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Skaformatie Spawn viert 
het 12,5-jarig jubileum
AALTEN - De Achterhoekse 
ska-knasterds van Spawn 
uit Aalten vieren op zater-
dag 10 mei hun 12,5-jarig-ju-
bileum in oerkroeg Schiller. 
Om 21.00 uur zal het feest 
gaan losbarsten met een 
avondvullend programma. 
Er wordt op de avond oud 
beeldmateriaal getoond en 
de band gaat het Spawnre-
pertoire ‘door de jaren heen’ 
ten gehore brengen. Daar-
naast is er ook nog een sup-
port-act. De entree is gratis.
Eind zomer 2001 duiken 
drie jongens uit Aalten 
gewapend met gitaren en 
drums het oefenhok in. Er 
is meteen een vriendschap-
pelijke en muzikale klik. In 
december 2001 heeft disco-
bar De Loods de primeur 
voor het allereerste optre-
den; Spawn is geboren. De 
band wordt uitgebreid met 
een trompettist. Diverse lo-
kale podiumprijzen worden 

gewonnen en al op 16/17-
jarige leeftijd staan de ska-
pubers in de grootste disco-
theek van de Achterhoek te 
spelen. De band wordt ver-
volgens versterkt met een 
saxofonist. Naast coverwerk 
wordt er nu ook eigen werk 
gespeeld en worden er plan-
nen gesmeed om een stu-
dioplaat te gaan maken. Dit 
resulteert in 2005 in debuut-
album ‘Spawntaneous’, en 
dit wordt pardoes tot album 
van de maand uitgeroepen 
bij het nationaal popinsti-
tuut. Eind 2008 komt het 
2de album ‘Hosdroplos’ uit, 
waarna er weer een grote 
reeks optredens volgt langs 
diverse podia en festivals. 
Na deze periode wordt het 
wat rustiger. Eind 2012 dui-
ken de mannen de studio in 
om single ‘Lunatics’ op te 
nemen, een voorproefje op 
het derde album. Hieraan 
wordt nog gewerkt.

Spawn anno 2004. foto: PR

Cranberry-rozijnenbrood 
voor kankerbestrijding
AALTEN - Bakker Tonnie 
Knippenborg van bakkerij 
Docus van der Zande heeft 
een speciaal cranberry-ro-
zijnenbrood ontwikkeld ter 
ondersteuning van de actie 
‘BIG Challenge: Veehouderij 
tegen kanker’. De BIG Chal-
lenge-fietsers/runners ma-
ken deel uit van de meer dan 
5.300 fietsers die deelnemen 
aan Alpe d’HuZes.
In de periode van 1 tot 22 mei 
wordt het speciale cranber-
ry-rozijnenbrood verkocht 
in de winkels van Knippen-
borg in Aalten, Dinxperlo, 
Gaanderen, Lichtenvoorde, 
Ulft en Varsseveld en bij 
Jumbo Leusink in Aalten, 
Jumbo Lichtenvoorde en de 
Plus in Terborg en Silvolde.
Toen BIG Challenge-deel-
nemers Anne-Marie van 
der Linde uit Aalten, Mark 
Steentjes uit Etten en Jan 
Verhoeven uit Ulft Tonnie 
benaderden, was hij gelijk 

enthousiast: “Kanker is een 
verschrikkelijke ziekte en ik 
wil graag iets bijdragen aan 
het onderzoek tegen kanker. 
Het cranberry-rozijnenbrood 
is een luxe vruchtenbrood 
van 450 gram, boordevol 
rozijnen en cranberry’s. De 
verkoopprijs is 2,75, euro, 
daarvan gaat 50 cent naar de 
BIG Challenge/KWF Kan-
kerbestrijding.”
Anne-Marie van der Linde, 
Mark Steentjes en Jan Ver-
hoeven zijn in hun dagelijks 
leven werkzaam in de land-
bouw en nemen op 5 juni 
deel aan de BIG Challenge. 
De BIG Challenge is een actie 
van de Nederlandse veehou-
derij waarbij veehouders, 
voerleveranciers, adviseurs, 
dierenartsen en onderzoe-
kers zich keihard inzetten 
om een einde te maken aan 
de ellende en de onmacht 
die de ziekte kanker in onze 
maatschappij veroorzaakt.

Anne-Marie van der Linde, Tonnie Knippenborg, Mark Steentjes, 
Jan Verhoeven. foto: PR

‘Niet weggooien’: 
onderduikverhalen
AALTEN - Onderduikmuse-
um Markt 12 sluit zich dit 
jaar aan bij de gezamenlijke 
actie ‘Niet weggooien’ van 
de Nederlandse oorlogs- en 
herinneringscentra en het 
NIOD, die op vrijdag 2 mei 
wordt gehouden. Markt 12 
wil zich die dag speciaal 
richten op onderduik, on-
derduikverhalen en onder-
duikplekken. Maar ook op 
de omgang tussen onderdui-
kers en onderduikgevers. De 
museummedewerkers ho-
pen op mooie, ontroerende 
en onverwachte verhalen, 
op brieven, voorwerpen, 
geschenken en ook op foto’s 
die bewaard zijn gebleven. 
Zie ook www.actienietweg-
gooien.nl.
In Markt 12 wordt het ac-
cent gelegd op de verschil-
lende groepen die door de 
onderduik met elkaar in 
contact kwamen. Allereerst 
zijn dat de onderduikers en 

het gezin, die een hechte 
band met elkaar kregen. 
Soms klikte het heel goed en 
was er een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht tussen 
de betrokkenen. Soms ver-
liep het minder ontspannen. 
Ook wordt er een oproep ge-
daan aan Duitsers: hoe ging 
men aan de andere kant van 
de grens om met onderdui-
kers?
Op 2 mei zitten de mede-
werkers tussen 10.30 en 
15.00 uur klaar om getuige-
nissen, foto’s of objecten in 
ontvangst te nemen. Hebt 
u nog foto’s van een onder-
duikplek of een schuilplaats 
zoals die in de Tweede We-
reldoorlog gebruikt werd? 
Hebt u een verhaal over on-
derduikers? Of een verhaal 
over het verzet/collaboratie? 
Bijbehorende objecten en fo-
to’s zijn uiteraard welkom.

www.aaltensemusea.nl

Een oorkonde voor ‘Zwarte Kees’, getekend door generaal 
Dwight D. Eisenhower. foto: PR
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AALTEN - Op de eerste Koningsdag werd, dit jaar voor het 
eerst, ook de familiefietstocht verreden. Mede dankzij het 
mooie weer was er een opkomst van 268 deelnemers, die 
konden genieten van de mooie route uitgezet door het Aal-
tens Christelijk Mannenkoor. Na afloop werden er diverse 
mooie prijzen verloot onder de fietsers. De hoofdprijs, een 
fiets geschonken door John Theissen Tweewielers, werd ge-
wonnen door mevrouw Jo Smits uit Aalten. De kilometertel-
ler was voor J. Kolstee, de derde prijs, een schoonmaakset, 
ging naar Henny van de Berg, W. Navis mocht een zadelhoes 
in ontvangst nemen en de bandenplakset is voor mevrouw 
Joke Krieger. Wie de tocht (nogmaals) wil fietsen, kan kijken 
op www.acmaalten.nl.

Tocht�ACM/Oranje�Comité
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BREDEVOORT - Op 27 april speelde keeper Bart Stronks zijn 
400ste officiële wedstrijd voor Sv Bredevoort 1. De 34-jarige 
begon z’n carrière in seizoen 1996-1997 als reservekeeper, 
toen nog als A-junior. In het volgende seizoen mocht hij al 
tien keer aan de bak. In seizoen 1998-1999 werd hij de vaste 
eerste keeper. Hij groeide door tot een van de beste keepers 
in de 5de klasse. Hij was zelfs een paar seizoenen de minst 
gepasseerde keeper van de 5de klasse C. Al die jaren is hij 
maar één keer serieus geblesseerd geweest. Dus speelt hij 
ondertussen al 17 jaar als vaste keeper. Daarnaast schrijft 
hij in het programmaboekje voor de thuiswedstrijden, 
schrijft hij de wedstrijdverslagen voor de diverse media, is 
hij bestuurslid en heeft hij kantinezaken onder zijn hoede!

Bart�Stronks:�400�wedstrijden
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AALTEN - Op speciale basisschool NieuwHessen is op 18 
april een gezellig Paasbuffet gehouden. De ouderraad en 
de Jumbo hebben ervoor gezorgd dat alle leerlingen getrak-
teerd werden op lekkere broodjes, crackers en ontbijtkoek. 
Hierbij mochten natuurlijk het eitje en de gezonde komkom-
mers en tomaatjes niet ontbreken. Speciaal en favoriet wa-
ren de knakworstjes! Alle groepen werden één voor één op-
gehaald en de kinderen mochten zelf kiezen wat ze wilden 
eten. Vervolgens werd er in de groepen samen gegeten en 
gedronken. Het was een zeer geslaagde ochtend, voor her-
haling vatbaar. Alle kinderen gingen met goedgevulde bui-
ken weer naar huis. “Wij willen de Jumbo bedanken voor 
hun medewerking.”

Paasbuffet�NieuwHessen

� illustratie: PR

AALTEN - EigenWijsje schrijft al jaren gedichten. Met de bun-
del ‘Au, au, ‘t is me’ maakte ze vorig jaar haar debuut. In deze 
eerste bundel is autisme vanuit alle hoeken beschreven. In-
middels is de tweede bundel uitgekomen, ‘Mijn EigenWijze 
ik’. Met deze bundel wil ze mensen graag meenemen in het 
bijzondere van alledaagse situaties. In ‘Mijn EigenWijze ik’ 
worden onderwerpen in dichtvorm beschreven uit het le-
ven van alledag van mensen zoals jij en ik. Jason heeft met 
zijn tekentalent uitdrukking gegeven aan de inhoud van de 
gedichten. Deze gedichtenbundels zijn normaal alleen on-
line te bestellen, maar nu ook verkrijgbaar bij boekhandel 
Messink & Prinsen in Aalten. Meer lezen over Eigenwijsje? 
Kijk op www.eigenwijsje.net.

‘Mijn�EigenWijze�ik’
AALTEN - Op 10 mei verzorgt klaverjasvereniging PIT 
(Plezier Is Troef) in Aalten een koppelklaverjastoer-
nooi. De klaverjasavond wordt gehouden in zalencen-
trum ‘t Noorden aan de Lichtenvoordsestraatweg 44 
in Aalten en begint om 20.00 uur. Het inschrijfgeld 
bedraagt 2,50 euro per persoon. Ook wanneer men 
geen koppelpartner heeft, kan men zich aanmelden. 
De organisatie probeert dan alsnog een koppelpartner 
te regelen. Inschrijven voor deelname aan dit koppel-
klaverjastoernooi kan tot en met dinsdag 6 mei bij H. 
ter Maat, tel. 0543-471174, of h.ter.maat.1@kpnmail.nl.

Koppelklaverjastoernooi


