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Deze week
Plaza Leesten en 
Vorden doneren 
aan Villa Pardoes

Gerrit 
Kruisselbrink 
schutterkoning

‘Bende van de 
Achterhoek organi-
seert’ autotreffen

Strike! treedt op 
in De Herberg

Dertig jaar Urtica 
De Vijfsprong in 
Vorden

Puike prestatie 
Vordense schaatser 
op de fiets
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Bedrijfsleider Timme Koster: “We 
hadden dit jaar ruim honderd deel-
nemers, aanzienlijk minder dan 
voorgaande jaren. Juist afgelopen 
woensdagavond hadden we hier als 
nevenactiviteit de Reddingsbrigade 
Lochem te gast. Gezellig, attractief en 
leerzaam, maar juist op dat tijdstip 
speelde het Nederlands elftal en dan 
weet je het wel. Desondanks hebben 
we een geslaagde zwemvierdaagse 
achter de rug.” Het begon vorige 
week maandag, de jeugd diende ge-
durende vier avonden tien banen van 
25 meter te zwemmen en de volwas-
senen per avond 20 banen. Degenen 
die maandagavond waren verhinderd 
konden dinsdagavond starten. De 
gehele week waren er diverse activi-
teiten rondom de zwemvierdaagse, 
waaronder het stuivertje-duiken.
Kinderen die donderdagavond in py-
ama op het bad verschenen mochten 
als beloning gratis gebruik maken 
van de Aquabubble. Verder het kam-
pioenschap van Vorden spijkerbroek-

hangen. Hiervoor hadden zich 40, 
veelal jongeren, ingeschreven. Vrij-
dagavond voor de uitreiking van de 
medailles bleven er tien deelnemers 
over voor de finale. Sarah Koolen 
werd kampioen; 2 Sanne Papen; 3 Ilse 
Dadema. Voor Hentje Bosch een spe-
ciale zwemvierdaagse. Zij deed met 
succes voor de 40e keer mee, hetgeen 
door Timme Koster werd beloond 

met het aanbieden van een boeket 
bloemen. Eveneens bloemen voor 

Harry Vrogten die in totaal 47 keer 
een vierdaagse heeft uitgezwommen.

WK voetbal niet gunstig voor zwemvierdaagse
Vorden - Vorige week woensdag 
keken bijna acht miljoen Neder-
landers naar de boeiende voet-
balwedstrijd tussen Nederland en 
Australië. Dus geen kip op straat. 
De kersmisexploitanten in Ne-
derland klagen steen en been dat 
tijdens de WK de belangstelling 
voor de kermis nihil is. Ook in 
Vorden was de WK duidelijk van 
invloed op de zwemvierdaagse die 
afgelopen week in het zwembad 
In de Dennen werd gehouden.

Het Vordense team bestaande uit 
Vera Velhorst, Anne van Eeuwijk, 
Chjehrando Gasper en Niels Lijftogt 
kende een sterke zaterdag. Op derge-
lijke kampioenschappen worden per 
wedstrijd vijf partijen gespeeld. Een 
damesenkel, herenenkel, damesdub-
bel, herendubbel en een mixedspel. 
In partijen die allemaal over drie sets 
gingen, wisten de Vordenaren met 3-2 
te winnen van Overbos uit Hoofddorp. 
De tweede tegenstander was WIK uit 
Sittard. Ook dit was een zware wed-

strijd met de nodige driesetters. De 
eindstand was echter duidelijk. 4-1 
voor Flash Vorden. Het team werd 
dus eerste in de poule en plaatste zich 
voor de kruisfinales van zondagmor-
gen. Helaas trof men daar in ’t Veertje 
uit Boekel een te sterke tegenstander. 
Er werd fel gestreden maar het team 
uit Boekel troefde Flash af. Flash zou 
’s middags moeten strijden om de 3e 
plaats. Daarin kwam het de tegenstan-
der van de zaterdag Overbos weer te-
gen. En ook nu weer gingen de nodige 

partijen over drie sets. Na het dames-
enkel, herenenkel, herendubbel en 
mixed stond het 2-2 tussen de teams. 
Het damesdubbel moest de beslissing 
brengen. Weer was er sprake van een 
gelijk opgaande partij. Nu trok Over-
bos echter aan het langste eind en 
sleepte daarmee de derde plaats in de 
wacht. Al met al heeft Flash zich weer 
van haar beste kant laten zien als we 
bedenken dat het team twee jaar ge-

leden nog in de derde klasse speelde. 
Het team van Van Zundert/Velo uit 
Wateringen werd Nederlands kampi-
oen in deze eerste klasse door van ’t 
Veertje te winnen.

Verdienstelijke 4e plek 
Flash op NK
Vorden - Afgelopen weekend werden in de Zutphense Hanzehal weer 
de Nationale Kampioenschappen badminton gespeeld. Flash Vorden 
is kampioen van de eerste klasse regio Oost geworden en mocht de 
regio vertegenwoordigen op dit kampioenschap. De badmintonbond 
kent zeven regio’s en uit alle regio’s waren de kampioenen van de 
klassen jeugd onder 11 jaar tot de hoofdklasse van de senioren verte-
genwoordigd.

Elke avond wordt een route uitgezet 
van ongeveer 25 kilometer. De routes 
gaan dit jaar in de richting van Eefde 
(route 2011), Hengelo (route 1983), 
Leesten-Wichmond (route 1991) en 
Ruurlo (route 2008). Starten tussen 
18.30 en 19.00 vanuit het Dorpscen-
trum te Vorden. Het inschrijfgeld 
bedraagt €6,00 voor vier avonden 
inclusief medaille en €5,00 exclusief 
medaille. Er kan eveneens worden ge-
kozen om per avond mee te fietsen, 
opgeven kan dan op de avond zelf. 
De inschrijfkosten bedragen €2,00 
per avond. Onderweg wordt er voor 
drinken en een lekkere versnapering 

gezorgd. Opgeven voor de hele Fiets-
4Daagse kan vanaf maandag 7 juli bij 
de start van de Fiets4Daagse. Voor in-
lichtingen stuur een mail naar info@
jong-gelre.nl.
2014 is een bijzonder jaar voor Jong 
Gelre Vorden-Warnsveld. Ongeveer 
honderd jaar geleden werden de des-
tijds zelfstandige verenigingen Jong 
Gelre Vorden en Jong Gelre Warns-
veld opgericht. Vijftien jaar geleden 
gingen ze een fusie aan en gingen ze 
verder als jong Gelre Vorden-Warns-
veld. Al die heuglijke feiten worden 
zaterdag 25 oktober gevierd met een 
reünie en groot feest.

Fiets4Daagse Jong Gelre
Vorden - Jong Gelre Vorden-Warnsveld organiseert van maandag 7 
tot en met donderdag 10 juli voor de 36ste keer de Fiets4Daagse. Een 
bijzondere Fiets4Daagse die in het teken staat van het jubileumjaar 
van Jong Gelre. De vier routes komen uit het archief van Jong Gelre en 
zijn ook gefietst tijdens de fietstochten van 1983, 1991, 2008 en 2011.
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CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

Tandarts
28-29 juni: D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 112. 
Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 
afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 
stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 
en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via tel. 
(0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen zo-
als een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens 
kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. 
(0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten 
tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

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

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). Ge-
opend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 
voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-
ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 
inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 29 juni: 10.00 uur, Ds. A. Meurs uit Ruurlo.

Hervormde gemeente Dorps Kerk vorden
Zondag 29 juni: 10.00 uur, Ds. J. Kool, Viering Heilig Avondmaal. 

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 29 juni: 10.00 uur: dienst in Steenderen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 juni: 9.30 uur: Woord en Communieviering, 
vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 juni: 17.00 uur: Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, 
em. - priester.
Zondag 29 juni: geen viering.

Weekenddiensten

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

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

51 60 15 16.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08

Alleen op afspraak.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Dagmenu’s 25 juni t/m 1 juli

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 25 juni
Mosterdsoep/Spie’s Hawaii (kip met ananas) met kerriesausje, 
frieten en rauwkostsalade

Donderdag 26 juni
Boeuf Bourguignon met aardappelkroketten en groente/gries-
meelpudding met slagroom

Vrijdag 27 juni
Minestronesoep/Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente

Zaterdag 28 juni (alleen afhalen/bezorgen)
Gehaktbal uit eigen keuken, jus, aardappelen en rauwkostsalade/ 
IJs met slagroom 

Maandag 30 juni
Gesloten

Dinsdag 1 juli
Wiener schnitzel met frieten en zomer rauwkostsalade/IJs met 
slagroom

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

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

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

Zondag 6 juli 26e Vordense

klootschietmarathon

voor straten, bedrijven,

verenigingen, buurten etc.

Org. Buurtvereniging Delden

Afstanden van 10 en 6 km

Opgave & info voor 5 juli 18u

bij:Dick Regelink 0575-551328

Start: vanaf 10u bij Fam

Scheffer,

Nieuwenhuisweg 1

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Te koop: nieuwe aardappelen,

Frieslanders. Fam. Scheffer, 

Nieuwenhuisweg 1, Vorden 

(Delden). (Woensdag de ge-

hele dag en donderdagmorgen

gesloten).

Weduwnaar, 69 jaar, zoekt

maatje (v) om mee te fietsen,

zwemmen of te winkelen.

Br.o.nr. 382 Reacties naar

Weevers Grafimedia, Postbus

22, 7250 AA Vorden

Gerda te Loo is verhuisd naar

De Lindehof, De Leilinde,

Smidsstraat 50 G, 7251 XS

Vorden, Tel 0314-357949

Te koop gevraagd; machines-

boedels-gereedschap,tegen

c o n t a n t e b e t a l i n g .

06575979045

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Zaterdag 28 juni

Cafestival
met DJ BaceHie

PUB QUIZ 
VANAF 20.30 UUR

Te koop gevraagd; machines-

boedels-gereedschap,tegen

c o n t a n t e b e t a l i n g .

06575979045



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR
Ontdek je eigen OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 30 juni 2014

GROENTE KOOPJES!!!!!
Mooi Hollandse 
spitskool heel per kilo 0.99
Hollandse tuinbonen heel per kilo 0.99
Sappige grote galia meloen 
 per stuk 1.49
Zoet grove vol smaak kersen
 400 gram 2.98
Keuze uit kant en klare nasi of bami met 
gegaarde saté in satésaus + 
GRATIS rauwkost naar keuze per persoon 6.98

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven 
in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en het 
overlijden van mijn inniggeliefde vrouw, moeder, 
zus, schoonzus en oma

Riet Huizinga-Stapper

Namens de hele familie
Roel Huizinga

Hengelo G, juni 2014

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

DANKBETUIGING

Wij hebben ervaren hoe veel mensen hebben mee-
geleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze mama, oma en ‘oude’ oma

Reina Weustenenk - Klein Haneveld

Een ieder koos hiervoor een eigen manier:
in de vorm van lieve woorden, bloemen, kaarten, 
een helpende hand of een luisterend oor. De leegte 
blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel be-
trokkenheid verzacht ons verdriet en vergroot de 
moed om verder te gaan.

Derk Jan Weustenenk,
kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

Vorden, 24 juni 2014

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

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

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 
eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij Picanha

GRATIS RUB (GROF GEMALEN 
BBQ KRUIDEN)

SPECIAL

Kippiggeit

180
100 gram

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 
mortadella

GRATIS 100 GRAM 
VLEESSALADE

KEURSLAGERKOOPJE

gem. 
Speklappen +
Uienburgers

595
2 x 4 stuks

MAALTIJD IDEE

Aardappel
salade

298
500 gram

Voor uw medeleven na het overlijden van

Evert Maandag

willen wij u hartelijk danken.

Gerrie Maandag-Ronk
Kinderen en kleinkinderen

Wichmond, juni 2014

Kasteel Vorden

Gezocht:
(oudere) medewerkers 
voor alle restaurantwerk. 

Stuur C.V. naar
jos.hoenen@gmail.com



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

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

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

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

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

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

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

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

Terrasoverkappingen
Korte levertijden!

Wij bieden ECHT

de laagste prijsgarantie!

4.00 x 2.50 €  989,- €  750,-

4.00 x 3.00 € 1099,- €  865,-

4.00 x 3.50 € 1199,- €  930,-

5.00 x 2.50 € 1199,- €  890,-

5.00 x 3.00 € 1329,- €  990,-

5.00 x 3.50 € 1439,- € 1070,-

6.00 x 2.50 € 1359,- € 1030,-

6.00 x 3.00 € 1489,- € 1160,-

6.00 x 3.50 € 1619,- € 1285,-

*nieuwe uitvoering

Afmeting in Leverancier X Deponti*

meters (bxd)

 

MRB Lensink
Ruurloseweg 118
7251 LZ  Vorden

Tel. (0575) 55 92 32
www.mrb-lensink.nl

M  R  B

LENSINK

Montagev.a.
€ 450,-

Uw
Mercedes specialist!

 
 

 
 

   
  
   
  
   
  

*min. leeftijd: 15 jaar,  legitimatie verplicht

Smidsstraat 16 7021 AC Zelhem

Tel. 0314-621251 www.puurfashion.nl

TOT  50% KORTING
OP HEEL VEEL ARTIKELEN 

VOORZIEN VAN ACTIESTICKER! 
M.U.V. NIEUWE EN BASIS COLLECTIE



Al voor de 29 ste keer waren de peu-
ters van harte welkom bij de familie 
Winkel. Op de mooi gelegen boer-
derij hebben de peuters heerlijk ge-
speeld, ze mochten de dieren eten 
geven en het allermooiste bleek toch 
wel op een echte pony rijden. Het ge-
not straalde van de peutergezichten.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

Peuters gaan ook op schoolreis
Vorden - Met een dosis gezonde 
spanning naar de boerderij. Wat 
was het weer een fantastische en 
mooie belevenis voor de peuters 
van peuterspeelzaal Ot en Sien 
uit Vorden.

Kom dan met uw apparaat naar de bi-
bliotheek. Onze mediacoaches helpen 
u graag bij het beantwoorden van uw 
vragen en zoeken samen met u naar 
een oplossing. Ook bij het downloa-
den van e-books krijgt u hulp. 
De inloopdagen zijn op: donderdag-

middag 26 juni van 14.00 tot 16.00
uur in bibliotheek Vorden en op
vrijdagochtend 27 juni van 10.00 tot
12.00 uur, bibliotheek Hengelo. 

U bent van harte welkom. Kijk ook op
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

Inloopdagen in de 
bibliotheek
Vorden/Hengelo - Hebt u een smartphone, tablet of e-reader en kunt u
de juiste instellingen niet vinden of hebt u moeite met het downloa-
den van apps?

In de afgelopen twee jaar werkte Jos 
Dekker met een van zijn Fiat’s 500 
mee aan het televisieprogramma ‘De 
Kist’ van de Evangelische Omroep. Op 
het dak van een van zijn Fiat’s heeft 
Dekker speciaal voor het programma 
een doodskist bevestigd. In het TV- 
programma ‘De Kist’ gaat presen-
tator Kefah Allush in gesprek met 
inspirerende bekende Nederlanders 
over het leven en over de dood. Zo 
kwam Jos Dekker in de afgelopen ja-
ren over de vloer bij onder meer Nelly 
Frijda, John van den Heuvel, Stef Bos, 
Ronald Giphart, Stef Bos en Ernst 
Daniël Smid. Jos Dekker is actief lid 
van de Fiat 500 Club Nederland. De 
Fiat 500 Club Nederland werd in 1980 
opgericht door een aantal fanatieke 
Fiat 500 rijders. De vereniging telt 
bijna 2000 leden uit heel Nederland, 
maar ook daarbuiten. De doelstelling 
van de club? Het bevorderen van het 
plezier beleven aan de gezamenlijke 
hobby van de leden en het rijden en 
onderhouden van de Fiat 500. Er wor-
den per jaar zo’n vijftien evenemen-
ten georganiseerd waaronder toer-
ritten, (onderdelen)beurzen, techni-
sche dagen en koffiekletsen. De club 
beschikt over een clubshop waarin 

voor de 500 rijder zowel leuke als 
handige artikelen te vinden zijn zoals 
werkplaatshandboeken, heruitgaven 
van instructieboekjes, miniaturen en 
sleutelhangers. Elke drie maand ver-
schijnt het blad ‘De 500’.
Ook dit clubjaar organiseren een 
aantal Fiat 500 eigenaren die ope-
reren onder de noemeer ‘De bende 
uit de Achterhoek’ - waarvan Jos en 
Marie Dekker deel uitmaken - voor 
de zesde keer het kampeertreffen In-
termezzo voor Fiat 500 bezitters. Jos 
en Marie organiseren het weekeinde 
onder meer samen met de Ruurlo-
ers Johan en Marijke Lievestro. Van 
vrijdag 27 tot en met zondag 29 juni 
treffen ruim honderd leden elkaar 
bij camping De Goldberg in Vorden. 
Het treffen bestaat onder meer uit 
een toerrit. Belangstellenden kunnen 
vrijdag- en zaterdagavond een kijkje 
komen nemen op de camping. Zon-
dag neemt de club deel aan het IJssel 
Festival in Zutphen. Zij zullen met 

hun auto’s een optocht rijden door 
de Beukerstraat en Turfstraat en zich 
opstellen in de Lange Hofstraat en op 
het ‘s-Gravenhof om bewonderd te 
worden.

Kleine auto
De Fiat 500 werd in 1957 geïntrodu-
ceerd door de Italiaanse autofabriek 
Fiat en is een van de kleinste auto’s 
die in massa is geproduceerd. Op 4 ju-
li 1957 werden de eerste exemplaren 
van de Fiat 500 Nuova in Turijn aan 
het publiek getoond. De 500 Nuova 
is legendarisch geworden, hoewel de 
verkopen moeizaam op gang kwa-
men, dat kwam doordat de 500 heel 
kaal werd afgeleverd om het markt-
aandeel van de Fiat 600 te houden. 
Later is dit veranderd en zijn er bijna 
3,5 miljoen exemplaren van gemaakt. 
De 500 Nuova werd tot 1975 geprodu-
ceerd. Exact 50 jaar na de lancering 
van de Fiat 500 Nuova kwam in 2007 
een retroversie van de Fiat 500 uit.

Kampeertreffen Intermezzo Fiat 500 Club Nederland bij camping Goldberg

‘Bende van de Achterhoek’ organiseert 
autotreffen in Vorden
Ruurlo - Jos Dekker (56) uit Ruur-
lo is al ruim dertig jaar fanatiek 
lid van de Fiat 500 Club Neder-
land. Zijn hart heeft hij helemaal 
verpand aan het Italiaanse au-
tomerk en heeft van zijn hobby 
zijn beroep gemaakt. De Ruur-
loër verhandelt en restaureert de 
‘rugzakjes’. Ook zijn beide zonen 
Gijs en Rik en dochter Noortje 
zijn met het virus besmet blij-
kens de jaarkalender van 2014 
van de Fiat 500 Club Nederland. 
Daarop prijkt het drietal pro-
minent elk met hun eigen ‘rug-
zakje’. “De eenvoud van de auto. 
Dat maakt de auto zo uniek”, zo 
verklaart Jos Dekker.

De organisatoren van het Fiat 500 treffen in Vorden: De Bende uit de Achterhoek. V.l.n.r.: 
Marijke Lievestro, Maria Dekker, Jos Dekker, Johan Lievestro en Ronald Korstanje.

Terwijl u langs de mooiste plekjes 
van de Achterhoek fietst, kunt u 
onderweg deelnemen aan verschil-
lende opdrachten. Natuurlijk wordt 
onderweg weer voor een hapje en een 
drankje gezorgd. Starten kan tussen 
13.00 en 14.30 uur vanaf café restau-
rant ’t Wapen van het Medler aan de 
Ruurloseweg. Het jaarlijkse Medler-
feest zal plaatsvinden op vrijdag 4 en 

zaterdag 5 juli. Vrijdagmorgen 4 juli
organiseert school de Kraanvogel de
kinderspelen voor haar leerlingen.
De vrijdagavond zal worden ingevuld
met “de vrienden van Medler Live”
(opgave is nog mogelijk via info@
medlerfeest.nl ). Vanaf 22.00 uur WK-
voetbal op groot scherm en de traditi-
onele after-party.

Zaterdag 5 juli om 13.30 uur start
de kinderoptocht en zal wethouder 
Jan Engels aansluitend de traditio-
nele volks- en kinderspelen openen.
Zaterdagavond vanaf 20.00 uur vindt
het vogelschieten plaats, waarna het
feest  wordt afgesloten met de grote
feestavond met de Sleppers. Ook op
deze avond is vanaf 22.00 uur het 
WK-voetbal op een groot scherm te
volgen.

Fietspuzzeltocht Medler
Medler - Op zondagmiddag 29 
juni organiseert de Oranjecom-
missie Medlertol haar jaarlijkse 
fietspuzzeltocht. Dit gebeurt 
traditioneel een week vóór het 
Medlerfeest. De fietspuzzeltocht, 
waaraan iedereen deel kan ne-
men, heeft een afstand van ca. 20 
km en is daardoor geschikt voor 
jong en oud.

Er deden 11 personen aan mee en er 
is redelijk goed vis gevangen. De top 
drie vissers waren:

1. G. v. Amerongen: 2200 gram;
2. A. Vrugggink: 1517 gram;
3. H. Golstein: 1247 gram.

De Snoekbaars 55+
Vorden - Op 19 juni is de derde 55+ viswedstrijd gehouden van De 
Snoekbaars in het groene kanaal te Eefde.

Met een eindtijd van 22 minuten en 
37,38 seconden over 14,9 km, met 
een gemiddelde van maar liefst 39,12 
km/uur won hij de wedstrijd en een 
mooie gouden plak op dit individuele 
nummer. De schaatser van de STG 
Lochem en Free-Wheel laat hiermee 
zie hoe mooi de schaatssport in de 
zomer kan zijn. Inline-skaten, fietsen 
en hardlopen allemaal als voorberei-
ding op de komende winter. Variatie 
te over. De zomertrainingen van de 
Lochemse schaatstrainingsgroep zijn 
in volle gang. Mocht je geïnteresseerd 
zijn en een keer willen meetrainen, 
dan kun je contact opnemen met een 
van de bestuursleden via: 
www.ijsclublochem.nl.

Puike prestatie Vordense 
schaatser op de fiets
Vorden - Tijdens de jubileumedi-
tie (25e keer) van de jaarlijkse, 
landelijke wielertijdrit voor 
schaatsers in Dronten, zorgde de 
Vordense schaatser Mart Nijhoff 
voor een verrassing. In zijn klas-
se, de junioren C, wist hij in dit 
landelijk veld menig topschaat-
ser van zijn leeftijd op de fiets 
achter zich te laten.

Na de koffie of thee werd er enthou-
siast mee gedaan met de bingo. Toen 
er drie rondjes bingo gespeeld waren, 
schoof de heer Dick Wagenvoort aan 
met zijn accordeon. Met een glaasje 
tokkelroom of sap werd er al snel 
meegezongen met de Hollandse lie-
deren. De middag werd afgesloten 
met een gezamenlijke maaltijd. De 
klanten kregen nog een kleine atten-
tie mee naar huis. Sensire en de klan-

ten kunnen terugkijken op een zeer
gezellige middag!

Hollandse middag Sensire
Vorden - Op dinsdag 3 juni orga-
niseerde Sensire, team Bronck-
horst noord 1, een Hollandse 
middag voor haar klanten in 
gebouw de Smidse aan de Smids-
straat in Vorden. Om half drie 
werd er begonnen onder het ge-
not van een kopje koffie of thee 
met wat lekkers.

Op de route stonden meerdere cu-
linaire stops gepland en de firma 
Profile Bleumink had voor de hele 
groep tandems ter beschikking ge-
steld. Het bonte gezelschap vertrok 
naar camping de Reehorst voor de 
eerste tussenstop. Daar werden zij 
gastvrij onthaald en konden direct 
aan tafel voor het voorgerecht: heer-
lijke zelfgemaakte soep. Tijdens het 
eten ontstonden meerdere spontane 
voorstelrondjes en raakte het gezel-
schap flink in gesprek. Heel veel tijd 
om verder te praten was er echter 
niet, want de avond kende een strak 
schema. Trappen dus over de mooie 

binnenwegen, waar bij de Wildenbor-
cherhof de volgende tussenstop op 
het menu stond. Onderdeel van het 
eerste hoofdgerecht was rundvlees 
in rode-wijnsaus. Zalig van smaak en 
van eigen runderen, dus biologischer 
kan niet. Ook hier werd over en weer 
nader kennisgemaakt door de deelne-
mers. 
Na deze stop was het de beurt aan 
het Wapen van Medler om indruk te 
maken met het tweede hoofdgerecht. 
Net iets buiten Vorden maar te leuk 
om over te slaan. Lekkere pasta met 
zalm werd de deelnemers voorge-
schoteld. Daarna weer trappen door 

een schitterend natuurgebied (reeën 
gespot) en terug naar het centrum 
van Vorden. De afsluiting vond plaats 
bij Lekker waar de deelnemers ijs 
kregen als dessert. Na afloop praatte 
het gezelschap nog even na en trok 
gezamenlijk de conclusie: happen & 
trappen was zeer geslaagd en voor 
herhaling vatbaar. 
In september gaat het Vordens On-
dernemerscafé weer verder met de 
maandelijkse thema-avonden. Er 
staan weer leuke en interessante on-
derwerpen op de agenda. Wat dacht 
u van een Afrikaanse thema-avond 
met muziek? En kennismaken met 
de man achter de Zwarte Cross? Of 
heeft u altijd al willen weten hoe het 
Klooster van Kranenburg er vanbin-
nen uitziet? Het kan bij het VOC. 
Het Vordens Ondernemerscafé is hét 
platform voor ondernemende men-
sen. Laagdrempelig, toegankelijk en 
inspirerend.

Vordens Ondernemerscafé sluit voorjaar af met culinaire fietstocht 

Happen & Trappen zeer geslaagd
Vorden - Afgelopen donderdag 19 juni verzamelden maar liefst 18 
enthousiaste leden en introducés bij Grand Café het Meestershuis in 
Vorden. Daar kregen zij een welkomstdrankje als aftrap voor een bij-
zonder actieve thema-avond. De voorjaarsafsluiting van het Vordens 
Ondernemerscafé bestond namelijk uit een gezellige fietstocht. Geen 
gastspreker dus dit keer, maar met z’n allen op de fiets door de mooie 
omgeving van Vorden.

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



Het is bijna twintig jaar geleden dat 
de Vordense band Almost Sober voor 
het laatst optrad. Zangeres Paula 
Biekart en frontman Oscar Rondeel 
hebben er zin in. “En we gaan zeker 
een aantal van onze eigen nummers 
spelen”, zegt Oscar Rondeel. “Zoals 
Feeling better in my Jetta.” 

De andere Vordense band die op deze 
avond in De Herberg zijn opwachting 
maakt is Strike! De band van leadzan-
geres Renske ‘Bella’ Zenhorst, gitarist 
Robert Wagenvoort, drummer René 

Groot Wassink en contrabassist Bert
Radstake.
De nummers die Strike! vrijdagavond
speelt zijn zeer uiteenlopend: van El-
vis tot Abba en van The Baseballs tot
Amy Winehouse. Vol enthousiasme,
muzikale passie en gedrevenheid is
de band een must voor oog en oor.
Zangeres Renske ‘Bella’ Zenhorst le-
vert daar een belangrijke bijdrage
aan: energiek en loepzuiver. De zaal
van De Herberg in Vorden is vrijdag-
avond 27 juni geopend vanaf 21.00 
uur.

Almost Sober na 20 jaar weer op de planken

Strike! treedt op in 
De Herberg

Vorden - Wie er nou precies bij wie in het voorprogramma staat is 
niet helemaal duidelijk. Wel dat het een mooi affiche wordt op vrijdag
27 juni: de rockband Strike! met een Billy-randje en de reünieband
Almost Sober.

Van 29 juli tot en met 30 augustus is 
Doet Boersma dagelijks met cursisten 
op diverse plaatsen aan het werk te 
zien. Van dinsdag tot en met zater-
dag schildert zij op plaatsen tussen 
A-quadraat (Vorden) en Barchem. 
De cursisten melden zich aan voor 
de buiten- én avond- atelierlessen. 
Vorige week heeft Doet Boersma in 
A-quadraat een ets uitgereikt aan de 
eerste cursist, de heer Seine Schoe-
maker uit Haarlo, die zich opgaf voor 
één van de buitenschilderlessen. De 
gelukkige winnaar, onder voorwend-
sel uitgenodigd bij de galerie, was 
zichtbaar verrast.
Doet Boersma gaf tevens een demon-
stratie schilderen in Hotel Wood-
brooke in Barchem. De demonstratie 
werd op verzoek van diverse schil-
derverenigingen uit de Achterhoek 
gehouden en door veel belangstel-
lenden en aankomende talenten 
bezocht. Er is gedemonstreerd hoe 
onder andere een schilderij opgezet 

wordt, hoe kleuren gemengd worden 
en welke ondergrondkleuren voor 
een schilderij gebruikt kunnen wor-
den. In de galerie bevinden zich al 
de eerste schilderingen en etsen voor 
de expositie van Doet met als onder-
werp het Achterhoekse landschap. 
Het belooft een kleurrijke expositie 
te worden, waar een verrassende mix 
van herkenning en expressie te zien 
zal zijn.
Haar mede exposant voor de komen-
de expositie, van 13 juli tot en met 
31 augustus, is designer en keramist 
Olav Slingerland. Tijdens zijn oplei-
ding aan de Design Academy Eind-

hoven werd Olav enthousiast over 
de mogelijkheden van het gieten van 
klei als onderdeel van het keramisch 
proces. Door het toepassen van giet-
mallen, kunnen kleine series worden 
geproduceerd die nog steeds de hand 
van de maker laten zien. Olav voert 
het proces van ontwerp tot eindpro-
duct dan ook zelf uit. Zijn ontwerpen 
zijn vaak erg persoonlijk en geven 
zijn vrolijke karakter goed weer.
De opening van deze expositie is op 
zondag 13 juli a.s. om 15.00 uur. 

Zie ook:
www.galerie-a-quadraat.nl

En plein air schilderen in de Achterhoek
Vorden - Beeldend kunstenaar 
Doet Boersma uit Leeuwarden ex-
poseert in juli en augustus bij A-
quadraat, galerie en beeldentuin 
haar landschapsschilderijen. De 
Friese landschapsschilder is al 
geruime tijd in de ban van de 
kleurenpracht, het coulisseland-
schap, de boerderijen en schuren 
die zij schetst en schildert. Haar 
voorbereidingen monden uit in 
het geven van de expositie én het 
geven van schilderlessen.

Het kersverse Utrecht Baroque En-
semble bestaat uit Hilde Van Ruym-
beke (sopraan),Elly van Munster (luit) 
en Saartje Schrage (blokfluit en viola 
da gamba). De leden van het ensem-
ble spelen op (kopieën van) originele 
instrumenten en maken niet alleen 
muziek, ze vertellen tijdens het 
concert ook over de composities, de 
componisten en de bijzondere instru-
menten. Hilde Van Ruymbeke, (Bel-
gië) studeerde Solozang aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den Haag 
waar zij in 1998 haar diploma Doce-
rend Musicus behaalde. Hilde heeft 
zich gespecialiseerd in muziek uit de 
Vroege Barok en is vaak te horen op 
de Nederlandse kamermuziekpodia 
met ensembles als La Primavera. Lud-

ovice Ensemble en Duo Rosemont. 
Saartje Schrage studeerde blokfluit 
en Historische Uitvoeringspraktijk 
aan het Utrechts Conservatorium bij 
Heiko ter Schegget, waar zij in 2003 
haar diploma cum laude behaalde. 
Masterclasses volgde zij bij o.m. An-
neke Boeke, Bruce Dickey, Pedro Me-
melsdorff en Daniël Brüggen. Daar-
naast volgde zij lessen Consortspel 
en Historische Uitvoeringspraktijk 
aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. Saartje is oprichter en 
vaste speler van het Utrechts Baroque 
Ensemble en speler van het renais-
sance consort ‘Ensemble Oriana’. 
Daarnaast speelt zij in diverse ad-hoc 
ensembles.
Elly van Munster studeerde aan-

vankelijk klassiek gitaar bij Stanley 
Noordpool aan het Brabants Conser-
vatorium. Vervolgens haalde zij haar 
doctoraal Spaans aan de Universiteit 
van Utrecht. Uiteindelijk belandde zij 
toch weer in de muziek In 1994 deed 
zij Staatsexamen luit. Naast haar 
lessen bij Willem Mook volgde zij 
workshops bij o.a. Nigel North, Jakob 
Lindberg, Anthony Bailes, Toyohiko 
Satoh, Andrew Lawrence-King en 
Hopkinson Smith. Behalve als solist 
treedt zij regelmatig op als begelei-
der van zangers en instrumentalisten 
en als continuospeler in ensembles. 
Voor en tijdens het concert staat het 
hek van de oprijlaan naar het kasteel 
open. De ingang is onder het bordes. 
Buiten kantooruren is voor noodge-
vallen boswachter Willem Regtop te 
bereiken onder 06-54 28 06 55. Aan-
melden via www.natuurmonumen-
ten.nl of ledenservice Natuurmonu-
menten 035 - 655 99 11. Ook aan de 
zaal zijn kaarten verkrijgbaar.

Oude muziek in kasteel Hackfort
Vorden - Zaterdag 28 juni vindt er een sfeervol avondconcert van het 
Utrecht Baroque Ensemble in kasteel Hackfort bij Vorden plaats.Op 
het programma staat Italiaanse en Engelse barokmuziek met werken 
van componisten als Dowland, Purcell, Monteverdi en Caccini. De aan-
vang is om 20.00 uur.

Een interview met Barbara Boes, be-
woner van Urtica De Vijfsprong. Bar-
bara, ben jij de langst wonende van 
de boerderij? Barbara is bezig met 
het snijden van wortels voor de mid-
dagmaaltijd. Ze geeft aan dat ze niet 
veel tijd heeft voor een interview, om-
dat de mensen uit de werkgebieden 
straks komen eten. “Ja, ik woon hier 
25 jaar”, aldus Barbara, “maar Rolf en 
Stefan woonden hier bijna gelijk met 
mij.” 

Hoe zag het er hier uit? 
Barbara begint even verlegen te la-
chen. “Echt een rotzooi”, lacht ze, 
“Allerlei mensen die woonden in ca-
ravans”. Barbara vertelt dat ze pas op 
de boerderij is komen wonen toen de 
Roos gebouwd is (1989). 
Welke werk deed je het meest op de 

boerderij? Barbara vertelt dat ze in 
de begin jaren veel met Stefan aan 
het wieden is geweest, maar dat ze 
nooit in de zuivel heeft gewerkt. Er 
kwamen steeds meer koeien op de 
boerderij en Barbara begint al te stra-
len als ze over het borstelen van de 
koeien begint te vertellen.
Wat vind je het leukste op de boer-
derij? “Alles”, zegt Barbara. “De koei-
en en koken vind ik erg leuk, maar 
schoonmaken vind ik niet leuk”.

Je hebt even in het dorp gewoond, 
maar nu woon je weer hier, hoe vind 
je dat? “Ik viel weleens van de trap in 
het dorp en dat gebeurt hier niet” ver-
telt Barbara. Ze geeft aan dat ze wel 
verhuisd is, maar dat ze nog steeds 
veel bij Driekant Ambachtscentrum 
werkt. “Ook daar ben ik één van de 

oudste, uhh nee langst werkende”. 
Barbara werkt inmiddels 16 jaar 3 tot 
4 dagen in de week bij deze bakkerij 
in Zutphen. Dagelijks reist ze zelf-
standig van Vorden naar Zutphen en 
daar is ze zichtbaar erg trots op. 

Urtica De Vijfsprong
De ouders van Derk Klein Bramel 
hadden een gemengd bedrijf met kip-
pen, koeien, varkens en akkerbouw 
in de buurt van Vorden. Het bedrijf 
was te klein om voortgezet te worden 
door zoon Derk. Hij koos voor een 
loopbaan in de zorg. In 1984 keert 
Derk met zijn vrouw terug naar zijn 
geboortegrond om daar samen met 
het echtpaar Weysenfeld en Karel 
Freeve psychiatrische woon- en leef-
gemeenschap Urtica de Vijfsprong op 
te richten. Achterliggende motivatie 
hiervoor is de herstellende werking 
die land- en tuinbouw heeft op men-
sen met psychische problemen en 
het feit dat mensen met een psychi-
sche stoornis moeite hebben met het 
volgen van een dagritme. Werken 
op en met het land zorgt voor die 

regelmaat. De gezinnen hebben er-
varing met de gezonde werking die 
mensen met een verstandelijke be-
perking hebben op mensen met psy-
chiatrische problematiek. Door hun 
van nature open houding, be- en ver-
oordelen ze anderen niet, waardoor 
ze een gevoel van veiligheid bij zich 
dragen. Er worden fondsen aange-
schreven en na in caravans te hebben 
gewoond kan de Roos in 1989 worden 

gebouwd. Urtica De Vijfsprong begint
professionele vormen begint aan te
nemen. Vanaf 1996 wordt Urtica De
Vijfsprong door de overheid als zorg-
en behandelinstelling erkent.
Nieuwsgierig naar deze zorgboerde-
rij? Urtica De Vijfsprong houdt op 28
juni een open dag, waar iedereen de
boerderij kan beleven! U bent vanaf 
14.00 uur van harte welkom op de
Reeoordweg 2a in Vorden.

Een interview met één van haar bewoners

Dertig jaar Urtica De Vijfsprong in Vorden
Vorden - Zaterdag 28 juni viert zorgboerderij Urtica De Vijfsprong 
haar 30-jarige bestaan. In het huidige tijdsbeeld is een zorgboerderij 
een normaal fenomeen. In 2014 telt de overheid zo’n 1200 erkende 
zorgboerderijen. In 1984 was dit wel anders: Nederland telde een 60 
zorgboerderijen waar men vanuit idealisme en met een minimale er-
kenning en subsidie vanuit de overheid zorg verleende.
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Keukenrenovatie in 1 dag, tegen lage kosten!
Wij vervangen:

Bel: 065 - 28 61 546 of mail naar 
info@mensinkkeukens.nl

Mensink
Uw keuken een 2e leven!

Voor Na
Renoveer en bespaar duizenden euro’s!

Kijk op www.mensinkkeukens.nl 
voor alle mogelijkheden.

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

rganisatie van 
ederlandse 
andprothetici

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

Vanaf woensdag 25-06-2014

 

 

Geeft yoga in kleine groepen.

Al nagedacht wat jij gaat doen 
na de vakantie?

Renée geeft naast de bekende 
wekelijkse Hatha-Yoga nu ook vanaf 

juli 2014 diverse losse workshops.

Inschrijven kan nu voor de
“Zonnegroet” (2 lessen) op 2 en 9 juli 

“Chakra-Yoga” (7 lessen) 
vanaf september 2014.

Voor meer informatie zie onze  
website of kunt u contacten met

www.yogacentrumrenee.nl 
tel. 0314 - 62 57 52 / 06 - 222 44 893

Yoga Centrum Renée
    Laat je adem en
energie stromen...



Deze baan, die overal kan 
worden geplaatst, is 50 
meter lang en in het mid-
den één meter breed. De 
ring hangt op vaste hoog-
te en de ruiters moeten in 
galop de ring steken met 
een grote zware lans. De 
Hofrijders hebben hun 
uitvalbasis in Vorden bij 
de Stoeterij Hof van Ede. 
Daar worden vooral Tin-
kers gehouden. Op deze 
demonstratie deed be-

halve de Tinkers ook een 
Fries mee. Het ringrijden 
kan je met ieder paard 
doen. De vereniging is op 
zoek naar meer leden en 
naar geïnteresseerden die 
zelf een vereniging wil-
len oprichten. De exper-
tise van De Hofrijders kan 
worden gebruikt.
In Almen liep het publiek 
warm voor deze demon-

stratie. Het gejuich was 
aanstekelijk als er een 
ring werd geraakt. In tien 
beurten werd er gestreden 
om de wisselbeker, een 
appeltaart en een pollepel 
gevuld met bessenjenever. 
Het gaat vooral om de 
sfeer en de goede compe-
titie. Winnaar van de wed-
strijd in Almen werd Rob 
Teunissen, die ook de pol-

lepel won. Marc Seghers
won de appeltaart.
De volgende wedstrijd 
staat gepland op zondag 6
juli tijdens Heerlijk Ruur-
lo, midden in het centrum
van Ruurlo. Wie De Hof-
rijders wil zien oefenen of
een keer mee wil oefenen:
iedere eerste zondagmid-
dag van de maand in Vor-
den.

De Hofrijders geven demonstratie 
tijdens het Almens Feest
Vorden/Almen - Afge-
lopen zaterdag 21 juni 
heeft de Achterhoekse 
Ringrijdersvereniging 
De Hofrijders een de-
monstratie verzorgd 
tijdens het Almens 
Feest. De Oranjever-
eniging Almen, die de 
feestdagen organiseert 
had De Hofrijders uit-
genodigd. Op de gro-
te feestweide, aan de 
rand van Almen waar 
alle hoofdactiviteiten 
plaatsvonden had de 
Ringrijdersvereniging 
een prachtige en pro-
fessionele baan opgezet 
naar de Zeeuwse richt-
lijnen.

Van klein, fijn en intiem 
tot snelle ritmes, energiek 
en met passie gebracht. 
Ook voor de bezoekers die 
speciaal voor de grote ver-
scheidenheid aan brocan-
te naar Hummelo komen, 
zijn dit momenten om het 

snuffelen tussen al het 
uitgestalde moois even te 
onderbreken en te komen 
luisteren en te genieten.
Rue de Navarin, vorig jaar 
een grote publiekstrek-
ker, geeft weer acte de 
présence. Met Pierre et 
les Optimistes waant u 
zich in een Frans café in 
de jaren 30 en het Duo 
Dutilh brengt met gitaar, 
zang en accordeonisten de 
heerlijkste Franse chan-
sons ten gehore. Voor het 
complete programma zie 
de website: vive-la-france.
nl. Naast de podiumoptre-
dens zijn er verrassende 
muzikale loopacts en kan 
het maar zo gebeuren dat 
u plotseling terecht komt 
in de opnamen van een 
Franse tv-serie. En kijk 
niet vreemd op als zich 
meer van die onverwachte 
situaties voordoen.

Als na alle drukte op za-
terdag de standhouders 
van de kunst-, brocante- 
en streekproductenmarkt 
tegen 20.00 uur gaan op-
ruimen, kunt u neerstrij-

ken op een van de terras-
jes of misschien aan een
lange tafel aanschuiven 
voor een table d’hôte-di-
ner bij De Gouden Karper.
Later op de avond, als de
zon onder gaat, is het tijd
voor ontspanning met een
heerlijke ‘feelgood’ film 
in de openlucht. Dit jaar 
is de keuze gevallen op
Elle s’en va, een geslaagde
road movie met Cathe-
rine Deneuve in de hoofd-
rol en in een verhaal dat
met veel smaak, humor
en liefde wordt verteld.
Kom en geniet samen
met anderen van een film
die ontroert, herkenning 
geeft en een glimlach of
schaterlach teweegbrengt.
Inloop vanaf 21.30 uur.
Aanvang van de film: cir-
ca 22.00 uur. Vergeet niet
zelf een (klap)stoeltje mee
te brengen!

Alle informatie over wat
Hummelo tijdens Vive
la France te bieden heeft
en een bezoek de moeite
waard maakt, vindt u op
de website.

Muziek, theater en openluchtfilm 
tijdens Vive la France
Hummelo - De laatste 
afspraken zijn vast-
gelegd en daarmee is 
het programma van 
muziek- en theater-
optredens in Hum-
melo tijdens Vive la 
France 2014 compleet. 
In totaal zijn 12 en 13 
juli op de twee podia 
in het dorpscentrum 
maar liefst dertien op-
tredens te zien en te 
horen. Met Frankrijk 
als verbindend thema 
en in een sfeer en be-
leving die goed past bij 
dit evenement.

OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

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

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.
Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Te koop
Prachtig appartement incl. garage-
berging; één van de mooiste van de 
Galleehof.

Indeling:
Ruime L-vormige kamer met open 
keuken en balkon, inpandige berging 
met wasmachine-aansluiting en z.g.a.n. 
HR-verwarmingsketel.
Hal: toilet, meterkast, slaapkamer en 
ruime badkamer. Een tweede slaapka-
mer behoort tot de mogelijkheden.
Oppervlakte: 90 m2 exponent en gele-
gen in het prachtige dorp Vorden aan 
de Burgemeester Galleestraat 47.

Vraagprijs: € 199.000,-
Inlichtingen: 06 - 50 65 52 91

T 0575-452990    E info@achterkamp.nl    I www.achterkamp.nl

De Keijenborgse Kermis 2014 is goed verlopen 
dankzij de medewerking van:

Opleidingen, trainingen en advies
brandweer en 

bedrijfshulpverleningsamen bewust veilig!

Gratis Tuinschets Service

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

BUITENCENTRUM VOOR UW COMPLETE TUININRICHTING

 Zwaar plankenscherm 180x180  34,95
 Geïmpregneerde plank 300 cm  2,95
 Terrasoverkapping 400x300  1.195,00
 Terrastegel 60x60x6  15,95/m2

 Terrassteen 20x30x5  11,95/m2

 Stapelblok 12x10x30 antraciet  1,25



Het interview vindt even snel tus-
sendoor plaats in de stal. Brigitta en 
Guus, beiden 24 jaar, hebben nog 
veel activiteiten te doen: zo moet het 
vlees van een onlangs geslachte koe 
in de vriezer, hooien, inkuilen van 
het gras, om vervolgens op tijd terug 
te zijn voor het koeien melken.  Bri-
gitta draagt haar zoontje Emiel van 
11 maanden op haar rug. Het kereltje 
kirt regelmatig van plezier en schrikt 
niet van harde geluiden die de kalfjes 
soms te weeg weten te brengen. 

“Zelf ben ik opgegroeid op een antro-
posofische therapeutische leef-werk-
gemeenschap in Brabant”, vertelt 
Brigitta. “Op het terrein was tevens 
een boerderij aanwezig, waar ik als 
kind graag en veel kwam. Ik ging 
naar de vrije school en de landbouw-
sector had mijn interesse. De stap 
naar Warmenderhof, een BD-MBO-
landbouwschool te Dronten was voor 
mij logisch”. 

Guus komt uit Gelderland. Als zoon 
van een boomkweker woonde hij 
tussen de boerderijen. Zijn buurman 
was een reguliere veehouder. “Vanaf 
dat ik peuter was, kon ik uren naar 
de koeien van de buurman kijken. Op 
een dag, denk dat ik een jaar of 9 was, 
heeft de buurman mij over het draad 
van de erfscheiding getild en mocht 
ik op zijn boerderij meewerken”, al-
dus Guus. Biologisch was voor Guus 
logisch, “je gaat met respect met je 
omgeving, mens en dieren om”. 
Guus en Brigitta ontmoetten elkaar 
vervolgens op de Warmonderhof. In 

2012 zijn ze klaar met de opleiding 
en willen ze als boeren aan de slag. 
“Als je ouders geen boerderij heb-
ben, is het financieel eigenlijk niet 
mogelijk om een boerderij te kopen”, 
vertelt Brigitta. Ze vertrokken voor 
een half jaar naar Zwitserland waar 
ze met een kudde koeien en paarden 
in de zomer steeds hoger de berg in 
trokken. “Geen stroom, geen warm 
water, wonend in een klein hutje. 
Erg idyllisch, aldus Brigitta, maar ook 
heel hard werken. Voor warm water 
moesten we letterlijk hout gaan hak-
ken.” Na een half jaar ging het stel 
in Friesland op een zorgboerderij 
werken. Vervolgens bij Natuurderij 
Keizersrande in Deventer. “Mooie 
plekken, waar we veel geleerd heb-
ben, maar toen we de vacature voor 
het ondernemerschap bij Urtica De 
Vijfsprong tegenkwamen: wisten we 
dit is onze kans!

Dit jaar viert Urtica De Vijfsprong haar 
30-jarige bestaan, hoe beleven jullie dit 
 jubileumjaar?
“Allereerst natuurlijk even vreemd 
omdat wij van die 30 jaar nog maar 
kort de boeren van de boerderij zijn”, 
aldus Guus. “Maar het biedt ook de 
kans voor ons om een beeld van vroe-
ger te krijgen, de periode wordt even 

samengevat, zeg maar. Verder zijn 
we druk bezig met de voorbereidin-
gen. Anders dan andere jaren heb-
ben we gevraagd om met name op de 
open dag kinderen uit te nodigen”, 
vertelt Brigitta. “Voor kinderen blijft 
een boerderij altijd een belevenis en 
tevens hebben we een paar leuke 
speeltoestellen voor hen weten te re-
gelen.”

Wat is Urtica De Vijfsprong?
Dagelijks werken, wonen en leven 
ondernemers, mensen met een ver-
standelijke beperking, psychiatrische 
problematiek of autisme en hulpver-
leners van stichting Urtica samen. 
Landbouwbedrijf De Vijfsprong biedt 
mensen de gelegenheid om te wer-
ken, te ondernemen, te herstellen en 
te ontwikkelen in de verschillende 
werkgebieden, zoals het vee, tuin-
bouw, de keuken, een grote kas en de 
zuivelverwerking.

Meer informatie? 
Wilt u kennismaken met Guus of Bri-
gitta of meer willen weten over bio-
logisch boeren? Urtica De Vijfsprong 
houdt op 28 juni een open dag, waar 
iedereen de boerderij kan beleven! U 
bent vanaf 14.00 uur van harte wel-
kom op de Reeoordweg 2a in Vorden.

Jonge boeren kiezen voor 
BD-boerderij De Vijfsprong
Vorden - Na 25 jaar boeren nam 
Willem Beekman, alias “Boer 
Willem”, deze winter afscheid 
van Boerderij De Vijfsprong te 
Vorden. Willem heeft afgelopen 
periode zijn koeien en werk-
zaamheden overgedragen aan de 
nieuwe boeren. In Contact een 
interview met dit nieuwe boeren-
stel: Guus Van Imhof en Brigitta 
Hogenboom. Hoe komt zo’n jong 
stel op een Biologisch-Dynami-
sche boerderij in Vorden terecht?

Villa Pardoes biedt gezinnen met 
een ernstig, mogelijk levensbedrei-
gend ziek kind een onvergetelijke 
gratis vakantie. Een week lang even 
geen gedokter, maar samen met 
familie de mooiste avonturen bele-
ven. Villa Pardoes bestaat uit acht 
ruime vakantiewoningen, aan el-
kaar geschakeld rondom een grote 
centrale ruimte.
Kinderen kunnen er in een veilige 
en kleurrijke omgeving spelen. Ou-
ders ontmoeten er lotgenoten. Ze 
kunnen er hun verhaal vertellen en 
ervaringen delen, soms tot laat in de 
avond.
Plaza steunt Villa Pardoes door van 
elke verkochte Kidsbox een deel 
van de opbrengst te doneren aan de 
stichting. Dit resulteerde in het fan-
tastische bedrag van 18.000 euro. 
“Hiermee kunnen we maar liefst 9 

gezinnen een week lang onbekom-
merd laten genieten in ons sprook-
jesachtig vakantieverblijf,” vertelt 
Peter Persoon, directeur van Villa 
Pardoes. 

Plaza Leesten & Vorden steunt 
Villa Pardoes al 7 jaar. “Dit doen 
we niet alleen door het doneren 
van een deel van de opbrengst van 
onze kidsboxen, maar ook door 
het werven van donateurs in onze 
cafetaria,” vertelt Arjan Menzing, 
eigenaar van Plaza Leesten. “Jonge 
gezinnen, in de bloei van hun leven, 
maken een belangrijk deel uit van 
onze klantenkring. Helaas zijn er 
ook gezinnen met een ernstig ziek 
kind. Wij willen graag iets voor deze 
gezinnen betekenen door hen van 
een onvergetelijke vakantie te laten 
genieten.”

Samen reiken ze een cheque van 18.000 euro uit

Plaza Leesten en Vorden 
doneren aan Villa Pardoes

Leesten/Vorden - Plaza Food For All doneert 18.000 euro aan Villa 
Pardoes. De uitreiking van de cheque vond plaats op 19 mei, tijdens 
de landelijke Plazadag. Onder grote belangstelling werd op deze dag 
een cheque met het prachtige bedrag van 18.000 euro overhandigd 
aan Pardoes, de mascotte van de stichting en Peter Persoon, direc-
teur van Villa Pardoes.

Door deze te branden houdt u mug-
gen en andere insecten op afstand. Ze 
zijn er in verschillende maten: grote 
voor in de tuin, maar ook kleintjes die 
u binnen kunt opbranden. Kom dus 
snel voor rustig buiten zitten zonder 
muggen naar de Wereldwinkel. 
Geniet u op zo’n muggenloze zomer-

avond ook graag van een drankje, 
dan heeft de Wereldwinkel een leuke
wijnaanbieding voor u, loop daarvoor
eens binnen in de winkel. 

Ook voor leuke cadeautjes voor een
zomerse visite, bent u bij de Wereld-
winkel aan het goede adres. Ze heb-
ben veel kleurige en fleurige produc-
ten zoals: aardewerkschaaltjes, kom-
metjes of fris vruchtensap. Bovendien
maakt u, met het kopen van deze zo-
merse producten, mensen in ontwik-
kelingslanden blij omdat ze door de
verkoop van hun producten in hun
eigen onderhoud kunnen voorzien. 
Gedeeld plezier is dus dubbel plezier.

Rustig buiten zitten zonder muggen

Zomerse producten bij de 
Wereldwinkel
Vorden - Kunt u er ook zo slecht 
tegen? Dat gezoem om je hoofd 
als je lekker buiten zit op je ter-
ras of voor je tent. Of bent u 
misschien wel allergisch voor 
muggenbeten?  De Wereldwinkel 
biedt hulp met een simpel pro-
duct: zuiveringshoutstokken.

De oude nummers van het woon-
zorgcentrum komen daarmee te 
vervallen. Het terrein van de Weh-
me is de afgelopen jaren behoorlijk 
veranderd. 

Vorige maand is Sensire de Hackfor-
terhof geopend: een kleinschalige 

woonvorm voor mensen met de-
mentie. Veel bewoners van Sensire 
de Wehme zijn inmiddels naar de 
Hackforterhof verhuisd. Meer infor-
matie over Sensire en over wonen 
met een plus is te vinden op www.
sensire.nl of beschikbaar via 0900 – 
88 56 (24 uur per dag, 10 ct/min).

Nieuw telefoonnummer 
Sensire de Wehme en 
Hackforterhof
Vorden - Per 1 juli heeft Sensire de Wehme in Vorden een nieuw, 
lokaal telefoonnummer. Op deze locatie zijn vier zorgteams werk-
zaam, zij ondersteunen de bewoners en klanten op een kleinscha-
lige manier met 24-uurs zorg. Het zorgteam wonen met een plus, is 
per 1 juli bereikbaar via het directe nummer 0575 – 47 01 15.

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

Harrie Dinkelman, voorzitter van de 
Oranjevereniging wees in zijn wel-
komstwoord op de vele activiteiten 
die het gehele jaar door in het buurt-
schap plaats vinden: wandeltochten, 
fietstochten, klootschieten, toneel 
e.d. Jennine Staring, bewoonster 
van het kasteel opende de festivitei-
ten. Vooraf stond ze een ogenblik 
stil bij het overlijden van Marinus 
Kaemingk, de man die jarenlang tij-
dens het Oranjefeest de koetsier was 
tijdens het dogcarrijden. Ook werkte 
hij met zijn koets mee aan de tradi-
tionele Staring- avonden. Overigens 
begon het Oranjefeest al op vrijdag-
avond toen de buurtbewoners bij 
de Kapel bijeen kwamen, waar een 
barbecue werd gehouden en waarbij 
tevens het spelletje “bibberspiraal” 
werd gespeeld. Bij de kinderen ging 
de eerste prijs naar Myrthe Langwer-
den en bij de volwassenen naar Jelle 
Wezinkhof.

Uitslagen vogelschieten: 1 en schut-
terskoning Gerrit Kruisselbrink, 2 
(kop) Reint Mennink; 3 (r.vleugel) 
Bert Langwerden; 4 (l.vleugel) Henk 
Winkels; 5 (staart) Jan kornegoor. 
Stoelendans: 1 Steven Riemslag, 2 

Harrie Riemslag, 3 Johan Braakman. 
Kegelen: 1 Piet Vliem, 2 Henny Zwe-
verink, 3 Evert Otten. Schijfschieten: 
1 Johan Addink, 2 Evert Otten, 3 Frits 
Pladdet. Dogcarrijden: 1 Jelle We-

zinkhof, 2 Arnold Mennink, 3 Fred-
dy van Ditshuizen. Sjoelen: 1 Bruce 
Langwerden, 2 Ludzerd Scholte, 3 Jan 
Pardijs. Gavelgooien: 1 Evert Otten, 2 
Jarno Otten, 3 Hugo van Ditshuizen.

Gerrit Kruisselbrink schutterskoning 
Oranjefeest Wildenborch
Wildenborch - Terwijl de meeste 
van de 83 schutters al drie ronden 
in de weer waren geweest om de 
vogel van de paal te schieten, was 
het eindelijk toch raak en kon 
Gerrit Kruisselbrink zich laten 
kronen tot Koning van de Wil-
denborch. Mede door de fraaie 
weersomstandigheden was het 
zaterdagmiddag gezellig druk 
op de weide voor kasteel Wilden-
borch. Het feest begon met een 
optocht vanaf de Nijlandweg.

Schutterskoning Gerrit Kruisselbrink. Foto: Johan Braakman



Het zomerfeest wordt gehouden op zaterdag 19 juli van 
14.00 – 16.30 uur. De entree bedraagt € 3,-. U bent van harte 
welkom en kunt zich tot uiterlijk 14 juli opgeven bij het se-
cretariaat van Stichting Welzijn, tel. 0314- 380232. Krijgt u 
het antwoordapparaat spreek dan uw naam en telefoonnum-
mer in.

Museumplusbus
De Museum PlusBus rijdt gratis voor de senioren van Bronck-
horst op vrijdag 8 augustus naar de Twentse Welle  museum 
in Enschede. Gewoon een dagje mee uitgenomen worden.  
Alleen voor de gezamenlijke lunch wordt € 10,- in rekening 
gebracht. 
Willen ook de mensen contact met mij opnemen die zich al 
hebben aangemeld , door een compu¬terstoring zijn enkele 
aanmeldingen verloren gegaan! Stichting Welzijn Hengelo, 
Ans Vermeulen tel. 465281.

Activiteiten in het woonzorgcentrum De Bleijke
Maandag 14 juli  De heer Eelderink met zijn meisjes 19.00-20.30 uur

Zaterdag 26 juli Optreden ‘De vrolijke Noot’  14.30-16.00 uur

Zaterdag 9 augustus Wafels bakken 14.00-16.00 uur

Dinsdag 12 augustus Annie en Marie 19.00-20.30 uur

Zaterdag 23 augustus Iesselschoters & Onze Jongeleu 14.30-16.00 uur

Dinsdag 26 augustus Hengeloos Gemengd Koor 19.00-20.30 uur

Op visite?
Stichting Welzijn Steenderen is voornemens een één- of 
tweewekelijkse middagvisite te organiseren voor mensen die 
er wel eens uit willen, anderen willen ontmoeten, maar niet 
persé aan een vaste activiteit mee willen doen. Naast het sa-
men thee/koffie drinken is er in overleg met de deelnemers 
gelegenheid voor het bespreken van een actueel thema, een 
activiteit, een verhaal, een wandeling enzovoorts. Voorlopig 
denken we aan de woens¬dagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur. Hiervoor komen we graag in contact met mensen die 
deze middagen willen helpen voorbereiden en begeleiden. 
Mocht dit bericht u aanspreken en wilt u hieraan meewer-
ken, of lijkt het bezoeken van deze middag u wat dan kunt u 
contact opnemen met Ineke Bijsterbosch.

Leuke job
Een tijd geleden hebben we met allerlei organisaties om de 
tafel gezeten om te praten over het ondersteunende vrijwil-
ligerswerk in Steenderen en omgeving. Vrijwilligerswerk 
om mensen te ondersteunen op tal van facetten om zo lang 
en zelfstandig mogelijk te blijven wonen en mee te kunnen 
doen in hun vertrouwde omgeving. We gaan een lijst ma-
ken van mensen die op regelmatige of incidentele basis iets 
willen doen voor hun medemens. Hieruit kunnen dan alle 
organisaties putten die bemiddelen in deze ondersteuning 
door vrijwilligers. Op deze lijst hebben we al veel mensen 
kunnen plaatsen. Maar er kunnen er altijd meer zijn. Hoe 
meer mensen zich melden, hoe beter een match te maken is 
en hoe minder tijd het iedereen kost. De vrijwilliger kan zelf 
bepalen wat hij voor een ander wil doen en hoe vaak. En hij 
krijgt er ook iets voor terug: leuke contacten, begeleiding, 
indien nodig een cursus, voldoening en nog zoveel andere 
dingen die niet te benoemen zijn. Bel ons eens voor een ge-
sprek over de mogelijkheden. We vertellen graag.

Yogalessen nieuw seizoen
Maandag 8 september start er een nieuwe serie van 15 yoga-
lessen voor dames en heren in  ’t Anker te Steenderen. Zowel
beginners als gevorderden kunnen deelnemen. Tijdens de
yogales worden fysieke oefeningen gedaan om het lichaam 
sterk en soepel te maken, er zijn ademoefeningen en u leert 
te ontspannen. Kortom, lichaam en geest worden weer in ba-
lans gebracht.
De eerste groep begint om 15.00 uur, de tweede groep om
16.15 uur. 15 lessen kosten € 80,-. Voor inlichtingen en/of
aanmelding kunt u terecht bij Rita Weber, erkend yogado-
cente, 0313-842794. Er zijn nog enkele plaatsen vrij! U kunt
zich nu al opgeven.

Wekelijkse koffieochtend
Is het bij u in de vakantieperiode ook zo stil? Als dat zo is, 
bent u van harte uitgenodigd om wekelijks in de maand juli, 
koffie te komen drinken in kulturhus het Dorpscentrum. Ie-
dere maandagochtend staat voor u vanaf 10.00 uur de koffie 
klaar. U bent van harte welkom. Gewoon gezellig met elkaar! 
Gratis deelname, koffie/thee is voor eigen rekening.

Website Stichting Welzijn Vorden 
We nodigen u uit om ook onze website te bezoeken. Hier 
vindt u informatie over onze stichting. Met al onze mogelijk-
heden op het gebied van advisering en ondersteuning door 
de welzijnsadviseur m.b.t.  wonen - zorg en welzijn, het acti-
viteitenaanbod, ons cursusaanbod, de vrijwilligersondersteu-
ning, het vrijwilligerswerk  en onze laatste nieuwtjes.
Website: www.sswb.nl Stichting Welzijn Vorden. Voor ver-
dere informatie over onze welzijns¬stichtingen in de andere 
kernen van Bronckhorst, kunt u daar ook terecht. Klikt u 
dan op het desbetreffende logo van de stichting. 

Inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen
Zie onder algemeen in de SSWB-rubriek.

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

Het volgende Repair Café is:  Zaterdag 13 september, van
10.00- 12.00 uur . In de maanden juli en augustus is er géén
Repair Café.

Het nieuwe programma van De KunstBus Vorden en
omgeving 2014/2015 is bekend. U kunt zich aanmelden 
via de aanmeldformulieren. Deze zijn ook te verkrijgen bij
Stichting Welzijn Vorden.

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen 

onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op 

met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats  Tijd
24-06 SWDrempt, H&K: geheugenspreekuur Hyndendael, Hummelo 10.00 uur

28-06 ANBO Zelhem: rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0314-621804

28-06 ANBO Vorden: rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-550806

01-07 KBO IJsselsenioren: excursie 

07-07 SWVorden: Vriendschap 55+ koffieochtend Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur

09-07 SWSteenderen: kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

10-07 SWVorden: spreekuur gehoorproblemen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur

12-07 Geloofsgem. Steenderen: ouderenmiddag Steenderen 

14-07 SWVorden: Vriendschap 55+ koffieochtend Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur

16-07 ANBO Hengelo/Steenderen: dagfietstocht Startinformatie bij de bond 

16-07 SWSteenderen: bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

21-07 SWVorden: Vriendschap 55+ koffieochtend Dorpscentrum Vorden 10.00 uur

22-07 SWHengelo/GGNet: geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur

23-07 ANBO Hengelo/Steenderen: fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

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

Schuldhulpmaatje/hulp bij thuisadministratie
Helaas constateren wij dat er steeds meer mensen ondersteuning bij de thuisadmini-
stratie zoeken of schuldhulp nodig hebben. 
Met het project schuldhulpmaatjes worden mensen ondersteund bij het oplossen 
van hun schulden en het voorkomen van andere financiële problemen. Schuldhulp-
maatjes zijn opgeleide vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij het op orde brengen 
van uw financiële huishouding en het bemiddelen bij schulden.
Met het project ‘Thuisadministratie op orde’ wordt geprobeerd te voorkomen dat er 
schulden ontstaan door te zorgen dat de thuisadministratie op orde komt en blijft.
Mocht uw financiële situatie zorgelijk zijn, hebt u het overzicht verloren op uw in-
komsten en uitgaven? Neem dan contact op met de welzijnsstichting in uw woonom-
geving. Zij hebben vrijwilligers die u kunnen ondersteunen. Wacht niet te lang met 
hulp zoeken. U voorkomt daarmee dat de financiële problemen u boven het hoofd 
groeien. Voorkomen is beter dan genezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Welzijnsstichting in uw woon-
omgeving. Zij zullen met u bekijken welke hulp nodig is. De gegevens vindt u boven 
aan deze pagina.

Hoorproblemen
Elke 2e donderdagmorgen van de maand  houden vrijwilligers van de Nederlandse 
Vereniging Voor Slechthorenden, in samenwerking met Stichting Welzijn Vorden, een 
inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen. Uitgezonderd de maand augustus. 
Dit inloopspreekuur is voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn er ervaringsdeskundigen waar u met al uw vragen 
terecht kunt. U bent van harte welkom. Aan dit bezoek zijn geen kosten verbonden. 
Het spreekuur is bij Stichting Welzijn Vorden, zij-ingang van het Dorpscentrum aan de 
Raadhuisstraat 6. Voor informatie kunt u terecht bij : ouderenzorgSH.vorden@nvvs.
nl of w.berns@sswb.nl

Zomerfeest in Hoog-Keppel
Voor de inwoners van 55 jaar en ouder uit  Drempt, Hummelo, Keppel en Eldrik  or-
ganiseren Club 60+ en Stichting WelzijnDHK voor het  eerst samen een vrolijk zo-
merfeest in de tuin van het gezondheidscentrum in Hoog Keppel. Het krijgt muzikale 
omlijsting van het duo Gerrit en Tera uit Klein Dochteren, die met begeleiding van 
de accordeon liedjes en verhalen op z’n Achterhoeks ten gehore brengen. Natuurlijk 
ontbreken de hapjes en drankjes niet en belooft het een gezellige middag te worden.

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

Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker

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

Tel.: 06-10687320

E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Website: www.sswb.nl

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

Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen

Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag tot en met donder-

dag van 9.00 tot 10.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak

Tel. 0575-450029.

E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl

Website: www.welzijnsteenderen.nl

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

tel: 0314-380232.

Bereikbaarheid kantoor: dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur, 

donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.

Esther Staal, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 9.00 tot 10.00 

uur en donderdag van 12.30 tot 13.30 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Website: www.swdrempthummelokeppel.nl

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

tel: 0575-465281, mobiel: 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 

vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden:
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. 

Tel. 0575-553405 of 06-22929630

Wilma Berns, welzijnsadviseur

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 11.00 uur

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: w.berns@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

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

Tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur

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

Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 

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

Inloopspreekuur Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 

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

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.

E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl

Website: www.welzijnzelhem.nl
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EvaSchuurman
Column

Sterke prikkel
romantiek
seks of erotiek
Liefdevol
of uit de pas
Niet zo vreemd 
als je bedenkt
Dat de oerknal
misschien wel 
een seksbom was

J. Wagenvoort

In november loop ik twee collectes, 
dit vinden mijn dochters machtig 
mooi. De oudste heeft zelfs een tijd-
je in alle ontvangen vriendenboek-
jes geschreven later als ze groot is 
zelf collectante te willen worden. 
Die gewilde functie noemde zij ove-
rigens ‘centjesbrenger’. De hang 
naar liefdadigheidswerk deed me 
verzuimen haar op de gedachtefout 
te wijzen. 
Ik doe de dames een grote lol door 
ze in winterse kleding te hijsen en 
’s avonds mee de straat op te nemen 
voor een koude, bedelende ronde. 
Wanneer de bel laag hangt mag de 
jongste erop drukken en rammelt 
de oudste met de bus.
Hangt de bel hoog dan druk ik erop 
en rammelen ze gezamenlijk. En 
bij middelmatige hoogtes drukt de 
oudste en rammelt de jongste.. Nou 
ja, u snapt het: Het is 1 dolle boel 
van drukken en rammelen. Terug-
lezend lijkt dit stukje leesvoer overi-
gens eerder over een gezonde stoel-
gang en een aanhoudende eetlust te 
gaan, maar dat terzijde.

Het is rustgevend en tegelijkertijd 
verontrustend om de routine van 
het collecteren ieder jaar weer te 
aanschouwen. Er is de druk op de 
bel, het snelle benoemen van het 
goede doel en dan de gang naar 
het geld. Je hebt die ene dame die 
altijd ultra-langzaam naar boven 
gaat, want daar ligt klaarblijkelijk 
de poet. En die meneer die zegt het 
wel met de ‘giro’ over te maken. Er 
is die man die bozig meldt niemand 
meer te vertrouwen en vraagt of wij 
ons identificeren kunnen.. En dan 
zijn er de vele mevrouwen die de 
kinderen verwennen met iets lek-
kers en mij doen beseffen waarom 
ze ook weer ‘centjesbrengers’ wil-
den worden. 
We ontfutselen de mensen tijd en 
geld maar zijn - in mijn bescheiden 
optiek - toch graag geziene gasten. 

Een vrolijk, vrouwelijk trio gehuld 
in warme winterkleding met rode 
neuzen en een rammelende collec-
tebus. Ik denk ook dat men het pret-
tig vindt dat wij niet rondlopen met 
zo’n lijst waarop je vermelden moet 
welk bedrag je schenkt. Die lijst 
waarop je ziet wat de buren zojuist 
geschonken hebben en waardoor je 
de druk voelt meer te geven. Wat 
behoorlijk lastig is als je bijvoor-
beeld nooit kleingeld in huis hebt. 
Want werkelijk, er is hier geen geld 
in huis. Nu gebruik ik dit platform 
momenteel niet om inbrekers te 
melden toch vooral aan dit adres 
voorbij te gaan. Alhoewel: ‘Wilt u 
vooral aan dit adres voorbijgaan? 
Kies een rechter pad dan dit en zoek 
sowieso een andere baan.’ 
Goed, ook weer gedaan.

Maar echt, ik heb geen geld in huis. 
En als het er stomtoevallig wel is 
verdwijnt het daarna pijlsnel in par-
keerautomaten, spaarpotten, ijsjes, 
snoepjes en handen van oppassen. 
En ja, als u net op tijd aanbelt in uw 
collectebus.
Of uw kruidkoek-actie, potgrond-
actie, paaseitjes-actie, appelverkoop-
actie, huzarenslaatjes-actie, bloem-
bollen-actie en uw verzin-het-maar-
ik-hoef-op-deze-wijze-nooit-meer-
naar-de-groothandel-actie.

Het bijkomende effect van mijn ei-
gen gebrek aan geld is overigens wel 
dat ik een coulante collectante ben. 
Niet zo eentje die later nog eens te-
rugkomt als u – net als ik – even 
niet in het bezit bent van kleingeld. 
Of als u klaarblijkelijk wel thuis 
bent, maar besluit ons niet onder 
ogen te komen. Ook houd ik über-
haupt niet bij of u wel dan niet aan-
wezig was, om daarna een dag na 
onze centjesbreng-ronde nog eens 
te komen polsen. Let dus wel: wij 
zijn de moeilijksten niet. Wilt u dat 
alsjeblieft onthouden voor wanneer 
u hier rammelend en drukkend aan 
de deur verschijnt met uw over-
zichtslijst? En ik daar geen bedrag 
aan kan toevoegen?

Dan laat ik de kinderen ter troost 
wel iets lekkers voor u uitzoeken, 
voor als naast uw collectebus- ook 
uw buikje rammelt.

Centjesbrengers
Eva Schuurman is dichter, tekst-
schrijver, regisseuse en trouw-
ambtenaar. Ze verhuisde zes 
jaar geleden vanuit de provin-
cie Utrecht naar de gemeente 
Bronckhorst. Eva kwam en zag 
en hoopt de Achterhoek met de-
ze tweewekelijkse column ook 
voor zich te winnen.

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

Wanneer je als bezoeker door de 
nieuwe publieksingang binnenkomt 
heb je, anders dan voorgaande jaren, 
direct een mooi overzicht over het 
terrein door de nieuwe indeling. Op 
het terrein wordt een winkelstraat 
opgebouwd met leuke stands en er 
is vermaak voor jong en oud. Verder 

op de Tractor Pulling in Lochem dit 
jaar: muziek en mooie aankleding, 
onder meer met een grote tent in de 
vorm van een reuze parasol, waarin 
de voetjes van de vloer kunnen. Ge-
zelligheid tot in de late uurtjes aan de 
voet van de Lochemseberg!
MechaTractor Pulling in Lochem is 

altijd bijzonder. Maar de organisatie 
is ‘vol gas’ aan de gang om de 2014 
editie nog bijzonderder te maken. 
Kaarten à € 18,- (voorverkoopprijs) 
zijn vanaf nu in voorverkoop ver-
krijgbaar bij het AVIA tankstation 
in Lochem en bij Super Attent Ban-
nink in Barchem. Maar ook online, 
via de website www.tractorpullinglo-
chem.nl tegen voorverkoop-prijzen. 
De Tractor Pulling in Lochem vindt 
plaats op zaterdag 2 augustus. Het 
terrein gaat om 14.00 uur open en 
om 17.00 uur beginnen de wedstrij-
den. Ook voor alle nieuwtjes en een 
programmaoverzicht doen bezoe-
kers er goed aan www.tractorpulling 
lochem.nl te bezoeken.

Tractor Pulling Lochem op de 
 professionele tour
Lochem - De Tractor Pulling in Lochem, die dit jaar haar 31e editie 
beleeft, is het bezoeken meer dan waard. Voor tractor pulling liefheb-
bers is het al jaren niet te missen voor de sport, maar ook voor mensen 
die willen sfeerproeven, gezellig samenkomen en feesten, staat het 
evenement meer en meer op de kaart. De organisatie legt haar publiek 
dit jaar nog meer in de watten en gaat op de professionele tour. Nieuw 
dit jaar is een spectaculaire publieksingang, te zien vanaf de provinci-
ale weg Lochem – Barchem. Verder wordt het programma uitgebreid 
met muziek en zijn er steeds meer faciliteiten.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen 
en jongeren die thuis te maken heb-
ben met iemand die extra zorg no-
dig heeft. Dat kan zijn een broer of 
zus met een beperking of autistische 
stoornis, een ouder met een chroni-
sche ziekte of bijvoorbeeld een groot-
ouder die dementeert. Dat is soms 
best zwaar.

Jonge mantelzorgers tussen de 8 en 
18 jaar én woonachtig in de gemeente 
Aalten, Bronckhorst, Doesburg, Doe-
tinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude 
IJsselstreek, Winterswijk of Zutphen 
worden van harte uitgenodigd voor 
een gezellig middagje zwemmen, 
roetsjen van een supersnelle water-
glijbaan en picknicken. De middag 
wordt gehouden in Ruurlo en duurt 
van 13.30 tot 16.30 uur. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden. Opgave 
is gewenst en een zwemdiploma is 
vereist! Opgeven kan tot 7 juli door 
te bellen naar VIT 0544-820000 of 
te mailen naar info@vithulpbijman-
telzorg.nl. Geef je snel op! Want vol 
= vol! Kijk voor meer informatie op 
www.vithulpbijmantelzorg.nl.

Zwemactiviteit voor jonge 
mantelzorgers
Bronckhorst - Voor jongeren 
tussen de 8 en 18 jaar die thuis 
te maken hebben met een fami-
lielid die zorg nodig heeft, orga-
niseert VIT-hulp bij mantelzorg 
op zaterdag 12 juli van 13.30 tot 
16.30 uur een leuke activiteit in 
en rondom het zwembad De Mee-
ne in Ruurlo.

Voor 2015 wordt de naam gewij-
zigd naar: Land- en Tuinbouw-
beurs Oost-Nederland/Achterhoek. 
Hiermee wordt gezorgd voor ver-
breding van de beurs voor bezoe-
kers en standhouders waarin Gel-
derland, Twente en grensstreek 
Duitsland centraal staan. Zo kan 
de beurs zich de eerste drie jaar 
naar het gewenste niveau ontwik-
kelen.

Land- en Tuinbouwbeurs 
Achterhoek:
Succes vraagt om 
verbreding
Halle - De eerste editie van de 
Land- en Tuinbouwbeurs in 
Halle was begin juni met zo’n 
15.000 bezoekers en 200 stand-
houders een zeer geslaagd eve-
nement.

Aan de totstandkoming van ‘Geen 
weg terug’ gingen vele uren werk 
vooraf. Gerrie en Jan hadden ruim 35 
uur filmmateriaal en dat moest te-
ruggebracht worden tot een verhaal 
van 50 minuten. Ze kregen de be-
schikking over Engels filmmateriaal, 
deden interviews met ooggetuigen 
en familieleden/nabestaanden van 
de gesneuvelde vliegers. Verder werd 
de berging van de Lancaster met foto 
en film gevolgd. Jan hierover: “Ger-
rie en ik zouden bijna ruzie krijgen, 
omdat we allebei onze eigen ideeën 
hadden over wat er in en wat er uit 
moest, maar uiteindelijk zijn we het 
toch eens geworden.” Gerrie vult 
aan: “En er dan een film van samen 
te stellen, compleet met vertaling En-
gels/Nederlands en andersom, is een 

klus waar we ons op verkeken heb-
ben. Het is prachtig werk, maar ik ga 
niet morgen al weer aan een nieuwe 
documentaire beginnen. Gelukkig 
hebben we voor de vertaling hulp ge-
had en wilde …… de teksten voor ons 
inspreken.”
Het resultaat is een prima samenge-
steld verhaal over een aspect van de 
tweede wereldoorlog. In ‘Geen weg 
terug’ komen vier aspecten aan bod. 

Het doel en de voorbereiding van de 
bombardementen, het mislukken 
van het bombardement en de ‘crash’, 
vervolgens de berging en als vierde 
aspect de verhalen van de getuigen 
en de beleving van de nabestaanden 
in Australië, Amerika en Groot Brit-
tannië.

De DVD is verkrijgbaar via Radio 
 Ideaal voor de prijs van € 5,--.

Première vertoning DVD berging 
ED470
Zelhem - De documentairema-
kers van Radio en TV Ideaal, Jan 
Wolsink en Gerrie Evers, konden 
vrijdagavond 19 juni met enige 
trots het symbolische eerst exem-
plaar van hun documentaire 
‘Geen weg terug’ overhandigen 
aan Henk Aalderink, burgemees-
ter van de gemeente Bronckhorst. 
Burgemeester Aalderink sprak 
z’n bewondering uit voor het re-
sultaat, waarmee een deeltje van 
de geschiedenis van de tweede 
wereldoorlog bewaard blijft voor 
het nageslacht.

Jan Wolsink en Gerrie Evers van Radio en TV Ideaal overhandigen het eerste exemplaar 
van de documentaire ‘Geen weg terug’ aan burgemeester Henk Aalderink.

De onderdelen bestonden uit een 
stormbaan, klimrots, bungee run en 
de FunXtion onderdelen: kettelbell, 

opdrukoefeningen en powerbag. Fa-
natiek waren alle deelnemers, maar 
uiteindelijk ging het FunXtionteam 

van Sten Schaper er met de overwin-
ning vandoor. Deze middag waren 
ook alle kids van AeroFitt aanwezig 
om hun geleerde dansjes te laten zien 
aan vaders, moeders, broertjes en 
zussen, opa en oma’s en andere be-
langstellende. De opkomst was groot.

FunXtion zeskamp Sportcentrum 
AeroFitt zeer geslaagd
Hengelo - Zaterdag 14 juni was er bij Sportcentrum AeroFitt een FunX-
tion zeskamp. Tien teams met gemiddeld tien deelnemers gingen de 
strijd aan om deze zeskamp te winnen.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 75 

02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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Eind vorig jaar startte in Baak en 
Drempt de pilot ongeregistreerd 
grondgebruik. Inwoners die  -soms 
onbewust, soms bewust- gemeente-
grond in gebruik hebben, kregen de 
mogelijkheid de grond te kopen, dan-
wel terug te geven aan de gemeente. 
Na een evaluatie hebben we besloten 
het project ook in de andere kernen 
van Bronckhorst voort te zetten, 
maar wel met een aangepaste werk-
wijze.

Aanpassingen
Uit de evaluatie kwam naar voren dat 
de aanpak van ongeregistreerd 
grondgebruik meer maatwerk nodig 
heeft. De situaties onder inwoners 
verschillen soms te veel van elkaar 
om deze binnen een standaardproce-
dure af te handelen. We gaan meer in 
gesprek met betrokkenen en kondi-
gen de actie per kern aan. Daarnaast 
beoordelen onze medewerkers ter 
plaatse of de gemeente het stuk 
grond goed kan beheren. Mocht be-
heer lastig zijn, dan nemen we dit 
mee in het voorstel richting de be-
trokken inwoner. In deze gevallen is 
eventueel bruikleen ook bespreek-
baar.

Prioriteit
Uit de evaluatie bleek ook dat sommi-
ge inwoners niet begrepen waarom 
we nu met deze aanpak aan de slag 
zijn gegaan. Een aantal van hen heeft 

al jaren gemeentegrond in gebruik en 
nooit wat gehoord. Wethouder Paul 
Seesing: “Ik kan me voorstellen dat 
inwoners kunnen schrikken van het 
project ongeregistreerd grondge-

bruik en de juridische consequenties. 
En het klopt dat dit al jaren speelt. Wij 
hadden, zeker net na de herindeling 
van de gemeente, andere prioriteiten 
in ons beleid dan het rechtzetten van 
onrechtmatig gebruik van onze gron-
den. Toch willen wij dit niet langer 
negeren. De rechtsgelijkheid onder 
de inwoners hoort in orde te zijn.” 
Naast herstel van rechtsgelijkheid 
onder de inwoners willen wij ook on-
geregistreerd grondgebruik in de 
toekomst en verjaring op gemeente-
lijke percelen voorkomen.

Vervolg
De eerstvolgende kernen die nu on-
derzocht worden op ongeregistreerd 
grondgebruik zijn Steenderen, Tol-
dijk, Olburgen en Bronkhorst. Onge-
registreerd gebruik wil zeggen dat de 
grond zonder vastgelegde afspraken 
of overeenkomsten wordt gebruikt. 
Het gaat meestal om openbaar groen 
dat onbewust of bewust bij een tuin is 
aangetrokken. In onze gemeente    
zijn ca. 900 gevallen geïnventari-
seerd. Het traject loopt gefaseerd via 
alle kernen. Om alle zaken zorgvuldig 
af te wikkelen, verwachten wij ca.
4 jaar nodig te hebben.

De roze pijl geeft de erfgrens aan. Bewoners legden tegels neer voor de afvalcontainers en 

plantten een heg. Het ziet er netjes uit, maar het is niet legaal. In zo’n geval zou u de grond 

kunnen kopen.

Aanpak ongeregistreerd grondgebruik krijgt vervolg

Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
organiseren dit jaar alweer de 9e Bu-
rendag, dit keer op 27 september. 
Met Burendag willen zij mensen 
dichter bij elkaar brengen. Daarom 
krijgen buurtorganisaties met een 
goed idee voor een leukere buurt tot 
€ 500,- om dit op Burendag uit te voe-
ren. Dus, koppen bij elkaar en aan de 

slag! Wat doet u op Burendag? U kunt 
een bijdrage aanvragen als u Buren-
dag viert. Zorg dat u er snel bij bent 
want op = op! 

Het aanvraagformulier en de voor-
waarden staan op www.burendag.nl. 
Het Oranje Fonds heeft dit jaar  
€ 1 miljoen beschikbaar.

Burendag 27 september 
Doe mee en krijg 500 euro voor uw activiteit

Op 24 juni vervangen we de oude 
wachthuisjes aan beide oevers van 
het Bronkhorsterveer. Op de nieuwe 
huisjes is een historische kaart van 
de regio Brummen en Bronkhorst te 
zien. Neem plaats in het wachthuisje 
en waan u terug in de tijd! U kunt daar 
heerlijk beschut zitten, turend over 
het water of wachtend totdat de veer-
pont komt. Bij mist kan er in het 
wachthuisje een bel worden opge-
hangen, zodat een passagier vanaf de 
andere oever de pontbaas kan laten 

weten dat hij mee wil. De nieuwe 
wachthuisjes maken deel uit van de 
herinrichting van het Bronkhorster-
veer die op 1 juli klaar is. 

Opening
Op 6 september 
vindt de feestelijke 
opening plaats. 
Meer informatie 
vindt u op www.
bronckhorst.nl of 
scan de QR-code.

Werkzaamheden bij de veeromgeving. Hier zijn ze bezig met de betonnen bermverharding 

aan de Bronkhorsterzijde, vanaf veerstoep tot aan de dijk’Trap’ naar de uitkijksteiger

Artistieke wachthuisjes bij het Bronkhorsterveer

‘Trap’ naar de uitkijksteiger



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.

Alle gemeenten gaan vanaf 2015 
steeds meer taken uitvoeren die nu 
nog bij provincie of het rijk horen. 
Het gaat vooral om taken op het
sociaal terrein: begeleiding van 
zorgbehoevenden mensen (AWBZ), 
jeugdzorg, (passend) onderwijs,
re-integratie en participatie van 
mensen met een  afstand tot de ar-
beidsmarkt. Deze overheveling van 
taken noemen we ‘decentralisaties’. 
Met het overhevelen van de taken 
wordt tegelijkertijd flink bezuinigd 
op het budget.  Gemeenten krijgen 
minder geld voor de taken dan het 
rijk en de provincie er tot nu aan uit-
geven. De gemeenten moeten alles 
dus heel efficiënt  organiseren en 
waar mogelijk samenwerken om de 
kosten te drukken. Dat betekent ook 
dat er keuzes gemaakt moeten wor-
den over wat we wel en niet kunnen 
doen. In deze rubriek houden we u 
op de hoogte van de  veranderingen 
op het sociaal terrein en hoe dit ook 
in Bronckhorst stap voor stap vorm 
krijgt.

Veranderingen welzijnswerk 
Om in 2015 ‘welzijnsproof’ te zijn op 
sociaal terrein gaat de gemeente het 
welzijnswerk professionaliseren. De 
vijf lokale welzijnsstichtingen blijven 
bestaan en blijven gewoon hun acti-
viteiten uitvoeren. Wat er wel veran-
dert is de rol van de welzijnsadvi-
seurs. Nu werken zij vanuit de wel-
zijnsstichtingen. Binnenkort komen 

zij in dienst bij een professionele 
welzijnsorganisatie, die hen onder-
steunt bij hun werk. De huidige loka-
le welzijnsstichtingen worden om-
gevormd van stichtingen met pro-
fessionals naar volledig vrijwillige 
stichtingen.

Welzijnsadviseurs in sociale 
gebiedsteams
In het najaar starten we met sociale 
gebiedsteams. Zo’n team bestaat uit 
diverse professionals die in de buur-
ten in Bronckhorst het aanspreek-
punt zijn voor vragen over zorg, wel-
zijn, werk en inkomen. Hierin wer-
ken de welzijnsadviseurs samen 
met medewerkers van MEE, maat-
schappelijk werk, Bureau Jeugdzorg 
en participatieconsulenten van de ge-
meente. Vanuit die sociale gebieds-
teams gaan de welzijnsadviseurs 
vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties 
en nieuwe initiatieven die zich richten 
op welzijn, zorg en participatie
ondersteunen en stimuleren. Ze
ondersteunen straks dus niet alleen 
de welzijnsstichtingen, maar ook
andere vrijwilligersinitiatieven.
Vanuit die rol blijven zij ook de lokale 
welzijnsstichtingen ondersteunen.

Afspraken
Om de overgang naar het nieuwe 
welzijnswerk goed te laten verlopen, 
heeft de gemeente samen met de 
Stichting Samenwerken Welzijn 
Bronckhorst (SSWB) en lokale wel-
zijnsstichtingen in Bronckhorst een 
convenant ondertekend. Afgespro-
ken is onder andere dat de lokale 
welzijnsstichtingen subsidie kunnen 
krijgen van de gemeente voor de uit-
voering van hun activiteiten. De 
SSWB en de welzijnsstichtingen blij-
ven hun taken uitvoeren zolang er 
nog geen formele overdracht is
geweest naar een professionele 
welzijnsorganisatie. Verder ziet de 
gemeente erop toe dat de professio-
nele welzijnsorganisatie zorgt voor 
goede begeleiding van de overgeno-
men medewerkers.

 
 
 

Groenafval kunt u wegbrengen naar 
het brengpunt in Doetinchem en het 
Recycleplein in Zutphen. Op het Recy-
cleplein is de opstelling van de con-
tainers veranderd om het gebruiks-
gemak te vergroten.

Op het nieuwe Recycleplein in Zut-
phen doen bezoekers hun spullen 
zelf in de diverse containers. De con-
tainers staan in een verlaagd deel 
van het plein en de uitstekende ran-
den van de containers dienen als val-
bescherming. In de praktijk blijkt dit 
bij met name snoeihout praktische 
problemen op te leveren. Daarom is 
voor groenafval gekozen voor een 
nieuwe opstelling, waarbij de veilig-
heid van bezoekers en medewerkers 
gewaarborgd blijft. Er is een lagere 
open balustrade gemonteerd die 
voortaan dient als valbeveiliging. De 
containers voor groenafval zijn weg-
gehaald en in plaats daarvan kunnen 
bezoekers direct storten in de put. 

Bezoekers kunnen dus voortaan hun 
groenafval door of over de balustrade 
in het stortvak gooien. 

500 kg gratis wegbrengen
Inwoners van Bronckhorst kunnen 
jaarlijks maximaal 500 kg groenafval 
gratis wegbrengen naar de breng-
punten. Onder groenafval wordt 
snoeihout, bladafval en gras ver-
staan. Hiervoor wordt jaarlijks een 
tegoed op de afvalpas bijgeschreven. 
Wie naast groenafval andere spullen 
wil wegbrengen, wordt verzocht 
daarvoor nog een keer apart over de 
weegbrug te gaan. Zo kan Berkel Mi-
lieu de afvalsoorten apart wegen en 
alleen het groenafval van het saldo 
van de afvalpas aftrekken. Meer in-
formatie vindt u op uw Afvalkalender 
of www.berkelmilieu.nl. Met vragen 
kunt u ook terecht bij de Afval-
Informatie-Lijn van Berkel Milieu:
tel. (0575) 54 56 46.

Wegbrengen van groenafval 
naar Recycleplein

De gemeente Bronckhorst heeft on-
geveer 130 ha aan bedrijventerrein 
verdeeld over vijf kernen en negen 
terreinen. In oktober 2013 hebben wij 
samen met de ondernemers en eige-
naren van panden een knel- en aan-
dachtspuntenanalyse per terrein op-
gesteld. Voor deze punten hebben wij 
oplossingsvoorstellen uitgewerkt. 
Ondernemers kunnen tot 15 juli op 
deze ontwerp-plannen reageren.
Samen met hen bepalen wij welke 

verbeteringen en acties mogelijk en 
wenselijk zijn. In 2015 start de uitvoe-
ring van het project. Eind 2015 moeten 
de aanpassingen zijn gerealiseerd.

Kaarten per bedrijventerrein
Tijdens een inloopmiddag op 17 juni 
2014 presenteerden wij de kaarten 
met de inventarisatie van de aan-
dachtspunten en de mogelijke oplos-
singsrichtingen per terrein. Op www.
bronckhorst.nl (zoek op revitalise-

ring) kunt u de kaarten en plannen 
nog eens nakijken. U kunt ook de QR-
code scannen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze ontwik-
keling, dan kunt u 
contact met ons op-
nemen via e-mail in-
fo@bronckhorst.nl of 
telefoonnummer 
(0575) 75 02 50.

Opknapbeurt bedrijventerreinen Bronckhorst

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 12 juni 2014:

Ontvangen op 13 juni 2014:

Ontvangen op 16 juni 2014:

Ontvangen op 17 juni 2014:

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

Aanvragen

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

Drank- en Horecawet (art. 3)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

Doornslag

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 16 juni 2014:

tot 01.30 uur,  12 juli van 16.00 tot 01.30 uur en 13 juli 2014 van 14.00 tot 00.30 uur, café De 
Zwaan

Afgegeven op 17 juni 2014:

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspaalzalen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer



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

De Bronckhorster Uitdaging is een bedrijvennetwerk binnen de eigen gemeente 
die bemiddelt in menskracht (kennis, kunde, creativiteit en extra handen) en 
vraag  en aanbod van materialen (allerlei spullen). Door op lokaal niveau 
maatschappelijk  betrokken ondernemen te stimuleren en te organiseren, draagt 
De Uitdaging bij aan een betere leefkwaliteit voor inwoners van de gemeente 
Bronckhorst.C
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Afgelopen vrijdag is de laatste Kom 
uut de oefenkeet geweest en daaruit 
is een winnaar naar voren gekomen 
die het voorprogramma van de vrij-
dagavond gaat verzorgen: S.H.U.R.T! 
Het terrein gaat net als voorgaande 
jaren om 20.00uur open voor Hø-

kende avond! Zondag 29 juni staat 
het Koffieconcert op het programma. 
Hier zal Normaal ook weer zijn bij-
drage aan leveren, maar niet voordat 
onder andere Blaaskapel Stesti en 
Kennéh hebben gespeeld. 
Na al deze topartiesten zal Normaal 
de touwtjes nog eventjes in handen 
nemen en met het Koffieconcert, en 
daarmee de 38e keer Høken in Tol-
diek, afsluiten. De kaarten zijn ver-
krijgbaar bij de voorverkoopadressen 
Flophouse te Toldijk (alleen op de vrij-
dagavond), Café Den Bremer in Tol-
dijk, Café de Tol in Zelhem of Café de 
Seven Steenen in Steenderen. Kom je 
nou van ver weg, dan kun je de kaar-
ten ook reserveren door het totaalbe-
drag over te maken op rekeningnum-

mer: NL75RABO0361150075 t.n.v. 
Ontmoetingscentrum Toldijk. Op de 
dag zelf kun je ze dan afhalen, neem 
voor de zekerheid een kopie van het 
bankafschrift mee.
En wil je je weekend helemaal com-
pleet maken, dan kun je natuurlijk 
ook gezellig blijven slapen op de 
mooiste mini-camping van Toldiek 
die één weekend in het jaar geopend 
is. Dit jaar is dat het weekend van 27, 
28 en 29 juni. Dit prachtige driester-
ren weiland biedt de mogelijkheid 
om je tentje op te zetten, maar niet 
voordat je contact heb gehad met de 
Familie Kuperij die dit grasland be-
heert. 
Dus wil je komen logeren tijdens Hø-
ken in Toldiek? Bel dan even met de 
Familie Kuperij, te bereiken op 0575 
– 452752. Voor meer informatie kijk 
op www.flophouse.nl en kijk onder 
Høken in Toldiek 2014.

Aankomend weekend gaat het gebeuren:

Høken in Toldiek
Toldijk - Het is dan eindelijk zo-
ver. Na een heel jaar wachten 
worden deze week weer volop 
voorbereidingen getroffen en 
wordt het terrein van Flophouse 
door de vrijwilligers klaar ge-
maakt voor een heel weekend 
feest! Want Høken in Toldiek zal 
aankomend weekend op vrijdag 
27 juni en zondag 29 juni gaan 
plaats vinden.

Als eerste van de oude rotten mag ik 
iets vertellen over mijn betrokkenheid als 
ondernemer binnen de Bronckhorster 
Uitdaging. Ik woon in Zelhem en heb een 
ICT bedrijf. De rol van oude rot is mij op het 
lijf geschreven. Ik vind het belangrijk om als 
ondernemer maatschappelijk betrokken 
te zijn. De Bronckhorster Uitdaging biedt 
de mogelijkheid om een meer concrete 
bijdrage te leveren aan de Bronckhorster 
Samenleving.
Als ondernemer en oude rot beschik je 
over een groot netwerk en daar kunnen we 
gebruik van maken. Wij dagen ons netwerk 
uit om een actieve en creatieve bijdrage te 
leveren aan de vragen die ons bereiken. Zo 
kan men op een andere, meer directe wijze 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemend 
te zijn.
Zodra een aanvraag binnenkomt vanuit de 
samenleving, gaan vanuit de matchgroep 
een ‘oude rot’ (OR) en een ‘jonge hond’ 
(JH) op bezoek bij de aanvrager om 
kennis te maken. De vraag wordt uitgebreid 
besproken en zij bekijken of deze op basis 
van een soort ‘meetlat’ past binnen onze 
doelstelling. In een van onze periodieke 
matchbijeenkomsten behandelen we de 
aanvraag. Het is dan de taak van de JH om 
hier uitvoering aan te geven en een goede 
match te realiseren.
Een concreet voorbeeld is een verzoek 
van de Lindesche Molen. Zij vragen ons 
o.a. te ondersteunen bij het optimaliseren 
van de akoestiek. Daarvoor hebben wij 
een deskundige uit Steenderen bereid 
gevonden om dit op zich te nemen, 

geweldig toch? Match geslaagd! 
Tenslotte doe ik een beroep op onze 
Bronckhorster collega ondernemers die 
benaderd worden door de Bronckhorster 
Uitdaging. Denk niet bij voorbaat ik heb 
geen tijd of het gaat mij geld kosten. Dat 
is niet het geval. De insteek is juist dat u 
vanuit uw Maatschappelijke Betrokkenheid, 
professie en deskundigheid een concrete 
bijdrage levert aan de Bronckhorster 
Samenleving. Tegelijkertijd zet u zichzelf 
op de kaart en biedt het u de mogelijkheid 
om uw netwerk en ondernemerschap in 
verbinding te vergroten. 

Vragen? Neem gerust contact op met info@
Bronkhorsteruitdaging.nl.

Ed Dopierala: Oude Rot van de 
Bronckhorster Uitdaging

Al in het begin ging het mis en wer-
den de eerste agenten al na twee 
maanden een pion van de Duitsers. 
In Engeland hadden ze alle waarschu-
wingen gemist en bleven ze maar 
agenten droppen. Van de 61 gedrop-
te agenten werden er 54 uiteindelijk 
rechtstreeks de dood ingejaagd.  Tot 
op vandaag is het nog nooit helemaal 
duidelijk of de geheim agenten opzet-
telijk zijn opgeofferd om de Duitse 
bezetter bezig te houden of dat men 
in Engeland echt niet in de gaten had 
dat het hele plan Holland nagenoeg 
vanaf het begin al door de Duitsers 
gecontroleerd werd.

De 54 geheim agenten allemaal va-
der, zoon of broer van iemand wer-
den het slachtoffer van één van de 
grootste mislukkingen uit de Tweede 
Wereldoorlog.
In de expositie vertellen we het ver-
haal van 6 van die omgekomen agen-
ten aan de hand van nooit eerder 
vertoonde documenten, foto’s en per-
soonlijke voorwerpen. Er is een spe-
ciaal nacht diorama gemaakt waarin 
je de arrestatie van een geheim agent 
kunt zien. Diverse wapens, sabotage-

middelen en een speciaal gemaakte 
documentaire maken het geheel 
compleet. 
Belangrijke Engelse archieven gaan 
pas over tientallen jaren open en mis-
schien dat dan de hele waarheid van 
dit mysterieuze Englandspiel op tafel 
komt.
Top Secret Englandspiel tot en met 
30 maart 2015 bij Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945, Marktstraat 6 te 
Hengelo. Voor meer informatie:  
www.museum40-45.nl.

Expositie: Top Secret Englandspiel
Hengelo - Het Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945 heeft in samen-
werking met SOE stichting on-
derzoek Englandspiel de meest 
geheimzinnige tentoonstelling  
ooit gemaakt. Al vanaf 1940 had-
den ze in Engeland het plan opge-
vat om de Duitse bezetter in Euro-
pa van binnenuit te verzwakken. 
Voor Nederland werd het “Plan 
Holland” genoemd en er zouden 
meerdere geheim agenten in het 
bezette gebied gedropt worden. 
Zij zouden dan in samenwerking 
met het lokale verzet de boel or-
ganiseren, saboteren en informa-
tie verzamelen voor Engeland.

Donderdag 26 juni 2014
14:00 Inloopdag Sociale media Vorden
15:30 Toeristenconcerten in de Dorpskerk Vorden
19:30 Zomerbridge BC Bronkhorst Toldijk
20:00 Mathilde Santing in de Lindesche Molen  Vorden

Vrijdag 27 juni 2014
10:00 Inloopdag Sociale media Hengelo
18:30 Gaon! Etten in de Achterhoek Hengelo
20:30 Spetterende Dokkie Disco in zwembad  Steenderen

Zaterdag 28 juni 2014
14:00 Beleef, speel en geniet op 
 zorgboerderij Urtica De Vijfsprong Vorden

Zondag 29 juni 2014
11:00 Zomerfietstocht Halle
14:00 Egerländer Zomerfeest op 
 Camping Pluimerskamp Zelhem

Woensdag 2 juli 2014
10:00 Boekstart bijeenkomst  Steenderen
10:00 Zomercultuur Laag-Keppel
15:00 Rondleiding en wijnproeverij op 
 Wijnboerderij ’t Heekenbroek Achter-Drempt
19:30 In den Tweeduuster Hengelo

Bronckhorst

Via modelvliegliefhebber Bennie Ol-
denhave uit Hengelo werd deze loca-
tie gereserveerd. Het gaat om een ter-
rein waar geen bomen omheen staan, 
rekening kan worden gehouden met 
de zon die de deelnemers liefst in de 
rug hebben en niet veel bebouwing 
in de buurt, omdat bewoners daar-
van het vaak niet fijn vinden als de 
modellen boven hun hoofd vliegen.
De modelhelikopters vliegen alle-
maal hetzelfde patroon, wat interna-
tionaal is vastgesteld. “In alle landen 
vliegt men eerst het voorronde pro-
gramma. Bij wedstrijden als dit gaan 
de beste vijf door en die vliegen het 
finaleprogramma. Nog moeilijker,” 
lacht Rob Eikeboom van Modelvlieg-
sport Vereniging Almere (MVA). Hij 
zit in de landelijke commissie en 
is een van de organisatoren van dit 
toernooi. “We hebben hier elf deel-
nemers uit vier landen.”
Vijf juryleden beoordelen de vlucht. 
“Die geven aftrekpunten voor alles 
wat er fout gaat,” legt hij uit. “Om 
het eerlijk te maken valt per vlucht 
het hoogste en laagste cijfer af en de 
overige punten gaan als totaalscore 
naar de volgende ronde.”

Dit was een F3C-wedstrijd. F3C is een 
code die wordt gebruikt door een in-
ternationale commissie en het gaat 
om precisie airobatics, ofwel precisie-
vliegen in de lucht. “Het heet preci-
sie omdat je het op een bepaalde plek 
moet doen, voor de jury, op een be-
paalde hoogte en diameter.” De mo-
dellen zien er nog uit als een helikop-
ter, maar zijn specifiek ontwikkeld 
en aangepast voor dit type vliegen.
Sinds een jaar of drie, vier zijn deze 
heli’s uitgerust met elektrische ac-
cu’s. “Het vliegt makkelijker. Je hebt 
nu krachtiger motoren. Wat we nu 
doen, konden we vroeger met de 
brandstofmotoren niet. Je zat tegen 
een maximum van het vermogen 
aan. De elektrische aandrijving is 
drie tot vier keer zo groot.” Met een 
volle accu kan een vlucht worden ge-
maakt. Daarom hebben de vliegers 
een generator mee om de accu’s met-
een weer op te laden.
Het is een unieke wedstrijd, want het 
is nog nooit gebeurd dat een interna-

tionale F3C wedstrijd in Nederland 
wordt gehouden. Andere jaren vin-
den de wedstrijden in het buitenland 
plaats. “We hebben elk jaar afwis-
selend of een wereldkampioenschap 
of een europees kampioenschap. Dit 
jaar zou er een europees kampioen-
schap zijn in Italië, maar die is niet 
doorgegaan.” Ze bedachten een euro-
cup als alternatief en dan in verschil-
lende landen af en toe een wedstrijd. 
Er worden dit jaar vier wedstrijden 
gehouden, afwisselend in Nederland, 
Engeland, België en Frankrijk.
In Toldijk werd het onverwacht een 
spannende competitie. “Want er 
zijn nu al mensen die normaal niet 
zo hoog eindigen, maar dit weekend 
exceptioneel goed presteren. Om te 
kunnen winnen moet je veel oefe-
nen, veel vliegen.” De Engelsman 
Stephen Roberts hoort bij de top vijf 
van de wereld. Hij maakte prachtige 
vluchten en behaalde van alle deelne-
mers dit weekend het hoogst aantal 
punten.

Modelhelikopters beleven sportief 
wedstrijdweekend in Toldijk
Toldijk - Op zaterdag 14 en zon-
dag 15 juni kwamen deelnemers 
uit België, Frankrijk, Engeland 
en Nederland met hun F3C mo-
delhelikopters naar de Achter-
hoek om deel te nemen aan de 
vierlandenwedstrijd. Een stuk 
land aan de Wolfsstraat, beho-
rend bij Vleesboerderij Garritsen 
bleek zeer geschikt voor deze bij-
zondere competitie.

Engelsman Stephen Roberts behaalde de hoogste score met zijn vlucht.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Op woensdagavond 25 juni 
vanaf 19.00 uur vieren wij 
in al onze 40 Tuunte-winkels 
alvast vakantie met jou en 
je vriendinnen, buurvrouw, 
zussen of collega’s. Heerlijk 
een hele avond tijd voor je-
zelf. Kwalitijd voor elkaar, 
om rustig te shoppen, proe-
ven, stylen, make-uppen, ge-
nieten. Onder de parasol, met 
zomerhoed en zonnebril!

Zomernagellak
Elk filiaal heeft z’n eigen zo-
merse activiteiten gepland: 
teen- of vingernagels laten 
lakken in mooie zomerse 
kleuren, vrijblijvend vakan-
tieadvies van reisconsulentes, 
tips voor vakantiemake-up en 
veilig zonnen en natuurlijk 
Tuunte-advies op maat voor 
jouw ideale zomerse vakan-
tieoutfit. 

Op www.tuuntetijd.nl vind je 
de VakantieTijd-activiteiten 
van al onze winkels. Daar 
kun je je ook aanmelden om 
zeker te zijn van een plekje.

Lekkers
Voor vriendinnen, buurvrou-
wen, collega’s en zussen valt 
er op deze avonden veel te be-
leven. Ze krijgen uitgebreid 
de tijd om de nieuwe voor-
jaarscollectie te bekijken, te 
passen en leuke combinaties 
te zoeken. Uiteraard denkt 
het Tuunte-team ook aan de 
inwendige mens. Koffie, thee, 
sapjes en hapjes maken zo’n 
vrolijke vriendinnenvakantie-
avond compleet.

- Advertorial -

VakantieTijd bij Tuunte
Het duurt nog eventjes: de vakantieperiode. Maar van 
Tuunte mag iedereen het hele jaar door ‘vakantaseren’: 
naar hartenlust fantaseren over vakantie, tropische eilan-
den, droombestemmingen. Op 25 juni viert Tuunte in alle 
40 filialen en in samenwerking met lokale collega-onder-
nemers alvast vakantie.

Op deze dag beleven kinderen 
(en volwassenen) uiteenlopen-
de modderactiviteiten met de 
bedoeling om dichterbij hun 
omgeving en bij de natuur 
te komen. Vies worden van 
modder hoort erbij. Niet al-
leen goed voor de ervaring en 
de beleving, maar vooral ook 
voor veel plezier en genieten. 
Niet verwonderlijk dus dat er 
ook dit jaar naar verwachting 
ruim 60.000 kinderen mee-

doen aan de Nationale Mod-
derDag. 
Vanuit haar maatschappe-
lijke betrokkenheid is Aviko 
partner geworden van Mod-
derdag en ondersteunt op 
de achtergrond dit initiatief. 
Aardappelverwerker Aviko 
is wereldwijd actief in meer 
dan 100 landen en daarmee is 
Aviko de grootste verwerker 
van aardappelen van Europe-
se origine. Aviko wil ook aan 

haar maatschappelijke be-
trokkenheid invulling geven. 
Met haar verbondenheid met 
de natuur realiseert Aviko 
zich dat ze een verantwoor-
delijkheid hebben om die na-
tuur aan volgende generaties 
door te geven. 

Tijdens ModderDag ontdek-
ken kinderen én volwasse-
nen wat modder is, hoe je 
er mee kunt spelen en wat 
de aarde betekent voor ons 
dagelijkse leven. De link met 
de grond waarin onze aardap-
pelen worden geteeld is dan 
natuurlijk snel gelegd. Voor 
meer informatie bezoekt u 
www.modderdag.nl en www.
facebook.com/ModderDag.

Aviko is partner van ModderDag
Steenderen - Het devies van Modderdag “Vies worden 
mag op Modderdag!” Spelen met zand, modder en water: 
veel gelukkiger kun je kinderen niet maken. Wedstrij-
den wie het verst kan glijden of de hoogste moddertoren 
kan maken, heksensoep brouwen, bouwen en graven 
met kranen of je blote handen, modderbaden; alles is 
mogelijk 27 juni op ModderDag!

STUUR UW PERSBERICHT NAAR REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.

Hengel ze binnen!
voordeel in en uit Hengelo

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.
Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Hengelo gld

SLIMBELLY
Lokale vetverbranding 

tot 8 cm minder 
buikomvang in 4 weken tijd.

4+2 
weken 
gratis

NU

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), 
T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  

* Actie geldig tot en met 30 juni 2014

OP=OPactie
JUNI

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39  
info@goossensatomica.nl
www.goossensatomica.nl

Dames zomer-, 
fleece- en softshell 

jassen 

Heren zomer-, 
fleece- en 

softshell jassen

25% 
korting

* Actie geldig tot en met 30 juni 2014

OP=OPactie
JUNI

Nu voor

Bellagio aluminium tuinset
4 santiago stoelen en tafel florence 180x100  

€ 699,- 

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39  
info@goossensatomica.nl
www.goossensatomica.nl Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Hengelo gld WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), 
T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL  

BOOTCAMP
In groepsverband conditionele- 

en spierverstevigende 
oefeningen in de omgeving. 

IS BEGONNEN!

KOOPJES

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

WIJ HEBBEN REKKEN VOL

ONZE
OPRUIMING korting op alles

30 tot 70%
Merken: Expresso. Betty Barclay, Summum, Scarva, 
                    Frank Walder, Donna Dura, Poools, Rosner, 
                    Roberto Sarto, Sandwich, Taifun, Nickjean.

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

Opheffings 
uitverkoop

PROFITEER NU!
OP=OP

30 TOT 70% 
KORTING
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Grote kanshebbers voor de overwin-
ning in deze klasse zijn Jack Miller, 
Alex Marquez en Romano Fenati. 
Naast de Moto3 komen ook de Moto2 
en MotoGP in actie. De toppers Mikka 
Kallio, Esteve Rabat staan bovenaan 
de lijst in de Moto2 en zij zijn dan 
ook kanshebbers voor de overwin-
ning. Marc Marquez, Valentino Rossi, 
Jorge Lorenzo en Dani Pedrosa zullen 
elkaar niets cadeau geven in de Mo-
toGP. De Moto3, Moto2 en MotoGP 
hebben zaterdag hun wedstrijden, 
evenals de Redbull Rookies Cup en de 
ONK Supersport die van start gaan in 
het bijprogramma.
Cliff Kloots, Wesley ten Tusscher, 
Rob Hartog en Performance Racing 
Achterhoek coureur Joey den Besten 
komen uit in het ONK Supersport 
kampioenschap. Ook staan de WK 
Sidecars op het programma. Daar 
staan onze lokale deelnemers Marcel 
en Erik Ritzer aan de start. Zij kregen 
een aantal dagen geleden toestem-
ming van de KNMV om te mogen 

rijden tijdens de WK wedstrijd op 
Assen. De race in de Sidecars zal ech-
ter niet op zaterdag gereden worden 
maar op vrijdag laat in de middag. 
Voorafgaand aan de WK wedstrijd 
in Assen hebben ze al gereden in de 
buurt van Dresden op het circuit van 
Oschersleben. Daar werd een wed-
strijd gereden voor het ONK. Deze 
race zien ze als een training voor 
Assen waar ze naar behoren willen 
presteren. Echter, wonderen mag je 
van Sidecar Team Ritzer nog niet ver-
wachten, het duo rijdt nog maar een 
jaar samen en leert nog van elke race. 
Zij hopen in het middenveld te kun-
nen eindigen al beseffen ze wel dat 
het haast onmogelijk zal zijn. Hun 
dank gaat uit naar de lokale sponsors 
die het mede mogelijk maken dat ze 
aan de start kunnen verschijnen bij 

deze wedstrijd. 
De Engels / Franse combinatie Tim 
Reeves en Gregory Cluzel zijn de 
grootste kanshebbers voor de winst 
in de Sidecar categorie. Van de Ne-
derlanders Bennie Streuer en Geert 
Koerts mogen we ook verwachten dat 
ze voorin rijden. De vele trouwe sup-
porters uit de gemeente Bronckhorst 
zullen dan ook kunnen genieten van 
de lokale rijders en Hamove leden die 
aan de start komen bij de 84e Dutch 
TT. Het Performance Racing Achter-
hoek en Sidecar Team Ritzer wenst 
dan ook iedere bezoeker mooie dagen 
tijdens de Dutch TT. 
De trainingen worden gereden op 
donderdag en vrijdag, de races op za-
terdag, met uitzondering van het WK 
Sidecars die op vrijdag aan de start 
komen.

Hamove leden aan de start bij Dutch TT
Bronckhorst - Aankomende week 
wordt op het TT Circuit Assen de 
84e Dutch TT gereden. Hamove 
Grand-Prix rijder Scott Deroue 
komt daar uit op de Moto3 ma-
chine van het Roelof Wanninge 
Team. Deroue, vorig jaar nog 
rijdend in de Redbull Rookies 
Cup en winnaar van een aantal 
races, komt dit jaar uit in het 
WK. Deroue laat af en toe leuke 
dingen zien maar dat heeft nog 
niet geresulteerd in punten. Hij 
liet een paar weken geleden bij 
de persconferentie van de Dutch 
TT weten er alles aan te doen om 
zich in de kijker te rijden. Hope-
lijk lukt het dit jeugdige talent 
om een of twee punten mee naar 
huis te nemen.

Sidecar Team Ritzer.  Foto: Henk Teerink.

Op plaats 1 eindigde deze avond: 
Emmy Stegeman & Joop ten Holder 
met 58,15%; 2. Leni Meijerink & Dick 
Wijers 58,14% (heel dicht bij elkaar!); 
3. Erica Schut & Marijke Hilderink 
57,33%. 

De komende 26 juni wordt er nog op
de vaste locatie gespeeld: Café ‘Den 
Bremer’ Zutphen Emmerikseweg 37 
te Toldijk. Bridgeclub Bronkhorst is 
blij met het grote aantal gastspelers
en nodigt u, van harte uit om ook
bij hen te komen spelen. In de Ach-
terhoekagenda van deze krant staat 
wanneer en waar zij deze zomer brid-
gen. U hoeft zich niet van te voren op
te geven, wel vragen zij u, zich tussen
19.00 uur en 19.15 uur als paar, in de
zaal te melden.

Bridgen in Toldijk
Bronkhorst - Uitslag van de der-
de zomer competitieavond van 
Bridgeclub Bronkhorst. Met 21 
paren was het gezellig spelen en 
de prijsjes waren ook nu weer 
mooi bij elkaar gezocht.

Dus kom met het hele gezin want 
je hoeft zelf niet te koken, kinderen 
kunnen onbeperkt spelen en het 
is beregezellig. Op het terrein van 
Kinderboerderij Feltsigt is het Koen 
Kampioen voetbalveld weer geopend, 
waar naar hartelust kan worden ge-
voetbald en bij vijf benutte penalty’s 
heb je een contract verdiend van FC 
stark (de profclub in de boekenserie) 
wat wellicht jouw voetbalcarrière 
kan verbeteren en tot misschien wel 
het Nederlands elftal kan leiden. 
Naast het voetbalveld is er ook nog 
de mogelijkheid tot gaatje schieten 
en rondje ‘bal aan de voet’ op snel-
heid, ook hierbij is een contract te 
verdienen bij goede prestaties.

Bij het spelonderdeel ’bal aan de voet’ 
komen de jonge voetballers langs de 

weilanden waar de schapen in lopen
die vorige week nog weer lammeren
hebben gekregen en hier en daar 
loopt een kip met kuikens of een 
eend met jongen. Ook op het par-
cours van dit spelonderdeel bevindt
zich de wei waar de koe kalveren in
lopen. Deze kalveren zijn nog erg jong
dus heel mooi om naar te kijken. Bij
elke diersoort staan info bordjes met
wetenswaardigheden over het desbe-
treffende vee in het Nederlands en in
het Achterhoeks. Noteer in uw agen-
da: zaterdag 28 juni om 18:00 uur of
zondag 29 juni om 18:00 uur voetbal
kijken bij Feltsigt (toegang gratis). 
Voor meer info over dit of andere ac-
tiviteiten (zoals maïsdoolhof en het 
boerenlandpad) kijk dan op facebook
van Feltsigt onder www.feltsigt.nl of
bel 0575 462828.

Kinderboerderij Feltsigt 
goes Brasil

Bekveld - Vanaf woensdag 25 juni zal Kinderboerderij Feltsigt hele-
maal in het teken van het Nederlandse elftal staan door middel van
de totale aankleding van het terrein, de kantine en diverse activiteiten
daaromheen. Zo is er de mogelijkheid om de eerstvolgende wedstrijd
van Oranje te kijken in de kantine van Feltsigt onder het genot van
een hapje en een drankje en desgewenst eten van de kleine kaart.

Eelco Schuijl is geboren en getogen in 
het stadje Borculo. Al op zeer jonge 
leeftijd had hij een passie voor mu-
ziek en begeleidde hij op orgel de ge-
meentezang in de kerk in het nabu-
rige dorpje Geesteren. Eelco: “Niet zo 
verwonderlijk dat ik graag naar het 
conservatorium wilde. Ging uiteinde-
lijk niet door, het was nogal ondui-
delijk of er in de toekomst wel vraag 
was voor een beroep in de muziek-
wereld. Uiteindelijk ben ik in Delft 
architectuur gaan studeren en ben 
ik inmiddels met heel veel plezier 
architect. Met daarbij een voorkeur 
om bijvoorbeeld van oude gebouwen, 
oude pakhuizen e.d. mooie woningen 
te maken. Als ik zie hoe Peter Hoef-
nagels destijds deze molen in Linde 
tot een prachtig theater heeft laten 
verbouwen, geeft mij dat een goed 
gevoel”, zo zegt hij.
Het invullen van zijn vrije tijd, naast 
het vak van architect, was voor Eelco 
Schuijl duidelijk: muziek maken. Dat 
deed hij bijvoorbeeld als accordeonist 
en pianist in de showband “Gewoon 
Jansen”. Optredens in grote en kleine 
feesttenten, Eelco vond het prachtig. 
Tegenwoordig treedt hij circa zestig 

keer per jaar op, veelal samen met 
zangeres Anja den Bakkker als duo 
“Buitengewoon”. Tuinfeesten, brui-
loften en partijen of muzikale bege-
leiding bij uitvaarten. Eelco Schuijl: 
“Door het optreden met Anja maakte 
ik ook kennis met het “Theater On-
der de Molen”, een theater waaraan 
ik inmiddels mijn hart heb verpand. 
Toen mij werd gevraagd de program-
mering over te nemen, heb ik onmid-
dellijk “ja” gezegd.

Mijn insteek? Het publiek verschil-
lende soorten muziek te laten horen. 
Wat dat betreft hebben wij hier in de 
regio veel talenten. Daarnaast willen 
we ook, indien financieel haalbaar, 
landelijke artiesten hier naar toe ha-

len. Zo is dit theater natuurlijk een 
fantastische plek voor het houden 
van try- outs. In feite willen we een 
breed scala aan activiteiten organise-
ren: zang, cabaret, voordrachten e.d. 
Ik ga dit werk louter op vrijwillige 
basis doen, bijgestaan door circa 20 
zeer enthousiaste vrijwilligers, die 
net als ik van mening zijn dat het 
Theater Onder de Molen moet blijven 
voortbestaan. Ook willen we meer re-
clame maken in de omgeving. Voor 
bezoekers uit Vorden, Hengelo, Ruur-
lo, Zutphen, Borculo, Doetinchem is 
Theater Onder de Molken vrijwel 
“om de hoek”, zo zegt Eelco Schuijl 
die wat betreft de activiteiten voor de 
komende maanden wijst op de web-
site www.theateronderdemolen.nl.

Eelco Schuijl nieuwe 
 programmeur TOM
Vorden - Eelco Schuijl gaat vanaf 
heden de programmering van 
Theater Onder de Molen over-
nemen van Josée van der Staak. 
Laatstgenoemde heeft onlangs te 
kennen gegeven te willen stop-
pen met haar activiteiten. Eelco 
Schuijl gaat het overigens niet 
alleen doen, hij wordt terzijde 
gestaan door de in het buurt-
schap Linde wonende René van 
der Veer. Deze was in het verle-
den o.m. werkzaam als producer 
van het Radio 1 journaal en heeft 
daardoor nogal wat connecties 
in het ‘Hilversumse’, wat volgens 
Eelco Schuijl een pré is bij het 
aantrekken van landelijk beken-
de artiesten.

Eelco Schuijl achter de piano in Theater Onder de Molen

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
De duiven van PV De IJsselbode Steen-
deren vlogen op zaterdag 21 juni van-
af St. Quentin (ca 320 km). Ze werden 
gelost om 8.15 uur met een noord-
westenwind. De snelste duif werd ge-
klokt door Ria Luesink om 12.23 uur. 
Uitslag: 1-4-7-10 Ria Luesink, 2-3-6-8-
9H. Dieks, 5 G. Kelderman.

PV VORDEN 
Dit weekend stonden drie vluchten 
op het programma. Eendaagse fond-
vlucht vanuit Bourges, 625 km, snel-
heid was 71 km/uur. Slechts twee 
leden wisten punten te vergaren. 
Uitslag: 1-3-4-7-8 H.B.M. Hoksbergen, 
2-5-6-9-10 Ashley Eykelkamp.
De laatste vitessevlucht werd ge-
vlogen vanuit Quievrain, 265 km, 
snelheid 82 km/uur. Winnaar werd 

‘fond’specialist Martijn Schuerink.
Uitslag: 1-3-8 Martijn Schuerink, 2-7-
10 Ashley Eykelkamp, 4 H.B.M. Hoks-
bergen, 5-6-9 T.J. Berentsen. Vitesse
kampioen: T.J. Berentsen.
Tenslotte de overnacht fondvlucht 
vanuit Perigueux, 870 km. Gelost vrij-
dag 13.00 uur, snelheid 55 km/uur!
Uitslag: 1-2-3-4-6 Comb J Meijer en
Zn, 5 H. Stokkink, 7-8 Martijn Schue-
rink.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD
Zaterdag 21 juni de vitessevlucht 
vanuit Quievrain, 253 km. De duiven
werden gelost om 8.30 uur bij west-
noordwestenwind kracht 2. Snelste
duif haalde 1369 mpm. Uitslag: 1
L. Te Stroet, 3 S.E.J. Bergervoet, 4 R.
Koers, 14 E. Koers, 17 C. Te Stroet, 20
G. Duitshof.
Tweede vlucht van zaterdag vanuit
Bourges, 619 km. De 34 duiven wer-
den gelost om 7.00 uur. De snelste 
duif haalde 1169 mpm. Uitslag: 1 R.
Koers, 2 E. Koers, 6 G. Duitshof, 7 
Comb. Borneman, 9 A.H.J. Peters.

Duivenberichten 21 juni
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld.

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





Wendy Boerman, de moeder van 
Dylan, was dolblij met de aangepaste 
auto: “De oude was al 23 jaar oud en 
kwam dikwijl stil te staan. Op de snel-
weg is dat levensgevaarlijk, omdat ik 
niet met Dylan achter de vangrail kan 
komen.” De lichamelijk en geestelijk 
beperkte Dylan gaat dagelijks met 
een taxi naar dagverblijf Anneriet in 
Doetinchem, maar Wendy moet af 
en toe met hem naar het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis in Utrecht. Ook 
voor dagjes uit of als Dylan plotseling 
door haar zelf van school moet wor-
den opgehaald heeft ze een betrouw-
bare rolstoelauto nodig. Deze Renault 
Express is omgebouwd en aangepast 
door Lucky Sale met vestigingen in 
Kaatsheuvel en Borculo. Het inrijden 
gaat nu veel gemakkelijker, net als 
het vastmaken in de gordels. Ook is 
Wendy erg blij met kleine luxe din-
gen zoals een aanjager en zonwering. 
Eigenaar van Lucky Sale, Luuk van 
Beurden, heeft wat van de prijs afge-
daan, zodat het voor Stichting Litania 
haalbaar was deze auto aan Wendy 
cadeau te doen.
 De autistische Yannick Rietman 
was niet minder blij met de televisie 
die hij aangeboden kreeg, hij kreeg 
er zelfs nog een aantal speakers bij. 
Het oude toestel functioneerde niet 
goed meer. Nu kan hij ook weer beter 
dvd’s kijken en op de X-Box spelen.
 Stichting Litania bestaat sinds de 
zomer van 2011. Begonnen met 
rommelmarkten naast bakker Hek-
kelman kregen ze de kans om een 
charity shop te beginnen in het pand 
van Winters aan de Spalstraat, dat al 
zes jaar leeg stond. Ze kwamen met 

Anton Winters overeen dat ze geen 
huur, maar alleen stroom en water 
hoefden te betalen, totdat het pand 
eventueel verkocht wordt. Ze zijn be-
gonnen met de zolders van familiele-
den en buurt leeg te halen. Inmiddels 
is de winkel een begrip, geopend op 
vrijdag en zaterdag en komen steeds 
meer mensen hun spullen brengen, 
bij voorkeur op zaterdag.
 Oprichtster van de stichting is Petra 
Blom, moeder van de gehandicapte 
Litania, die eerder een rolstoelfiets 
kreeg door de verkoop van tweede-
hands spullen. Ze herkende precies 
hoe Wendy zich voelde: “Ook ik heb 
ooit met pech stilgestaan op de snel-
weg. In het schrijnende geval van 
Wendy wilden we direct helpen. De 
gemeente wil wel wat doen met aan-

passingen, maar heeft als eis dat een 
auto niet ouder mag zijn dan zeven 
jaar. Die kost €15.000 en dat kunnen 
de meeste mensen niet bekostigen.
 De winkel draait gelukkig fantastisch 
onder leiding van Marja Kremer. We 
hebben al veel voor de school van Li-
tania kunnen doen. Voor Mariendael 
hebben we een waterbed, lesmateri-
aal en een schoolreisje kunnen rege-
len.”
 Litania gaat op deze voet verder. Zij 
zien graag nieuwe aanvragen voor 
hulpmiddelen voor gehandicapte 
kinderen onder de 18 jaar uit Bronck-
horst en omgeving tegemoet. Voor 
meer informatie over aanvragen of 
donaties kan men terecht op www.
litania.webs.com, via litaniablom@
gmail.com of in de winkel.

Stichting Litania biedt rolstoel-
auto en tv aan
Hengelo - De nog jonge Stichting 
Litania kon voor het eerst aan-
vragen om hulp bij gehandicapte 
kinderen honoreren. Dylan Boer-
man (13) en Yannick Rietman (11) 
kregen tot hun grote verrassing 
een aangepaste auto en een tele-
visie aangeboden.

Litania (midden) is dolblij een rolstoelauto en televisie aan Dylan (links) en Yannick (rechts) 
te kunnen geven.

Wellicht kunnen ze veel meer voor 
elkaar betekenen dan vaak op het 
eerste gezicht wordt gedacht. Doel 
van de avond is dan ook de saamho-
righeid en samenwerking in Hengelo 
te stimuleren.
Daarom is op maandag 30 juni het 
Feest voor Ondernemers – Made in 
Hengelo. Een mooie informele ge-
legenheid om contacten te leggen, 
maar bovenal een gezellig avondje! 
De avond is in De Radstake in Vars-
seveld en er rijdt een bus, die wordt 
aangeboden door de gemeente 
Bronckhorst. Het is niet alleen voor 
ondernemers/zzp’ers van bedrijven 
die in Hengelo gevestigd zijn, maar 
ook voor Hengeloërs die elders een 
bedrijf hebben of voor bestuursleden 
van verenigingen. Mochten zij geen 
uitnodiging ontvangen hebben, kun-
nen ze zich alsnog aanmelden via 
info@martinehairenbeauty of telefo-
nisch 0575-465715.

Hengelose Toppers 
in Feest voor 
Ondernemers
Hengelo - Vier ondernemende dames uit Hengelo wilden wat organi-
seren om de collega-ondernemers in een andere feestelijke setting te
ontmoeten. José Langeler, Hanneke Langeler, Jessi Frederiks en Mar-
tine Hendriksen vonden dat ze wel veel bedrijven kennen, maar soms
niet weten welke persoon er achter de onderneming staat.

Wat de kinderen gelijk opviel was dat 
Bob de Bouwer en de metselaar hun 
bouwhelmen waren vergeten. Geluk-
kig hadden de kinderen er nog twee 
over die Bob de Bouwer en de metse-
laar op konden zetten! Daarna kon-
den ze eindelijk beginnen met het 
bouwen aan de nieuwe peuterplus.
De metselaar liet eerst aan de kinde-
ren zien hoe cement gemaakt wordt. 
Daarna werden de stenen op elkaar 
gemetseld en kregen ze al een klein 
muurtje; net zoals de nieuwe peu-
terplus die nu gebouwd wordt. De 
kinderen wilden natuurlijk Bob de 
Bouwer helpen en ze hadden dan ook 

allemaal een bouwhelm op. De kinde-
ren konden al goed metselen met de
stenen en het cement. Ook waren ze
druk met de timmerman; hout zagen
en het hout aan elkaar timmeren. 

Na een drukke “bouwochtend” was
het tijd om binnen even wat te drin-
ken en te eten. Er werd afscheid ge-
nomen van Bob de Bouwer en de met-
selaar. De kinderen kregen een groot
applaus van Bob de Bouwer en de 
metselaar want ze hadden super goed
geholpen! Tevens kregen de kinderen
nog een cadeautje mee naar huis en
een echt bouwpotlood.

Markant kinderopvang Rozemarijn

Bob de Bouwer op 
bezoek bij de peuters

Hengelo - Op 11 juni kregen de peuters van Markant kinderopvang te
Hengelo bezoek van Bob de Bouwer en de metselaar. Dit paste goed
binnen het thema “verhuizen” waar de peuters mee bezig zijn, ter 
voorbereiding op de verhuizing naar de nieuwbouw aan de Rozen-
straat komende zomer.

‘’Hoe krijg je jongeren eerder het 
café binnen?’’ Dat is de vraag die 
zeven studenten zichzelf stelden in 
het kader van hun opleiding Media, 
Informatie en Communicatie. Doel is 
binnen acht weken een evenement 
op poten te zetten dat dit probleem 
verhelpt. Volgens de studenten een 
behoorlijke opgave: “De tijden zijn zo 
verschoven dat het moeilijk is jonge-
ren weer vroeg het café in te krijgen, 
iedereen is gewend laat op stap te 
gaan. Het is lastig een hele groep aan 
te spreken dit te veranderen doordat 
het in de loop der jaren een gewoonte 
is geworden”. 
Toch zien de studenten het positief 

in: “We hebben een mooie pubquiz 
samengesteld waarin jongeren in ver-
schillende teams de strijd met elkaar 
kunnen aangaan. Natuurlijk kunnen 
ze hier mooie prijzen mee winnen, 
zoals een strippenkaart waarmee 
goedkope drank kan worden ge-

kocht. Na de strijd om mooie prijzen 
wordt de avond afgesloten met een 
optreden van DJ Bacchie.” 
Kaarten zijn vanaf nu te koop bij Café 
de Zwaan in Hengelo voor slechts €6. 
Voor meer informatie zie: 
www.facebook.com/zwaanhengelo

Cafestival pakt 
uitgaansprobleem aan
Hengelo – Tegenwoordig lopen 
steeds meer kroegen tegen het 
probleem aan dat jongeren pas 
laat de uitgaansgelegenheid op-
zoeken. Hiervoor hebben zeven 
studenten van het Saxion te En-
schede een oplossing bedacht: 
Cafestival. De stapavond voor 
jongeren in Hengelo Gld. begint 
op 28 juni al om 20.30 met een zo-
merse pubquiz bij Café de Zwaan. 
Als afsluiter staat een spetterend 
optreden van DJ Bacchie op het 
programma.

Marte Luesink heeft vorig jaar haar 
C diploma gehaald met haar alt saxo-
foon. Aanstaande zaterdag doet ze in 
Twello een gedeelte van het D exa-
men. Het openbare gedeelte, dus voor 
iedereen toegankelijk, hetgeen ook 

een verplicht onderdeel is van het 
examen, vindt op de repetitieavond 
plaats. Marte zal het muziekstuk 
“Spanish Dance” van Carl Wittrock 
ten gehore brengen en de harmonie 
zal haar daarbij begeleiden. 

Nienke Enzerink speelt dwarsfluit. 
Bij haar zal die avond het hele D exa-
men afgenomen worden. De harmo-
nie zal haar begeleiden bij “Rhapsody 
for flute” van Stephen Bulla. 
Nog nooit heeft een muzikant van 
Crescendo een D examen gedaan, 
nu zijn het er maar liefst twee. De 
muziekvereniging Crescendo wenst 
Marte en Nienke veel succes.

Muzikanten van Crescendo Hengelo doen 
openbaar muziekexamen D
Hengelo - Dinsdagavond 1 juli om 19:00 uur is het zover. Dan doen 
twee muzikanten van muziekvereniging Crescendo Hengelo hun D 
examen.

STUUR UW PERSBERICHT NAAR 

REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.
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Deze keer is de goed gevulde kist 
met Achterhoekse streekproducten in 
Ruurlo terecht gekomen.

Midden in het dorp, aan de Dorpsstraat 
23, werd de kist door Jan Marinissen van 
Weevers Grafi media uitgereikt aan Bert 
Stegeman, eigenaar van het gelijknamige 
installatiebedrijf. Bert is een echte Reurlsen. 
Hij toonde zich verrast en blij met al dat 
lekkers uit volgens hem (en ons) ‘de mooiste 
streek van Nederland’

Wij van Weevers waren eveneens 
aangenaam verrast want bij de ontvangst in 
de kantine van het bedrijf liepen we tegen 
Henk en Fred aan. Met deze ´heren´ zijn we 
iedere maand met veel plezier in de weer, 
het is een aanwinst voor alle installateurs in 
Nederland. Zie www.henkenfred.nl.

Om net als Bert Stegeman in aanmerking te komen voor deze mand met 
(h)eerlijke Achterhoekse producten hoeft u alleen naar de website van 
Winnen met Weevers te gaan, op de button ‘e-mail en win’ te klikken en uw 
gegevens in te vullen.

Ga dus gauw naar www.winnenmetweevers.nl om kans te maken!

WAT EEN HEERLIJKE MAANDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

In al zijn voortvarendheid wilde het (oude) 
college alvast een stap zetten richting ophef-
fing van de OBS De Bongerd in Hoog Kep-
pel. Wat is het geval? Stichting IJsselgraaf, 
de bestuurder van de openbare scholen in 
Bronckhorst, had voortvarend besloten om 
de scholen in Hummelo, De Woordhof en 
De Bongerd te laten fuseren. Dit zonder toe-
stemming van de Medezeggenschapsraad 
(MR) van De Bongerd. Dat is op zich al opmer-
kelijk. Voor een fusie is het goed gebruik dat 
beide partijen hiermee in kunnen stemmen. 
Vervolgens vraagt Stichting IJsselgraaf de 
gemeente te besluiten om, als de fusie door-
gaat De Bongerd, niet over te willen nemen. 
De MR van De Bongerd besluit daarop be-
zwaar aan te tekenen tegen het fusiebesluit. 
Het voormalige college stelt vervolgens de 
gemeenteraad voor om, voordat een officiële 
bezwarencommissie een definitief oordeel 
heeft gegeven, alvast te besluiten de school 
in Hoog Keppel niet over te willen nemen. 
Gelukkig steekt een meerderheid van de raad 
hier een stokje voor en besluit in afwachting 

van het besluit van de bezwarencommissie 
dit voorstel niet te behandelen. En wat blijkt 
nu? De MR van De Bongerd krijgt volledig ge-
lijk van de bezwarencommissie en het snode 
plan van de IJsselgraaf en het college kan 
van tafel. Burgerinitiatief, kleinschaligheid 
loont. Niet altijd maar hier wel. Chapeau.
En nu komt de discussie in volle gang bij de 
dorpsschool in Velswijk. Dit is ook een open-
bare school van St. De IJsselgraaf. Ook daar 
staan de bewoners voor handhaven van de 
school op korte termijn en vindt dezelfde 
Stichting IJsselgraaf dat de school zo snel 
mogelijk dicht moet. Dat er voor de lange-
re termijn iets moet gebeuren is duidelijk, 
maar op korte termijn sluiten is een slechte 
zaak en zeker niet op de manier waarop tot 
op heden met de betrokken ouders is gecom-
municeerd. We blijven dit proces kritisch 
volgen.

Burgerinitiatief loont

Sinds enkele maanden heeft Bronckhorst 
een nieuwe coalitie. Met een nieuw coalitie-
akkoord. Daarin staat t.a.v. handhaving het 
volgende vermeld: 
“Veiligheid en handhaving zijn taken van de 
gemeente die de inwoner direct raken. De co-
alitie wil hier komen tot een kwaliteitsverbe-
tering. Dit onderwerp leent zich dan ook om 
in samenwerking met inwoners verder in te 
vullen.”
Ook de VVD-fractie is van mening dat er hier 
en daar nog wat te verbeteren valt en is blij 
dat de nieuwe coalitie dat ook zo ziet. Enkele 
actuele voorbeelden:
Een tuinkasje in de stad Bronkhorst is geheel 
vernieuwd en daarbij iets vergroot. Was het 
kasje alleen gerenoveerd, dan was er niets 
aan de hand geweest, maar nu zeggen de re-
gels dat het zo niet kan. Waar hebben we het 
over? De VVD-fractie vindt het belangrijk om 
gewoon met de burger in gesprek te gaan en 
samen te zoeken naar passende oplossingen 
c.q. maatwerk te leveren.
Recreatiewoningen mogen niet langer dan 
zes maanden aan één stuk door dezelfde 
persoon bewoond worden. Daar zijn ze niet 
voor bedoeld. Terecht. Maar om dan bij een 

constatering van een 
overtreding direct 
met een dwangsom te 
dreigen in plaats van 
met de persoon in 
kwestie naar een op-
lossing te zoeken, vin-
den wij een verkeerde 
handelswijze. Mensen worden uit onze ge-
meente weggejaagd, terwijl wij ze, met het 
oog op de krimp, graag hier (in een reguliere 
woning) willen houden.
Burgers zijn verplicht om hun restafval 
d.m.v. de grijze container aan te bieden. Men-
sen met een bedrijf hebben veelal ook een be-
drijfscontainer. De afvoerkosten van dat afval 
liggen veel lager, waardoor men daar soms 
ook gebruik van maakt. (Duidelijk is dat de 
gemeente in deze te duur is en dat het goed-
koper kan!) Gaat de gemeente hierop hand-
haven? Zo ja, dan vragen wij ons af hoeveel 
ambtelijke capaciteit wij nog teveel hebben, 
als men daar nog tijd voor heeft!
Ja, inderdaad, een zekere kwaliteitsverbete-
ring is bij de afdeling handhaving nog ge-
wenst! De VVD-fractie zal zich daar ook sterk 
voor maken.

Handhaving

Zoals bekend gaat er per 1 januari 2015 veel 
veranderen en krijgt de gemeente er een aantal 
belangrijke nieuwe taken bij. De verwachting 
is dat de gemeente dat beter kan dan provin-
cie en rijk omdat de gemeente de betrokken 
burgers veel beter kent. Het overdragen aan 
de gemeente gaat ook gepaard met (forse) be-
zuinigingen omdat de gemeente het ook effi-
ciënter moet kunnen. Een grote uitdaging dus.
Op de raadsagenda van 26 juni staat één van 
deze nieuwe taken, de uitvoering van de par-
ticipatiewet. Het uitgangspunt is dat iedere 
Nederlander naar vermogen deelneemt aan 
de samenleving. Bij de participatiewet wordt 
dan vooral gedoeld op werk. Iedereen moet 
dus proberen werk te vinden dat past bin-
nen zijn of haar mogelijkheden. Lukt dat niet 
of kan dat niet binnen normale mogelijk-
heden dan gaan we er vanuit dat er andere 
maatschappelijke participatie vorm krijgt. 
Hierbij kan b.v. gedacht worden aan vrijwil-
ligerswerk. Iedereen moet dus mee doen.
De nieuwe participatiewet wordt per 1 janu-
ari 2015 van kracht en er zijn al verschillende 
effecten zichtbaar. Zo zijn de “oude” sociale 
werkplaatsen al sterk aan het veranderen. 

Tot voor kort werd er 
veel werk naar de werk-
plaatsen gebracht en daar 
door de medewerkers uit-
gevoerd. Nu gaan de me-
dewerkers vaak naar de werkgevers toe om 
het werk ter plekke uit te voeren (denk o.a. 
aan de groenvoorziening). We noemen dat 
detacheren, de medewerkers zijn dan nog in 
dienst van de werkplaats. Op termijn moe-
ten de medewerkers in dienst komen van de 
werkgevers. In veel gevallen zal de gemeen-
te dan nog een deel van het salaris betalen.
De nieuwe participatiewet brengt dus grote 
veranderingen met zich mee. Veranderin-
gen voor de burgers en veranderingen voor 
de gemeente Bronckhorst. Uiteraard moet 
de gemeente bij het voorbereiden en uit-
voeren van de plannen samenwerken met 
een heleboel partijen en zeker ook met de 
andere gemeenten in de Achterhoek. Toch 
moet het belang van de burgers van Bronck-
horst voorop staan. Dat in de gaten hou-
den zien wij als CDA dan ook als onze taak.

Fractie CDA

Participatie

Iedereen is het over drie dingen eens. Aller-
eerst: onze regio krimpt en het aantal kinde-
ren daalt. Ten tweede: die krimp is nauwelijks 
door ons te beïnvloeden maar we moeten 
daar wel actief op inspelen. Tenslotte: Voor 
iedere basisschool is er een ondergrens van 
het aantal leerlingen om de kwaliteit in stand 
te houden. Soms moeten daarom keuzes ge-
maakt worden: Het is niet meer haalbaar onze 
school in deze vorm open te houden. Die keu-
zes zijn pijnlijk. Bewoners van Bronckhorst 
kunnen van de gemeente verwachten dat zij 
zorgen voor goed onderwijs met een goede 
spreiding over de gemeente: Goed onderwijs 
bereikbaar voor alle kinderen in alle kernen! 
Ook mogen zij verwachten dat dit gebeurt 
op een goede manier: in alle openheid, goed 
naar elkaar luisterend en open staand voor el-
kaars grieven en oplossingen. De PvdA vindt 

dit de enige juiste manier. Wij willen geen 
juridisering; dat kan erg veel geld en energie 
kosten. En dit levert vaak geen of slechts een 
tijdelijke oplossing op. Wij willen ook geen 
verwachtingen wekken dat de school met ac-
tie-voeren wel open gehouden kan worden. U 
kunt van het college van CDA, D’66 en PvdA 
verwachten dat zij een actieve rol speelt in dit 
proces. Het college gaat in open dialoog met 
alle betrokkenen, ouders en schoolbesturen 
voor tot een zo goed mogelijke oplossing. De 
PvdA heeft daar vertrouwen in. En volgt dit 
kritisch.

Samen Scholen in Bronckhorst

De kosten van onderhoud en beheer 
van wegen is onderzocht door de Reken-
kamercommissie. Dit is een onafhan-
kelijk adviseur van de gemeenteraad.
Nu heeft de Rekenkamercommissie in zijn 
advies geconstateerd, dat de gemeenteraad 
niet over de informatie kan beschikken om 
zijn kaderstellende en controlerende rol goed 
te kunnen invullen. Juist is het van belang 
om te weten op welk kwaliteitsniveau het on-
derhoud plaats vindt en wat wij als gemeen-
teraad hierin belangrijk vinden. Willen wij 
als raad een zes of een acht voor wegen en zo 
ja wat kost ons dat als inwoners. Het college 
biedt ons dit niet en daardoor zijn wij niet in 
staat om een goede norm voor wegenonder-
houd aan te geven. En als je dat als gemeen-
teraad niet kunt hoe wil je dan controleren. 
Dus de gemeenteraad staat hier buitenspel.
Het college vindt het prima zo en stelt voor het 
onderzoek van de Rekenkamercommissie en 
het advies voor kennisgeving aan te nemen en 
juist de reactie van het college vast te stellen.
Onze fractie gaat daar niet in mee. Wij willen 
onze kaderstellende en controlerende rol niet 
weggeven. Dus het college zal naar ons oor-
deel invulling moeten geven aan het rapport 

van de Rekenkamercommissie. Dan kunnen 
wij u als inwoner ook duidelijk maken hoe 
het onderhoud en beheer van wegen plaats 
vindt en waarom wij op basis van kosten (dus 
uw portemonnee) vinden dat het onderhoud 
op een niveau van een zes of een acht moet 
plaats vinden. Dan kunnen door de gemeen-
teraad echte keuzes worden gemaakt die wij 
kunnen onderbouwen. Dat zal deze week 
door ons in de raadsvergadering worden in-
gebracht.

Transparant zijn is een keuze

Het zal weinig mensen zijn ontgaan dat er 
in 2015 grote veranderingen staan te ge-
beuren op sociaal terrein. Het gaat om 
de jeugdhulp, de zorg voor mensen met 
een beperking en het vinden van passend 
werk. Op deze drie gebieden wordt alle be-
stuurlijke verantwoordelijkheid overgehe-
veld naar de gemeente. De gemeente kan 
en wil de uitvoering van dit omvangrijke 
takenpakket onmogelijk alleen dragen.
Meer dan ooit tevoren wordt daarom op 
onze inwoners een beroep gedaan om pro-
blemen op deze terreinen zo veel mogelijk 
in het eigen gezin, in de eigen omgeving aan 
te pakken. De gemeente ondersteunt hen 
daar waar nodig. Met het oog daarop wor-
den alvast sociale gebiedsteams geformeerd.
Gelukkig zijn er in Bronckhorst vrijwilligers 
te vinden die ook een helpende hand willen 
bieden. Zowel bij het verlenen van zorg als 
ook bij het organiseren van allerhande so-
ciale en culturele activiteiten. Voorbeelden 
daarvan zijn in alle dorpen te vinden, zoals 
vormen van dagbesteding en het aanbieden 
van uitstapjes om het isolement van alleen-
staande ouderen te doorbreken. Ook zijn er 
inwoners die zich inzetten om mantelzorgers 

voor enige tijd 
te ontlasten en 
daarmee “vrijaf” 
te geven van hun 
zware taak: drei-
gende overbelasting wordt daarmee voorko-
men. D66 vindt het van vitaal belang dat al 
deze vrijwilligers ondersteund worden door 
professionele werkers. Zoals bij het ontwik-
kelen en uitvoeren van allerlei nieuwe aan-
sprekende activiteiten, zoals repaircafés, 
waarbij kapotte spullen worden gerepareerd 
zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt 
– bovendien een milieuvriendelijk initiatief. 
En bijvoorbeeld met goede adviezen over het 
uitvoeren van zorgtaken voor anderen. Vrij-
willigers waren en zijn nog steeds volop actief 
bij de welzijnsorganisaties in alle kernen van 
Bronckhorst. De belangeloze inzet van hen 
allemaal blijft onmisbaar in goede samenwer-
king met beroepskrachten in de jeugdhulp-
verlening, in de dagelijkse zorg voor mensen 
met beperkte mogelijkheden en bij het vinden 
en behouden van betaald en onbetaald werk.

Arjan de Brouwer
Fractie D66

Samen sterk
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IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

IJssel
computerservice

*

*

d u r e  t i j d e n ?  g o e d k o p e r  t a n k e n !

firezone friday
Kijk voor meer informatie op www.firezone.nl (*Op sommige locaties kan deze korting op de landelijke adviesprijs reeds van toepassing zijn.)

10
cent per liter

iedere
vrijdag

korting* op diesel

15
cent per liter

korting* op benzine

extra hogekorting

nu ook voordelig 
tanken met uw 

XXImo-pas! 

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

Maandaanbieding JUNI
MEUBELACTIE
We maken ruimte voor onze 
nieuwe collectie meubelen in 
Hengelo Gld.. Daarom de hele 
maand juni diverse meubelen 
voor bodemprijzen!

Volg ons nu ook op

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Zaterdag 28 juni

Cafestival
met DJ BaceHie

PUB QUIZ 
VANAF 20.30 UUR

Uw afval is ons bestaan!Uw afval is ons bestaan!

Spoorstraat 78, 7261 AG Ruurlo, Tel. 0573 - 453945, Fax 0573 - 221366
info@heinhuis-ruurlo.nl  www.heinhuis.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag:

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 17.00 uur

Zaterdag

8.00 tot 12.00 uur

Voor al uw afvalstromenVoor al uw afvalstromen
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OERRR-KRACHTEN IN DE NATUUR
Ontdek je eigen OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Ben jij een lasser MIG/MAG op minimaal niveau 2 en 
kan jij volledig zelfstandig van tekening werken?

Lasser/Hechter m/v

Functieomschrijving
In deze functie ga je constructies hechten en aflassen. Het 
is hiervoor belangrijk dat je ervaring hebt met onder- en 
bovenhands lassen. Tevens is het belangrijk dat je lange 
lassen kunt leggen.

Ben jij een lasser MIG/MAG op minimaal niveau 2 en 
kan jij volledig zelfstandig van tekening werken?

Lasser MIG/MAG m/v

Wij vragen
- NIL lasopleiding niveau 2
- Tekening lezen 
- Snel beschikbaar

Ben jij een pionier als het gaat om nieuwe contacten 
aanboren?

Junior vertegenwoordiger technische 
producten m/v

Functieomschrijving
In deze functie ben je als vertegenwoordiger actief in het 
rayon midden- en zuid Nederland. Je maakt en plant je 
eigen afspraken met name bij nieuwe technische klanten. 
Voor inhoudelijk en technisch advies kun je een product-
specialist meenemen. Je bouwt aan een eigen netwerk 
en beheert je eigen prospects. Je bent niet bang om de 
telefoon te pakken en om ‘koude’ bezoeken af te leggen. 
Je ziet uitdaging in de successen die je haalt en kunt ook 
goed tegen weerstand.

Heb jij technische en commerciële kwaliteiten die je 
graag voor projecten wil inzetten?

Commercieel technisch medewerker 
projecten m/v

Functieomschrijving
In deze veelzijdige functie heb je veel contact met klanten 
en houd je je o.a. bezig met de werkvoorbereiding en 
planning van zowel kleine als grote projecten.

Ben jij een ervaren industrieel spuiter die ervaring 
heeft in houtbranche?

Industrieel spuiter m/v

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Goor zijn 
wij op zoek naar een ervaren industrieel spuiter. Het is 
belangrijk dat je ervaring hebt met het voorbewerken van 
houten materialen en het spuiten hiervan. Nauwkeurig 
werken is hierbij van groot belang.

Heb jij een afgeronde MBO werktuigbouwkunde oplei-
ding en ben je per direct beschikbaar?

Junior Tekenaar m/v

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever zijn wij op 
zoek naar een tekenaar die ervaring 
heeft met het tekenpakket Solid Edge. 
Het is project voor circa 6 maanden. 
Ervaring als tekenaar is voor deze 
functie niet noodzakelijk, ze zijn op 
zoek naar een gemotiveerde en leer-
gierige kandidaat die zich graag wil 
ontwikkelen.

Ben jij een ervaren stukadoor en 
kun je meters maken?

Stukadoor m/v

Functieomschrijving
De werkzaamheden in deze functie 
bestaan uit alle voorkomende werk-
zaamheden als stukadoor. Het betreft 
een functie voor enkele weken, echter, 
kan dit uitgebouwd worden naar langer. 
Het betreft voornamelijk machinale werk-
zaamheden.

Kruisbergseweg 8 7255 AE  Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2 6902 PW  Tel. (0316) 52 35

Totaal 

kredietbedrag*

Looptijd in maanden Vaste debetrentevoet Jaarlijks 

kostenpercentage

Slottermijn Totaal te betalen bedrag Maandlast

 € 10.000 48 4,9% 4,9% € -    € 11.032  € 230 

 € 10.000 48 4,9% 4,9% € 2.500,00  € 11.264  € 183 

Het afl opend krediet wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V te Schiphol Rijk (KvK nummer 

30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Herwers All-Inclusive geldig op nieuwe Nissan personenauto-orders van particulieren tot 

en met 31/07/2014. Jaarlijks kostenpercentage van 4,9% tot 60 maanden, geen maximaal te fi nancieren bedrag. De maximaal slottermijn is 

afhankelijk van de looptijd van de fi nanciering en is berekend op basis van de waarde van de auto (30% bij 36 maanden, 25% bij 48 maanden en 

10% bij 60 maanden fi nanciering). Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode is 7,9%  Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet 

Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.  Nissan Financial Services behoudt zich 

het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen.

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR



voelt weer schoon en als nieuw aan.


