl!

GRATIS
RA101

t.w.v. € 76,50
voor het spatvrij 

reinigen van grote 
terrassen

Dé machine  
die alles  
kan!



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

Boek nu voor de leukste zomer! 
 

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

 
Stationsstraat 7 •  Zelhem 

Tel. 0314 626 171 • zelhem@vx.nl 
 

www.reisburoavanti.nl 

Eetcafé Het Hoekje zoekt

enthousiast en gemotiveerd personeel
tussen de 16 en 20 jaar (m/v) voor in de 

bediening en/of de afwaskeuken.
Enige ervaring vereist.

We zien je brief graag voor 28 mei a.s.
verschijnen.

t.a.v. Rudy Jansen
Spalstraat 3

7255 AA Hengelo (Gld.)

St. Kinderopvang de Speelweide
houdt

OPEN DAG!!
Op zaterdag 11 juni van 14.00 tot 16.30 uur bent u

van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Steenderenseweg 25

7255 KC  Hengelo Gld.

0575-465351

www.despeelweide.com

Groot in het kleine!

Vereiste competenties:
* Analytisch vermogen

* Plannen/organiseren

* Stressbestendigheid

* Winnaarsmentaliteit

* Samenwerkend vermogen 

Eisen ten aanzien van vooropleiding en werkervaring:
1. Vereist is minimaal een afgeronde HTS (Hogere Technische School) opleiding.

2. Minimaal drie jaar relevante commerciële werkervaring, bijvoorbeeld als intercedent.

3. Bewezen succesvol in specialistische arbeidsbemiddeling (uitzenden, detachering)

4. Affiniteit met het vakgebied technisch personeel.

5. Rijbewijs B, eventueel in het bezit van een eigen auto.

Stuur uw CV naar Rob Wagenvoort,

r.wagenvoort@olympia.nl

Nieuwstad 39, 7201 NL Zutphen

voor info: 06-51030717

Olympia Uitzendbureau zoekt een:

ambitieuze consultant
voor een nieuwe unit in de Achterhoek en Twente.

Een unit voor technisch gespecialiseerd personeel. We zoeken een zelfstarter, 

mensgerichte professional, die een sterke commerciële drive combineert met kwa-

liteiten op het gebied van ondernemerschap en adviserend verkopen.

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

Is uw zolder of garage te klein?
Of wilt u uw spullen opslaan �jdens verhuizing

of verbouwing?

Bij ons huurt u al een eigen opslagruimte vanaf  40,- 
per maand!

Kom gerust langs voor een vrijblijvende bezich�ging van 
onze opslagruimtes.

Tel.nr. : 06-10433358 • www.teeuwenopslag.nl



Op vrijdagochtend 13 mei jl. klonken 
er dan ook opgewonden stemmen 
in en rondom de school. Zo links en 
rechts werden nog de laatste beno-
digdheden bijeen gezocht. Maar rond 
08.30 uur was een ieder zover … 
klaar voor vertrek naar het bosfeest 
dat gehouden werd bij het scouting-
gebouw aan de Hilverinkweg. Net als 
voorgaande jaren, stond er ook tij-
dens dit bosfeest een bepaald thema 
centraal t.w.: ‘ik hou van Holland’. 
Verdeeld in groepjes, werden er deze 
dag vele oudhollandse spelletjes ge-
speeld zoals: zaklopen, ezeltje prik, 
blikgooien … 
De leerlingen van groep 8 hadden 
hierbij een speciale rol. Als oudsten 

van de school mochten zij de jonge-
re leerlingen begeleiden bij de spel-
letjes. Naast dit alles werden er nog
een tweetal spellen gedaan waarbij de
gehele school in actie kwam! Naast
de spelletjes, hadden ook het eten en
snoep, de aankleding van de locatie
én uiteraard de kleding van een ieder
een Hollands tintje. Kortom, het was
ouderwets gezellig en er wordt terug-
keken op een geslaagd bosfeest.
Bent u benieuwd naar de gemaakte
foto’s? Neem dan een kijkje in het
fotoalbum van Basisschool ‘De Vor-
dering’ op www.devordering.nl. Ook
vindt u hier allerhande informatie
zoals nieuwsbrieven, groepsinforma-
tie e.d. omtrent de school.

Bosfeest Basisschool 
‘De Vordering’ ouderwets gezellig

Vorden - Het bosfeest van Basisschool ‘De Vordering’ staat altijd ga-
rant voor een dag vol plezier voor ‘jong en oud’. Niet alleen de leer-
lingen verheugen zich op deze dag, ook de ouders en het team kijken
hier naar uit.

Vanaf vrijdag 27 mei zal de Zutphen-
se beeldend kunstenaar Marianne 
Polhout midden tussen de bloembed-
den botanisch schildercursussen aan-
bieden.
Gedurende 5 achtereenvolgende vrij-
dagochtenden zal steeds met potlood 
en verf het wezenlijke karakter van 
verschillende planten worden waar-

genomen, getekend en geschilderd. 
De zogenaamde biologisch-dynami-
sche preparaatplanten, zoals kamille, 
valeriaan en duizendblad komen aan 
bod, maar zeker ook de Cosmea, de 
Echinacea, de diepblauwe Campanu-
la en de prachtige goudmelisse (Mo-
narda). Mee te nemen voor de schil-
dercursus is een klein krukje en een 

kartonnetje van ongeveer 40x50 cm. 
Voor het resterende schildermateri-
aal wordt gezorgd. 
Op woensdagmiddag de 25e mei zal 
zij een korte rondleiding over de tuin 
geven met tips welke planten (1-jarig 
en vaste planten) geschikt zijn voor 
de vaas. Men kan zich voor de cursus 
aanmelden per mail: 
paint@atelierdebark.nl 
Voor meer info kan men zich oriente-
ren op de website: 
www.bdpluktuin.nl

Pluktuin de Vijfsprong

Vorden - Sinds dit voorjaar is op het biologisch-dynamisch bedrijf de 
Vijfsprong in Vorden een pluktuin met bloemen, kruiden en groente 
opgezet.

Ouders die zich aan het oriënteren zijn op een basisschool voor hun 
kind(eren), ouders die hun kinderen al op de Dorpsschool hebben 

zitten, opa’s en oma’s die de school van hun kleinkinderen eens wil-
len bekijken en andere belangstellenden zijn die ochtend van harte 
welkom. De school is die ochtend, net als anders, vol in bedrijf. 
Leerlingen van groep 8 zullen de bezoekers door de school leiden, 
leerkrachten zetten hun lokaaldeuren open en geven u graag een 

kijkje in hun klas en laten u zien waar leerlingen zoal mee bezig
zijn. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en tekst en uitleg
te krijgen. Ondertussen kunnen de bezoekers genieten van een kop-
je koffie, thee of ranja voor de kinderen. Leerlingen en schoolteam
zien u graag op woensdagochtend 1 juni a.s.

Open dag o.b.s. De Dorpsschool

Vorden - Op woensdagmorgen 1 juni a.s. staan de school-
deuren van o.b.s. Dorpsschool open. 

Mede door de prachtige weersom-
standigheden waren er ruim dui-
zend bezoekers. Frida: ‘Door het 
weer bleven de mensen wat langer, 
de cake en de taarten gingen grif van 
de hand. Ik moest zaterdagmiddag 
op gegeven moment de bakker nog 
bellen met de vraag of hij nog aard-
beienvlaaien had. Geen probleem, 
die werden gewoon nog even bijge-
maakt’, zo zegt Frida. Wat ook zo 
leuk was, veel Vordenaren die nog 
niet eerder een dergelijk weekend 

hadden meegemaakt, keken zich 
op de kunst- en ambachtenmarkt 
de ogen uit. Dit hadden zij blijkbaar 
niet verwacht. Frida: ‘We hadden 
bijna een parkeerprobleem. Geluk-
kig konden de koetsen van Bakker 
bij de familie Vruggink staan. Ook 
waren er twee koetsen met de fami-
lie Borgonjen uit Lochem. Beide da-
gen in mijn hoedenatelier ook een 
geweldige drukte. Het leek soms net 
een kippenhok’, aldus een tevreden 
Frida Pelgrum.

Goed gemutst
Delden - Het ‘Goed Gemutst Weekend‘ dat al enkele jaren plaats vindt 
bij hoedenatelier Frida Pelgrum in het buurtschap Delden wordt vol-
gend jaar op zaterdag 12 en zondag 13 mei gehouden. Het weekend 
van vorige week, was voor Rinus en Frida een enorm succes.

In en rondom het bad worden tussen
14.00 en 17.00 uur tal van spelletjes
georganiseerd. Aan het meedoen zijn
geen extra kosten verbonden. Een toe-
gangskaartje of abonnement volstaat.

Zwembad ‘In de Dennen’
Buitenspeeldag
Vorden - Woensdag 1 juni doet 
ook het Vordense zwembad ‘In 
de Dennen‘ mee aan de landelijke 
buitenspeeldag.

En de tips die ze met de jeugdavond hadden meegekregen 
uitproberen. Dat het allemaal niet van zelf gaat kwamen 
de vissers al snel achter. Door onderlijnen te vervangen 

en wat tips van de jeugdbegeleiders werd er door bijna
iedereen vis gevangen. In totaal zijn er 28 vissen gevangen
met een totale lengte van 421 cm.
Uitslag is: 1. Patrick Groot Jebbink 6st 89 cm; 2. Frank
Hulshof 4st 59 cm; 3. Niels Golstein 3st 46 cm; 4. Mischa
Bouwhuis 3st 42 cm; 5. Robert Bosveld 2st 34 cm.

De volgende wedstrijd is op donderdag 26 mei.

Jeugdviswedstrijd hsv de Snoekbaars
Vorden - Op dinsdag17 mei werd de 1ste jeugdwed-
strijd gevist. 17 jeugd vissers gingen naar de Berkel 
te Lochem. Hier konden ze hun zelf gemaakt snoer-
tje testen.
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Het door Will(emijn) ontwikkelde 
Kunstproject Beelden Buiten vond 
voor de groepen 4 en 5 plaats in de 
beeldentuin van 15a - Galerie & Beel-
dentuin aan de Galgengoorweg. Het 
eerste deel van het project voor de 
groepen 1 tot en met 3 vond vorige 
maand al plaats. Deze leerlingen be-
zochten toen 3 beelden in het cen-
trum van Vorden en ontmoetten 
daar ook de makers van die beelden. 
Vervolgens kregen zij een actieve 
kunstles op school.

Bij het bezoek aan de beeldentuin aan 
de Galgengoorweg stond het beleven 
van en filosoferen over kunst cen-
traal. Will(emijn) daagde de kinderen 
uit om eigen vragen te formuleren 
en hier samen met de anderen een 
antwoord op te vinden. En soms is er 
niet eens een antwoord. Maar als er 
geen antwoord is, waarom doe je dit 
dan met kinderen, filosoferen over 
kunst? Will(emijn):”Dit kunstproject 
is in de eerste plaats bedoeld om kin-
deren plezier te laten krijgen in het 
bewust kijken naar beeldende kunst, 
hun beleving van kunst te intensive-
ren, wat weer het plezier in het kij-
ken ernaar stimuleert. Ze ontdekken 

spelenderwijs dat er verschillende
uitgangspunten en gezichtspunten
zijn en dat je die met elkaar kunt ver-
gelijken. De collectie van Beeldentuin
15a, met uitsluitend abstracte kunst,
is hiervoor een unieke locatie”.
Na deze inleiding gingen de leer-
lingen vol enthousiasme in kleine
groepjes verschillende abstracte beel-
den langs. Ondertussen moesten ze
samen enkele opdrachten maken.

De leerlingen gingen ook zelf aan
de slag. In de door 15a beschikbaar
gestelde weilandjes werden, na uit-
leg door beeldend kunstenaar Bert
Colenbrander, met bamboestokjes
en elastiekjes beelden gecreëerd
vanuit geometrische basisvormen.
Will(emijn):”Deze doe-opdracht, het
actieve deel, is erop gericht de leerlin-
gen op een actieve manier, door zelf
doen, tot nieuwe beeldende ideeën
en inzichten te laten komen”. Aan
fantasie geen gebrek onder de kinde-
ren. Dat bleek ook wel toen zij de net
gemaakte beelden een naam moes-
ten geven. Bloemblamblemblom,
Rotzooivanger, Bladerbed, Pukus,
Oorbellenfreak, Coole Piramide; het
is slechts een greep uit de vele bijzon-
dere namen van de haast even bijzon-
dere werken, die nog tot 5 juni a.s. te
bekijken zijn.Leerlingen, leerkrach-
ten en kunstenaars/docenten kunnen
met veel voldoening terug zien op
een zeer geslaagd en leerzaam Kunst-
project Beelden Buiten.

Kunst kijken, aanraken, 
beleven en ervaren
Vorden - De afgelopen dagen kre-
gen de leerlingen van de groepen 
4 en 5 van alle Vordense basis-
scholen kunsteducatielessen van 
beeldend kunstenaars/docenten 
Bert Colenbrander en Will(emijn) 
Snijders.

Er wordt inmiddels druk gewerkt aan 
de oprichting van een ‘Steunstichting 
Achterhoeks Planetarium Henk Olt-
hof’ en een aantal vrijwilligers heeft 
al heel veel opgeknapt. Ook De Lions-
club Steenderen heeft een keer op een 
zaterdag meegeholpen om de buiten-
kant schoon te maken. Waar het de 
vrijwilligers en de nog op te richten 
stichting aan ontbreekt is geld. Van-
uit de dorpsbelangenvereniging Tol-
dieks Belang is daarom een subsidie 
aangevraagd bij het Coöperatiefonds 
van de Rabobank Graafschap-Noord. 
Inmiddels heeft een jury, bestaande 
uit leden van de Ledenpanels en Le-
denraad alle projecten bekeken en 
beoordeeld. 
Het project Achterhoeks Planetarium 
is door de jury positief beoordeeld en 
er is al een subsidie toegekend van 
7525 euro. Dit is 70 % van het totale 
bedrag dat aangevraagd is. Om de 
overige 30% nog in de wacht te slepen 
kunnen de leden van de Rabobank 
vanaf 21 mei hun stem uitbrengen op 

één van de 4 genomineerde projecten.
Toldieks Belang en de Steunstichting
in oprichting willen daarom iedereen
die lid is van de Rabobank en die het
Planetarium van Henk Olthof een
warm hart toe draagt, oproepen om
hun stem op dit project uit te bren-
gen. Stemmen kan tot 11 juni. Wie
rekeninghouder is bij de Rabobank
maar nog geen lid, kan altijd nog lid
worden. Het lidmaatschap is gratis.
Log, om een stem uit te kunnen bren-
gen of om aan te melden als lid, in op
de volgende website: www.rabobank.
nl/graafschap-noord. 

Toldieks Belang en de Steunstich-
ting zijn ontzettend blij met het al
toegekende bedrag, maar het zou
nog mooier zijn als ze al hun plan-
nen kunnen realiseren met betrek-
king tot het opknappen en in stand
houden van dit unieke planetarium.
Meer informatie over dit planetarium
is te vinden op de website: 
www.achterhoeksplanetarium.nl.

Subsidie Rabobank voor 
Achterhoeks Planetarium

Toldijk - Toen Henk Olthof vorig jaar op 28 juni overleed, dreigde het
Achterhoeks Planetarium te verdwijnen. Dankzij een groep enthousi-
aste vrijwilligers is het gelukt om dit planetarium weer aan het draai-
en te krijgen en kunnen er weer bezoekers ontvangen worden. Omdat
de eerste gebouwen en bouwsels al bijna 40 jaar oud zijn, moet er veel
gebeuren om dit unieke planetarium voor de toekomst te behouden.

Het Achterhoeks Planetarium in Toldijk.

De vele vrijwilligers, met daarbij 
nieuwe spelers, bouwers en andere 
helpers van de Stichting Openlucht-
spel Baak zijn aan de slag gegaan 
met het nieuwe stuk ‘Geerte van de 
Voskule’. De schrijversgroep heeft 
stukjes gebruikt van twee bestaande 
openluchtspelen van Willem Wilter-
dink en Jan Henk Berendsen, die bei-
de gebaseerd zijn op de dubbelroman 
van H.J. Nijnatten-Doffegnies, ‘Het 
huis van Licht en Schaduw’ en ‘Moe-
der Geerte’ en heeft er zelf veel scè-
nes bij bedacht. En soms wordt er ter 
plekke nog iets bij verzonnen. Zo was 
een prachtig stuk strovlechtwerk de 
aanleiding om een huwelijkscadeau 
aan te bieden aan de hoofdpersonen. 
‘Geerte van de Voskule’ speelt zich 
200 jaar geleden af, tussen 1812 en 
1860 in de Achterhoek. Napoleon was 
toen de baas over de Lage Landen. Het 
stuk gaat over de jonge vrouw Geerte, 
die als boerenmeid op de boerderij 
komt bij Bart Obbink. Het leven op 
het platteland was mooi maar hard, 
met een duidelijke hiërarchie: men-
sen met geld hadden meer te vertel-
len dan mensen zonder. 
Geerte laat veel van haar leven zien: 

een echte, hardwerkende boeren-
vrouw, die koel en bot kan overko-
men, maar een heel warm hart heeft. 
Bart, haar man, is een heel ander 
type! Hij is een vrijbuiter. Hij houdt 
meer van jagen en houtsnijden dan 
van ploegen of melken. Hun kinde-
ren, Snoeksken, Dirk en Berend-Jan 
zijn alle drie heel verschillend en be-
zorgen Geerte en Bart heel wat hoofd-
brekens. Voor de knecht, Boksen 
Teun, is ook een grote rol weggelegd. 
Hij is trouw, maar loopt niet harder 
dan strikt noodzakelijk en lust erg 
graag een beetje ‘foezel’. De vele on-
geschreven regels over liefde en (on)
trouw, geld en bezit, ouders en kin-
deren, schiepen duidelijkheid, maar 
voelden soms ook als knellende ban-
den. Liefde, geluk, verdriet, bezit en 
armoede zijn de ingrediënten van dit 
verhaal. In het stuk wordt een peri-
ode van ongeveer 60 jaar overbrugd. 
In dit stuk staan veel dieren, zoals 
paarden en ander vee in de spotlights. 
Ook wordt er rijdend materiaal, au-
thentieke gereedschap en huishoude-
lijk gerei gebruikt. 
Tijdens de repetitieavonden op het 
erf van Boerderij ‘Het Warntinck’ 

wordt druk geoefend voor het open-
lucht spel, waarvan het decor ook 
al zijn vormen gaat aannemen. Een 
enkele avond worden scènes in kledij 
gespeeld. Veel kleding komt uit de ei-
gen veelal zelfgemaakte kledingvoor-
raad van het openluchtspel, er wordt 
het een en ander gehuurd, er wordt 
veel beschikbaar gesteld door men-
sen uit de buurt en de kledingploeg 
is druk aan het naaien. Iet Feith, één 
van hen, die overigens de rol van de 
barones speelt, heeft kostuums ma-
ken als hobby en heeft zo het Open-
luchtspel Baak verrijkt met haar 
inbreng. De kleding van de Franse 
soldaten te paard bijvoorbeeld, zijn 
prachtig geworden. 
Nieuw is de online verkoop via de 
site www.openluchtspelbaak.nl. De 
kaarten, 10 euro in de voorverkoop 
en 12 euro aan de kassa, zijn vanaf 16 
mei verkrijgbaar bij de voorverkoop-
adressen: familie Kusters, Partycafé 
de Bierkaai en Café Herfkens in Baak 
en de Welkoop in Toldijk, Hengelo en 
Vorden. 
Op zaterdag 11, zondag Eerste Pink-
sterdag 12, woensdag 15, vrijdag 17 
en zaterdag 18 juni worden de voor-
stellingen aan de Schooldijk 6 in 
Baak gegeven De regie is in handen 
van Gerrit Garritsen en Carla Hubers. 
Aanvang van de voorstellingen ‘Geer-
te van de Voskule’ is 20.30 uur.

Openluchtspel Baak

Geerte van de Voskule

Baak - Op dit moment wordt er twee avonden in de week geoefend 
op het erf van Boerderij ‘Het Warntinck’ bij de familie Hebben aan 
de Schooldijk 6 in Baak. Er staan vijf voorstellingen gepland voor het 
openluchtspel ‘Geerte van de Voskule’: 11, 12, 15, 17 en 18 juni. Aan-
vang 20.30 uur.

Tijdens een van de oefenavonden zijn de spelers gekleed om zich beter in hun rol te kunnen verplaatsen.

Een andere gast is Henri van de 
Esschert. Hij is al 20 jaar gespecia-
liseerd in het vervaardigen van in-
diaanse kleding en voorwerpen. De 
eerste beginselen hiervoor werden 
hem bijgebracht door André Eb-
bers uit Lichtenvoorde. Als mate-
riaal gebruikt Henri voornamelijk 
hertenleer dat op de traditionele 
wijze gelooid is waardoor de naald 
er eenvoudig doorheen glijdt. De, 
meestal meer dan 60 jaar oude, 
kralen haalt hij uit Duitsland en 

Amerika. Henri maakt deze kle-
dingstukken e.d. niet alleen voor 
musea maar ook voor de mensen 
thuis. Zowel de originele, kleur-
rijke en gedetailleerde indianen-
schilderijen als de authentieke, 
indiaanse kleding en voorwerpen 
getuigen van een hartstochtelijke 
zielsverbondenheid met de Noord-
Amerikaanse indianen die nog 
steeds als tweede-, respectievelijk 
derderangsburgers worden be-
schouwd en behandeld.

Daarnaast zullen de volgende 
stands aanwezig zijn:
* boeken, posters en kaarten van 

Jeroen Vogtschmidt
* kleine indiaanse gebruiksvoor-

werpen en cd’s met indianenmu-
ziek

* Kim Vogtschmidt met indiaanse 
schilderkunst uit West-Canada

* Netherlands Association for 
North American Indians (NA-
NAI)

De Open Dag van de Indian Art 
Gallery vindt plaats in het voor-
ste gedeelte van Familie Park 
CactusOase. Dit gedeelte is gratis 
toegankelijk. Bezichtiging van het 
Cactuspark met o.a. de attracties 
Cactus Piramide, Desert Express, 
ambachtelijke schoenmaker, oude 
landbouw- werktuigen, duizen-
den verschillende soorten grillige, 
kleurrijke cactussen e.a. planten, 
konijnen, vogels en pony’s kost 
de normale entree. Voor meer in-
formatie: Familie Park CactusOa-
se, Jongermanssteeg 6, 7261 KA 
RUURLO Tel.: 0573 451817 Web-
site: www.cactusoase.nl E-mail: 
info@cactusoase.nl

Open dag Indian art gallery familie 
park Cactusoase
Ruurlo -Zondag 5 juni a.s. 
kan men weer nader kennis-
maken met het leven van de 
Noord-Amerikaanse indianen. 
De wereldberoemde, erkende, 
kunstenaar en schrijver Jeroen 
Vogtschmidt komt deze dag 
met nieuwe indianenschilderij-
en voor de Indian Art Gallery.
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Kalveropfokclub Bronckhorst houdt 
vanaf nu tot en met 20 augustus de 
kalveropfokclub 2011. Wie tussen de 
6 en 16 jaar oud is, kan hier aan mee-

doen. De opdracht is om ongeveer 3 
maanden voor een kalf te zorgen, die 
geboren is tussen half april en 1 juni. 
De jury komt twee keer thuis kijken 

en de eindkeuring is op 20 augustus 
bij camping Warnstee te Wichmond. 
Deelnemers krijgen ook nog een 
boekje om bij te houden hoe het met 
het kalfje gaat. 
Kinderen die dit ook leuk lijkt en 
nog willen meedoen kunnen contact 
opnemen met Henny Heuvelink, tel. 
(0575) 44 13 13 of Annet Harenberg, 
tel. (0575) 44 13 72.

KOC Bronckhorst

Aanmelden nog mogelijk

Bronckhorst - Vorige week hield de Kalveropfokclub Bronckhorst bij 
de familie Schut in Baak de instructieochtend. Daar werd aan de 30 
aanwezige deelnemers uitgelegd hoe een kalf te verzorgen en voor te 
brengen. De kinderen worden per leeftijdscategorie ingedeeld. Er zijn 
op verschillende onderdelen prijzen te verdienen.

Kinderen, ouders en juryleden kijken naar de instructie over het voorbrengen van een kalf.

Het Land van Jan Klaassen staat in de 
top 12 bij populairste uitjes van Gel-
derland en dingt nu mee in de com-
petitie naar leukste uitje van Neder-
land. 
Er staan meer dan 6000 uitjes op de 
website. De winnaars worden begin 
juni bekend gemaakt. Dit sluit mooi 

aan bij de promotiecampagnes van
gemeente Montferland, regio Ach-
terhoek, het GOBT en ABT om meer
toeristen naar dit mooie deel van
Nederland te krijgen. Men kan mee
stemmen via www.landvananwb.nl

Voor het programma Babyboom zijn
er opnames gemaakt in het Land van
Jan Klaassen. Het gezin dat gevolgd
wordt wilde dat graag in ons park
doen. De filmploeg met de presen-
tatrice Caroline Tensen zijn langs
geweest. Gisteravond was de eerste
aflevering van het programma Baby-
boom en in aflevering 7 is Het Land
van Jan Klaassen te zien.

Jan Klaassen genomineerd 
voor het leukste uitje 
van Nederland 2011
Op de website van de ANWB ht-
tp://www.landvananwb.nl/, is de 
afgelopen weken druk gestemd 
voor de verkiezing van het leuk-
ste uitje van 2011. Via twitter 
en de website van Jan Klaassen 
stemmen mensen op het grootste 
pretpark van de Achterhoek.

Men houdt de leden op de hoogte 
doormiddel van een nieuwsbrief met 
informatie en tips. Ze beschikken 
over een bibliotheek voor het gratis 
lenen van boeken en elke maand de 
nieuwste lectuur.. Verder kan men 
rustig bijpraten aan de bar in het 
clubgebouw. Zij houden om de 14 
dagen een clubavond. Voor een ken-
nismaking is iedereen welkom op 
een van de clubavonden, men mag 2 

avonden gratis komen om te kijken
of het iets voor je is. Zij doen ook al
15 jaar mee met de Roefeldag, zie een
leuke foto hieronder.
Voor de kinderen is het nog altijd een
feest om mee te doen en laten zich
niet afleiden. De computerclub is te
vinden in buurthuis “De Uitwijk” De
Brink 116 Zutphen info:0575-522870
www.computerclubzutphen.nl 
info@computerclubzutphen.nl

Computer Club 
Zutphen

Zutphen - De club voor het uitwisselen van theoretische kennis en
praktische vaardigheden in het omgaan met computerapparatuur en
programmatuur.

Dutch Supersport coureur Joey den 
Besten is met onmiddellijke ingang 
gestopt bij het MVR-Racing Team. 
Joey heeft om verschillende redenen 
besloten om uit het team te stap-
pen. Eén van de redenen was dat hij 
geen vertrouwen had in de Yamaha 
motorfiets van het team. De beslis-
sing viel hem wel zwaar, omdat hij 

daardoor over twee weken niet kan 
meedoen aan zijn thuisrace op de 
Varsselring te Hengelo. Den Besten 
richt zich nu op de toekomst en als 
de mogelijkheid zich voordoet wil 
hij zo snel mogelijk weer terug ke-
ren op de circuits. Drie jaar geleden 
werd Joey nog kampioen in de strijd 
om de juniorcup. Sindsdien heeft hij 

met wisselend succes gereden in de 
Supersport categorie. Dit was volgens 
Joey niet mogelijk geweest zonder de 
steun van zijn sponsors,vrienden en 
familie. Hopelijk kan dit 18 jarige ta-
lent van Hamove dit jaar nog enkele 
races rijden in één of ander kampi-
oenschap van de wegracesport.

Joey den Besten stopt bij MVR- 
Racing

Joey den Besten. foto Henk Teerink

“Het lopen gaat steeds moeilijker”, 
zegt Notten na afloop van de laat-
ste training. “Ik ga meer fietsen, 
dat gaat wel goed”. Zelf speelde 
hij 352 wedstrijden in het eerste 
elftal van Pax en is hij al enige tijd 
Lid van Verdienste van de Henge-

lose voetbalclub. De groep die door 
Notten getraind wordt, bestaat 
gemiddeld uit twintig voetballers. 
“Er is altijd een goede opkomst en 
het is een gezellige groep. Ook na 
afloop van de ‘derde helft’ in de 
kantine”, zegt Notten lachend. De 
trainingen zijn een begrip gewor-
den binnen de club met als jaar-
lijks hoogtepunt de zogenaamde 
‘laatste training voor de winter-
stop’. Dit is een supergezellige 
en zeer goed bezochte avond met 
een hapje en een drankje. Voorzit-
ter Erwin ten Kate bedankte Joop 
Notten voor zijn trouwe dienst en 
overhandigde de trainer een mooi 
boeket bloemen en een cadeau-
bon.

Ruim vijftien jaar trainer lagere seniorenteams

Joop Notten gestopt als 
trainer bij Pax
Hengelo - Na ruim vijftien jaar 
als trainer van de lagere se-
niorenteams van Pax, is Joop 
Notten (62) gestopt. Afgelopen 
donderdag gaf hij de laatste 
training aan de spelersgroep 
die bestaat uit spelers van Pax 
4 tot en met Pax 11. Door een 
langdurige blessure kan Not-
ten het trainerschap niet meer 
uitoefenen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Speelse mensfiguren van Erica van 
der Miessen staan in de diepe bloem-
rijke beeldentuin achter het monu-
mentale pand. In de galerie hangen 
vrouwfiguren op doek van Cornel 
Pepers. Met deze expositie neemt De 
Burgerij voor het eerst deel aan de 
Kunst10daagse Bronckhorst (www.

kunst10daagsebronckhorst.nl). De 
Burgerij is als eerste te bezoeken adres 
opgenomen in fietsroute nummer 3. 
Tijdens de Kunst10daagse Bronck-
horst serveert De Burgerij bij de thee 
of koffie een bijzondere delicatesse 
(zie de prachtige kleurenbrochure 
van de Kunst10daagse Bronckhorst, 

te verkrijgen bij de VVV ’s in Bronck-
horst). Tijdens de Kunst10daagse 
Bronckhorst èn in de maanden juli 
en augustus serveert De Burgerij op 
de zaterdag- en zondagmiddag tussen 
15.00 – 17.00 uur een heerlijke High 
Tea in de beeldentuin (bij slecht weer 
in de galerie). Er is plaats voor maxi-
maal acht personen. Vooraf reserve-
ren is noodzakelijk (06 51 11 23 90 / 
www.deburgerij-vorden.nl).

Tijdens Kunst10daagse Bronckhorst

High Tea in de beeldentuin van 
De Burgerij

Vorden - Tijdens de Kunst10daagse Bronckhorst (27 mei t/m 5 juni) 
is De Burgerij, galerie en koffie- en theeschenkerij (Zutphenseweg 11) 
alle dagen open van 11.00 – 17.00 uur.

Behalve in Bronkhorst exposeerde 
ze de afgelopen jaren op tentoonstel-
lingen in het hele land. Nu verlegt ze 
haar grenzen en zullen haar schil-
derijen ook te zien zijn bij Marziart 
Internationale Galerie in Hamburg. 
Tevens verzorgt zij ieder jaar de ex-
positieagenda voor de kapel. Van alle 
kunstenaars die dit jaar exposeren 
zit er informatie in een presentatie-
map, zodat iedere bezoeker kan zien 

door wie en wanneer er geëxposeerd
wordt. 

Het is zeker de moeite waard om in
Bronkhorst de oogstrelende collectie
van Annie Plageman Aalbers te ko-
men bekijken. De kapel is dagelijks
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. De
toegang is gratis. Anny is zelf aan-
wezig.  Voor meer informatie zie de
website www.plageman-aalbers.nl.

Expositie in de Kapel van Bronkhorst

Anny Plageman Aalbers

Bronkhorst - Zoals elk jaar zal Anny Plageman Aalbers ook nu haar
schilderijen exposeren in de Kapel van Bronkhorst en wel van 28 mei
tot 3 juni. Ze heeft weer een groot aantal prachtige kunstwerken voor
deze expositie beschikbaar gesteld.

Een werk met schelpen van Annie Plageman Aalbers.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode uit 
Steenderen vlogen op zaterdag 21 mei 
vanaf POMMEROEUL (ca 250 km). De 
duiven werden gelost om 8.15 uur bij 
een kalme zuidenwind. De eerste duif 
viel als een steen hoog uit de lucht 
en werd geklokt door H. Hulshof om 
11.19 uur. De duif behaalde hiermee 
een snelheid van 1347 mpm. Uitslag: 
Hulshof H. (4/10) 1 5 6 11, Luesink Ria 
(5/10) 2 8 12 14 19, Kelderman G.H.H. 
(5/12) 3 4 10 16 17, Boesveld J. (1/17) 7, 
Dieks H. (3/10) 9 13 21, Wiggerink H. 
(3/22) 15 18 20. PV VORDEN 
Zaterdagmorgen 21 mei om 10.30 uur 
knalden de boxen in het Franse EPER-
NAY open, zodat de 234 duiven van 
PV Vorden aan hun thuisreis konden 
beginnen. Gesteund door een kalme 
zuidoosten wind was het wederom de 
dikke van Ronny de Beus die met een 
neuslengte z’n hokgenoot voorbleef 
na 382 km te hebben afgelegd. Uit-
slag Wedvlucht: R. de Beus 1 2 6 25 
29 38, C. Bruinsma 3 7 10 15 24 32 
45, Marc Tiemessen 4 9 12 21 33 42 
47 55, H.B.M. Hoksbergen 5 17 18 30 
49, Rick Wuestenenk 8 20 48 50, T.J. 
Berentsen 11 16 19 34 43 44 57 58, 
D.J. Gotink 13 23 40, H.J Stokkink 14 
31, Ashley Eykelkamp 22 26 37 41 51 
52 53 54, Comb. J. Meijer&Zoon 27 35 
39 56, E. Bruinsma 28 36, F.T. Hum-

melink 46, Roy Schipper 59. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Van PV Steeds Sneller werden van
14 deelnemers 201 duiven gelost
op zaterdag 21 mei. Om 10.30 uur
begonnen de duiven hun vlucht
bij zuiden wind kracht drie vanuit
EPERNAY. Uitslag: G. Kempers (5/17)
1 14 26 31 45, V.C.J. van Melis (2/8)
2 8, L Te Stroet (7/17) 3 12 16 27 28
41 42, Comb. Borneman (4/21) 4 19 23
40, W. Jansen (5/12) 5 9 22 38 44, R.
Koers (8/40) 6 10 18 30 39 47 48 49,
A.H.J. Peters (5/13) 7 11 17 24 36, E.
Koers (2/13) 13 21, G. Duitshof (3/10)
15 25 29, C. Te Stroet (5/16) 20 33 34
35 50, J. Teunissen (4/10) 32 37 43 46,
W. Willemsen (1/5) 51. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De 294 duiven van 23 deelnemers van
PV De Koerier Zelhem vertrokken op
21 mei om 10.30 uur vanuit EPER-
NAY. De snelste duif werd geklokt bij
H.A. Kamperman. Uitslag: H.A. Kam-
perman (11/19) 1 5 6 7 8 12 16 17 25
26 43, A.H. Wassink (6/16) 2 14 20 48
50 53, G.J. Wassink (6/12) 3 11 29 34
56 64, Comb. Menkhorst (4/13) 4 13
47 52, J.Th. Reindsen (9/15) 9 23 33 37
58 63 66 72 74, G.J. Velthorst (6/28)
10 21 44 60 61 71, J.G. Poelman (2/14)
15 55, G.J.W. Massen (3/8) 18 41 51,
E. Weenk (3/7) 19 57 62, S. Gemmink
(2/11) 22 46, R.T.J. van Aken (4/12)
24 32 35 45, Fr. Meijerman (2/11) 27
70, A. Velthorst (3/14) 28 59 73, W.
Meijerman (4/14) 30 39 42 67, M.G.J.
Burghout (2/11) 31 36, H. Eenink
(1/16) 38, E.G. te Pas (1/6) 40, J.G. Be-
rendsen (2/20) 49 69, R. Jansen (2/6) 54
65, H.W. Niesink (1/12) 68.

Duivenberichten 21 mei
Bronckhorst - De vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst, PV De IJsselbode uit 
Steenderen, PV Vorden, PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld. en PV De 
Koerier uit Zelhem vlogen zater-
dag 21 mei vanuit Pommeroeul 
en Epernay.

Die avond geeft Frida Pelgrum in 
haar hoedenatelier aan de Ham-
minkweg 4, uitleg over haar werkwij-
ze. Tevens zal zij diverse ontwerpen 
showen. Handgemaakte hoeden, van 

traditioneel tot ‘lekker gek’ , speels of
gewaagd. De toegangsprijs bedraagt
12,50 euro inclusief koffie/thee en
een drankje. De opbrengst komt ten
goede aan het Cultuurfonds Vorden.
Er is plaats voor circa 50 personen,
dus verdient reserveren voorkeur:
telefoon 06- 52364849 of een mailtje
naar r.maatman@planet.nl

Feestelijke hoedjesavond
Vorden - Cultuurfonds Vorden 
organiseert op donderdag 16 ju-
ni, aanvang 20.00 uur een feeste-
lijke hoedjesavond.

Bij de ruimtes vanaf 3,5 m2 krijgt 
de huurder een compleet zelfstan-
dige ruimte waar alleen de huurder 
en de verhuurder d.m.v. een sleutel 
toegang tot hebben. “Verder zijn alle 
ruimtes vorstvrij, droog en schoon. 
Dit alles tegen zeer voordelige tarie-
ven”, aldus de eigenaren van Teeu-
wen Opslag, zoon Dirco en vader 
Jan Teeuwen. Particulieren kunnen 
bijvoorbeeld tijdens een verbouwing 

of verhuizing een ruimte huren om 
hun inboedel op te slaan. Maar ook 
kunnen bijvoorbeeld spullen die men 
niet vaak gebruikt opgeslagen wor-
den zodat men in huis meer ruimte 
krijgt. Bedrijven kunnen bij Teeuwen 
Opslag terecht voor het opslaan van 
hun voorraden en andere bedrijfs-
middelen. “Wij willen geïnteresseer-
den graag uitnodigen voor een geheel 
vrijblijvende bezichtiging van onze 

opslagruimtes. Zodat men zelf kan 
bekijken hoeveel ruimte men nodig 
dient te hebben. Meestal heeft men 
uiteindelijk voldoende aan een klei-
nere en dus voordeligere ruimte dan 
men eerst dacht.” , aldus Jan Teeu-
wen van Teeuwen Opslag. 

Kijk voor meer informatie en foto’s 
van de opslagruimtes op de website 
www.teeuwenopslag.nl. Ook kunt u 
een e-mail sturen naar info@teeu-
wenopslag.nl of telefonisch contact 
opnemen met Jan Teeuwen, tel.nr. 
06-10433358.

Teeuwen Opslag bestaat 3 jaar!

Vorden - Teeuwen Opslag, gevestigd aan de Dienstenweg, viert eind 
mei haar 3-jarig bestaan. Gedurende de afgelopen 3 jaar is Teeuwen 
Opslag langzaam maar zeker gegroeid, op dit moment verhuurt men 
100 opslagruimtes variërend van 1 m2 tot 138 m2 aan particulieren 
en bedrijven.
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Erik mocht prijzen uitreiken aan de 
winnaars van de ludieke aankomst; 
Jessica Rietman, Lianne Tichelman 
en Anne Veen, die met een roze Tuk 
Tuk waren gearriveerd. Queen van de 
avond werd Annemarie Aerts en de 
King werd Jordi Hendriks. Alle prijs-

winnaars ontvingen een bon voor een
uur waterskiën op Braamt in Doetin-
chem. Speciale vermelding was er
voor Jurre Hennink, die verkleed als
een verstrooide vakantieganger al
wandelend arriveerde en voor veel
hilariteit zorgde.

Na de prijsuitreiking was Erik Hul-
zebosch erg in trek bij de Beeckland
dames en heren om samen met hem
op de foto vereeuwigd te worden. Het
bleef nog lang gezellig bij Hotel Bak-
ker. ’t Beeckland wil graag de volgen-
de sponsoren bedanken: Bouwbedrijf
Wijnen, Drukkerij Weevers en Toon
Hendriks fotografie.

Erik Hulzebosch sfeermaker 
op galafeest Beeckland

Vorden - Het vorige week zo suc-
cesvolle galafeest van ’t Beeck-
land, had in Erik Hulzebosch 
een echte “mystery guest”. Erik 
Hulzebosch wist samen met zijn 
schaatsmaatje Arjan “mompie” 
Mombarg de prijsuitreiking van 
het feest tot een prachtige act om 
te toveren.

De winnaars

Maar bij veel rotsblokken of veel op-
eengeklemde boomstammen lukt 
dat niet meer. Het water hoopt zich 
op (natuurlijke levensenergie wordt 
stress), vindt geen uitweg en uitein-
delijk treedt de rivier buiten z’n oe-
vers. Soms ontstaat er een draaikolk: 
als een emotie zo heftig wordt dat 
je het voelt of je wordt meegezogen. 
Dat gebeurt bij leuke gevoelens als 
verliefdheid, waarin je soms totaal 
verstrikt kunt raken. Of bij angst, 
verdriet, woede, schaamte, schuld… 
Overweldigend. Je voelt dat vaak op 
een bepaalde plek in je lichaam, bij-
voorbeeld als pijn of doodmoe. Het 
maakt niet uit of die gevoelens te-
recht zijn of niet, als je er middenin 

zit lijkt het of je er geen controle over
hebt. Je kunt het negeren, bagatelli-
seren, er grapjes over maken, er over
piekeren, maar op den duur werkt
dat niet meer. Integendeel, dan kun
je door die - lang niet altijd bewuste!
- spanning echt ziek worden. Zo kun
je bijvoorbeeld last krijgen van slaap-
en eetstoornissen, migraine, astma,
gewrichtsklachten, angstproblemen.
Soms heb je die klachten al van jongs
af aan, want als kind ben je nu een-
maal erg gevoelig voor spanning in je
omgeving. In Somatic Experiencing
en Rebalancing leer je om die boom-
stammen of stenen op te ruimen.
Een cliënt zei: ‘Jij draait die draaikolk
om, zodat het een genezende draai-
kolk wordt. Ik word meer een bron
van levenslust!’ Ja, stap voor stap, tot
je leven weer ‘lekker stroomt’, met
aandacht voor je omgeving. Jouw
rivier waarin weten, voelen, zijn, en
herinneringen ontspannen kunnen
doorstromen. Meer weten? Xandra
Veltman, natuurgeneeskundig the-
rapeut, (0575) 442 885 www.xandra-
veltman.nl Afhankelijk van je ziek-

Draaikolk van emoties 
wordt bron van levenslust
Stel je je leven eens voor als een 
rivier. Het kabbelt of stroomt, al 
naar gelang je meer of minder 
druk bent. Gebeurt er iets verve-
lends, dan reageert je lichaam als-
of er een rotsblok of boomstam 
in het midden ligt. Je ‘stroomt’ er 
zo soepeltjes mogelijk omheen… 
Geen probleem!

Papier Veldhoek
Veldhoek - Papiercontainer Veldhoekse school wordt woensdag 25 mei
geplaatst en maandag 1 juni wordt deze weer opgehaald.

TOLDIJK
Uitslag 18 mei Bridgeclub Bronkhorst, 
laatste avond competitieronde 7, met 
einduitslag van deze ronde.Lijn A 1. 
Annelies Schröder & Jan Rondeel 
63,54 %, 2. Hennie van Druten & Gon-
nie Hulleman 59,90 %, 3. Bert Deunk 
& Gerrit Oldenhave 58,85 %. 
Lijn B 1. Marijke Hilderink & Erica 
Schut 62,08 %, 2. Silvia Schrijber & 
Jan van der Tol 53,65 %, 3. Annie 
Hartman & Dick Wijers 53,65 %. Lijn 
C 1. Karen Notten & Joop te Veldhuis 
62,08 %, 2. Margaret Heiting & Erica 
rijks 60.83 %, 3. Riet Niessink & Rie-
kie Nieuwenhuis 58,33 %. 
Hoogst geëindigd in lijn A zijn de 

paren: 1. Dick Brinkman & René
Winkelman, 2. Bert Deunk & Gerrit
Oldenhave. 3. Hennie van Druten &
Gonnie Hulleman. De paren die pro-
moveren van B naar A: Marijke Hil-
derink & Erica Schut, Gerda Schuur-
man & Gerda Tankink. Promoveren
van C naar lijn B: Margaret Heijting &
Erica Rijks, Ans Knaake & Leida Pen-
nekamp. Degraderen van lijn A naar
lijn B: An Wortel & Nel Hendriks,
Hans Dekker & Wim van Wanrooij
en Fien en Henk Biezeman. Van Lijn
B naar Lijn C: Els Westerhof & Her-
mien Veenhuis, Harry Brinkhof &
Theo Matser. 
Donderdag 26 mei wordt de beker-
winnaar van dit seizoen bekend ge-
maakt!

B R I D G E

-Dit alles werd gevierd onder het ge-
not van een hapje en drankje met zijn 
vrienden, familie en sponsors. Dave 
reed de eerste jaren van zijn carrière 
in de KNMV-Cup en behaalde daar 
diverse podium plaatsen. In de eind-
stand werd hij zelfs al een keer derde. 
De afgelopen jaren reed Dave bij de 
Dutch Superbikes en niet geheel on-
verdienstelijk. De DMP-Racing cou-
reur kan af en toe een paar punten 
mee naar huis nemen en heeft bo-
vendien veel plezier in het racen op 
de diverse circuits in binnen en bui-
tenland. Dit seizoen is hij dan ook 
weer regelmatig te zien op Assen, 
Francorchamps en Oschsersleben. In 
Hengelo en Oss zullen we hem niet 
zien omdat hij het liefst op perma-

nente circuits rijd en niet goed uit de 
voeten kan op de stratencircuits. Dat 
neemt niet weg dat hij de Varsselring 
een fantastische baan vind, hij zal er 
dan ook zeker zijn maar dan als be-
zoeker. 

Het 10 jarig jubileum deed hem goed 
want in de race reed hij de sterren 
van de hemel en eindigde vlak achter 
Bas Winkel, die een rem foutje had 
gemaakt, als 14e . Na de race barste 
het feest pas helemaal los bij de be-
zoekers die speciaal voor Dave naar 
Assen waren gekomen. Wim Theunis-
sen was de best geklasseerde Hamove 
rijder met een 8e plaats. De race werd 
gewonnen door Arie Vos die ook aan 
de leiding van het kampioenschap 

staat. In de klasse supersport was er 
succes voor het Performance Racing 
Achterhoek uit Hengelo. Jan Roelofs 
behaalde een mooie 8e plaats. Zijn 
teamgenoot Frank Bakker, die voor 
het eerst dit seizoen in de supersport 
categorie reed, eindigde als 16e net 
buiten de punten. 

Tonnie Wassink was zeer tevreden 
met de resultaten van de beide he-
ren. Joop Timmer ook uitkomend 
voor de Hamove wist een 12e positie 
te behalen. De leden Cilff Kloots en 
Nick van Nieuwenhuizen vielen uit. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
Kervin Bos. Marcel Ritzer werd 12e 
in de zijspan categorie. Ritzer is een 
jong talent in deze klasse en hoopt 
als lid van de Hamove op een mooi 
resultaat in Hengelo. Bennie Streuer 
en Kees Endeveld mochten de volle 
25 punten mee naar huis nemen.

10-jarig jubileum Dave Hendriksen

Afgelopen weekend werd in Assen de vierde wedstrijd om het Neder-
lands kampioenschap voor motoren gereden. Hamove lid Dave Hen-
driksen vierde op het TT circuit van Assen zijn 10 jarig jubileum in 
de wegracerij.

Dave “Daffy” Hendriksen in speciale kleuren tijdens zijn jubileum race. Foto Henk Teerink.

Vorden - Zoals uit bijgaande foto 
blijkt is ook Welkoop Vorden spon-
sor van het Brits Promsconcert dat 
op zaterdagavond 3 september en 
op zondagmiddag 4 september in de 

sporthal ’t Jebbink in Vorden zal wor-
den gehouden. Aan dit concert wordt 
onder meer medewerking verleend 
door het orkest Bronckhorst Wind 
Symphony onder leiding van Joop 

Boerstoel, alsmede een aantal vocalis-
ten, een kinderkoor, een vocalgroup 
en een doedelzakband.

Welkoop Vorden ook sponsor 
Brits Promsconcert
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Niét de verbanning uit ‘het paradijs’ verbeel-
den, maar het eigen gevoel over deze bijzondere 
plek of staat van zijn. Met dié gedachte is nieuw 
werk, enkele zelfs speciaal gemaakt voor Para-
dise Lost, en een selectie van bestaand werk van 
zeven kunstenaars samengebracht.De Engelse 
dichter John Milton schreef in de 17e eeuw Pa-
radise Lost. Dit epische gedicht over de grootse 
scheppingsmythe en het Oude Testament is een 
inspiratiebron geweest voor Mirka Farabegoli 
en Rinke Nijburg in de keuze van (nieuw) werk 
voor de tentoonstelling. Anya Janssen put uit 
de betekenis die Marie-Francoise Christout geeft 
aan merveilleux (wonderlijk). “ Het wonderlijke 
is in essentie dynamisch en behelst groei, trans-
formatie, versnelling en vertraging.” Anya Jans-
sen wil met haar schilderijen ruimte maken 
voor verwondering en verbeelding. Dagdromen 
door middel van foto’s en tekeningen, de werk-
wijze van Tina Hinderink. Het is in feite kijken 
en niet zien. Scherp in je gedachten en niet 
gefocused op je omgeving. Tina Hinderink cre-
eert met haar schilderijen rust, stilte en ruimte 
voor je geest. En misschien ook wel een para-

dijs? Surya de Wit wil in haar werk ook ruimte 
bieden voor een eigen invulling. Net als Anya 
Janssen, de kijker uitnodigen een naïeve blik 
op de wereld te behouden. Één die open is en 
zorgeloos, soms terugkijkend naar vroeger toen 
alles beter was. Lee Eun Young vertaalt in haar 
poëtische installaties tevens een zoektocht in 
het verleden. Een voortdurende terugkoppeling 
van herinneringen die vervagen en versmelten 
met andere waarnemingen of misschien met 
dromen. Lee Eun Young gaat terug naar den 
beginne, toen was er de mens, liefde, vrede, na-
tuur er waren dieren én een appelboom. “De 
appel heeft het paradijs opgegeten.”, stelt Lee 
Eun Young. Gerda ten Thije vindt het paradijs 
in de natuur, of beter gezegd de ongeschonden 
natuur. “Het paradijs is waar de menselijke be-
schaving en de natuur elkaar raken zonder te 
dwarsbomen. Het verloren land tussen de stad 
en natuur in”. Er zijn twee events die zullen 
plaatsvinden tijdens de duur van de tentoon-
stelling. Op zondag 5 juni vindt er een High 
Tea plaats en zal edelsmid en ontwerper Zita 
Jansen een deel van haar sieraden presenteren. 
Elk met een eigen verhaal, sfeer en naam. Ken-
merkend voor haar werk is de geraffineerde 
tekstuur en haar eigenzinnige toepassing van 
edelstenen, parels en email. In de maand juli 
zal er een kunstmiddag worden gehouden. Op 
die dag zullen de kunstenaars voordragen uit 
de gedichten en andere werken die als inspi-
ratiebron hebben gediend voor Paradise Lost. 
Meer informatie over kunstenaars en events is 
te lezen op de website: www.espaceenny.nl. De 
galerie is wekelijks geopend op donderdag tot 
en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Verder 
op de eerste zondag van de maand van 13.00 tot 
17.00 uur, anders op afspraak.

Galerie Espace Enny

Paradise Lost

Laag Keppel - Vanaf afgelopen zondag is 
een nieuwe tentoonstelling te bewonderen 
in galerie Espace Enny aan de Dorpsstraat 
14. Onder de naam Paradise Lost opende 
Petra Timmer, kunsthistorica en mede-
eigenaar van TiMe Amsterdam, een schit-
terende groepstentoonstelling. Te zien is 
het werk van de net afgestudeerde kunste-
naars Mirka Farabegoli, Tina Hinderink en 
Surya de Wit, samen met schilderijen, te-
keningen en objecten van vier reeds geves-
tigde namen Anya Janssen, Rinke Nijburg, 
Gerda Ten Thije en Lee Eun Young. Para-
dise Lost is tot en met 31 juli te bezoeken.

Fushion van Mirka Farabegoli

Achterkamp Bedrijfsopleidingen verzorgt trai-
ningen, opleidingen en advies gericht op veilig-
heid, voor onder meer brandweer en bedrijfs-
hulpverlening. EHBO, VCA, specialistische cur-
sussen, reanimatiecursussen en heftruckoplei-
dingen behoren tot de mogelijkheden. De con-
sultants van Achterkamp begeleiden bedrijven 
met het maken van een risico-inventarisatie, 
het opstellen van een calamiteitenplan en een 
ontruimingsplan. Tevens leveren en controle-
ren de medewerkers verbandkoffers en kleine 
blusmiddelen. Het voldoen aan de verschillende 
eisen die aan een bedrijf worden gesteld, heeft 
Achterkamp Bedrijfsopleidingen altijd hoog in 
het vaandel staan. Tot nu toe liet het bedrijf zich 
altijd keuren door Quality Masters. “Nu hebben 

we voor het eerst voor TÜV gekozen, omdat zij
beter in staat zijn onze technische processen in-
houdelijk te beoordelen. Dat vinden wij belang-
rijk,” aldus Theo Cuijpers van Achterkamp. 
Het gaat om een combinatie van twee TÜV-cer-
tificeringen, te weten kwaliteitsmanagement
systeem ISO 9001 en milieumanagement sy-
steem ISO 14001. In deze combinatie is tevens
rekening gehouden met eisen uit het keurmerk
Brandweeroefencentra, maar ook met maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. 
De TÜV maakte deze vrijdagmiddag opnames
bij Achterkamp Bedrijfsopleidingen voor hun
eigen promotiefilm. De slotopnames bevat-
ten de uitreiking van de officiële certificaten.
Hiervoor was de heer Hans Groothuis van TÜV
Rheinland Nederland naar Baak gekomen. Hij
benadrukte het belang van goed management,
ook op het gebied van milieu, voor een bedrijf,
maar voor Achterkamp in het bijzonder. 

De certificaten gaf hij aan de algemeen direc-
teur Theo Cuijpers en technisch directeur Jan
Achterkamp. Het geheel kreeg nog een vurig
einde wanneer de vlammen van de nozzel tech-
niektraining werden ontstoken.

Achterkamp ISO 9001 en 14001 gecertificeerd

TÜV certificaten uitgereikt

Baak - Achterkamp Bedrijfsopleidingen in 
Baak ontving vrijdag 20 mei officieel een 
tweetal certificeringen van TÜV. Het gaat 
om twee certificeringen, die aantonen dat 
het bedrijf de bedrijfsmatige processen 
op orde heeft, dat het continue werkt aan 
verbetering, doet aan milieumanagement, 
maatschappelijk verantwoord onderne-
men en voldoet aan de wettelijke eisen.

De TÜV certificaten werden uitgereikt door Hans Groothuis (m.) aan Theo Cuijpers (l.) en Jan Achterkamp.

Support-Act 
bij LIVE@IDEAAL.ORG

De coverband Support-Act ontstond in 1997 na 
het uiteenvallen van de bruiloften & partijen 
band ‘Ninety’. De bandleden wilde graag mu-
ziek blijven maken, maar dan wel muziek waar 
ze hun muzikale ei beter in kwijt konden. De 
voorkeur ging uit naar de wat stevigere, melodi-
euze rocknummers van bands als Queen, Focus, 
Solution, Genesis, Bad English. Eind 2009 stapte 
de zanger uit de band te stappen door een ver-
huizing naar het westen van het land. De nieu-
we zanger bracht weer nieuwe uitdagingen en 
andere nummers met zich mee. Het repertoire 

is mede daardoor eigenlijk niet in één vakje te 
plaatsen. Het is een mengeling van rock-pop in 
combinatie met meerstemmige zangpartijen. 
Support-Act bestaat uit Patrick Obdam-zang, 
Leon Smeitink-toetsen, bas, zang, Tom Hoge-
boom-gitaar, zang, Henk Bekking-gitaar, bas en 
Henk Weijde-drums / zang.
De uitzendingen van LIVE@IDEAAL.ORG zijn 
vrij toegankelijk voor publiek, iedereen wordt 
in de gelegenheid gesteld de uitzending bij te 
wonen (er wordt geen entreegeld gevraagd) of 
te beluisteren via Radio Ideaal en de livestream 
website Radio Ideaal Bands en artiesten die ook 
in het programma live willen komen spelen, 
kunnen mailen naar LIVE@IDEAAL.ORG of 
schrijven naar Ideaal Radio, Televisie & Inter-
net, t.a.v. LIVE@IDEAAL.ORG Postbus 50, 7020 
AB, Zelhem.

Zelhem - Woensdagavond 1 juni zal de 
band ‘Support-Act’ tussen 20.00 en 22.00 
uur optreden in het programmalive@ide-
aal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in 
Zelhem wordt uitgezonden.

De Zonnekids hadden al een tijdje een nieuwe 
duikpop op het wensenlijstje staan en de aan-

schaf daarvan is nu mogelijk gemaakt door de
familie Eskes van Winkelboerderij Den4Akker.
Door de jubileum activiteiten en door met de
melkbus rond te gaan, heeft Den4Akker vol-
doende geld ingezameld om een oefenpop te
kunnen bekostigen en aan te bieden. Afgelopen
week maandag is de familie Eskes dan ook naar
het zwembad in Hoog Keppel gekomen om de
duikpop, aan vertegenwoordigers van de Zon-
nekids, te overhandigen.

Zorgbad Zonnewater

Duikpop

Hoog Keppel - Winkelboerderij Den4Akker 
in Vierakker heeft op 17 april haar 10 jarig 
jubileum gevierd met tal van activiteiten 
waarvan de opbrengst bestemd was voor 
het goede doel. Dit goede doel was de Zon-
nekids van Zorgbad Zonnewater in Hoog 
Keppel.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Als 25.000 personen in die dorpen elk 
5 dalasi per maand betalen (ongeveer 
vijftien eurocent) kunnen zij één dag 
per week een dokter met medisch 
analist naar hun dorp laten komen, 
elke dag een verpleger in hun me-
dische post aantreffen, het gebouw 
onderhouden en zo nodig vervoer 
naar een ziekenhuis regelen. Om dat 
te starten en problemen in de aan-
loopfase aan te kunnen is geld nodig. 
Daarvoor staat Gamrupa Europe ga-
rant, maar de stichting moet wel zelf 
dat geld bij elkaar zien te krijgen. Het 
idee lag er al lang, de uitvoering liet 
op zich wachten. Maar nu is het zo-
ver: 123reklame in Malden leverde de 

lay-out, Weevers Grafimedia in Vor-
den zette vaart achter het drukwerk 
en ziedaar: 10.000 kubussen wach-
ten op verspreiding. Spaarkubussen 
wel te verstaan. Zo’n kubus is zeer 
geschikt voor kleine muntjes en die 
ontvangt Stichting Gamrupa Europe 
heel graag. Want al die kleine centjes 
maken grote euro’s, bedoeld voor on-
dersteuning van het Gamrupa Health 
Care Fund in Gambia.

INLEVEREN
In de komende weken zullen de ku-
busbouwplaten op steeds meer plaat-
sen liggen. Neem er een mee, zet de 
kubus in elkaar, vul hem met kleine 

muntjes (grote mogen natuurlijk 
ook) en lever hem bij voorkeur in op 
het adres waar je hem kreeg als hij 
vol is of als je niet verder wilt sparen. 
De actie loopt tot Wereldspaardag, 
31 oktober 2011. Doe het samen met 
buren, familie, kaartclub, sportver-
eniging, noem maar op. 

Op de website www.gamrupa.org 
staat een (groeiende) lijst met op-
haal- en inleveradressen. Hier alvast 
een voorproefje: Stichting Gamrupa 
Vorden, Everwennink Ruurlo, Cam-
ping Tamaring Ruurlo, Buitengoed ’t 
Sikkeler Ruurlo, Cactus Oase Ruurlo, 
Weevers Grafimedia Vorden, pedi-
cure Ria Pasman Vorden, Top 1 Toys 
Vorden, Revalidatiematerialen Roe-
singh, Opticien Pearle en Scapino in 
Doetinchem en nog veel meer. 

Meer over het Gamrupa Steunfonds 
via de website www.gamrupa.org
Voor meer informatie: e-mail: 
info@gamrupa.org of (0575) 467304.

Al die kleine centjes maken grote euro’s

Gamrupa Europe spaarkubus 
een centenkwestie
Ruurlo - Stichting Gamrupa Europe is een Ruurlose/Vordense vrijwilli-
gersorganisatie met verschillende projecten in Gambia (West-Afrika). 
Momenteel houdt de stichting zich bezig met de ondersteuning van 
zusterorganisatie Gamrpa the Gambia, die een onderling ziekenfonds 
gaat opzetten voor vijf dorpen. Betaalbare ziektekostenverzekeringen 
zijn er niet en de overheidsgezondheidszorg is onvoldoende. In het ka-
der van deze ondersteuning is Garumpa een spaarkubus actie gestart 
waaraan Weevers Grafimedia haar medewerking heeft verleent.

Wat is: A. Mienshalve; 
  Wat mij betreft. 
  “Mienshalve kö’j dat röstig doon”.

 B.  Hakke; 
  B1) Zeker werktuig om plaggen te maaien. Hak. 
   “Bi’j ne hakke steet de hakkenstelle schuun op ‘t blad”.
  B2) Hak, hiel; 
   “Dalek tredt ow de koo op den hakk”.
  B3) “I’j könt mi’j de hakke violen”. 
   “Je kunt me nog meer vertellen”.

 C.  Plaggenzich(t); 
  Instrument waarmee (heide)plaggen kunnen worden 
  gemaaid.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Sinds 1529, mogelijk nog veel eerder, 
mochten de bewoners van de toen-
malige Markegronden het Gooy en 
Dunsborg en op de Zellemmer- Hat-
temermarke, plaggensteken op voor-
waarde, dat ze jaarlijks rond Hemel-
vaartsdag roggebrood leverden van 
minstens 22 pond bij de Dunsborger 
molen, bestemd voor de armen in 
de gemeente. Deze dag bij de Duns-
borger molen op Hemelvaartsdag, 
groeide uit naar een jaarlijkse feest-
dag van de Markegenoten tot de Mul-
dersfluite, (fluite is kermis). Voor de 
bouwlieden op de Zellemmer- Hat-
temermarke was de levering op de 
maandag na Hemelvaart op de Zel-
hemsebrink. Degenen die het zwaar-
ste brood leverde, vaak meer dan 100 
pond, kreeg twee flessen wijn. Woog 
het brood minder dan 22 pond dan 
moest men zes stuivers betalen.
Vanaf 1772 werd het niet leveren van 
roggebrood bestraft met en dubbele 
levering in het volgend jaar. Sinds 
1807 werd bepaald dat de Marken-
richters het brood zouden verdelen 
onder de armen van de diaconie van 
Hengelo en Zelhem. In de verdeling 
3/8 deel voor de protestanten, de rest 
voor de katholieken in Keijenborg 
en Hengelo. Na de ontbinding van 
de Marken en het aanstellen van Ge-

meente besturen, besloot men om als 
een blijvende herinnering de traditi-
onele broodlevering Muldersfluite in 
ere te houden en de erven (de oude 
bestaande boerderijen), als cijnsplich-
tigen daarmee bij voortduring te be-
lasten. 

Deze eeuwenoude traditie herleeft 
jaarlijks op Hemelvaartsdag. Dit jaar 
op 2 juni, bij de Muldersfluite aan de 
Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en 
Zelhem. Onder het toeziend oog van 
de Goudse pijp rokende notabelen, 
de burgemeester, de veilingmeester 
en de weger, vroeger de twee Mar-
kerichter en hun helpers, worden de 
per paard en wagen aangevoerde en 
voorafgegaan door de blaaskapel de 
door de cijnsplichtige boeren gelever-
de roggebroden, gewogen en onder 
de toeschouwers geveild. De gever 
van het grootste brood krijgt na de 
weging, nog steeds twee flessen wijn. 
De opbrengst van deze historische 
roggebroodveiling gaat dit jaar naar 
de Stichting Handikids Bronckhorst. 
Deze eeuwen oude vorm van ge-
meenschappelijke armenzorg is een 
voorloper van de huidige sociale ze-
kerheden. 

Omlijst door de klanken van de blaas-
kapel van Crescendo uit Hengelo, 
met dans en harmonica spel van de 
boerendansgroep “Wi’j eren ’t Olde” 
uit de Velswijk, bevat het program-
ma bij de broodweging ook dit jaar 
wederom een aantal activiteiten. Zo 
zijn er demonstraties van oude am-
bachten in een grote tent en wordt 
verdere medewerking verleend door 
Museum Smedekinck, de Oudheid-
kundige vereniging Zelhem, een 
Oldtimer tractoren rit eindigt bij de 
Muldersfluite. De VVV Bronckhorst 
komt met boekjes en fietsroutes onze 
mooie gemeente promoten en orga-
niseert een fietstocht met verschil-
lende opstappunten die allen de Mul-
dersfluite aandoen. Het Oratorium 
koor uit Zelhem komt met een 2e 
hands boekenstand. Er zijn fietsen 
met excentrische wielen waarop u 
of uw kinderen kunnen gaan fietsen, 
een stand van de imkervereniging 
“de Vooruitgang” en een roggebrood 
snijmachine waarop u, het door u ge-
kochte roggebrood kunt snijden. De 
VVV Platforms van Hengelo en Zel-
hem verlenen hun medewerking met 
een fietstocht en verkoop van rogge-
brood met nägelholt en soep. Op het 
terrein is voor een hapje en drankje 
gezorgd. 
De activiteiten bij de Muldersfluite 
starten om 12.00 uur en de rogge-
broodweging begint om ongeveer 
14.00 uur.

Traditionele Broodweging 
Muldersfluite

Hengelo - Een eeuwenoude traditie herleeft jaarlijks op Hemelvaarts-
dag. Op 2 juni wordt het roggebrood wegen bij de Muldersfluite aan 
de Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en Zelhem gehouden.

Broodwegen 2010.

Deelnemers kunnen nu haag- en/of 
bosplantsoen met 50% korting aan-
schaffen. Samen met Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland ontwerpt u 
uw eigen heg of houtsingel. Voor elke 
belangstellende wordt een soorten-
lijst opgesteld en het plantmateriaal 
besteld. Zo krijgt ieder zijn eigen heg, 
houtwal of singel. Deze actie wordt 
volledig gefinancierd door de Natio-
nale Postcode Loterij. 
Wilt u hieraan meedoen? Voor deel-
name gelden bepaalde eisen aan de 
minimaal aan te planten lengte en 
breedte van de hagen. Kijk op www.
landschapsbeheergelderland.nl.
Het gaat om het aanleggen van lange 
verbindende linten in het agrarisch 
cultuurlandschap. Alleen landschap-
pelijke beplanting komt in aanmer-
king, geen erfbeplanting. De elemen-
ten die in aanmerking komen zijn: 
houtsingels, houtwallen, vrij uitgroei-
ende hagen enelzensingels. De mini-
male lengte die u moet aanplanten is 
100 meter.

Achterliggend doel van deze actie 
is het aanleggen van landschappe-
lijke beplanting, lange, verbindende 
elementen in het agrarisch cultuur-
landschap waarlangs dier- en plan-
tensoorten zich kunnen verspreiden. 
Vroeger, voor de introductie van het 

prikkeldraad, gebruikte men heggen 
en houtwallen als erfafscheiding. Het 
resultaat waren kleine, beschutte 
percelen met vaak een eigen micro-
klimaat en veel dierenleven in en 
rondom de heg. Vogels broeden in de 
heg en zoogdieren steken via een heg 
een open gebied over. Insecten pro-
fiteren van de nectar van meidoorn-
bloesems. Kortom, het landschap 
wordt waardevoller en fraaier met 
meer heggen en houtwallen. 

Het Steunpunt Heg en Houtwal is in 
het leven geroepen door Landschaps-
beheer Gelderland in samenwerking 
met de stichting Heg en Landschap. 
Dit Steunpunt hoopt door het geven 
van advies en steun zoveel mogelijk 
bestuurders en bewoners in Gelder-
land enthousiast te maken om een 
actieve bijdrage te leveren aan een 
hoogwaardig heggen- en houtwallen-
landschap. Doel van het Steunpunt is 
het bekendmaken van de rol van heg-
gen en houtwallen in het landschap 
vanuit verschillende invalshoeken en 
het verspreiden van de kennis rond-
om de mogelijkheden van gebruik en 
het beheer van heggen en houtwal-
len. 
Kijk voor de voorwaarden en een aan-
meldformulier op www.landschaps-
beheergelderland.nl.

Steunpunt Heg en Houtwal

Actie meer heggen en hout-
wallen in Gelderland

Bronckhorst - Een fraaier landschap met meer heggen en houtwallen. 
Dat is het doel van het Steunpunt Heg en Houtwal. Zij wil de totale 
lengte van heggen en houtwallen in het landschap met behulp van 
particuliere eigenaren vergroten. Vorig jaar zijn in Gelderland dank-
zij twee succesvolle acties van het Steunpunt vijftienduizend stuks 
bosplantsoen als meidoorn, sleedoorn, els en hazelaar aangeplant. Met 
steun van de Nationale Postcode Loterij konden particuliere eigena-
ren met 50% korting haag- en bosplantsoen aanschaffen. Vanwege dit 
succes biedt het Steunpunt Heg en Houtwal deze actie opnieuw aan 
voor bewoners in Gelderland. Meld u nu aan op www.landschapsbe-
heergelderland.nl

Een houtwal in het landschap.



AVONTUURLIJK BUITENLEVEN
In ieder buitenmens schuilt een 
avonturier. En aan die behoefte 
komt Castlefair Vorden dit jaar 
ruimschoots tegemoet. Want wie 
wil er nou niet rondrijden in een 
terreinwagen, over ruige velden, 
door plassen en over heuvels. Camel 
Events zet een spannend parcours 
uit voor iedereen die het stuur durft 
te pakken of er naast wil zitten. Wie 
de spanning liever zoekt in de stilte 
van de natuur, kan op verkennings-
tocht met de boswachter. Ook leuk 
voor kids! 

Wilt u ook wel eens de show stelen 
aan de barbecue? Doe dan mee met 
de minicursus BBQ, zodat u de zo-
mer culinair kunt afsluiten in eigen 
tuin. Wie in het najaar wil snoeien 
óf zijn eigen open haard hout wil za-
gen, kan onder deskundige leiding 
eens een motorzaag uitproberen. De 
experts van Husqvarna geven tips 
over soorten zagen en veiligheid. 
Spectaculair is ook de demonstratie 
van historische landbouwvoertui-
gen die jarenlange trouwe dienst 
bewezen.

HET ZOETE BUITENLEVEN
Het buitenleven is zoet op Castlefair 
Vorden. U kunt in de buitenlucht 
genieten van ovenverse broodjes, 
olijven, wijnen, verse sappen en 
vruchtentaartjes. ‘Chocoholics’ wor-
den op hun wenken bediend met 
huisgemaakte chocolade van toppa-
tissier Arthur Tuytel. Hof van Twel-
lo neemt mooie vergeten groenten 
mee naar Vorden. Wie ze wil (her)
ontdekken kan een informatiequiz 
spelen in de stand. Liefhebbers kun-
nen op excursie over het fairterrein 
en ontdekken welke eetbare wilde 
planten er allemaal groeien. Uiter-
aard kunt u daarna proeven; soep, 
muffins, gevulde paddenstoelen... 
verse heerlijkheden van ouderwets 
lekkere groenten en fruit. Leuk om 
thuis uit te proberen! De zakjes met 

historische zaden en plantjes liggen 
voor u klaar. Wie moeite heeft om 
het groen in zijn eigen tuin groen 
te houden, mag een bezoekje aan 
Wim Klanderman niet missen. Hij 
heeft een oplossing voor elk tuin-
probleem. 

DIEREN IN DE HOOFDROL
Dieren geven het buitenleven ex-
tra glans. Op Castlefair Vorden is 
er dus veel aandacht voor boeiende 
activiteiten met dieren in de hoofd-
rol. Zo is het schapendrijven van 
Nederlands kampioen Ellen van der 
Zweep al jaren een hoogtepunt in 
Vorden. Zal het de bordercollie luk-
ken om het zwarte schaap uit de 
witte kudde apart te zetten? Ook de 
kunst van het schaapscheren kunt 
u bewonderen. Kids mogen knuffe-
len met ezels en het zadel beklim-
men. Voor alle vragen over kippen 
kunnen bezoekers terecht bij de 
kippendokter. Een klasse groter zijn 
de roofvogels die spectaculaire duik-
vluchten maken over het terrein. 
Eigenaar Reinier de Vries vertelt u 
graag over zijn bijzondere dieren. 
Wie het jachtinstinct van zijn eigen 
viervoeter wil testen, kan op de Fair 
een proefje lopen. Want honden 
zijn natuurlijk welkom op Castle-
fair Vorden.

COUNTRY LIVING
In de kasteelweide staan de sfeervol 
ingerichte stands helemaal in het 
teken van ‘Country Living’. Hier 
kunnen liefhebbers naar hartelust 
struinen tussen antiek, brocante 
en stoere meubels van hout. Wie 
droomt van een buitenhuis, terrein-
wagen of hot tub in de tuin, kan 
inspiratie opdoen bij speciaal gese-
lecteerde ondernemers. 

De mooiste najaarsbloeiers en 
bloembollen staan klaar voor tuin-
liefhebbers. En er zijn leuke groen-
workshops als pompoenversieren 
voor kinderen. Natuurlijk ontbreekt 
ook de ‘Country Look’ niet. Coun-
try Chic en Country Casual komen 
kleurrijk voorbij in dagelijkse mode-
shows. De kleding is ter plekke te 
koop zodat bezoekers ‘in stijl’ over 
het fairterrein kunnen flaneren. 
Wie wil, kan nog even een bijzon-
der uitstapje maken naar het fraaie 
Kasteel Vorden. De kasteelvrouwe 
opent de poorten van haar Middel-
eeuwse kasteel speciaal voor bezoe-
kers van Castlefair Vorden. 

Bezoekersinformatie en voorverkoop 
Castlefair Vorden Fairadres Kasteel 
Vorden, Horsterkamp 8,7251 AZ 
Vorden. Website Kijk voor het laat-
ste nieuws over het programma en 
de highlights op www.castlefair.nl

Castlefair Vorden: kleurrijk 
buitenleven voor jong en oud
Vorden - Castlefair Vorden: 24 
t/m 28 augustus 2011
Het leukste buitenfeest van het 
jaar wordt dit jaar kleurrijker 
dan ooit. Nog nooit was er zoveel 
te zien, doen en beleven als op 
deze 16de editie van Castlefair 
Vorden. Er zijn stoere shows en 
avontuurlijke acties voor vrou-
wen, mannen én het hele gezin. 
Maar ook praktische workshops 
voor tuinliefhebbers en culinair 
genieters. Uiteraard worden in 
de kasteelweide weer de beste 
ingrediënten van het buitenle-
ven samengebracht in sfeervolle 
stands. Castlefair Vorden: al 16 
jaar Country Living op z’n best!

Met het mooie weer van de afgelopen 
weken gaat Heezen ervan uit dat de 
zon ook de 28ste nog goed meewerkt. 
Daarom wordt er dit jaar een extra 

zomers tintje aan gegeven en mag
het met recht een ‘Summer Party’
worden genoemd. Zomerse muziek 
en bijpassende aankleding horen
daar natuurlijk bij. 
DJ Double U2 draait deze avond 
vanaf 21.00 uur de beste (zomer-)hits
voor jong en oud. De entree is vrij.
Informatie: Café Heezen, tel. (0575) 
451204.

Heezen Steenderen
Out Door Summer Disco
Steenderen - Zaterdag 28 mei 
wordt voor het derde achtereen-
volgende jaar door Café Zaal Hee-
zen op het terras een ‘Out-door-
disco’ gehouden.

Tevens is inbegrepen een bezoek aan 
het atelier van Puur Natuur. Puur 
Natuur is een leuke kado winkel met 

hippe en handgemaakte producten.
Men ontwijkt hiermee het centrum,
de benenwagen heeft geen benzine 
nodig en bewegen is goed voor geest
en lichaam. Tevens is het een prima
voorbereiding voor een eventuele 
wandel 4 daagse. En u ziet Hengelo 
is van een andere zijde waar de weg
goed begaanbaar is. Ruurloseweg 5,
7255 DE Hengelo Gld.

Met een bezoekje aan Puur Natuur

Wandel-arrangement
Hengelo - Het bekende wandelar-
rangement “het Bakkerspad” is 
een prachtige wandelroute van 
ongeveer 6 km met aansluitend 
een kop koffie met iets lekkers 
bij Bakkerij Hengelo.

Wederom leidde Cor Hofs de bijeen-
komst, met een welkom en korte in-
leiding. “De plannen zijn ontwikkeld 
door de jongens, de buurt en de ge-
meente samen. Deze avond zullen de 
jongens de plannen presenteren.” Li-
sa Lenselink lichtte een en ander toe 
over de afgelopen periode. Zij vindt 
dat er positief gewerkt is en bedankt 
de buurt en de jongeren voor hun 
extra tijd en de overigen die hebben 
meegewerkt voor hun inzet. “Op 20 
april hebben we de ideeën voor het 
eerst concreet gemaakt en met z’n al-
len gekeken of de top 5 van de jonge-
ren nog steeds de top 5 van de jonge-
ren en de buurt was. En dat was zo.” 
Na overleg met de DBO, gemeente en 
JEKK over de ideeën en de mogelijk-
heden, schoof Arie Vries, rayonhoofd 
openbare werken van de gemeente 
aan tafel voor de uitvoering van de 
plannen. 

Jasper en Allan presenteerden de aan-
passingen van het JOP, door de jon-
geren zelf jeugdhonk genoemd: De 
ingang zal worden verplaatst richting 
het zwembad, zodat de mensen daar-
vandaan kunnen zien wie er binnen 
zitten. De glasplaten worden terug ge-
zet, samen met Barney Visser. Nieuw 
hekwerk rond de voetbalplaats wordt 
geplaatst door ABC Hekwerk, in sa-
menwerking met Arie Vries. In de 
huidige lichtmast komt een sterkere 
lamp. In de JOP zelf wordt een licht-
punt gemaakt met bewegingscensor, 
er komen extra banken, een ronde 
tafel en buiten extra prullenbakken. 
De brug wordt opgeknapt. 
Arie Vries: “We willen een proef gaan 
nemen met dynamische verlichting. 
Dat is nieuw. Dat zijn lampen die 
branden heel zwak als er niemand 
is en als er iemand in de buurt komt 
gaan ze feller branden. Dat heeft dus 

een energievoordeel,” vertelt hij. “Het 
is de eerste plek in de gemeente waar 
we dit gaan toepassen en misschien, 
als het goed bevalt, gaan we het op 
meer plekken doen.” 
Afgesproken wordt om op vrijdag 
10 juni om 9.00 te beginnen met de 
werkzaamheden bij de JOP. De in-
gang wordt verzet, de ramen en de 
banken geplaatst. Eventueel kan dan 
zaterdag 11 juni worden gebruikt om 
af te ronden. 
Tot slot complimenteerde wethouder 
Josephine Steffens de jongeren voor 
de getoonde inzet. “Ik heb gehoord 
dat er heel fijn is samengewerkt, 
door alle betrokken partijen. Ik ben 
er van overtuigt dat het een leuke JOP 
wordt,” zegt ze. “Ik vind het echt heel 
succesvol en ik denk dat dit de ma-
nier is waarop we met elkaar moeten 
samenwerken, dan kunnen we veel 
bereiken. Het is een voorbeeld ook 
voor de rest van de gemeente.” 
Een graffiti workshop zal ervoor 
zorgen dat de JOP op een fraaie ma-
nier door de jongeren zal worden be-
schilderd. Als alle aanpassingen zijn 
gemaakt zal er een openingsfeestje 
worden georganiseerd bij de JOP.

Bijeenkomst Jongeren en Buurtbewoners in sportcafé

Topideeën over JOP uitgewerkt

Steenderen - Woensdagavond 11 mei kwamen bestuursleden van 
Steenderens Belang, medewerkers van de gemeente en het JEKK, de 
wijkagent, de jongerenwerker, betrokken jongeren en buurtbewoners 
bijeen in Sportcafé Het Hooge Wessel, om de definitieve plannen be-
treffende de Jongeren Ontmoetings Plek, JOP, bij de parkeerplaats van 
de Prins Bernhardlaan met elkaar door te spreken.

Het presenteren van de werkzaamheden aan de JOP in Steenderen.

Voorzitter Jan Borgman heette, na de 
koffie of drinken met cake, iedereen 
welkom, waarna de instructie startte. 
Twee kalfjes werden voor deze instruc-
tieochtend bekeken. De kinderen kre-
gen te horen hoe zij het kalfje moes-

ten verzorgen en toiletteren en kregen 
uitleg over wassen en scheren. De 
kinderen luisterden allemaal aandach-
tig. Daarna werd in de voorbrengwei 
voorgedaan hoe een kalfje moet wor-
den rondgeleid. De kinderen mochten 

het daarna ook zelf proberen. Dat viel 
zo’n eerste keer nog niet mee! De ju-
ryleden, die deze ochtend al aanwezig 
waren, zullen twee keer op huisbezoek 
komen. Daar wordt gekeken of de stal 
ruim en schoon is en naar het kalfje 
zelf. Het wedstrijdboekje, wat elke 
deelnemer meekreeg, moet ook inge-
vuld zijn bij de centrale eindkeuring, 
die op 20 augustus wordt gehouden bij 
Camping Warnstee in Wichmond.

Kalveropfokclub Bronckhorst

Instructieochtend

Baak - Zaterdagochtend 14 mei kwamen zo’n dertig kinderen in de 
leeftijd van 6 t/m 16 jaar, met hun ouders naar het bedrijf van de fa-
milie Schut in Baak. Daar werd instructie gegeven over het verzorgen 
van een kalfje.

Een hele groep kinderen bezochten de instructieochtend van de kalveropfokclub.



Om het weekend extra aandacht te 
geven heeft de organisatie loonbe-
drijf Zweverink bereid gevonden om 

het feest een extra ludiek promotie 
steuntje te geven. De komende tijd 
zullen de silagewagens van het be-

drijf rondrijden met achterop het 
logo van Reurpop. ‘De vrienden van 
Reurle’ en loonbedrijf Zweverink ho-
pen door deze actie de hele regio nog 
beter te bereiken, en enthousiast te 
maken voor het twee dagen durende 
festijn. Voor meer informatie, bezoek 
de site: www.reurpop.nl

Loonbedrijf Zweverink promoot 
Reurpopfestival

Ruurlo - In het weekend van 18 en 19 juni zal Reurpop voor de vierde 
keer plaatsvinden. Met optredens van o.a. de LocoLoco Discoshow, The 
Heinoos en SLAMFM belooft het net als voorgaande jaren weer 2 dagen 
groot feest te worden.

Op het schoolplein van de St. Marti-
nusschool is voor groep 1 en 2 een 
speelhuisje met valdempende onder-
grond gerealiseerd en is het speelzand 
in de zandbak ververst. Voor groep 3 
tot en met 8 staat op de vertrouwde 
plek een prachtig duurzaam houten 
zeshoekig klimrek met daarnaast 
een dubbele schommel, ook met een 
valdempende ondergrond. Op een an-
der deel van het plein prijkt nu een 
prachtig pannacourt. Verder heeft 
het plein een frisse aanblik gekregen 
door een geverfde hinkelbaan, twis-
ter, getallenrups en andere spelletjes 
in primaire kleuren op de betonnen 
tegels. De St. Martinusschool bedankt 
de sponsoren heel hartelijk voor hun 
bijdrage, in welke vorm dan ook. Dit 
zijn Aviko, Baaks Belang, Booltink 
Constructiebedrijf, Bouwbedrijf We-
ijman, Geschenkenhuis Beuseker, 
Zand- en grindhandel Heitköning, 
Hendriks Afval en Containertrans-
port, Hitec Electric, Hubers, Loonbe-
drijf Masselink de Covik, Motrac Hy-
drauliek BV, Rabobank Cooperatie-
fonds, Schiphorst Bemiddeling & Ad-

vies, Stichting voor elkaar van Univé 
Stad en Land, Van Hal Schilderwer-
ken en Voegersbedrijf W.B. v.d. Bos. 
Aan alle aanwezige kinderen was het 
de eer om hun nieuwe speelterrein 
officieel te openen met het oplaten 
van een ballon met wedstrijdkaartje. 
Nog even keken ze de ballonnen na, 
waarna het toch echt tijd werd om 
te spelen op de nieuwe toestellen. In 
het pannacourt werd menig partijtje 
voetbal geslecht, terwijl ernaast een 
paar meisjes zich in allerlei bochten 
wrongen bij het spelletje Twister. 
Even verderop werd er volop gedraaid 
aan het springtouw. Op het klimrek 
werd er volop geklommen en geklau-
terd en de schommels waren voort-
durend bezet. Ook op het plein van 
de kleuters was het een gezellige 
drukte. Niet alleen om er te spelen, 
maar ook om er lekker wat de drin-
ken en chips te eten. De kinderen 
speelden door, totdat het hek van het 
plein toch echt dicht moest. Het valt 
dus zeer in de smaak bij de kinderen. 
Het schoolplein van de St. Martinus-
school is klaar voor de toekomst.

Nieuwe toestellen vallen in de smaak bij schoolkinderen

Feestelijke heropening schoolplein St. Martinus
Baak - Afgelopen vrijdag is het vernieuwde schoolplein van de St. Mar-
tinusschool feestelijk heropend. Onder het genot van een hapje en 
een drankje konden de aanwezige sponsoren, ouders, buurt en andere 
belangstellenden het resultaat bewonderen op een feestelijk versierd, 
zonovergoten schoolplein. Petra Berentsen, directeur van de school, 
bedankte alle sponsoren en vrijwilligers. Zonder hen was de opknap-
beurt niet mogelijk geweest. Eén van de sponsoren, Stichting voor 
elkaar van Univé Stad en Land, bood haar een cheque aan ter waarde 
van 750 euro.

De twintig geplaatste zwemmer van 
de Berkelduikers uit Lochem hebben 
goede prestaties neer gezet op dit 
kampioenschap. Het kampioenschap, 
gezwommen in het vijftig meter bad 
in Nijmegen, wordt verdeeld over 
vier dagen gezwommen. Om mee te 
mogen doen moeten er vooraf vast-
gesteld tijden gezwommen worden 
op de verschillende zwemslagen. Al-
leen de besten per leeftijdsgroep en 
per slag kunnen zich plaatsen. Een 
prestatie dus als je er bij hoort.

Luuk wordt overtuigend kampioen 
op de honderd en de tweehonderd 
meter vlinderslag. Bas wint het goud 
op de rug en de vrije slag. Torben is 
de snelste op de 100m schoolslag en 

Kim kampioen op de 100m vrije slag.
Daarnaast wint Luuk nog drie zilve-
ren en een bronzen medaille, Torben
twee zilveren en twee brons, Bas nog
brons en Kim zilver en brons. Merel
van der Wal ( 2001) en Niels Tjoonk
( 1996) winnen een zilver medaille.
Merel op de 50m vlinderslag, Niels
op 100m schoolslag. Nick Bongers (
1998) valt een aantal keren net buiten
de medailles maar zet wel erg goede
tijden neer. Hij plaats zich hierdoor
met vijf slagen voor de Nederlandse
Junioren Kampioenschappen in juni 
dit jaar. Luuk plaatst zich voor alle 
twaalf afstanden op de Nederlandse
junioren kampioenschappen, Niels 
zal daar in elk geval de 100 meter 
schoolslag zwemmen.

Gelderse Kampioenschappen
zwemmen

Lochem - Luuk Nijland (1997), Torben Lammerdink (1999), Bas Wensink
(2000) en Kim Nijland (2000) kunnen zich allemaal Gelders Kampioen
noemen.

De medaillewinnaars: boven Luuk, Kim en Merel. Onder Niels en Torben. Bas staat niet op
deze foto.

Het doel was om gezamenlijk een buffet met verschillende 
warme en koude hapjes te verzorgen. De vele uitgestalde 
ingrediënten vormden geen enkel probleem na de heldere 
uitleg van de chef. Aan drie tafels werd onder uitstekend 
begeleiding gewerkt aan vis-, vlees- en groentegerechtjes. 
In de professionele keuken moesten de deelnemers som-
mige gerechten afmaken boven de grill en in de oven. Het 

resultaat mocht er zeker zijn! Het buffet zag er uiteinde-
lijk prachtig gevuld uit met bijna twintig verschillende 
hapjes en zelfgemaakt sauzen. En het smaakte al even 
lekker. Voor de liefhebbers was zelfs een tapas-wijnarran-
gement beschikbaar, waarbij zes kleine glaasjes de hapjes 
goed begeleidden. De avond was zeer geslaagd mede door 
de uitstekende voorbereiding en verzorging van Henk en 
zijn vrouw Majorie van Brasserie Lettink. 

Het was de derde bijeenkomst van het Ondernemerscafé 
en meteen ook de gezelligste. Wie nieuwsgierig is gewor-
den naar de volgende bijeenkomst van het Ondernemers-
café in Vorden op de derde donderdag in juni kan zich 
aanmelden via c.smeerdijk@chello.nl

Ondernemers aan de kook
Vorden - Afgelopen donderdagavond vond het der-
de Ondernemerscafé plaats. Vanaf een uur of zes 
begonnen de mensen aan te schuiven voor een ge-
zellige avond. Deze keer kreeg men de maaltijd niet 
voorgeschoteld, maar werd deze zelf bereid in de 
Tapas-workshop.

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

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

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

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

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

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

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

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

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

Volop
zomermode!
Shorts, bermuda’s,
3/4 broeken, enz.

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

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

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

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

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

Nu volop heerlijke Hollandse asperges
Vitaminebommetje kiwi 10 voor 1.59

Malse krop sla + komkommer samen 0.99
Lekkere kersen 500 gram 1.99
Hollandse ijsbergsla krop 0.79

Nieuwe oogst Hollandse Frieslanders zijn er weer!
Heerlijke rauwkost-salades uit eigen snijkeuken

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

Ervaren Allround 

KLUSSER heeft tĳd!

Tel.: 06-51980809
of kĳk op

http://link.marktplaats.
nl/220694968

Kwekerij   Het Bloemenhuisje
voor al uw bloemen in en om de tuin, terras en balkon

Hangpotten diverse maten en soorten vanaf p.s. 2.75
Stekplanten 13 cm pot p.s. 1.60
zoals Petunia, Verbena, Lobelia en nog veel meer

Zaaiplanten 9 cm diverse soorten pot p.s. 0.30
Terraspotten rood 20 cm diverse soorten p.s. 2.75
Sunvalia diverse kleuren 15 cm pot p.s. 6.95
 Impatiens New Guinea 13 cm pot p.s. 1.75
Spaanse margrieten diverse kleuren 13 cm pot p.s. 1.80
Geraniums hang en staand diverse kleuren p.s. 1.60

U kunt ons vinden tussen Zelhem en Halle vanuit de Halseweg bij afslag 
garage Vruggink Jolinkdijk en afslag 3 links Boldijk na 800m rechts.

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
Boldijk 5b
7021 JA Zelhem Tel. (0314) 36 04 21

We zijn geopend      van maandag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

-LABEL

IJssalon Lekker!
Openingsactie
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Nieuwe website voor Marveldtoernooi
De vernieuwde site van het Internationale Marveldtoernooi is op 10 mei online 

gegaan. Het is een mooie, frisse, herkenbare en wederom informatieve site 
geworden. Bovendien zeer gebruiksvriendelijk in het bijwerken. Hiermee ho-
pen we onze deelnemers, bezoekers en overige geïnteresseerden nog beter van 

dienst te zijn. Op deze site vindt u alle informatie over het toernooiprogramma, 

weekendprogramma, de deelnemende teams, arbitrage, nevenactiviteiten, 
parkeermogelijkheden, overnachtingsmogelijkheden en arrangementen, een 
routekaart etc. etc.  Voor meer info dus naar www.marveld.info!

Verder kunt u ons vinden op                            @marveldtoernooi

Welkom op Toptoernooi in Groenlo
We staan aan de vooravond van alweer de 22e editie 
van het Internationale Marveldtoernooi bij de s.v. Grol 
in Groenlo. Dit prestigieuze jeugdtoernooi voor spelers 
Onder 15 kent wederom een deelnemersveld om je 
vingers bij af te likken. De organisatie is er wederom in 
geslaagd om de Europese top naar Groenlo te halen (zie 
poster hiernaast). Het Marveldtoernooi kenmerkt zich 
door een zeer hoog internationaal voetbalniveau gecom-
bineerd met een uitermate ontspannen en prettige sfeer. 
Dit maakt het voor de teams zeer aantrekkelijk om jaar 
na jaar deel te nemen. Maar ook voor de vele duizenden 
toeschouwers is het feest om dat weekend op sportpark 
Den Elshof te vertoeven.

Het Internationaal Marveldtoernooi is telkens weer een 
fantastische voetbalhappening en een onvergetelijk 
weekend voor al die jonge spelers. Dat geldt voor de 
spelers van ons eigen s.v. Grol, maar zeer zeker ook voor 
al die talenten van gerenommeerde teams uit Europa. 
Vele 14-15 jarige talenten speelden zich op het Marveld-
toernooi in de kijker en zijn gecontracteerd bij Europese 
topteams, zoals Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjan 
Robben en Sebastiaan Schweinsteiger.

Het bestuur van de Stichting Internationaal Marveldtoer-
nooi nodigt hierbij iedereen van harte uit om dit fantas-
tische voetbalfeest mee te beleven en op vrijdag 27, za-
terdag 28 en zondag 29 mei a.s. naar het Sportpark Den 
Elshof in Groenlo te komen.

Bestuur Stichting Internationaal Marveldtoernooi

Een actiefoto uit 2010: Auxerre - Galatasaray



Tijdens het 22e Internationale Mar-
veldtoernooi zijn er net als tijdens de 
voorgaande edities weer veel nevenac-
tiviteiten, met name ter vertier van de 
vele jeugdige toeschouwers, waaron-
der 

* Bossaball
Op zaterdag 28 mei a.s. vindt er om ca. 
12.30 uur een demonstratie plaats van Bos-

saball. Een nieuwe spectaculaire sport. Een 

spectaculaire attractie die door haar opval-
lende verschijning altijd en overal de aan-
dacht weet te trekken. Bossaball dat moet  

je gezien en ervaren hebben om het te ge-

loven! Het speciaal ontworpen opblaasbare 
speelveld heeft aan beide zijden van het 
net een trampoline. Bossaball is een spel 

tussen twee teams. Het combineert de ele-

menten van volleybal, voetbal, gymnastiek 

en capoeira.

Is beide dagen aanwezig met een merchan-
disingstand evenals een aantal attractieve 
voetbal- en spelactiviteiten. 

Vier speelkasten (met o.a. voetbalspelen) in 
het sportcafé. Gesponsord door Sony Play-
station. 

Een aantal computers met toegang tot in-

ternet in ons sportcafé. 

Er zijn twee springkussens aanwezig. Eén 
voor de allerkleinsten van 0 - 4 jaar en voor 

5 - 8 jaar. Veel vertier dus voor de aller-

kleinsten. 

Op de zaterdag en zondag is er een Panna 
Arena, beschikbaar gesteld door Univé. 
Beide dagen zullen er Panna-toernooien 

voor de jeugd georganiseerd worden.

Alle drie dagen zal er een verloting gehou-

den worden, waarbij geweldige prijzen zijn 
te winnen. Prijzen per lot: 0,50 euro en 
6 loten 2,50 euro. 

Op de zondag zal DJ IVO O vanaf de kruis-

finales zorgen voor muzikale ondersteu-

ning. Hij zal het publiek proberen te ver-
maken met muziek. Getracht zal worden 
een echte stadionsfeer te creëren.

Naast jeugdvoetbal op topniveau zijn er 
dus voldoende leuke andere dingen te zien 

en te doen tijdens het 22e  Internationale 

Marveldtoernooi. 

Voldoende vertier voor een dagje uit! Ga 

voor de laatste informatie naar www.mar-

veld.info/bezoekersinfo/nevenactiviteiten 

om te kijken wat er allemaal mogelijk is.
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Nevenactiviteiten

Actiefoto 2010: s.v. Grol  - Galatasaray

DEELNEMENDE TEAMS
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Gezocht 
wevers en 
productie

medewerkers
Brink en Campman

Jeroen Keetels 0544-390410

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

HEFTRUCK CHAFFEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VIO829945

Werkzaamheden;
Je zorgt voor de aan- en afvoer van goederen op diverse plaatsen 
in de productieruimte. Daarnaast verricht je allerlei andere voorko-
mende werkzaamheden. De functie wordt uitgevoerd in een 5-ploe-
gendienst. Bij gebleken geschiktheid wordt dit een vaste baan.

Functie eisen;

-

TIG LASSER M/V
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenummer; VDB829730

Werkzaamheden;
In deze functie houd jij je bezig met het lassen van aluminium en 
RVS plaatwerk. De werkzaamheden vinden plaats in dagdienst.

Functie eisen:

MACHINEOPERATOR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VIO829801

Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het beschikbaar stel-
len van de juiste emballage om de productieplanning te realiseren. 
Je stelt de machines in op basis van de gestelde normen. Je 
bedient de machines, bewaakt het verloop en onderneemt actie bij 
afwijkingen. De benodigde materialen haal je uit het magazijn en 
overgebleven materiaal voer je weer af. Je houdt de machines en de 
omgeving schoon. Daarnaast voer je preventief onderhoud uit en 
verhelp je zelf kleine storingen. Je werkt in een 5-ploegendienst.

Functie eisen:

-

MECHANISCH MONTEUR M/V
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenummer; VDB829737

Werkzaamheden;
Het betreft een binnendienst functie waarbij je verantwoordelijk 

-
tage werkzaamheden kunnen incidenteel ook laswerkzaamheden 
tot je takenpakket voorkomen. De werkzaamheden vinden plaats 
in dagdienst.

Functie eisen;

WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenummer; VDB829746

Werkzaamheden;
Binnen deze functie ben je onder andere verantwoordelijk voor 
het opstellen van kostprijsberekeningen. De coördinatie, calculatie 
en werkvoorbereiding van orders. De controle en verwerking van 
goederen en de administratieve afhandeling daarvan.

Functie eisen;

CONVENTIONEEL DRAAIER M/V
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenummer; VMK827988

Werkzaamheden;

van een conventionele draaibank. Het controleren van de werkop-
dracht, producttekening, materialen en gereedschappen op juist-
heid en volledigheid. Het bepalen van de gereedschapskeuze, de 
nauwkeurigheid, soort materiaal, materiaaldikte en lengte van het 
werkstuk zijn erg belangrijk in deze functie. Bij goed functioneren 
maak je kans op een vaste aanstelling.

Functie eisen;
-

OP ZOEK NAAR

ÉCHTE VAKANTIEKRACHTEN !?

Europlanit heeft volop vakantiebanen! Zoek jij een leuke bijbaan 
tijdens de vakantie in de regio Achterhoek, dan hebben wij vol-
doende keuze. Staat de vakantiebaan waar jij naar op zoek bent 
er (nog) niet bij? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend in voor va-
kantiewerk. Inschrijven kan via onze website:

www.europlanit.nl/vakantiekrachten

Hier kun je het inschrijfformulier downloaden. Deze kun je uit-
printen, invullen en naar ons toesturen. Ook kun je het formulier 
digitaal naar ons toesturen. Dit kan naar vakantiewerk@euro-
planit.nl

Een nieuwe scooter, mobieltje, kleding of lekker op vakan-
tie? Als je lekker bijverdient, kun je ook lekker uitgeven! 
Een goede reden om deze zomer aan de slag te gaan bij 
Euro Planit Personeelsdiensten!

Voor de zomer van 2011 zijn wij op zoek naar:

VAKANTIEKRACHTEN M/V



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

BEGEO
handelsonderneming

 + dienstverlening

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

BEGEO MENGVOERBEDRIJF
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Fysiotherapie en Manuele Therapie Sjaak Jansen
t.a.v. Sandra Jansen
Zegendijk 3a, 7136 LS Zieuwent
tel. (0544) 352423
administratie@fysiotherapie-sjaakjansen.nl
www.fysiotherapie-sjaakjansen.nl

Fysiotherapie & Manuele Therapie Sjaak Jansen heeft vestigingen in Zieuwent en Doetinchem. Voor de praktijk in Zieuwent 
zijn wij per 1 juli 2011 op zoek naar een:

Receptioniste / administratieve kracht m/v 
16 tot 24 uur op de maandag en woensdag (rest van de uren/dagen in overleg)

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het beantwoorden van de telefoon, het beheer van de balie, de agenda en de patiënt-
gegevens, administratieve werkzaamheden (factureren, telebankieren, boekhouding invoeren, archiveren), contact met 
zorgverzekeraars.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een secretariële/administratieve achtergrond of opleiding. We verwachten dat je 
accuraat, discreet en representatief bent, maar ook goed met mensen om kunt gaan en over de nodige dosis humor beschikt. 
Voldoe je aan deze eisen, dan ontvangen we graag een brief/mail met CV en foto.

Scheffer Keukens heeft een deal om van te 

watertanden. U stelt zelf de keuken samen 

van uw keuze: kasten, fronten, werkbladen, 

apparatuur... alles! Wij hebben voor deze actie 

unieke prijsafspraken gemaakt met onze 

leveranciers. Van de exclusieve merken tot onze 

huismerken: u krijgt alles voor outletprijzen. 

Wilde u altijd al op jacht naar de ideale keuken voor 

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

tijd bij, want deze actie geldt alleen in mei!

www.schefferkeukens.nl

Ik hou van lekker, en van Scheffer.

Volg in mei 
het spoor 
naar uw ideale
keuken!

www.schefferkeukens.nl

DANKZIJ UNIEKE PRIJSAFSPRAKEN MET ONZE LEVERANCIERS

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

ZELHEM Gildenweg 1 Telefoon (0314) 62 36 58

ZELHEM Vr.pr.  219.000,-- k.k.
De Toorn 18 - Prachtige HOEKWONING met vrij uitzicht aan 
voorzijde en achtertuin met veel privacy op het zuiden. De 
woning heeft een L-vormige woonkamer, halfopen keuken 
met inbouwapp. en achterentree met toegang tot achtertuin. 
3 Slaapkamers op 1e verd. en 1 slaapkamer op 2e verd. Bouwjr. 
1997. Inh. ± 380 m3. Perc.opp. 155 m2. Achtertuin bereikbaar 
middels voet-/fietspad.

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T
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Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering




