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Ilona; ‘Ik heb een poos geleden een on-
geluk gehad. Doordat in een zaal een
kroonluchter naar beneden viel en op
mijn hoofd terecht kwam, heb ik een
whipless opgelopen. Om te herstellen
veel therapie gedaan. Op gegeven mo-
ment kwam ik met mijn oom Jaap Ket-
telarij aan de praat die mij adviseerde
om, teneinde wat meer conditie te
krijgen, mee te doen met de ‘bagger-
loop’ in Didam. Die had hij zelf ook
reeds vier keer gelopen. Ik vond het
een prima idee van hem maar ik zei er
wel bij dat ik daar wat aan wilde ver-
binden, lopen voor een goed doel het
KWF. Proberen via sponsoring hier-
voor gelden in te zamelen,’zo zegt ze.
Waarom juist het KWF?

Ilona: ‘Wel, bij ons in de familie komt
een erfelijke vorm van borst- en eier-
stokkenkanker voor. Mijn oma is er
aan overleden en mijn moeder onder-
gaat momenteel een chemokuur. Mijn
zus Annemiek is bovendien drager van
het BRCA 1 gen. Deze gen kan deze
vorm van kanker veroorzaken, ’zo zegt
ze. Zelf niet bang dat je ook drager van
deze gen bent?’zo vroegen we haar. Ilo-
na: ‘Een DNA test heeft uitgewezen dat
mijn tweelingzus Paulien en ik geen
dragers zijn. Dat Annemiek wel drager
is, is natuurlijk best wel angstig. Toen
ik mijn moeder vertelde dat ik wilde
proberen om mensen enthousiast te
maken voor deze baggerloop en dat ik
sponsors wilde zoeken zei ze letterlijk
’Je weet niet wat je je op je hals haalt’.
Ik ben toen naar Gerard Weevers ge-
stapt die meteen spontaan aanbood
gratis een website voor ons op te zet-

ten www.contact.nl/baggerloop daar
was ik natuurlijk erg blij mee.

Eerst toen ging het balletje rollen en
meldden zich al direct diverse spon-
sors aan’, zo zegt Ilona Lenselink. Riet
Lenselink (de moeder van Ilona)
schreef op de website en wij citeren
haar letterlijk: ‘Fantastisch om te zien
hoeveel mensen eraan mee doen. Ik
heb gewoon het gevoel dat ze het voor
mij doen. Daar krijg je als kanker-
patiënt zoveel kracht door om zelf
ook weer te knokken om er bovenop te
komen’, aldus Riet Lenselink. Ilona:
‘Mijn moeder ligt momenteel in het
ziekenhuis, maar ik weet zeker dat ze
er alles aan zal doen om er zondag 2
maart bij te zijn. Zoals het er nu naar
uit ziet zullen die dag ongeveer 60
lopers voor het KWF doel in actie
komen. Deze lopers zoeken zelf hun
eigen sponsors. Trouwens iedereen
kan meelopen, het is niet verplicht
om een bedrag voor het goede doel
beschikbaar te stellen. 

Zelf heb al een aantal vrije dagen op-
genomen om mensen te benaderen
voor sponsoring. Inmiddels is er al
ruim 2000 euro voor het goede doel
binnengekomen. Het loopt nog steeds
als een trein en heb ik nog diverse af-
spraken met kandidaat- sponsors’,
aldus een stralende Ilona Lenselink.
Sportief gezien willen de lopers (die
kunnen kiezen uit 6 of 12 kilometer)
zondag 2 maart goed voor de dag
komen en om tijdens de baggerloop
geen ‘modderfiguur’ te slaan. Ilona:
‘We zijn al een aantal weken op de

zondagochtend, de woensdagavond
en de vrijdagavond in training. Heel
erg leuk en gezellig’, zo zegt ze. Vriend
Sander: ‘Die conditie is zeer zeker voor
mij een vereiste. Er is namelijk iemand
die mij heeft toegezegd dat hij voor
elke kilometer die ik loop, hij 25 euro
voor het KWF beschikbaar wil stellen’,
zo zegt hij. 

Personen die niet door de bagger
willen lopen en toch wat voor het KWF
en de lopers wil doen kunnen geld
overmaken op ‘Sponsoractie KWF
t.n.v. I. Lenselink, Rabobank Vorden
1401.86.298 of kunnen contact opnemen
via website www.contact.nl/baggerloop
Daar wordt men dan tevens als spon-
sor aangemeld.

Baggerloop voor KWF kankerbestrijding

Ilona Lenselink inspireert mensen
om mee te doen met sponsoractie

Ze zijn allemaal van de partij, zus Annemiek, ome Jaap, neven en nichten,
vrienden en vriendinnen en niet te vergeten haar eigen vriend Sander en
uiteraard Ilona Lenselink zelf. Zondag 2 maart wordt er in Didam de re-
gionaal bekende ‘baggerloop’ gehouden. Een spannende en modderige
loop door bossen, sloten, weilanden en over maisvelden. Voor Ilona Lense-
link wordt deze ‘baggerloop’ een wel zeer bijzonder evenement. Zij heeft
er op persoonlijke titel een extra dimensie aan toegevoegd, namelijk een
baggerloop voor een goed doel, de KWF kankerbestrijding of anders ge-
zegd ‘met zijn allen door de bagger voor het KWF’!

Ilona zegt het met bloemen.

Tijdens de ballonvaart zijn de passa-
giers verzekerd van een onvergetelijke
en indrukwekkende ervaring. Op de
vertreklocatie wordt de Keurslagerbal-
lon gezamenlijk opgeblazen. Waarna
een vaart van een uur volgt. Als afslui-
ting vindt een traditionele champag-
nedoping plaats waarbij een officieel
luchtvaartcertificaat door de piloot
wordt uitgereikt! 

U kunt als volgt deelnemen aan de ac-
tie. In de Keurslagerij ligt een spaar-
kaart voor u klaar waarmee u spaart
voor een gratis rookworst. Onder de
mensen die een volle spaarkaart heb-
ben ingeleverd worden de ballonvaar-
ten verloot. Wees er snel bij, want 'op
is op'.

Keurslager Vlogman 
zorgt voor sensatie 
op hoog niveau
Deze week start Keurslager Vlog-
man met een originele actie voor
zijn klanten. Van 11 februari t/m 1
maart spaart u voor 'n gratis rook-
worst en maakt u kans op één van
de ballonvaarten in de Keurslager-
luchtballon.

Varkensfiletrollade

€ 5.98

5 kilo-kist Hand/
Perssinaasappelen

€ 2.99
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Alles de deur uit!
Alles de deur uit!

De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Zaterdag 16 februari 2008

Opruiming in het centrum van Vorden

GratisGratis ontbijt 

voor vroege vogels

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie 

aanleiding om op 16 februari vroeg uit de veren te 

komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we 

voor vroege vogels tussen 8 en 9 uur ’s ochtends 

ook nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan. Zo 

kunt u niet alleen als eerste genieten van de lage

prijzen en de speciale ‘uuraanbiedingen’, maar ook 

van een heerlijk glaasje verse jus d’orange en een

warm croissantje. Dat is pas een mooi begin van 

het weekend!

Het voorjaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan 

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoon-

maak op zaterdag 16 februari. En daar profi teert u natuurlijk van! 

Vanaf 8 uur ’s ochtends gaan de laatste artikelen weg voor de 

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot huishoudelijke appa-

raten en cadeau-artikelen. Met elk uur nog eens extra aantrekke-

lijke aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur. 

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 16 februari 

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit! 

• Sfeer van Josephine

• Sueters 

• Hotel Bakker 

• Bleumink

• Giesen Schoenmode 

• Tuunte Fashion 

• Helmink

• Fashion Corner 

• Visser Damesmode

• Bruna 

• Van Asselt

• Etos 

• De Rotonde  

• Yvonne jeugdmode

• Roosenstein Quality Wear

• DA drogist

Bij deze 

zaken

staan 

zaterdag 

16 februari 

de deuren 

wijd open

Dorpsstraat 36 Sfeer van Josephine

ALLE RESTANTEN
DE DEUR UIT!!

zaterdag 16 februari 

van 08.00 tot 17.00 uur

op alle RESTANTEN
met een kortingsticker nu

70% korting!!
Burg. Galleestraat 12 Roosenstein QUALITY WEAR

De laatste restanten nu voor wel héél weinig...

3 halen
1 betalen (v.d. originele prijs)

(L’argentina, van Santen & van Santen, John Bardale, Falino)

G-star
Levi’s
Only
DEPT

Wrangler
PallMall

Scotch & Soda

Martomod

Freeman T Porter

enz. enz.

Zutphenseweg 8

Fashion Corner
Zutphenseweg 8

De laatste restanten nu voor hèèl weinig.....

Alles de hele dag: 3 halen, 1 betalen (v/d originele prijs)

Voor de vroegste vogels � koffie & broodje 

� de meeste keus!

Dus heel veel halen...heel weinig betalen

Deze week 
in weekblad

Contact Paas/Voorjaarskrant
Lentekriebels

In week 12 (17 t/m 22 maart) verschijnt weer de Paas/Voorjaars-

krant Lentekriebels van Weekblad Contact. Deze verschijnt in

de edities Bronckhorst, Ruurlo en Warnsveld.

Advertenties en berichten gaarne inleveren voor maandag

25 februari a.s. aan Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30,

Postbus 22, 7250 AA Vorden of info@contact.nl

De Redactie.
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Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
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WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN
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REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26no ember

SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom  10%kortingop on ze G EHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zonda g26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.
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www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00liënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
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E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook op
InternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes  en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl



SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. Vestigingen in: 
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

Dagmenu’s
13 t/m 19 februari 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 13 februari 
Champignonsoep / Hachee met rode kool en aardap-
pelpuree.

Donderdag 14 februari
1/2 Haantje gebraden met frieten, appelmoes en rauw-
kostsalade / Bavarois met slagroom.

Vrijdag 15 februari Mosterdsoep / Pangafilet met rijst
en groente.

Zaterdag 16 februari
Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen
en groente / IJs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 18 februari Gesloten.

Dinsdag 19 februari
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�Gewoon gezond!HHerbalife
NieskePohlman,0654326669

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 februari 10.00 uur ds. J. Kool 2e zondag veertig-
dagentijd, 19.00 uur Dienst van de Raad van kerken in de
Dorpskerk mmv Cantemus Domino.

Kapel de Wildenborch
Geen opgaaf.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 februari 10.00 uur ds. P. Boomsma, Nijverdal,
19.00 uur Dienst van de Raad van kerken in de Dorpskerk
mmv Cantemus Domino.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 februari 10.00 uur Hr. H. Westerink.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 17 februari 10.00 uur Geen viering, 19.00 uur
Oecumenische viering Raad van kerken in NH kerk mmv
Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 16 februari 17.00 uur Eucharistieviering volkszang
Zondag 17 februari 10.00 uur Woord- en communieviering
herenkoor.

Tandarts
16/17 februari G.M. Wolsink, Laren tel 0573 40 21 24.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ‘s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op
feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: dagelijk
van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afdelingen
heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Intensive
Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafde-
ling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & Ver-
loskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openba-
re ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)
75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet brandt,
losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een rioolver-
stopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het bui-
tengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m
do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk op
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dicht-
bij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Telnr.
0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88
56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur bij
Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag
en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; donder-
dag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-
12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte huis-
dieren. 

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr.
(055) 54 14 618.

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

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en acute
klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur, zondags
telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en mobiel (06)
13 80 17 29.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubelverkoop van 9
tot 12 uur aan de Schutte-
straat 20 en in het HAVO-ge-
bouw (Burg.Galleestraat 69)
te Vorden. Ook is dit mogelijk
op werkdagen na telefoni-
sche afspraak bij Dhr. Harm-
sen, tel. (0575) 55 14 86.

�Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl
�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

�FNV Belastingservice in-
vul-avond in Dorpscentrum.
Mw.D.Walgemoet, tel: (0575)
55 67 75

�Te koop: Eiken Salontafel +
laden; Snijmachine; Mixer;
Magnetron; Pokertafel met
toebehoren; Toiletkast met
spiegel en verl. dekbed
(nieuw) 135x200; Stofzuiger;
2 Eiken eetk. stoelen; Ar-
chiefkast met schuifdeuren;
Stapelbed met matrassen.
Tel. 0573453760.

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Stoofperenvlaai
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,65

Weekend-aanbiedingen

Humpkeskoek
6 humpkes € 2,75
Ouderwets lekkere koek
met noten en rozijnen

Puddingbroodje
p/st € 1,00

�Gevraagd: HUISHOUDE-
LIJKE HULP te Warnsveld. 1
à 2 dag-delen per week. Tel.:
0575526425/0611408781.

�Op verantwoorde, gezon-
de, manier afslanken, ook
aankomen/meer energie incl.
pers. begeleiding en voe-
dingsadvies. Info Jerna Brug-
gink, 0575 - 46 32 05

�Prof. pianist: Pieter Reber-
gen voor sfeervolle achter-
grond muziek tijdens, recep-
ties, diners & party's
0629220857

�KunstKring Ruurlo: nog
één plaats bij Photoshop ele-
ments v.a. 12-02. Workshop
Mozaïeken 25-02, 19.30 uur.
Info en aanmelden:
0573-453090 of 451599,
www.kunstkringruurlo.nl

�Workshops op de Wilghen-
hoeve We gaan weer van
start op onze sfeervolle boer-
derij met schilderworkshops,
High Tea, sieraden en ab-
stracte beelden maken en
het bewerken van vazen tot
kunstobjecten. Ruurlo
www.wilghenhoeve.nl
Tel: 0573-452157 Email:
hl.schot@hetnet.nl

�Te huur het hele jaar 4-
pers. appartement Franse Al-
pen op skipiste vanaf â € 200
p.w. info@olgakon.nl 06-
22153599.

�Te huur in Ruurlo Dorps-
straat 68 Bovenwoning met
dakterras, bestaande uit:
aparte opgang, ruime kamer
en keuken, 3 slaapkamers,
badkamer. voor inlichtingen
W. Kuenen tel 0573 451 337

�Kamer te huur in Ruurlo
met eigen ingang, 06 -
40687276



Een ramp komt 
altijd onverwacht.

U kunt zich nu 
voorbereiden.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

Heden overleed onze lieve schoonzuster en tante

Mineke Bulten-Wentink
weduwe van Jan Bulten

Op de leeftijd van 86 jaar.

Canada: fam. J. Winkel-Bulten
Brummen: D. Klein Lenderink

Hengelo Gld.: H. Bulten
Vorden: Fam. D. Groot Jebbink-Bulten
Vorden: H. Wesselink

R. Wolbert
Vorden: Fam. A. Knoef-Bulten
Eefde: Fam. H. Jaaltink-Bulten

Neven en nichten

Hengelo Gld., 8 februari 2008
UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haag- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 06 - 51 10 69 55

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend, delen wij u mede
dat van ons is heengegaan onze lieve vader,
opa en oude opa

Antonius Henricus Eliesen
weduwnaar van Maria Stephania Hendriks

in de leeftijd van 89 jaar.

Ria en Joop
Henri en Riet
Jakie en Hennie
Annie en Appie
Trees en Henk
Yvonne en Ronald
Toon en Gabriëlle
Jannie en Jan
Klein- en achterkleinkinderen

7223 LC Baak, 9 februari 2008
Van der Heijdenstraat 19

Correspondentieadres:
fam. Eliesen
Pastoriestraat 12, 7223 LK Baak

Woensdag 13 februari is er om 19.30 uur een
avondwake in de St. Martinuskerk te Baak, waarna
er gelegenheid is om afscheid te nemen van pa.

De plechtige uitvaartdienst is op donderdag 14
februari om 14.00 uur in bovengenoemde kerk,
waarna we zijn lichaam begeleiden naar het
Parochiekerkhof.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in
zaal Herfkens te Baak.

†

Uw steun aan ons tijdens de ziekte en uw mede-
leven na het overlijden van mijn lieve man, onze
vader en grootvader

Bernadus Reinerus Eijkelkamp
-Bernard-

hebben wij zeer op prijs gesteld.

Wij willen u hiervoor graag bedanken.

Cato Eijkelkamp-Lebbink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, februari 2008

Je bent pas iemand
als je iemand bent
voor iemand anders.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons gaf en al
de jaren dat wij haar in ons midden mochten heb-
ben, delen wij u mede dat van ons is heengegaan
onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgroot-
moeder

Harmina Antonia Bulten-Wentink
echtgenote van Gerrit Jan Bulten †

levenspartner van Bernard Heerink †

* 24 december 1921 † 8 februari 2008

Ben en Janny Bulten

Wynand en Hannie
Raymo, Anouk, Laurens

Marja en Robert
Nick, Jori

Gerbert en Simone
Julius, Raphèl

Hengelo Gld., Zorgcentrum ,,De Bleijke”.

Correspondentieadres:
Stellingweg 4, 7255 NM Veldhoek.

Onze oprechte dank gaat uit naar Dr. Eyck en naar
het personeel en de vrijwilligers van ,,De Bleijke”,
voor de liefdevolle zorg en aandacht.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Hoera we hebben een zoon

Daan Willem Martin
Hij is geboren op 1-2-2008 om 15.15 uur, 
weegt 2790 gram en is 50 cm klein.

Wouter Mokkink en Miranda Eyerkamp

Van Damstraat 16
7244 BJ Barchem
Tel.: 0573 - 44 19 14

Wilt u vingertjes en teentjes tellen,
graag van te voren even bellen.

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van
belangstelling en medeleven te hebben ontvangen
na het overlijden van

Jo Nijhuis-Barendsen

Hiervoor willen wij u hartelijk danken.

Mede namens verdere familie:
J. Nijhuis

Vorden, februari 2008

O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

Gezang 463, vers 1

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
een lang lijden haar bespaard is gebleven is geheel
onverwacht overleden onze moeder, schoonmoe-
der, lieve oma en overgrootmoeder

Anna Siebelink-Bulstra
weduwe van Bernard Siebelink

op de leeftijd van 80 jaar.

Baarn: Yvonne Kettelerij-Siebelink
Herman Kettelerij

Haarlem: Linda en Jason
Helen, Rosa

Leiderdorp: Christa en Gerben
Klaas

Vorden: Bennie Siebelink
Joke Siebelink-Schoenaker

Zutphen: Karin en Mats
Vorden: Peter en Wencke
Zwolle: Joke van het Schip-Siebelink

Peter van het Schip

5 februari 2008
Correspondentieadres:
De Costalaan 43
3743 HT Baarn

De begrafenis heeft zaterdag 9 februari in Vorden
plaatsgevonden.

“Jij bent schitterend als een ster”

Op 5 februari 2008 is ons zoontje en broertje
geboren

Guus
André Garritsen & Edith Harmsen
Ties & Nout

Schuttestraat 22
7251 MZ Vorden

Ik ben een jongen, nog zo kwetsbaar en klein,
maar hoop ooit een belhamel te zijn.
Uit liefde geboren, maakt dat we nu tot z'n drieën
behoren.
Van papa en mama mag iedereen nu weten,
dat ik Ruben Henk Jan zal gaan heten.

Ruben
Hij is op 1 februari 2008 om 08.06 uur geboren,
weegt 3025 gram bloot en is 48 cm groot.

Rudolf Bos en Ursula 
Brummelman

Het Elshof 2, 7251 CB Vorden
0575-555661 | 06-28762147

Wij rusten van 13.00 tot 15.00 uur en na 21.00 uur.

Peter en meter: Robert Bos, Pieter & Faisca.

Enige en algemene kennisgeving

Verdrietig, maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend heeft, geven wij
kennis van het overlijden van onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

MARCUS AURELIUS VICTOR SLINGENBERG
Max

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

weduwnaar van Willemina Adriana IJpelaar

Haarlem Vorden
2 augustus 1914 5 februari 2008

Max H. Slingenberg Maarten M. Slingenberg
Christiane C.F. Slingenberg – Arriëns Arendine P. Slingenberg – Broertjes

Frédérique en Jorik Nicoline en Maarten
Ilse Suzanne, Emilie

Evert-Jan en Rosalind Martine
Saskia en Jeroen

Birahouch van Montfoortlaan 25
32350 Saint Arailles 2596 SP  ’s-Gravenhage
Frankrijk

Wij danken de medewerkers van Thuiszorgteam De Delle
en de medewerkers van De Wehme voor de goede zorgen.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.





De Aloë Vera is een natuurproduct.
Van de gel uit het blad van deze tro-
pische plant worden allerlei gezond-
heidsdranken en huidverzorgings-
producten gemaakt  Aloë vera wordt
in diverse vormen op de markt ge-
bracht . Vanwege haar verzachtende
en vochtinbrengende eigenschap-
pen is Aloë vera een belangrijk ingre-
diënt in huid-en haarverzorgingpro-
ducten, zoals dag-en nachtcrèmes,
zonneproducten, shampoos en ze-
pen. Puur natuur, wie wil dat niet?

De Aloë Vera plant heeft een reini-
gende werking op het lichaam. Het
stimuleert de gezonde celgroei, ver-
sterkt het afweersysteem, geeft ener-
gie en helpt de tekorten in de heden-

daagse voeding aan te vullen. Een
reinigingskuur kan bijvoorbeeld
een probaat middel zijn, om het li-
chaam schoner en fitter te maken.
Dat kan door middel van vasten,
maar een eenvoudigere en minder
ingrijpende manier is een Reini-
gingskuur op basis van de Aloë vera
plant. Deze kuur van ruim een
maand helpt het lichaam op een
eenvoudige en goed vol te houden
manier bij het verwijderen van af-
valstoffen en voegt daarnaast essen-
tiële voedingsstoffen toe. Daardoor
kan het lichaam weer beter functio-
neren en doen waar het voor ge-
maakt is.

Wilt u deze producten op basis van
de Aloë Vera eens proberen of er wat
meer over te weten komen, neem
dan vrijblijvend contact op met
Jacqueline Emmanouil - ter Huerne,
(0575) 55 11 41 of (06) 27 35 53 82. 
Of kijk op www.podi.nl

Nieuw bij voetverzorgingssalon Podi

Aloë Vera producten
Bij voetverzorgingsalon Podi
kunt u naast het pedicuren nu
ook terecht voor het kopen van
een ruim assortiment pure Aloë
Vera producten.

Rikie Besseling is amateurkunstenaar,
maar heeft in haar werk een hoge
graad van perfectie bereikt. Zij werd
gelnspireerd door haar kinderen toen
die begonnen te tekenen om hun
kunstzinnige kwaliteiten te ontplooi-
en. Besseling heeft een cursus portret-
tekenen gevolgd bij Helen Niemeijer
in Vorden. 

De passie van de Vierakkerse ligt voor-
al bij het portretteren van kinderen
die voor haar een dankbaar onder-
werp zijn. De meeste portretten maakt

zij in opdracht, in olieverf of getekend
in grafiet of pastel. De opdrachten
krijgt zij onder ander via exposities,
zoals eens per jaar in de kapel in
Bronkhorst. Maar Besseling heeft ook
geëxposeerd in een gerenommeerde
galerie in Didam. 

Meer informatie over Rikie Besseling
en haar werk is te vinden op haar
website: www.rikie-art.nl

KunstKring Ruurlo nodigt een ieder
hartelijk uit om zondag 17 februari
aanwezig te zijn bij de opening van
deze unieke expositie. 

De werken van Besseling zijn op werk-
dagen tot 28 maart te bezichtigen in
de hal en de gang op de eerste verdie-
ping van ‘t Kulturhus aan de Nieuwe-
weg in Ruurlo.

Expositie Rikie Besseling 
in Kulturhus
Rikie Besseling uit Vierakker ex-
poseert in de komende weken in
’t Kulturhus. Zondag 17 februari
a.s. wordt door KunstKring Ruurlo
om 11.30 uur de expositie van
olieverfschilderijen en tekeningen
officieel geopend.

Tom Berends werd gekozen tot jeugd-
motorsportman van het jaar. Hij kreeg
deze titel vanwege zijn sportieve pres-
taties (clubkampioen klasse 125 CC) en
voor het feit dat hij een jonge coureur
is met vechtlust en bovendien een cou-
reur met een aangeboren talent’, zo
staat op de bijbehorende oorkonde. In
zijn openingswoord prees voorzitter
Gerben Vruggink de vele vrijwilligers
die de club rijk is. Ook veel waardering
voor de mannen die elke zaterdag op
de Kranenburg te vinden zijn om
werkzaamheden voor het clubgebouw
te verrichten. Verder stond hij stil bij
het overlijden van Gerrie Arfman, een
vrouw die veel voor de vereniging
heeft betekend. Ook werden de grond-
eigenaren en de EHBO door voorzitter
Vruggink bedankt voor hun medewer-
king tijdens de verschillende motor-
sportevenementen. Alvorens de feest-
avond met muzikale medewerking

van de band Real Time begon werden
in de prachtig versierde zaal eerst een
aantal kampioenen gehuldigd. Zoals
Mark Wassink de Nederlands kampi-
oen Enduro klasse C senioren en Bert
Regelink en Erik Kleinreesink die bij
de oriëntatieritten in de A- Klasse
kampioen van Nederland werden.Ver-
der werden de volgende clubkampioe-
nen gehuldigd:
Afdeling cross: Bas Broekhof klasse 65/
85 CC, Tom Berends klasse 125 CC, Jan
Koop Recreanten, Stephan Braakhek-
ke Superklasse. Enduro: Cees Simons
Nationalen, Amel Advokaat Senioren.
Marcel Bulten werd winnaar van de
Deldentrofee. Afdeling Toer: Kampi-
oen binnenland Reint Beuk, kampi-
oen buitenland Corry Wetsteijn. De
Schoenaker Toer Trophee werd gewon-
nen door Corry Wetsteijn.
Afdeling oriëntatie: kampioen C- klas-
se Gerrit van Veldhuizen en Jan Slag-

man, kampioen B- klasse Gerard en Li-
dy Siemes, kampioen A- klasse Her-
man Cortumme. De Schoenaker- Rit-
ten- Trophee werd gewonnen door
Gerrit van Veldhuizen en Jan Slag-
man.

JUBILARISSEN DE
GRAAFSCHAPRIJDERS
De auto- en motorclub De Graaf-
schaprijders heeft inmiddels een
flink aantal leden met een lange
staat van dienst. 
Zaterdagavond werden er opnieuw
een aantal met bloemen en insignes
in het zonnetje gezet. 25 jaar lid: A.
Bielderman Vorden, J.H. Broekhuis
Haaksbergen, T.A.B Hummelink Vor-
den, J.A. van Kempen Vorden en
G.Wolsing uit Vorden.
40 jaar lid: A. Boerkamp Hengelo, J.A.
Broekhof Lochem, M. Dongen uit
Perk, P.H. Emsbroek Vorden, H.A.
Groot Jebbink Vorden, A.J. Harkink
Lochem, R.J.P. Luth Zutphen, B. Re-
gelink Vorden en W.B. Veenstra uit
Heelweg. De heren H. Groot Tjooi-
tink uit Warnsveld en G.J. Lenselink
uit Eefde zijn 50 jaar lid van de club
maar konden vanwege privé omstan-
digheden deze avond niet aanwezig
zijn. Zij zullen thuis door het bestuur
van De Graafschaprijders worden
gehuldigd.

Tom Berends  jeugdmotorsportman

Reinier Groot Nuelend sportman van
het jaar bij VAMC De Graafschaprijders

Reinier Groot Nuelend is zaterdagavond tijdens de feestavond van VAMC
De Graafschaprijders die in zaal De Herberg werd gehouden, uitgeroepen
tot sportman van het jaar. Dit keer heeft het bestuur niet gekozen voor
een persoon die vanwege sportieve prestaties in een bepaalde discipline
het afgelopen jaar heeft uitgeblonken, maar voor iemand die zich al jaren
achter de schermen voor de club verdienstelijk heeft gemaakt. Gerben
Vruggink: ‘ Reinier Groot Nuelend is al 35 jaar de man die op de zondag
na de Oost Gelderlandrit in weer en wind op zijn tractor zit om de wegen
en paden waarover de endurorijders hebben gereden, weer in de oor-
spronkelijke staat terug te brengen. Ook verricht hij veel werk in de re-
kenkamer, kortom een geweldige vrijwilliger voor onze club’, aldus de
voorzitter.

Reinier Groot Nuelend en Tom Berends motorsportmannen van het jaar.

Mark Wassink, Erik Kleinreesink en Bert Regelink de Nederlandse kampioenen.

De cursus AMV is niet alleen voor de-
genen die later beroemd violist  of
drummer willen worden. In de AMV-
lessen leer je wat muziek allemaal
met je kan doen en wat je met muziek
kan doen. Je leert het begin van noten
lezen, welke instrumenten er allemaal
zijn, welke soorten muziek er klinken.
Natuurlijk wordt er ook veel gezongen
in de AMV-lessen. Kortom een stevige
basis voor een verdere muzikale ont-
wikkeling en een goede voorbereiding
op de cursus Op weg naar een instru-

ment. Geschikt voor kinderen van
groep 3 en 4.

Zin in muziek? Zit je in groep 3 of 4?
Wil je weten hoe al die muziekinstru-
menten eruit zien, werken en hoe ze
klinken?  Dan is deze korte cursus OW-
NI iets voor jou! In deze cursus van 12
weken komen de belangrijkste ele-
menten van de diverse instrumenten
op een speelse wijze aan bod. Je leert
de verschillende instrumentenfami-
lies kennen en bovenal: ontdekken
hoe leuk muziek is!

Aarzel niet en geef je op bij www.mu-
zehof.nl of vraag een aanmeldingsfor-
mulier aan bij Muzehof Centrum voor
de Kunsten telefoon 0575 515350.
Wacht niet te lang met aanmelden,
want vol is vol.

De Muzehof
De Muzehof start dinsdag 4 maart
2008 (in totaal met 12) lessen Alge-
mene Muzikale Vorming (AMV -
16.15 tot 17.00 uur)) en Op Weg Naar
een Instrument (OWNI - 17.00 tot
17.45 uur) in het Dorpscentrum te
Vorden.

Groundhog ontstond tegen de millen-
niumwisseling rondom gitarist Bram
Reinders, die zijn hele volwassen leven
al actief is in de muziek. 

Samen met drummer Willem van der
Horst zette hij Groundhog op om alle
gezamenlijke jaren podiumervaring
om te zetten in een kleiner opgezette

bluesrockband. De band werd com-
pleet gemaakt met zanger Gerard Kol-
denberg en bassist Hugo Bosma. 

Groundhog speelt sindsdien stevige
rock en blues van onder andere Stevie
Ray Vaughn, Julian Sas, Poppa Chub-
by, Joe Bonnamassa en Bugs Hender-
son. De covers zijn 

Bezetting: 
Bram Reinders (gitaar)
Bert van der Weide (drums)
Gerard Koldenberg (zang)
Hugo Bosma (bas)

Meer informatie: www.groundhog.nl

Groundhog in 't Proathuus
Bluesrockband Groundhog staat
zaterdag 16 februari op het podi-
um van café 't Proathuus in Linde.
Zoals alle pop- en rockavonden in 't
Proathuus begint is ook deze gra-
tis toegankelijk. Aanvang: 21.00
uur.



Vordense Bridgeclub Bridge is zo wijd
verbreid dat het nauwelijks is voor te
stellen dat het spel pas in 1925 voor
het eerst volgens de huidige spelregels
werd gespeeld. 

Wereldwijd spelen naar schatting
meer dan 100 miljoen mensen bridge. 

Nederland kent heel goede bridgers
die internationale successen hebben
geboekt. Bep Vriend, Max Rabattu,
Anton Maas, Cees Sint en Ton Schip-
perheyn (bekend van het bridgeboek
Acol) Om goed te kunnen bridgen heb
je een vaste partner nodig en maak je
samen afspraken (conventies).

Elk spel is iedere keer opnieuw een
uitdaging. Tegenwoordig kun je ook al
'online' bridgen. Je schuift virtueel aan
tafel en speelt bij voorbeeld met een
partner uit Rusland of China. 

De bridgeclub Vorden is een gezellig-
heidsbridgeclub Op de woensdag-
middag zijn er weer nieuwe leden
bijgekomen zodat er nu (tijdelijk)ook
in de C-lijn gespeeld wordt.

UITSLAGEN MAANDAGAVOND 
4 FEBRUARI:
Groep A:
1. Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 66,32%;
2. Mw. Meijerink/Dhr. Meijerink 55,56%;
3. Dhr. Wijers/Dhr. Thalen 54,17%

Groep B:
1. Mw. Matser/Mw. den Elzen 76,25%;
2. Mw. v.d. Staak/Dhr. Drijver 58,75%; 3.
Mw. Berentsen/Mw. Jansen 57,50%

UITSLAGEN WOENSDAGMIDDAG
6 FEBRUARI:
Groep A:
1. Dhr. Enthoven/Dhr. Vruggink
59,90%; 2. Mw. Thalen/Dhr. Thalen
54,17%; 3. Mw. van Gastel/Mw. Hen-
driks 51,04%

Groep B:
1. Mw. v.d. Berg/Mw. le Grand 65,63%;
2. Mw. Lassche/Dhr Kip 64,06%; 3. Mw.
de Bruin/Mw. ter Schegget 60,42%

Groep C:
1. Dhr. Brink/Dhr. Brink 68,75%; 2. Mw.
Horstink/Dhr. Koekkoek 67,50%; 3.
Mw. Pasman/Dhr. Pasman 51,25%

B r i d g e

PROGRAMMA VOLGENDE WEEK    
Zaterdag 
12:00 Ratti B1C - Vorden B2    
14:30 Ratti C1C - Warnsveldse Boys C4   
14:30 AZSV 9 - Ratti 4 (zat)   
14:30 FC Eibergen A2 - Ratti A1CD    

09:15 Steenderen E2 - Ratti E1C    
Zondag 
14:00 Ratti 1 - Marienveld 1 (zon)   
12:30 Ratti DA1 - Activia DA1 (zon)   
09:30 Reunie 4 - Ratti 2 (zon)   
09:30 SHE 4 - Ratti 3 (zon)

Vo e t b a l

Het programma was goed gevuld. Er
was natuurlijk veel geoefend door ie-
dereen. Het jeugdorkest o.l.v. Geert Jan
Dijkeman begon. 3 nummers waar
veel afwisseling in zat. Daarna was de
blokfluitgroep aan de beurt. O.l.v
Mevr. J. Bakker speelden ze een paar
leuke afwisseling van liedjes. Ook het
slagwerk was van de partij. Een paar
jongens speelden een nummer solo
uit hun slagwerkboek. Voor Björn
Klein Brinke was het helemaal span-
nend. Hij had nog maar 4 keer les ge-
had. Het programma werd verder ver-
volgd met afwisseling van optredens
met dwarsfluit, alt-saxofoon, klarinet,

blokfluit, trompet. Als laatste optre-
den voor de pauze waren 3 majorettes
aan de beurt. Ze hadden zelf een show-
tje in elkaar gezet. Zelf Irma te Brake,
de instructrice van de majorette groe-
pen was verrast door hun optreden. 

Na de pauze was er nog een afwisse-
lend programma. De aller kleinste ma-
jorettes waren ook van de partij. Vanaf
5 jaar al druk bezig met oefeningen
met de baton, op de muziek lopen, dat
vergt veel energie. Ook waren er solo's
te horen op het drumstel. Toch niet ge-
makkelijk die ritmes met handen en
voeten tegelijk. Mooie klanken van

trompet, dwarsfluit, blokfluit en zelf
piano kwamen voorbij. Jurriaan Boers-
toel, op de piano die al vaker met onze
harmonie mee heeft gespeeld, liet 2
swingende nummers horen. Er kwam
voor het laatste nummer nog een duo
op drumstel voorbij.

Het laatste optreden van de avond
kwam van de majorettes B. Een groep
die hun show lieten zien waarmee ze
vorig jaar december hele mooie pun-
ten behaalde op het Rijnhal festival.
Goed gedaan meiden. Een avond vol
van mooie, swingende, zachte, snelle
klanken. Zeker voor de jeugd een
avond om hun kunnen te laten horen.
Dat er veel geoefend was kon je dus
wel horen. Ga zo door en tot een vol-
gend concert.

Chocolademelkconcert 2008

Afgelopen vrijdag 8 februari was het dan zover. Het chocolademelkcon-
cert van muziekvereniging Sursum Corda. Een goed gevulde grote zaal
van het Dorpscentrum. Vaders, moeders, oma's, opa,s broers, zussen en
natuurlijk buren en vrienden van de deelnemers.

Voorganger zal zijn dhr. J. van Kranen-
burg (pastoraal werker) en verder is er
muzikale medewerking van "Cante-
mus Domino" o.l.v. dhr. Holtslag.

De Raad van Kerken nodigt een ieder
die dit leest van harte uit om deze vie-
ring mee te maken.

Raad van Kerken - 
viering in de Dorpskerk
Aanstaande zondag 17 februari 's
avonds om 19.00 uur wordt er in de
Dorpskerk van Vorden een oeceme-
nische dienst gehouden uitgaande
van de Raad van Kerken die in het
teken zal staan van de 40-dagentijd
voor Pasen of ook wel de lijdenstijd
of vastentijd genoemd.

Ismakogie in alle rust ... actief en ver-
antwoord in beweging zijn! Geduren-
de de hele dag...zonder tijdverlies, zon-
der apparatuur, zonder speciale kle-
ding, zonder transpiratie, zonder
spierpijn ...met een levenslange garan-
tie. Op basis van een brede anatomi-

sche kennis ontwikkelde Anne Seidel
een logisch systeem van oefeningen
c.q. bewegingen die rekening houden
met de fysiologische processen van
het lichaam.  
Uw lichaam leert weer te functione-
ren met minimale krachtsinspanning,
wat de doorgaans overbelaste wervel-
kolom, nek en schouders onmiddel-
lijk ten goede komt. Zo kunt u tijdens
de dagelijkse drukte om u heen met
behulp van Ismakogie in alle rust ac-
tief en verantwoord in beweging zijn.
Resultaat: een betere houding en min-
der klachten van rug en ledematen.

NBvP Vrouwen van Nu
Afdeling Vorden
Woensdagavond 20 februari is
weer de maandelijkse bijeenkomst
an NBvP Vrouwen van Nu Vorden.
De avond begint om 19.45 uur in de
Herberg. Deze avond komt me-
vrouw H.Smeenk uit Brummen
ons vertellen over Ismakogie.

RIJVERENIGING EN PONY CLUB
DE GRAAFSCHAP.

Rijver. De Graafschap heeft weer een
Regio Kampioen!
Haar naam is Lisanne Schippers. Ze
rijdt in de L2 met Voice of Beauty en
kwam dit weekend aan de start voor
de Regio Kampioenschappen dres-
suur. Ze haalde de 1e plaats met een
score van 65 %. Deze proeven worden
beoordeeld door 2 verschillende jury-
leden. Ze hadden resp. 194 en 196 pun-
ten over voor de proef. Ruim in de
winstpunten dus. Een hele prestatie
want als je wilt scoren op een kampi-
oenschap mag er gewoon niets mis
gaan tijdens de proef. Het is echt op de
dag pieken en dat is Lisanne gelukt!

Anita Berenpas met Walencia B dress-
suur reed tijdens haar kampioenschap
62% bij elkaar. Dit was een mooie sco-
re doch niet voldoende om in de prij-
zen te vallen. Dit was ook het geval
met Carlijn slijkhuis met Volmer L2
dressuur.Haar score was 60.67 %.Voor
beide dames toch nog voldoende voor
een winstpunt.
In Marienheem werd op 10 febr. een
pony wedstrijd verreden. Imke woerts
deed mee en niet voor niets. Ze werd
2e met 196 punten in de B dressuur
cat. AB met haar pony Lady. In Lochem
werd op 10 febr. een dressuur wed-
strijd voor de paarden georganiseerd.
Lisette Bijenhof met Rolexus won daar
de M1 rubriek met 194 punten. Elodie
Stokman met Ulike deed mee in de Z1
en had een 2e prijs met 221 punten.

P a a r d e n s p o r t

Selectie Berkelduikers zwemt 4e deel
B competitie thuis in de Beemd.

Samen met Noord Veluwe, de ijssel-
meeuwen, Aquapoldro en de Zuider-
zeezwemmers wordt er zaterdag in de
Beemd gezwommen om de punten
voor de Gelderse B competitie. Net als
bij de landelijke Verenigings competi-
tie geldt; hoe sneller je zwemt, hoe
minder seconden je mee neemt voor
de eindstand, hoe beter het is. Immers
de club met de minste seconden  (pun-
ten), staat het hoogst in de competitie.
Op dit moment staan de Zuiderzee-
zwemmers bovenaan en staan de Ber-
kelduikers op de 9e plek van de 14
deelnemende verenigingen.

Door aan meerdere competities mee
te doen als vereniging krijgen zo veel
mogelijk zwemmers elke keer weer de
gelegenheid om een wedstrijd te
zwemmen. Iedereen kan dan regelma-
tig checken of de trainingsinspannin-
gen ook resultaat oplevert. 
Zo doen er aan de Gelderse Competitie
zo veel mogelijk andere zwemmers
mee als op de Landelijke Competitie. 

De jongste kinderen van de club
zwemmen niet voor de punten van de
B competitie, maar worden geteld
voor het jeugdpromotie klassement
van Gelderland. Hieraan doen 30 ver-
enigingen mee , de Berkelduikers
staan daar nu op de 11e plek en heb-
ben het zaterdag weer erg goed ge-
daan, dus wie weet zitten er stijgkan-
sen in.

Intussen blijft het voor de zwemmers
ook interessant om hun eigen tijden
te verbeteren of om een goede indivi-
duele plaatsing te halen.

Zo zwommen Arjan Nijman, Peter
Holmer, Rick Lok, Laura Achtereekte
en Femke ten Have uit de selectie
meerdere seconden van hun besttij-
den af.

Uit de Jeugdselectie zwommen Britt
Markerink, Bernice Jager,  Harmen
van Middelkoop,  Kim Nijland, Irjan
Brummelman, Martijn Cai, Rick Haij-
tink, Salomé Prakke,Thomas Luchies
en Torben Lammedink veelal meerde-
re seconden van beide slagen af.

Nienke Braakhekke wist haar tijd op
de 200m vrij maar liefst met meer dan
4 seconden te verbeteren.

PLAATSINGEN WAREN ER VOOR:
1e plaats: 
Torben Lammedink op 50m school-
slag en 50m vrijdag
2e plaats: 
Kim Nijland op 50m schoolslag en
50m vrij, 
Bernice Jager op 50m schoolslag en
100m wisselslag,
Carmen degenaars op 100m vrij
3e plaats:
Irjan Brummelman op 100m wissel-
slag
Esmee Vrielink op 50m schoolslag
Martijn Cai op 50m schoolslag
Sanne ten Have op 200m vrij en 200m
wisselslag

Z w e m m e n

Van Dongeren pakt goud op NK scher-
men. Na twee nederlagen in de voor-
rondes was uitschakeling dichtbij

voor de Vordense schermster Jamie
van Dongeren. Net op tijd ging de
knop om en werd het schermtalent in
Arnhem opnieuw Nederlands kampi-
oenschap bij de junioren op het onder-
deel sabel. "Ik zat een beetje vast in

mijn hoofd", verklaart Van Dongeren
haar falen in de voorrondes. "Gelukkig
kon ik op tijd de draad oppakken en
won ik alsnog van de meisjes van wie
ik eerder verloor. Ik was het wel een
beetje aan mijn stand verplicht." De

pupil van Georges Dérop was niet de
enige van de Zutphense schermvereni-
ging Deropment die een gouden plak
bemachtigde. Rob Goossens won zo-
wel bij de cadetten als de junioren.
Een viertal junioren van Deropment

reist komende weken door Europa
voor internationale toernooien. "Vol-
gende week starten we met een we-
reldbekerwedstrijd in Spanje", zegt
Van Dongeren. ,,Het is leuk om zo wat
van de wereld te zien".

S c h e r m e n

De uitvoeringen worden gehouden op
vrijdag 22 en zaterdag 23 februari aan-
staande in de Wildenborchse Kapel
aan de Kapelweg 1.
We spelen Parel en Moer, handelaren
in antiek en curiosa, geschreven door
J.H. Derene. Een prachtig plattelands-
blijspel in vier bedrijven. Het stuk gaat
over heel gewone eenvoudige mensen,

onder andere over Adriaan Parel en
Jacob van der Moer. Ze runnen samen
een bedrijfje in antiek, curiosa en aan-
verwante artikelen. Op hun erf is het
een bende en er is van alles te vinden.
Er doen zich veel komische situaties
voor die garant staan voor een avondje
lachen. We hopen u allemaal te zien
in de Kapel. We beginnen beide avon-
den om 20.00 uur, de zaal is open van-
af 19.30 uur. Kaarten zijn telefonisch
te reserveren vanaf 14 februari tussen
19.30 uur en 20.00 uur bij Frieda te
Lindert (0575) 55 67 26. Aan de zaal zo-
lang de voorraad strekt.

Uitvoering Toneelvereniging
T.A.O. Wildenborch
Het heeft even geduurd, maar nu is
het zover. Nog net voordat de nieuw-
bouw van de Wildenborchse Kapel
begint geeft toneelvereniging T.A.O.
twee avonden uitvoering.
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Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Op 16 februari begint
Hondenschool

“Klein Weetink”
te Velswijk met de
nieuwe trainingen.
Inl. en/of opgave:

L. Mullink, 0314-622361
of A. Peters, 0314-
641436. Zie ook:

www.kleinweetink.nl

Breng nu uw fiets voor een grote (winter)
beurt, voorkom wachttijden in de zomer

en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu € 52,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu € 37,50

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Deze aktie is geldig in de maand februari.

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
fa.slotboom@planet.nl / www.slotboomtweewielers.nl

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw electrische fiets
en bromfiets/scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE

Denk aan de voorjaarinspectie van uw maaiers!

Oost

Asbestsanering

Voor veilige 
asbestsanering

Voor meer 
informatie of 
een 
vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Waar gaat u voor?
• Hoe krijgt u een beter verkoopresultaat?
• Hoe motiveert u uw medewerkers?
• Hoe weet u zeker of de ander doet wat u wilt?
• Hoe houdt u uw energiebalans op peil?
• Wilt u minder ziekteverzuim?

Havital en Vos Training & Coaching organiseren in
Ruurlo in vijf avonden een basiscursus Professionele
Communicatie met als middel NLP.  De cursus wordt
op de dinsdagavonden gehouden en start 4 maart.

Waar gaat u voor?
Kom  naar de gratis introductieavond op dinsdag 19
februari a.s. Aanvang: 19.00 uur. Locatie:  Restaurant
Partycentrum De Luifel, Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Wij stellen het i.v.m. de organisatie  op prijs als u uw
komst even meldt. Bel: 06-27298850 of mail:
vos@upcmail.nl

Na een tijd  van  slopen en bouwen is het dan zover.

ONZE NIEUWE WINKEL IS KLAAR!!!

Daarom willen wij U uitnodigen om onder het genot

van een hapje en een drankje onze nieuwe winkel te

bekijken op woensdag 20 februari 2008.

Open Huis van 17.00 tot 20.00.

Wij zien U graag,

Rudi en Elise Wiendels Hermans

Iris-Lynn-Mick

Raadhuisstraat 27, 7255 BL Hengelo Gld. Tel. 0575-462547

I.v.m. de voorbereiding zijn wij maandag 18 dinsdag 19 en

woensdag 20 februari gesloten. Vanaf donderdag 21 februari 

start de verkoop in onze vernieuwde winkel.

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon 
eet elke 2e gast voor 1/2 GELD

U heeft al een 3-gangenmenu vanaf   € 27,50
Deze aanbieding is geldig van 16 jan. t/m 20 maart
Tevens uw adres voor bruiloften, vergaderingen,

feesten, partijen en catering.

�

Veiligheid - Comfort - Kwaliteit - Ergonomie

Zowel met een lichte als met een zware professionele motorzaag 

concentreert u zich nauwkeurig en ontspannen op uw werk. 

Want elke STIHL motorzaag biedt u een groot vermogen, ergonomische vormgeving, 

uitgebreide veiligheidsuitrusting en eenvoudige bediening.

Meer informatie bij uw erkende dealer:

STIHL, voor een lange levensduur

Waarom een STIHL motorzaag 
altijd goed voor u is

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen
Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

I.v.m. uitbreiding van ons team zijn wij op zoek
naar een enthousiaste

Hairstylist (m/v)
(voor minimaal 20 uur per week)

Als je zowel in teamverband als zelfstandig kunt
werken, oog voor kwaliteit hebt en geïnteresseerd

bent, schrijf dan naar:

Kapsalon Lurvink, t.a.v. Dianne Roordink,
Ruurloseweg 16, 7255 DH Hengelo (Gld)
of mail naar kapsalonlurvink@planet.nl

Uiteraard mag je ook even bellen naar 0575-461264

Ruurloseweg 16 | 7255 DH Hengelo (Gld.) | 0575-461264

Dorpsstraat 29a | 7221 BN Steenderen | 0575-452555

Lurvink
Dames- en Herenkapsalon

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Opruiming wintercollectie
2 = 1



Uw kind zien stoeien met zijn eigen li-
chaam, zien genieten van de ruimte

om te rennen. Natuurlijk lol maken
samen met u, lekker samen vallen op
een dikke mat, super hoge sprongen
maken met een beetje hulp van de pa-
pa, mama, opa, oma, de lievelingsop-
pas, de beste buurvrouw of de leukste
tante of oom van de wereld. Leren op
je beurt wachten, leren delen, leren
waar al je lichaamsdelen zitten, leren
kiezen, grenzen leren kennen... Ook al
deze aspecten komen aan bod tijdens
de ouder en kindgymlessen

Deze groep voor kinderen vanaf 2 jaar
heeft les op Dinsdagochtend in de
gymzaal aan de Strawinskystraat in
Zutphen Van 10:00 tot 10.15u is de in-
loop waarna om 10.15u  de les geza-
menlijk begint en duurt tot 11:00u.
Heeft u interesse… Kom dan gerust
langs en ervaar in de drie proeflessen
hoe leuk het is!! Heeft u nog vragen?
Alida Bruggink (06) 22 60 41 97.

Ouder en kindgym bij SZG-Zutphen

De naam zegt het al. U als ouder sa-
men met uw (oppas)kind in de
gymzaal lekker bewegen! Uw kind
zien bewegen en daarin zien groei-
en door aanmoedigingen van u,
door herhaling van oefeningen en
door het verkrijgen van inzicht.

Henk Vaags werkt bij deze commissie
liever in de anonimiteit, maar erkent
dat voorzitter zijn in de praktijk te-
vens betekent dat je dan naar buiten
toe de woordvoerder bent! Zegt hij: ‘In
feite ben ik gewoon een klein onder-
deel in deze commissie, althans zo
voel ik dat. Wij hebben een fijne club
vrijwilligers die eigenlijk continu be-
zig is met het uitvoeren van allerlei
werkzaamheden! We organiseren jaar-
lijks vier grote evenementen die ons
geld moeten opleveren, de pleinmarkt
in mei, de boedeldag in augustus, de
boekenbeurs in oktober en de goede-
renveiling die dit jaar op zaterdag 8
maart in zaal De Herberg zal worden
gehouden. Daarnaast organiseren wij
twee maal in de maand een verkoop
bij boerderij de Bonekamp en de voor-
malige HAVO borstelfabriek. De mooi-
ste ‘stukken;’ die wij het gehele jaar
door inzamelen, worden apart gehou-
den en zijn bestemd voor de veiling in
De Herberg.
Week in- week uit zijn tien vrijwilli-
gers voor de veilingcommissie in touw,
bij de grote verkopen krijgen wij bo-
vendien hulp van nog eens circa 40
personen. Veel mensen denken dat wij
alleen maar geld voor de restauratie
van de hervormde dorpskerk inzame-
len. Nogmaals wij zijn een onafhanke-
lijke commissie met één doel voor
ogen, geld voor culturele gebouwen
binnen te halen. Natuurlijk gaat er
jaarlijks een flink bedrag naar de her-
vormde kerk. Men moet deze dorps-
kerk ook zien als een monument van
de gehele Vordense bevolking. Daar-
naast geven we ook geld voor het in-
standhouden van de kerktoren, die zo-
als bekend eigendom is van de ge-
meente Bronckhorst. Ook worden gel-
den aan andere doelen geschonken zo-
als bijvoorbeeld enkele jaren geleden
aan de slachtoffers van de tsunami.
Het is wel zo dat wij de kerkvoogdij
van de hervormde kerk jaarlijks een
brief sturen, waarbij wij aangeven wat
zij van ons als bijdrage voor een be-
paald jaar kunnen verwachten, zodat
zij daar in hun financiële planning re-
kening mee kunnen houden. Op dit

moment is de restauratie van de
twaalf kerkramen (glas-in-lood) zeer
actueel. Alle ramen moeten nodig ge-
restaureerd worden. Daarvoor is een
plan opgezet en een bijbehorend kos-
tenplaatje gemaakt. We praten hier al
gauw over enkele ‘tonnen’ aan restau-
ratiekosten. Het Rijk kent daarvoor
een subsidieregeling. Echter, er is mo-
menteel één probleem, de overheid
heeft voor de komende jaren vastge-
steld welk project in welk jaar voor
subsidie in aanmerking komt. Zo
staan de kerkgebouwen pas voor 2012
op het programma.
Dus zullen wij moeten wachten, intus-
sen is één raam van de kerk in een der-
gelijke slechte staat dat wij moesten
besluiten direct met de restauratie te
beginnen. De restaurateurs zijn vorige
week met de herstelwerkzaamheden
gestart. De kosten voor het herstel van
dit raam, althans hetgeen normaliter
door het rijk wordt gesubsidieerd,zal
de kerk zelf moeten betalen, waarbij
wij als veilingcommissie hebben toe-
gezegd de rest te zullen financieren.
Wat betreft de overige elf ramen is de
moeilijkheid dat het Rijk eerst dan
subsidieert wanneer het werk klaar is
en het kan dus niet voor 2012. Het
kerkbestuur heeft derhalve een aan-
vraag ingediend om één en ander
naar voren te mogen halen.
Wij hopen dat deze aanvraag gehono-
reerd wordt zodat wij dan in de loop
van 2009 met de restauratie kunnen
starten. Lukt dat allemaal dan betekent
dat, dat het rijk, zoals het er thans naar
uitziet circa 70 procent van de restau-
ratiekosten subsidieert. Wij proberen
dan als veilingcommissie samen met
de kerk voor de ontbrekende 30 pro-
cent te zorgen. Voor het bestuur (6
man) van de veilingcommissie en de
circa 40 vrijwilligers betekent dat in de
praktijk dat wij de komende jaren nog
keihard zullen moeten werken om
middels acties gelden bijeen te bren-
gen. Nogmaals wij doen het graag, toch
prachtig wanneer wij als veilingcom-
missie iets voor de gemeenschap kun-
nen betekenen’, aldus een enthousias-
te voorzitter Henk Vaags.

Veilingcommissie op de bres
voor restauratie ramen
Hervormde Dorpskerk

Zo rond 1990 werd het besluit genomen dat het hoognodig tijd werd dat de
toren van de hervormde dorpskerk zou moeten worden gerestaureerd.
Toen is er een commissie ingesteld die middels allerlei activiteiten haar ui-
terste best deed om gelden voor deze restauratie in te zamelen, hetgeen
toen ook is gelukt. ‘Ik kan mij nog goed herinneren dat er zelfs ‘rondjeslo-
pen’ rondom de kerk werd gehouden, waarbij de rondjes werden gespon-
sord. Uit die commissie is in feite de huidige veilingcommissie ontstaan.
De doelstelling van deze commissie is zich in te zetten voor het ‘bewaren’
van het monumentaal cultureel erfgoed in Vorden, zoals bijvoorbeeld deze
hervormde dorpskerk. Wij zijn een onafhankelijke commissie en zijn der-
halve ook aan niemand verantwoording schuldig’, zo zegt Henk Vaags die
sinds een aantal jaren als voorzitter aan de veilingcommissie is verbonden.

Volop bezig met de restauratie kerkraam.

Opgegroeid als boerendochter in Bar-
chem tussen de koeien, de paarden, de
kippen en de varkens, kwam ze al
vroeg met dieren in aanraking. Vanaf
het moment dat ze kon lopen had ze al
‘iets’ met dieren. Toen Wendy zes jaar
werd kreeg ze van haar opa een pony
die ze Josefien noemde. Een lief dier
waarmee Wendy jarenlang met veel
plezier ging rijden. Ook Josefien had
het op haar beurt goed naar de zin op
de boerderij. Bovendien kwam ze uit
een oersterk geslacht, zo bleek, want
Josefien bereikte de hoge leeftijd van
25 jaar! Rijden met haar pony vond
Wendy prachtig, maar nog veel leuker
was het spelen met haar andere kame-
raadjes, de hondjes Moppie en Sacha.

Wendy: ‘De liefde en passie voor die-
ren en met name honden is in de loop
der jaren alleen maar groter gewor-
den. Ik heb altijd al veel hondenten-
toonstellingen bezocht, gewoon leuk
om naar al die honden te kijken. Ik
kan trouwens ook niet goed uitleggen
wat mij zo ‘trekt’ in een hond. Ik heb
er gewoon wat mee, wanneer ik er-
gens binnenkom en men heeft daar
een hond, dan komt het dier al heel
snel bij mij. Een hond merkt dat je van
hem/haar houdt’, zo zegt Wendy. Haar
hele huis en tuin staan trouwens vol

met honden, weliswaar van beton en
steen. Allemaal cadeautjes die ze in de
loop der jaren heeft ontvangen. Na-
tuurlijk ook een ‘echte’ hond, een
‘meisje’ Sterre genaamd, een bruine,
net als Josha, Engelse Cocker Spaniel.

Wendy: ‘Weet je wat zo leuk is, acht
maanden na de geboorte van onze
zoon Jorn (inmiddels bijna vier jaar
oud) hebben we bij een uitstekende
fokker de hond Sterre gekocht. Jorn is
stapelgek met haar, wanneer ik Jorn
van school haal en hij komt thuis is
het eerste wat hij doet even met Sterre
knuffelen, ze zijn echte vriendjes van
elkaar’, zo zegt ze. De loopbaan van
Wendy Haitink verliep aanvankelijk
heel anders. Na het Staring College in
Lochem te hebben bezocht, wist ze
nog niet goed welke richting zij later
op wilde. Eerst nog een diploma be-
haald in de detailhandel (KMBO) Wen-
dy: ‘ Uiteindelijk koos ik voor kapster,
daarvoor avondcursussen gevolgd,
echter het beroep van kapster zat er
niet in. Ik bleek een allergie voor haar-
lak e.d. te hebben.

Uiteindelijk ben ik in een boomkweke-
rij terecht gekomen, waar ik in totaal
negen jaar (tot 2006) heb gewerkt.
Toen ik de baan had opgezegd advi-

seerde mijn partner Robert mij om
wat met honden te gaan doen. Dus
ging ik op internet ‘neuzen’ en volgde
ik in Barneveld een cursus honden-
trimmer. Vorig jaar oktober heb ik het
vereiste diploma behaald en besloot ik
hier thuis een honden trimsalon te be-
ginnen. Om dit beroep uit te oefenen
moet je uiteraard veel liefde voor hon-
den hebben, veel geduld kunnen op-
brengen en vaardig zijn in het knip-
pen, scheren, plukken, ontwollen en
effileren (uitdunnen). Het ‘plukken’
gebeurt bij een ruwharig ras. Deze
honden hebben een harde vacht, het
overtollige haar wordt er dan met de
hand uitgeplukt. Het is aan te bevelen
om dit elk half jaar te doen, voor het
knippen van bijvoorbeeld poedels vol-
staat elke drie maanden.

Het geeft als honden trimster grote
voldoening dat wanneer een hond
met lang haar wordt binnengebracht
dat het dier na het knippen, scheren,
kortom de gehele verzorging, weer
vrolijk kwispelend naar buiten gaat’,
zo zegt Wendy Haitink. Haar vrije tijd
gaat overigens ook ‘op’ in honden. Tij-
dens de vakanties samen met haar
moeder wandelen met de hond. Ten-
toonstelleningen bezoeken en met
Sterre op de catwalk lopen of om met
haar naar Exel te gaan voor een behen-
digheidscursus, waarbij Sterre tot gro-
te vreugde van Wendy de gekste capri-
olen uithaalt. 

Wil men een afspraak maken met
honden trimsalon Josha, dan bellen
(06) 38 65 89 69 of 55 16 66 of e-mail
wendyjosha@hotmail.com

Hondentrimster Wendy Haitink

'Ik zou me geen leven zonder hond
kunnen voorstellen'

Toen enkele jaren geleden het hondje Josha overleed was haar ‘baasje’
Wendy Haitink een aantal maanden volledig van de kaart en had zij heel
veel verdriet. Josha, een zwart-witte Engelse Cocker Spaniel was een wat
angstig hondje met een hartafwijking. Drie jaar lang hebben Wendy en
haar partner Robert veel energie in het dier gestoken. Tijdens een wande-
ling overleed het diertje toch nog vrij onverwacht. Nu Wendy sedert kort
aan het Elshof een honden trimsalon runt, heeft ze haar overleden kame-
raadje postuum geëerd door de salon Josha te noemen!

Wendy met haar hond Sterre.

Op deze avond zal Henk Swienink van
LTO Noord Advies een aantal onder-
werpen behandelen. 

Zo zal hij onder meer spreken over on-
derwerpen als ‘wat zijn de mogelijk-
heden voor uw bedrijf’, wat zijn de
mogelijkheden om een verbredings-
tak te beginnen, hoe start je dit op en
wat kunnen de verdiensten zijn. Aan-
vang 20.00 uur.

Bijeenkomst
LTO Noord
afdeling
Brocnkhorst
LTO Noord afdeling Bronckhorst
houdt maandagavond 18 februari
een bijeenkomst in zaal De Her-
berg te Vorden.
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Mensen reageerden aangenaam ver-
rast dat ze de kans kregen op deze per-
soonlijke manier in contact te komen
met de politie en hun mening te ge-
ven. Vanaf maandag 28 januari zijn
enkele van de veelgehoorde reacties te
zien op posters in bushokjes in twin-
tig verschillende gemeenten in de re-
gio Noord- en Oost-Gelderland. De
‘Top-3’ onderwerpen waar de politie
de meeste reacties over kreeg waren-
verkeerszaken (29 procent), zichtbaar-
heid (17) en jeugd (12). 

Enkele veelgehoorde reacties binnen
het thema verkeer zijn dat mensen
meer controles in 30-km zones willen,
meer controle op het gedrag van fiet-
sers (fietsen door centrum, fietsver-
lichting e.d.) en een strengere aanpak
van bijvoorbeeld parkeerproblemen
en alcoholgebruik in het verkeer. Ook
zijn er mensen die juist aangeven dat
de politie kleine snelheidsovertredin-
gen minder snel zou moeten bekeu-
ren. 

De welbekende kreet ‘meer blauw op
straat’ is ook tijdens deze campagne
vele malen genoteerd. Mensen geven
bijvoorbeeld aan graag meer politie te
willen zien tijdens uitgaansavonden,
of de wijkagent vaker in de wijk te wil-
len zien. 

Ook geven mensen aan graag te zien
dat de politie meer op de fiets en lo-
pend surveilleert, omdat men het ge-
voel heeft dat de politie dan meer ziet,
en bovendien beter aanspreekbaar is.
Reacties over het thema jeugd varieer-
den van ‘de jeugd heeft de toekomst,
zoek meer contact met de jeugd!’ tot
‘pak hangjeugd strenger aan’. Het
beeld wat vooral naar voren komt is
dat veel mensen vinden dat bijvoor-
beeld hangjeugd, plegers van vanda-
lisme en jongeren die overlast veroor-
zaken tijdens het uitgaan niet streng
genoeg worden aangepakt. 

Tegelijkertijd zijn er mensen die aan-
geven dat de jeugd wel erg snel in het
beklaagdenbankje zit en dat de politie
jongeren met wat meer inlevingsver-
mogen zou mogen benaderen. De po-
litie vindt het erg belangrijk om het
publiek te betrekken bij haar werk.
Met de campagne ‘Als ik de politie
was…’ riep de politie mensen op om
na te denken over een aantal vragen:
Hoe vindt u dat wij ons werk doen?
Wat vindt u belangrijk? Wat zou u an-
ders doen? Waardoor voelt u zich vei-
lig? 

HOE NU VERDER?
De politie gaat nu per gebied en per
team bekijken op welke manieren de
politie iets kan doen aan de door het
publiek in hun gebied gesignaleerde
knelpunten of problemen. 

Denk aan maatregelen als meer con-
troles op verkeerszaken of het zoveel
mogelijk ‘op maat’ inplannen van sur-
veillances om tegemoet te komen aan
de vraag om meer zichtbaarheid op
bepaalde plekken. Om deze reden be-
nadrukt de politie ook regelmatig hoe
belangrijk het is om altijd aangifte te
doen. Met gerichte informatie over
overlast of andersoortige problemen
kan de politie haar beschikbare capa-
citeit optimaal inzetten.

‘Als ik de politie was……..’

Politie wil publiek meer
betrekken bij politiewerk
De Politie Noord- en Oost-Gelder-
land heeft de afgelopen maanden
campagne gevoerd onder de noe-
mer ‘Als ik de politie was…’. Politie-
agenten gingen op straat tijdens 26
campagneacties op markten en
koopavonden in gesprek met onge-
veer duizend mensen. Ook in Ruur-
lo voerden agenten diverse ge-
sprekken. Per post en op internet
kwamen ruim 500 reacties binnen.
Via deze campagne wil de politie
meer in gesprek met mensen en
het publiek meer betrekken bij het
politiewerk.

Het gebit is voor onze honden en kat-
ten van levensbelang. In de eerste
plaats eten zij ermee, gebruiken het
voor gedragsuitingen en bij het spelen,
gebruiken het om te jagen. Het gebit
moet dus gezond en sterk zijn. Tand-
heelkundige gezondheidszorg is, als
onderdeel van de totale gezondheids-
zorg, erop gericht te voorkomen dat
tand- en mondziekten een bedreiging
gaan vormen voor het algehele welzijn
van de hond of kat. De aanwezigheid

van bacteriën in de tandplaque is de
grote veroorzaker van tandvleesontste-
kingen. Het is de verantwoordelijkheid
van de verzorger én de dierenarts om
te controleren wat er in de mondholte
van onze huisdieren gebeurt en wordt
zo onnodig lijden voorkomen. 

Het voorkomen of vertragen van de
schadelijke gevolgen van tandplaque
en tandsteen vereist preventieve zorg:
het schoonhouden van het gebit. Als

deze verzorging thuis, om welke re-
den dan ook, onvoldoende is, dient er
regelmatig professionele gebitsverzor-
ging plaats te vinden. "Wij vinden de-
ze landelijke actie een goed initiatief.
Nog veel te vaak komen de mensen
met hun hond of kat bij de dierenarts
met de klacht dat het huisdier uit zijn
bek ruikt. Helaas is een eenvoudige ge-
bitsreiniging dan vaak niet meer af-
doende en moeten we gebitselemen-
ten verwijderen. Op lange termijn kan
gebitsverwaarlozing zelfs resulteren
in ernstige bacteriële infecties van
hart, lever, longen en nieren" aldus de
heer Salomons, dierenarts bij De
Graafschap Dierenartsen. 

Dit is dan ook de reden waarom De
Graafschap Dierenartsen tijdens deze
maand de klanten bij de dierenartsas-
sistente een gratis gebitscontrole en/of
tandenpoetsinstructie  aanbiedt. Te-
vens krijgt men er in de maand fe-
bruari 25% korting op alle gebitsver-
zorgingsproducten. "Op deze manier
hopen wij een extra bijdrage te kun-
nen leveren aan de (tandheelkundige)
gezondheid van de honden en katten",
aldus de heer Salomons.

Heeft u interesse in een gratis gebits-
controle en/of een tandenpoetsin-
structie of wilt u meer informatie over
de gebitsverzorging van uw hond of
kat, maak dan een afspraak met de as-
sistente op één van de  vestigingen in
Zutphen, Vorden, Steenderen, Ruurlo
en Hengelo. 

Voor het maken van een afspraak kan
men ook bellen met de speciale gezel-
schapsdierenlijn van De Graafschap
Dierenartsen (0575) 58 78 88.

De maand februari 2008 is landelijk door dierenartsen uitgeroepen tot de
maand van de gebitsverzorging bij honden en katten. Ruim 80% van de
honden en katten ouder dan 3 jaar krijgt last van gebitsproblemen. Naar-
mate de hond/kat ouder wordt, neemt het gevaar van deze problemen toe.
Tijdens deze maand brengt De Graafschap Dierenartsen door gratis ge-
bitscontrole en tandenpoetsinstructie, de gebitsproblematiek en het
voorkomen hiervan, extra onder de aandacht.

Februari 2008

Maand van de gebitsverzorging
voor hond en kat

Één van de bands die dit jaar zal optre-
den in de feesttent in Hengelo is een
concept van ́ Crazy Piano's´. Een band
met een bezetting van vijf personen
gaat op 23 augustus een feest bouwen
die zijn weerga niet kent. Op onder an-
dere een grote vleugel en verschillen-
de speciale muziekinstrumenten gaan
zij niet VÓÓR het publiek, maar MET
het publiek spelen.

Er is voor de aanwezigen de mogelijk-
heid om mee te zingen, mee te dansen
boven op de piano en door middel van
briefjes kan het publiek zelf aangeven
wat ze willen horen, kortom het
wordt een groot feest!

Het is erg spannend om deze band
vanuit de andere kant van het land
hierheen te halen, er is namelijk nog
nooit in de Achterhoek een optreden
geweest van een dergelijke band en al
helemaal niet in een feesttent. "We
hebben deze band zien optreden in As-
sen en deze mensen zijn echt met mu-
ziek bezig, zij spelen werkelijk ALLES! 

De kwaliteit van deze band is zo goed,
dat we direct verkocht waren. Voor
ons was het duidelijk, deze band
moest en zou op het Hengelsfeest ko-
men. Wij houden van uitdagingen en
willen graag dingen heel anders doen
dan anderen, vandaar deze spectacu-

laire band", aldus mede organisator
Nando Burghardt.  

In het voorprogramma deze avond
staat de welbekende band ´Shitt Hap-
pens´, deze rockmeiden weten wel
wat feest bouwen is. Na een knallende
warming up act van de 2 beste feest
dj's uit de achterhoek zal deze band
het podium betreden en ze gaan er-
voor zorgen dat het publiek klaarge-
stoomd wordt voor deze prachtavond! 

Als echte inwoner van Hengelo en om-
streken hoort u natuurlijk op dit eve-
nement aanwezig te zijn, de tweede
editie van het Hengelsfeest heeft meer
dan 1000 bezoekers gehad, komend
jaar verwacht de organisatie dit te
overtreffen.

Het Hengelsfeest is er voor iedereen,
dus ook voor mensen die gezellig een
borrel willen komen drinken op een
van onze gezellig (voor ouderen) inge-
richte terrasjes. 

"Wij willen wederom benadrukken
dat het Hengelsfeest voor jong én oud
is, of je nou 8 of 80 jaar jong bent, het
is en blijft een echt dorpsfeest waar ie-
dereen welkom is", zegt medeorgani-
sator Jan-Willem Harmsen. 

Natuurlijk wil de organisatie niet alles
verklappen wat er deze avond nog
meer te zien en te doen is, maar zoals
u gewend bent van het Hengelsfeest,
zal het ook dit jaar weer Hengels ge-
zellig worden! 

Wilt u een sfeerimpressie, dan kan
men alvast kijken op onze vernieuwde
website: www.hengelsfeest.nl

Hengelsfeest haalt de 
beste bands naar Hengelo
Op 23 augustus 2008, zal er aan de
Zelhemseweg in Hengelo voor de
3e keer het Hengelsfeest gehouden
worden. De organisatie is er in ge-
slaagd de beste bands uit het land
naar de achterhoek krijgen. Dus
schrijf het vast in uw agenda: HEN-
GELSFEEST OP 23 AUGUSTUS 2008!!

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk
is? Of bent u bang voor ontwenningsverschijnselen,
een slecht humeur of overgewicht? Dankzij de gecom-
bineerde methode van eraCare is die angst ongegrond.
Ook als u al diverse pogingen hebt ondernomen, kan
eraCare u helpen.

“Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”, lacht Arno
Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet en als ik
daarop aangesproken werd, strooide ik vrolijk met alle
bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig, het is zo
lekker, je moet toch ergens dood aan gaan...”. Dat is inmid-
dels heel wat jaren geleden. De straffe roker van weleer
is opgelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te roken.
Zo blij dat hij al duizenden anderen van het roken af heeft
geholpen.

Iedereen kan stoppen
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is lastig
door de combinatie van lichamelijke verslaving, geestelijke
afhankelijkheid en de gewoonte om te roken. Juist deze
drie aspecten pakt eraCare met succes aan, waardoor het
voor iedereen mogelijk wordt de tabak definitief vaarwel
te zeggen. 

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur).
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen. U
blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een effectieve
training en krijgt een boekje mee waardoor u leert de gees-
telijke afhankelijkheid te bestrijden en uw rookgewoonte
te doorbreken. Tijdens de tweede behandeling (een week
later) worden de puntjes verwijderd en krijgt u een nieuw
puntje dat voorkomt dat u gaat aankomen.  

Gaat het ondanks alles tóch soms even wat minder makke-
lijk? Dan kunt u gewoon tussendoor rechtstreeks telefonisch

contact opnemen met
de heer Vloet voor een
extra duwtje in de rug. 

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft.
Mocht u binnen zes maanden toch weer gaan roken,
dan kunt u zo vaak terugkomen als nodig is. Na deze zes
maanden betaalt u slechts voor de consultkosten.  

Gediplomeerd therapeut
Arno Vloet is gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut.
Vraagt u gerust naar zijn papieren. (Wij dagen u uit dat ook
eens bij de concurrentie te doen.....). Hij is aangesloten bij
o.a. de BATC en de Ring en u kunt in de praktijk in Malden
ook bij hem terecht voor afvallen en  pijnbestrijding. 

ALLEEN BIJ ERACARE WORDEN DEZE BEHANDELINGEN
DOOR DE MEESTE ZORGVERZEKERAARS (DEELS)
VERGOED. (O.a. door CZ, VGZ, Achmea Groep, Menzis, Agis
en Ohra; zie voor specifieke vergoedingen ook onze website).

eraCare werkt uitsluitend op afspraak en is binnenkort
ook bij u in de buurt: 
zaterdag 16/2 in Wamelink in Winterswijk
dinsdagg 26/2 in de Huve in Eibergen
zaterdag  8/3 in ’t Witte Paard in Zelhem

- Advertorial -

Rokers opgelet!!  

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u 24 uur per dag
bellen naar 024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl

Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk.



DASH DAMES 1 BLIJFT WINNEN
Zaterdag 9 februari gingen de dames
van Dash dames 1, gesponsord door
Friso Woudstra Architecten en Strada
Sports, naar Varsseveld om daar een
wedstrijd te spelen tegen VCV. Dash be-
gon sterk aan de wedstrijd en maakte
weinig fouten. Er werd fanatiek ge-
speeld en de meiden wisten dit de he-
le set vast te houden. Debbie van de
Vlekkert speelde aan het net erg sterk,
en wist een paar mooie punten te sco-
ren. Door eigen verdienste wist Dash
deze set binnen te halen met 17-25.
De tweede set liet Coach Carlo Schut-
ten weer zien dat hij beschikt over tien
gelijkwaardige speelsters, de kracht
van het team. Deze set was Dash ook
te sterk voor VCV, 21-25. De derde set
was een echte walk-over. Alles liep
goed aan de kant van Dash, de meiden
lieten mooi spel zien. VCV had niets
meer te zeggen, Dash haalde deze set
zeer overtuigend binnen met 9-25. 
De dames uit Vorden gingen in de vier-
de set voor de volle 5 punten, maar het
mocht niet baten. Dash haalde het
spel uit de vorige drie sets niet meer
en gaf veel punten cadeau aan VCV.
Dash probeerde verlies van deze set
nog te voorkomen, maar de achter-
stand was te groot. Deze set ging dan
ook naar VCV, 23-25.

Door de winst staat Dash nog steeds
aan kop, waar ze zeker trots op mogen
zijn. Zaterdag 16 februari speelt Dash

weer een thuiswedstrijd om haar kop-
positie te verstevigen,  tegen dames 4
van Set-Up'65 uit Ootmarsum om
17.00.

Vrijdag 8 februari uitslagen
Marvo '76 MA1 -Dash MA1 3-1
Zaterdag 9 februari
Willems-Gemini MC1 - Dash MC1 1-3
Avanti D1 - Dash D3 1-3
Avanti D3 - Dash D7 1-3
V.C.V. D1 - Dash D1 1-3
Avanti MB2 - Dash MB1 2-3
Dash circ. 1 - Dynamo 2 3-1
Dash D5 - Vios Eefde D2 4-0
Dash D2 - D.V.O. D2 3-1
Dash D6 - BVC '73 D2 0-4
DashD4 - Victoria D2 1-3
Dash H1 - Halley H2 4-0

Zaterdag 16 februari
15.00 Eibergen  Boemerang D4 - Dash
D5 De Pickerhal
15.00 Eibergen Boemerang D5 - Dash
D6 de Pickerhal
17.00 Eefde Vios Eefde H1 - Dash H1 de
Stuw
17.00 Winterswijk  Bas/Wivoc D2 -
Dash D4 de Pelkwijk
18.00 Westervoort Wevoc D2 - Dash D2
de Pals
13.00 Dash circ. 2 - Overa 1
15.00 Dash A1 - Givo '92 MA1 
15.00 Dash MC1 - Guv Greven MC1
17.00 Dash D3 - Willems Gemini D1
17.00 Dash D7 - KSH D2
17.00 Dash D1 - Set-Up 65  D4

Vo l l e y b a l

Het was voor het eerste dat de jazzde-
monstraties werden gehouden in
Wichmond. De zaal werd ruim inge-
richt met stoelen voor het publiek en
banken voor de deelnemers, maar
bood evengoed gelegenheid om rond
te lopen. De groepen hadden achter de
coulissen voldoende ruimte om klaar
te staan voor hun optredens. Bij bin-
nenkomst werd een programmaboek-
je aangereikt en werd duidelijk dat de

middag zeer gevarieerd zou zijn: maar
liefst 37 optredens door groepen meis-
jes en jongens van 2,5 jaar en ouder
van Y.G.V. IJzervoorde, KDO Apel-
doorn, W.S.V. Warnsveld, S.V. Dio Keij-
enborg, R.G.V. Ruurlo en gastvereni-
ging DOG Baak.
Op muziek, verzorgd door Total Music
uit Steenderen, werden de verschillen-
de choreografieën gedanst in prachti-
ge kleding en het was voor het publiek

zeker genieten. De vele optredens wa-
ren vlot achterelkaar en niemand
hoefde zich een moment te vervelen. 

De allerkleinsten waren schattig om
te zien. Ze deden erg hun best. Bij de
jeugd lijkt er een lichte verschuiving
te zijn van het ‘traditionele’ jazzdan-
sen naar een meer populaire jazz met
invloeden van de, eveneens getoonde,
streetdance, waardoor nu nog meer
jongens mee dansten. Stoer en spor-
tief. Aan het einde van de middag wer-
den de deelnemers, de muziek, de lei-
ding en het publiek bedankt en wer-
den de bloemen uitgedeeld.

Jazzdemo dans in Wichmond

Succesvolle middag georganiseerd
door DOG Baak

In Sporthal De Lankhorst in Wichmond kwamen afgelopen zondag 10
februari veel liefhebbers van jazz dans samen om te kijken naar de geva-
rieerde optredens. De middag werd georganiseerd door Gymnastiek-
vereniging DOG uit Baak.

Een prachtig optreden van de gastvereniging DOG Baak sloot een schitterende middag af.

Eerst een gedeelte theorie met een
kopje koffie. Daarna begaf men zich
naar een locatie waar ter plekke bo-

men konden worden geveld en afge-
kort. Alle aspecten van het zagen kwa-
men aan bod. Moe, maar voldaan ging

men aan het eind van de middag huis-
waarts om een certificaat in ontvangst
te nemen. De laatste cursus van dit sei-
zoen is gepland om zaterdag 8 maart
2008, daar zijn nog enkele plekken
vrij.

Motorkettingzaagcursus bij 
Bulten Techniek zeer geslaagd

Zaterdag 2 en 9 februari werd er 's morgens om 8.30 uur begonnen met de
cursus.

Hij is bekend vanwege zijn vele tuin-
boeken  en een wekelijkse tuinrubriek
voor de regionale radio. Als gedegen
tuinier geeft hij adviezen over beplan-
tingen en verzorging en daarbij ook
handige tips. Tuinieren is niets anders
dan manipuleren, laat hij ons direct al
weten. Aan de ene kant willen we de
tuin zijn gang laten gaan, aan de ande-
re kant beteugelen we hem. En dat
smaken nogal verschillen, krijgen we
aan de hand van vele mooie dia's dui-
delijk te zien. We krijgen de raad om
bij de koop van een plant niet alleen
op de bloei te letten, die duurt vaak
maar kort, maar  ook op de bladvorm.
Combineer planten die ongeveer even
sterk zijn, zodat ze elkaar niet verdrin-
gen. Een prachtig voorbeeld voor een
plek in de schaduw: de heldergroene
varen met de blauwachtige hosta. En
zorg ervoor dat de tuin er in de winter
ook aantrekkelijk uitziet door middel
van groenblijvende planten.

Romke van de Kaa is niet alleen gelnte-
resseerd in de botanische kant van de
tuin, ook de lijnen en ruimte bepalen
de tuin. Er zijn mogelijkheden genoeg
om een tuin te verdiepen en optisch
groter te maken. Een boom in een tuin

bewerkstelligt verticale diepte, even-
als  beplanting van afwisselende hoog-
te.
Zijn betoog is doorspekt met humor
en  leuke anekdotes
Volgens Romke van de Kaa hebben
mensen nauwelijks nog geduld voor
de natuur.
De welvaart is een belangrijke factor
voor het feit dat mensen meer geld
aan hun tuin en tuinontwerp uitge-
ven, maar daar niet veel werk aan wil-
len hebben. 
In de tweeverdienerscultuur is er geen
tijd meer voor een arbeidsintensieve
tuin, waardoor steeds minder planten
en meer stenen in de tuinen te zien
zijn. Nederland is in de ban van de kat-
tenbaktuin! (Verwijzend naar het po-
pulaire, gele grind)
Hij ziet de tuin als een weerspiegeling
van wat er in de maatschappij aan de
hand is. Deze verstening is volgens
hem niet tegen te houden, maar van
de Kaa zou graag een intelligentere,
meer creatieve manier van omgaan
met de beplanting willen zien.
Hij vertoont een voorbeeld: een tuin
met grote brokken tufsteen, waar
(rots-)planten in en op groeien. Deze
planten zijn gemakkelijk vrij van on-
kruid te houden, terwijl ze wel insec-
ten aantrekken, waardoor de tuin
boeiend blijft.

Tenslotte: zelfs zevenblad heeft zijn
aantrekkelijke kanten. In Noorwegen
is hij een gewaardeerde borderplant
en de jonge blaadjes kun je, bereid als
spinazie, eten. Pas wel op voor de laxe-
rende werking!

Romke van de Kaa spoort aan tot 
meer diversiteit in de moderne tuin
De tuinzaal van Hotel Bakker was
afgelopen donderdag  te klein voor
het publiek dat toestroomde om
de te luisteren naar de all-round
tuinspecialist van Nederland:
Romke van de Kaa. Op uitnodiging
van Vereniging Bomenbelang, die
jaarlijks openbare lezingen orga-
niseert, kwam hij naar Vorden.

Dit laatste is mede te danken aan de
opheffing van de plaatselijke afdeling
van Passage. Maar daarnaast ontplooit
deze afdeling veel activiteiten,nl. het
verzorgen van goede middagbijeen-
komsten, het gratis ledenblad van de
PCOB met veel informatie, hulp bij het
invullen van de belastingaangifte, rij-
bewijskeuringen tegen een klaag ta-

rief en vooral het omzien naar elkaar
door de commissie "Lief en Leed".
Het bestuur is van mening dat we dit
4e lustrum niet ongemerkt voorbij
mogen laten gaan. Wij nodigen leden
en belangstellenden uit de feestelijke
middagbijeenkomst bij te wonen. 
Deze bijeenkomst vindt plaats op don-
derdag 28 februari as. te 14.00 uur in
de grote zaal van het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden. Einde van
de bijeenkomst is te ca. 17.00 uur. Het
programma blijft nog een verrassing,
maar belooft een feestelijk geheel te
worden. Aan het begin kunt u het be-
stuur gelukwensen met dit jubileum.

PCOB afdeling Vorden viert

20-jarig bestaan feestelijk
In januari 2008 was het 20 jaar gele-
den dat de PCOB afdeling Vorden
werd opgericht. Wij mogen ons de
laatste jaren verheugen in een ge-
stage groei van het ledental, dat
momenteel op 180 staat.



‘Wij zoeken collectanten!’

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Erwin Koeman, ambassadeur

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte? In 2008 van 26 tot en
met 31 mei. Dan gaan we weer alles op alles zetten om zoveel
mogelijk geld op te halen voor 120.000 mensen met epilepsie.
Wilt u helpen? Een paar uurtjes maar. Ik weet zeker dat al die
mensen met epilepsie, zoals mijn dochter, u heel dankbaar zullen
zijn. Net als ik. Alvast bedankt!’ Bel 030 63 440 63

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Brinkhorst 1 7207 BG Zutphen

tel. 0575-571660 – fax: 0575-571703

info@jansengal.nl – www.jansengal.nl

Autoschade ??
Wij helpen u graag verder.

We werken voor alle verzekeringsmaatschappijen en stellen tijdens reparatie
vervangend vervoer ter beschikking.

autoschade jansen & gal bv

ROOMBOTER

CAKE
NU VOOR

€ 3.95

ROOMBOTER

CROISSANTS
PER STUK

€ 0.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 16 februari.

AARDBEIEN-
BAVAROISE-VLAAI

KLEIN 

€ 7.25

GROOT 

€ 11.25

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

HONDENTRIMSALON JOSHA

Wendy Haitink
Gediplomeerd hondentrimster

Het Elshof 5, Vorden

Tel. (0575) 55 16 66
Mob. (06) 38 65 89 69

Behandeling op afspraak

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

WEGENS HET BEËINDIGEN VAN ONZE WINKEL-
ACTIVITEITEN SLUITEN WIJ DEFINITIEF ONZE
BROOD- EN BANKET WINKEL "DE MÖLLE" MET

INGANG VAN MAANDAG 18 FEBRUARI 2008.

WIJ DANKEN ONZE KLANTEN VOOR HET IN
ONS GESTELDE VERTROUWEN.

De Mölle
Burg. Galleestraat 38

7251 EC Vorden.

Maak kans op een GRATIS 
ballonvaart met 
uw Keurslager!

In de winkel ligt een spaarkaart voor u klaar. 
Bij elke bestede  5.00 ontvangt u een stempel. 
Heeft u alle stempels verzameld dan ontvangt u 
een GRATIS rookworst. En u maakt bij een volle kaart 
ook nog eens kans op één van de twee ballonvaarten 
in de Keurslagerluchtballon.

SPAAR VOOR EEN 

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-551321
www.vlogman.keurslager.nl

GRATIS ROOKWORST



De yogalessen zijn opgebouwd volgens
bepaalde thema's. Voor de jongste kin-
deren komen thema's aan de orde als
Indianen, Zand en Zee, de Dierentuin
of de Lente. Bij de oudere kinderen bij-
voorbeeld De Wereld, De Oceaan, Edel-
stenen en Kristallen. Nieuw thema in

de cursus zal zijn Angst en wat doet
het met je. Samen worden de kinde-
ren zich in een veilige omgeving be-
wust van zichzelf en ontdekken dat
angst een bijzondere functie heeft in
het leven, ze ontdekken dat angst een
emotie is en niet eng. Dit geeft ver-
trouwen. In de lessen is veel ruimte
voor interactie tussen de kinderen en
de docent, zodat iedereen die dat wil
op zijn eigen wijze een invulling kan
geven aan de thema's.

De oefeningen zijn op zodanige wijze
samengesteld dat kinderen op een
speelse wijze leren om tot rust te ko-
men. Ze hoeven niet te presteren, wor-
den zich bewust van zichzelf en krij-
gen meer zelfvertrouwen en een bete-
re concentratie. Door de yoga oefenin-
gen die in de lessen zijn verwerkt
wordt hun lijf lenig en sterk en de ba-
lans tussen lichaam en geest verbetert
bij ieder kind.

Maandag 18 februari wordt er een
proefles gegeven van 16.00u tot 17.00u
in het speellokaal van de Dorpsschool
te Vorden. Docente is Jolanda Wabe-
ke.Op maandag 3 maart start de nieu-
we cursus van 10 lessen. Inschrijven
tel. 0575-555213 of e-mail: jolandawa-
beke@chello.nl. Uitgebreide informa-
tie vindt u op www.dezonnehofvor-
den.nl Zie ook de advertentie

Uitbreiding Kinderyogalessen
De Zonnehof

Vorig jaar maart is De Zonnehof
gestart met kinderyoga in Vorden.
Sindsdien is het aantal cursisten
dat zich heeft aangemeld verdub-
beld. Daardoor kunnen lessen wor-
den gegeven in twee verschillende
leeftijdsgroepen. Dit heeft ener-
zijds als voordeel dat er voor de
jongere kinderen meer speelse as-
pecten worden verwerkt in de les-
sen, anderzijds kan met de oudere
kinderen nu meer inhoudelijk ge-
werkt worden.

VORDEN - CONCORDIA WEHL 0-0
Er was beide ploegen er veel aangele-
gen om niet te verliezen. Concordia
deed dat met veel strijdlust, maar
overschreed daarbij de grenzen van
het betamelijke.

Vorden werd totaal overdonderd door
deze aanpak van de Wehlse ploeg,
maar het hervond zich gaande weg de
wedstrijd weer en kreeg toen een aan-
tal goede mogelijkheden om de volle
winst naar zich toe te trekken.

Scheidsrechter Van Dijk was de slecht-
ste man van het veld, want hij trad
niet op tegen de soms grove overtre-
dingen, maar gaf bijvoorbeeld wel een
kaart aan Stefan Eggink die zijn veters
strikte.

Joris Platteeuw was het eerste slachtof-
fer, die na een tackle op de enkels het
veel moest verlaten. De hardheid
kwam het kijkspel zeker niet ten goe-
de.

Concordia W begon agressief en stoor-
de op alle linies. Vorden had daar dui-
delijk moeite mee en kwam niet in
haar spel. Het kwam ook niet aan op-
bouwen toe, omdat Concordia met
charges de opbouw stoorde.

De scheidsrechter trad niet, vanwaar
de ingrepen steeds rigoureuzer wer-
den en onder andere Joris Platteeuw
onbesuisd op de enkels werd geraakt.
Hij kon de wedstrijd niet vervolgen.
Concordia was wel sterker, doch het
creëerde zich nauwelijks echte kan-
sen. De beste kansen zouden voor Vor-
den zijn. Dennis Wentink dacht de
openingstreffer binnen te koppen,
doch de uitstekende doelman Splithof
beroerde de bal net voldoende.

Even later was Bart Stokman zijn man-
netje gepasseerd om de doelman te be-
proeven, toen hij met een grove tackle
van achteren werd neergelegd. Ieder-
een was verbaasd dat de "dader" met
slechts een gele kaart werd bestraft.

In de tweede helft was het tempera-
ment van Concordia wat geluwd en
werd er bij tijd en wijle gevoetbald,
doch de angst om te verliezen zat in
beide ploegen, waardoor er van goed
voetbal geen sprake was. Vorden ont-
snapte aan een opgelegde kans, waar-
bij de spits voor open doel miste. Vor-
den creëerde zich voetballend ook
weinig kansen en hanteerde vanwege
de korte mandekking van Concordia
veel de lange bal. Vorden kreeg in de
slotfase via Renz Cornegoor en Jeroen
Ringlever nog twee uitstekende kan-
sen, maar doelman Splithof verkeerde
in uitstekende vorm.

Er kan niet gezegd worden, dat de
punten broederlijk werden verdeeld,
maar beide clubs kunnen wel ieder
een punt aan de stand toevoegen.

Zaterdag 9 februari
Zelos A1 - Vorden A1 1-2
AZC B1 - Vorden B1 0-3
Vorden B2 - Colmschate B3 3-3
DVOV C1D - Vorden C2 5-2
Vorden D2 - Brummen D2 5-0
Vorden E2 - Warnsveldse Boys E3 0-2
DVC '26 F2 - Vorden F1 1-0
Doetinchem F3 - Vorden F7 18-0

Zondag 10 februari
Vorden 1 - Concordia-Wehl 1 0-0
Vorden 3 - DEO 2  1-5
Vorden 4 - Klein Dochteren 3  6-0
Vorden 5 - SHE 6 4-3

Zaterdag 16 februari
Angerlo Vooruit A1 - Vorden A1  15:00
VDZ A2 - Vorden A2  12:45
Zelos B1 - Vorden B1 12:30
Ratti B1C - Vorden B2 12:00
Vorden C1 - Neede C1  13:00
Vorden C2 - Keijenburg. Boys C2  14:00
FC Zutphen D2 - Vorden D2 08.30
Warnsveldse Boys E4 - Vorden E2 08:30
Almen E1 - Vorden E3 10:00
Vorden F3 - FC Zutphen F6 09.00
Vorden F7 - VIOD F10 09.00

Zondag 17 februari
DVC '26 1  - Vorden 1 14.30
FC Eibergen 2  - Vorden 2 10.30
Vorden 3  - SVBV 2  10.00
Klein Dochteren 3  - Vorden 4 12:00
SHE 6 - Vorden 5  09:30

Vo e t b a l

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-, wo- en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden

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

• Kaartclub 's maandagmiddags in de
Wehme en bingo woensdagssmid-
dags in Dorpscentrum.

FEBRUARI
13 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Lindese Vrouwengroep Harmonica-

groep
20 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
20 Klootschietgroep de vordense Pan

20 ANBO klootschieten bij de kleine
Steege

20 NBvP Maandelijke bijeenkomst
21 Bejaardenkring Vorden
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
28 PCOB Viering 20 jarig bestaan in

het Dorpscentrum

KUNST AGENDA VORDEN
28/2, 20 maart: filmhuis Bibliotheek
T/m 10 maart: Beeldende kunst "Fan-

tastisch" en animatiefilmpjes in de
Bibliotheek Vorden

T/m 10/2: "Net even anders", Kunste-
naar Gregory Kohelet in Galerie Ag-
nes Raben, Nieuwstad 20

9 maart 
Lezing Filosofie Kasteel Hackfort

9 maart 
Kunstzondag te Vorden, beeldende
kunst/fotografie/film

t/m 10 maart: Tentoonstelling J. Me-
gens/L. Bruinink in de Bibliotheek

16 maart: Jazzconcert in Hotel Bakker

RATTI 1 - SDZZ 1 (DAMES)
Op het zonnige veld afgelopen zondag
gingen de dames van Ratti het duel
aan met SDZZ.
SDZZ liet in de duels meteen merken
veel fysieke kracht in huis te hebben.
In de 12e minuut kwam SDZZ op voor-
sprong; mede door een foutje in de
achterhoede. Feit bleef wel dat Ratti
hiermee meteen achter de feiten aan-
liep. 

Hanneke Nijenhuis wist nog geen drie
minuten later een prima assist te creë-
ren op Gerrie Brummelman. Zij prikte
de bal in het net en zo stonden beiden
teams weer op gelijke hoogte. 1-1. Een
kwartier voor rust wist SDZZ wederom
de leiding over te nemen. 1-2. Nog voor
rust gaf Ratti het tegen antwoord. Een
schot op het doel van Marielle Peters
werd in eerste instantie nog prachtig
gehouden door de keepster van SDZZ,
maar Hanneke Nijenhuis reageerde
zeer alert en schoot de bal alsnog bin-
nen. 2-2. 

SDZZ kwam na de rust beter uit de
startblokken. Al binnen drie minuten
wisten ze wederom de voorsprong
naar zich toe te trekken. 2-3. De verde-
diging van Ratti stond nog niet op
scherp en SDZZ profiteerde hiervan.
SDZZ bleef Ratti onder de duim hou-
den door zich fel te handhaven in de
duels. SDZZ groeide steeds meer in de
wedstrijd en bij Ratti was het telkens
net niet. In een tijdsbestek van drie
minuten werd dit nog eens hard dui-
delijk. SDZZ scoorde tot tweemaal toe
en de wedstrijd was daarmee gelopen.
2-5. Een duidelijk collectieve off-day
van Ratti zijde. Aanstaande zaterdag
thuis tegen Activia.

RATTI 1 - GSV’63 1
Op 10 februari traden de heren van
Ratti 1 op sportcomplex De Eik aan te-
gen GSV’63 uit Geesteren, dat al acht
opeenvolgende wedstrijden in winst
had omgezet. Daar waar tegenstander
GSV ’63 in de winning-mood zit, heeft
Ratti moeite om punten te pakken. Er
zit nog steeds behoorlijke progressie
in het veldspel van de Kranenburgers,
maar dat wordt nog te weinig omge-
zet in punten.

De tegenstander uit Geesteren begon
matig aan de wedstrijd.Ratti bleef in
de openingsfase simpel overeind. GSV
’63 had moeite om het spel te maken
en ook de mannen van Ratti-trainer
Eric Gijsberts konden aanvallend geen
vuist maken. De openingtreffer van
GSV’63, in de zeventiende minuut,
viel daarom nogal onverwacht. Met
een goede individuele actie zette de

spits van GSV’63 zijn ploeg op voor-
sprong. In restant van de eerste helft
wisten beide ploegen niet veel kansen
te creëren. Ratti was met een schot
van Ruud Mullink dichtbij, maar
kwam vlak voor rust ook goed weg
toen doelman Wouter Gudde een af-
standschot van een GSV-er op de paal
uiteen zag spatten.

In de tweede helft bleef het spelbeeld
aanvankelijk ongewijzigd. GSV had
een veldoverwicht, maar bleef onge-
vaarlijk voor het Ratti-doel. Een kleine
tien minuten na rust verdubbelde GSV
toch de voorsprong. Een GSV-er kreeg
op de rand van het zestienmeterge-
bied nogal gelukkig uit de kluts de bal
voor de voeten en schoot vervolgens
knap raak. Na de 0-2 leek de wedstrijd
gespeeld, omdat Ratti aanvallend on-
machtig bleef. 
Toen middenvelder Jan Groot Jebbink
een kwartier voor tijd ook nog eens
een rode kaart kreeg en mocht inruk-
ken, was het voor Ratti zaak om de
wedstrijd zonder verdere schade uit te
spelen. Op de rode kaart voor Groot
Jebbink was weinig af te dingen, om-
dat zijn reactie na een meer dan
schandalig overtreding van de aan-
voerder van GSV’63 iets te heftig was.
Het optreden van de scheidsrechter
wekte wel verbazing, omdat de aan-
voerder van GSV niet met rood het
veld hoefde te verlaten.

De scheidsrechter leek even de weg
kwijt, want kort na de rode kaart liet
zij GSV’63 uit een loepzuivere buiten-
spelsituatie de 0-3 scoren. De 0-4 vlak
voor tijd was voor de statistieken.   

UITSLAGEN
Zaterdag 9 februari
Ratti A1CD - Epse A1: 2-2
Ratti F2 - Oeken F4: afgelast
Zutphania B1D - Ratti B1C: 17-0
Colmschate C5 - Ratti C1C: 11-2
AZC D3 - Ratti D1CD: 4-0
FC Zutphen E5 - Ratti E1C: 8-2

Zondag 10 februari
Ratti 1 - GSV '63 1 (zon): 0-4
Ratti 3 - SHE 4 (zon): 2-4
Ratti DA1 - SDZZ DA1 (zon): 2-5

PROGRAMMA
Zaterdag 16 februari
12:00 Ratti B1C - Vorden B2    
14:30 Ratti C1C - Warnsveldse Boys C4
14:30 AZSV 9 - Ratti 4 (zat)   
14:30 FC Eibergen A2 - Ratti A1CD    
09:15 Steenderen E2 - Ratti E1C    

Zondag 17 februari
14:00 atti 1 - Marienveld 1 (zon)   
12:30 Ratti DA1 - Activia DA1 (zon)   
09:30 Reunie 4 - Ratti 2 (zon)   
09:30 SHE 4 - Ratti 3 (zon)

Vo e t b a l

SENIORENTEAM 1 FLASH
Het 1e team kwam uit tegen kampioen
Didam. Om zelf de tweede plaats vast
te houden moest Flash toch wel wat
punten pakken. Het begon goed. Peter
van Dijk wist in drie sets zijn herenen-
kelspel te winnen. De derde set met 21-
17. Daarna kwam Robert Kater iets te
kort in zijn enkelspel. Joyce Teeuwen
was goed opgewassen tegen haar oppo-
nente. Het werd een spannende drie-
setter. Helaas moest Joyce in de derde
set bij een stand 12-13 geblesseerd op-
geven. Dit betekende gelijk dat het da-
mesdubbel en een mixedspel ook niet
gespeeld zouden worden. Marian te
Riele vocht goed in haar enkelspel.
Jammer genoeg verloor zij in drie sets.
Het herendubbel ging verloren met 17-
21 en 16-21 en ook het mixed van Ro-
bert en Marian ging met 14-21 en 19-21
verloren. Flash - Didam: 1-7

SENIORENTEAM 2
Het tweede team speelde vrijdag in
Hengelo haar laatste wedstrijd van dit
seizoen tegen HBC. Flash 2 staat boven-
aan en HBC is één van de drie achter-
volgers die dicht achter Flash staan en
volgende week allen nog een wedstrijd
te spelen hebben. Bij een gelijkspel zou
HBC het team van Flash echter niet
meer kunnen inhalen. De heren Niels
Lijftogt en Chjehrando Gasper wonnen
als vanouds hun enkelspel. Bernadeth
Heijenk en Geeske Menkveld verloren
echter de damesenkels. Het herendub-
bel werd daarna goed door Flash ge-
wonnen maar het damesdubbel van
Geeske en Lianne Heijenk ging verlo-
ren. De mixen werden hierdoor zeer
belangrijk. Niels en Bernadeth waren
goed op elkaar ingespeeld en wonnen
in twee sets. Daarna waren Chjehran-
do en Lianne aan de beurt. Ook zij ga-
ven de tegenstander geen kans. Al met
al dus een 5-3 overwinning. Het moet
nu raar lopen wil het team geen kam-
pioen worden omdat achtervolgers
Varsseveld en Didam nog tegen elkaar
moeten spelen en Flash een behoorlij-
ke voorsprong in gewonnen partijen
heeft. HBC - Flash:  3-5 

RECREANTENTEAM
Ook het recreantenteam kwam vrijdag
in Hengelo tegen de recreanten van
HBC uit. Het team van HBC stond aan
kop. Flash speelde in de samenstelling
Beppie Menkveld, Apsie van Dijk, Annie
Eggink, Frans van Gils en Hans Brink-
man voor Theo Huntink. Frans verloor
zijn enkelspel in twee sets. Hans deed
het goed. Hij was zeer gewaagd aan zijn
tegenstander maar verloor. De 2e set
maar net met 25-23. Beppie en Apsie
trokken de stand echter gelijk door alle-
bei goed te winnen. Het herendubbel
werd verloren maar het damesdubbel
van Apsie en Annie werd weer gewon-
nen in drie sets. Dus een 3-3 stand met
de twee mixen nog te gaan. Hans en An-
nie wonnen in twee sets waarbij de 2e
set met 24-22 gewonnen werd. Het
tweede mixed was zo mogelijk nog

spannender. Het werd een driesetter
maar Frans en Beppie trokken aan het
langste eind. Een zeer goed resultaat
dus van het team. HBC - Flash: 3-5

JEUGDTEAM 1
Met Jelle van Rossum als invaller ver-
trok J1 met verder Ilse van Dijk, Vera
Velhorst en Carlos Waenink naar Lich-
tenvoorde voor de voorlaatste competi-
tiewedstrijd tegen LBC J4. Aan het wed-
strijdverloop was te merken dat Flash
favoriet is voor het kampioenschap. De
enkelpartijen werden allemaal met
groot verschil gewonnen. Alleen Jelle
had nog wat moeite maar won zijn en-
kelpartij ook in een driesetter. Bij de
dubbels ging het eigenlijk net zo: drie
van de vier partijen gingen met gemak
naar Flash. Alleen de herendubbel van
Jelle en Carlos werd een driesetter. 
Einduitslag: LBC J4 -  Flash J1 : 0-8. 

JEUGDTEAM 2 
J2 speelde de laatste wedstrijd tegen
Steenderen J1 met Tamara de Vries,
Caitlin Toker, Sander van Gils en debu-
tant Twan Helmink. De enkelpartijen
verliepen soms wat rommelig  door on-
duidelijkheden bij de arbitrage. Tama-
ra won haar enkelpartij in een drieset-
ter,  Caitlin verloor nipt met twee keer
20-22. Twan moest even wennen, hij
verloor de eerste set flink, maar wist de
tweede bijna te winnen en ook Sander
speelde een spannende partij. Ook bij
de dubbels ging het gelijk op. Helaas
trok Flash net aan het kortste eind. 
Steenderen J1 - Flash J2: 5-3.

JEUGDTEAM 3
Dit team speelde thuis tegen LBC. Bij J3
startte Wesley Boode met een  duidelij-
ke overwinning: 21-7 en 21-13. Bram
Bruinsma speelde een spannende drie-
setter die hij uiteindelijk won: 21-19, 15-
21 en 21-15. Eline Bargeman won ook
vrij makkelijk met 21-10 en 21-13. Lieke
ten Have deed het ook goed en won
met 21-4 en 21-8. De herendubbel met
Wesley en Bram werd gewonnen met
21-13 en 21-15. De damesdubbel was
een makkie: 21-6 en 21-6. De mixed met
Wesley en Eline wonnen ze met 21-10
en 21-9. Lieke en Bram deden daar be-
slist niet voor onder en wonnen met
21-7 en 21-7. Flash J3 - LBC J6: 8-0. 

JEUGDTEAM 4
Team 4 speelde een thuiswedstrijd te-
gen Poona uit Gaanderen. Er werd goed
aan de wedstrijd begonnen van zowel
Niels Golstein als Stefan te Riele wisten
hun jongensenkel te winnen. Lynn Be-
renpas deed er daarna nog een schepje
bovenop door haar enkelspel ook te
winnen. Jammer genoeg verloor Pau-
lien te Riele haar enkelspel. Zowel het
jongensdubbel als het meisjesdubbel
werd een driesetter. Flash trok beide
partijen goed naar zich toe. De tussen-
stand was dus al 5-1. Verrassend genoeg
werden daarna beide mixen verloren,
maar al met al toch een goede wedstrijd
van de jongste telgen. Flash - Poona: 5-3

B a d m i n t o n
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ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon 
eet elke 2e gast voor 1/2 GELD.

Deze aanbieding is geldig t/m 21 maart

�

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

www.bouwmarktdetolbrug.com

KEUKENFRONTEN
Geef uw keuken

een nieuwe uitstraling!

Alle winterrestanten nu:
3 HALEN 
2 BETALEN

NIEUWE 
KINDERCOLLECTIE

NIEUWE 
KINDERCOLLECTIE

JONGENS T-SHIRT 

lange mouw AKMO

Normaal 5.99 

nu 2 voor 8.-
KINDERLEGGINGS 
div modellen

Normaal 7.99 

nu voor 5.-
DAMES T-SHIRT 
diepe ronde hals

Normaal 12.99

nu 2 voor 20.-
DAMES SPIJKERBROEKEN
Normaal 29.99 

nu voor 19.99

Aanbieding geldig van 13 t/m 24 februari 2008

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland

heeft op 29 januari 2008 voor de rondweg Hummelo

(N314) het ontwerp vastgesteld van een gedeeltelijke

herziening van het Streekplan Gelderland 2005 en het

bijbehorende milieueffectrapport (MER). 

Van 19 februari tot en met 1 april 2008 kunnen

bewoners en andere belanghebbenden op deze

plannen inspreken. De documenten liggen ter inzage

op het provinciehuis in Arnhem en het gemeente-

kantoor van Bronckhorst.

Achtergrond

Voor de oplossing van de verkeersproblematiek op

de N314 bij Hummelo is in het op 29 juni 2005 door

Provinciale Staten vastgestelde Streekplan Gelderland

2005 bepaald dat een aantal aanpassingen aan

provinciale wegen zal worden uitgevoerd, waaronder

de omleiding bij Hummelo. 

De gedeeltelijke herziening van het streekplan is

opgesteld om de omleiding van de N314 bij Hummelo

planologisch mogelijk te maken. In de gedeeltelijke

herziening is het nieuwe wegtracé, met instemming

van het gemeentebestuur van Bronckhorst, als

concrete beleidsbeslissing opgenomen. 

Provinciale Staten zijn in dit geval bevoegd gezag en

besluiten via de gedeeltelijke streekplanherziening

uiteindelijk over de tracékeuze. Voor zowel het MER

als de gedeeltelijke streekplanherziening is een

wettelijke procedure voorgeschreven met de

mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. In

verband hiermee wordt deze kennisgeving gedaan.

Ontwerp gedeeltelijke streekplanherziening

Het gebied waarop deze streekplanherziening

betrekking heeft, ligt ten zuidwesten en westen van

de kern Hummelo in de gemeente Bronckhorst. 

Het plan voorziet in een nieuw tracé voor de N314 in

de vorm van een rondweg rond Hummelo.

Milieueffectrapport (MER)

Het milieueffectrapport N314 rondweg Hummelo 

is door Gedeputeerde Staten vastgesteld en

ingeschreven onder nummer 2006-001512. 

Het MER is opgesteld voor de vaststelling van de

gedeeltelijke herziening van het Streekplan

Gelderland 2005 betreffende een nieuw tracé voor de

rondweg bij Hummelo (N314). In het MER zijn

verschillende alternatieven onderzocht. Op basis

daarvan is gekozen voor het tracé West 1, het meest

milieuvriendelijke alternatief (MMA).

Terinzagelegging

De ontwerp-streekplanherziening, het MER en de

richtlijnen voor de inhoud van het MER en de overige

daarop betrekking hebbende stukken liggen van 

19 februari tot en met 1 april 2008 voor iedereen ter

inzage:

- in de bibliotheek van het provinciehuis, Markt 11 te

Arnhem. De bibliotheek is geopend van maandag tot

en met vrijdag van 08.30 - 16.30 uur;

- in het gemeentekantoor van Bronckhorst,

Banninkstraat 24a te Hengelo (Gld), op de afdeling

Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Het gemeentekantoor is geopend op maandag t/m

donderdag van 8.30 uur - 15.00 uur en op vrijdag

van 8.30 - 12.30 uur.

Procedure zienswijze

Tijdens de bovengenoemde periode kan iedereen zijn

zienswijze naar voren brengen over zowel het MER

als over het ontwerp van de gedeeltelijke

streekplanherziening. De zienswijzen over het MER

kunnen slechts betrekking hebben op de inhoud van

het MER (mede gelet op de terzake gestelde regels en

gegeven richtlijnen) of op onjuistheden die het

rapport bevat. Zienswijzen kunnen naar keuze

schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar

voren worden gebracht. De schriftelijke zienswijzen

moeten worden gericht aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland

Postbus 9090 6800 GX  Arnhem onder vermelding

van ‘zienswijze MER N314’ en/of ‘zienswijze

streekplanherziening N314’.

De zienswijzen kunnen ook worden gefaxt of gemaild.

Fax: 026 359 94 80, e-mail: DIS-IB@prv.gelderland.nl

(onder vermelding van: REW/RO/BV). Wie zijn of

haar zienswijze mondeling naar voren wil brengen kan

op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.00 en

16.30 uur contact opnemen met de heer J. van de

Wouw, dienst WVV: tel. (026) 359 8491.

Informatie

Voor meer informatie over het MER kunt u contact

opnemen met de heer H. Zijlstra, tel. (026) 359 9694.

Voor informatie over de ontwerpstreekplan-

herziening kunt u terecht bij mevrouw A. van Dalen,

tel. (026) 359 9774. Het MER en de ontwerp-

streekplanherziening kunnen vanaf 19 februari 2008

worden gedownload via www.gelderland.nl/n314.

Informatieavond 5 maart 

Speciaal voor de inspraak houdt de provincie een

informatieavond om de plannen toe te lichten. 

De avond vindt plaats op woensdag 5 maart 2008 

van 19.00 tot 22.00 uur in de Gouden Karper,

Dorpsstraat 9 in Hummelo. Gedeputeerde Marijke

van Haaren van de provincie Gelderland en

wethouder Peter Glasbergen van de gemeente

Bronckhorst zijn aanwezig om vragen te

beantwoorden. 

Arnhem, 29 januari 2008 - 

zaaknr. 2006-001512

Terinzagelegging milieueffectrapportage en 
ontwerp-streekplanherziening voor rondweg
Hummelo (N314) 

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

BEKENDMAKING

T.k. 2de hands etalage-
materiaal en decoratie.

www.olgakon.nl
06-22153599 Warnsveld

* Snoeien van bomen
* Snoeien van fruitbomen
* Snoeien van bosplantsoen
* Kappen van bomen
* Stobben wegfrezen

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
BAAK / 0575 - 44 1048 / 06 - 53 34 73 11

boomverzorging
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www.kunstindruk.nl

2008: elke maand kunst voor goede doelen
Voor februari is het kunstwerk beschikbaar gesteld door Wim van der Meij

VEILING
Elke laatste maandag van de maand
sluit de veiling om 12.00 uur, twee
weken vóór deze datum wordt de
veiling geopend en kan worden gebo-
den op het kunstwerk van de maand.
Direct na de sluiting is bekend welk
bedrag ten goede komt aan het goe-
de doel. Op de website en de kalen-
der staat niet alleen het kunstwerk
afgebeeld, maar wordt ook infor-
matie vermeld over de kunstenaar
en het goede doel dat hij of zij heeft
uitgekozen. Mocht u niet de moge-
lijkheid hebben om via e-mail uw
bod uit te brengen, dan kan dit ook
telefonisch bij Drukkerij Weevers:
(0575) 55 10 10. De kunstenaars die
hebben meegewerkt aan dit project
zijn, in volgorde van de veiling: 
Joke Logtenberg, Wim van der Meij,
Cees Roorda, Anne Brouwer, Albert
Broens, Laurens Westhoff, cliënten
van de Hanzeborg, Karin Kaijen,
Lenie Boezeman, Luci Aversteeg,
Riek Schagen en Wim Romijn.

WIM VAN DER MEIJ
Wim van der Meij (1949) is geboren
en opgegroeid in de Bollenstreek.
In 1977 begon hij onder leiding van
Reyck den Held te etsen bij Expres-
sie70 in Alphen aan den Rijn. 

Later volgde hij cursussen bij Gerard
Lutz en Wim Bettenhausen aan de
Vrije Academie in Den Haag. Om
zich verder te ontwikkelen doorliep
hij de avondopleiding aan de Ko-
ninklijke Academie in die stad waar
hij in 1983 eindexamen deed.
Sinds 1 januari 1986 is hij als zelf-
standig etser werkzaam, eerst in
Alphen aan de Rijn, en vanaf 1988 in
Zutphen waar hij in een huis in
het centrum van de stad woont en
werkt. In het gevarieerde landschap
van Nederland met zijn polders,
steden, rivieren en zijn bomen en
schepen doet van der Meij zijn inspi-
ratie op. 
Zijn etsen zijn tot in de kleinste
details uitgewerkt en geven door
compositie en standpunt een interes-
sant beeld van het geportretteerde
landschap. Hij is lid van de Haagse
kunstkring en toont en verkoopt zijn
werk in binnen- en buitenland. Ook
neemt hij regelmatig deel aan de
zondagse kunstmarkt aan het Spui
in Amsterdam. Zijn atelier is te be-
zoeken na telefonische afspraak
(0575) 51 84 86.

LILIANE FONDS
De opbrengst van het kunstwerk
gaat volledig naar het Liliane Fonds.

In samenwerking met mediators
(lokale contactpersonen) verleent
het Liliane Fonds rechtstreekse,
kleinschalige, persoonsgerichte hulp
aan kinderen en jongeren met een
handicap in ontwikkelingslanden.
Daarbij wordt gekeken naar alle
factoren die belangrijk zijn voor hun
welzijn. Het gaat erom hun weer-
baarheid en veerkracht te verstevigen,
hun zelfbewustheid te ontwikkelen
en hun persoonlijke en sociale moge-
lijkheden te vergroten. Einddoel van
de revalidatie is dat het kind ver-
bonden raakt met zijn omgeving.
Dat het niet meer aan de kant staat,
maar zo actief mogelijk deel uitmaakt
van het gezin, van de lokale gemeen-
schap en van de maatschappij. De hulp
bestaat uit (para)medische behandelin-
gen, operaties, hulpmiddelen, (speciaal)
onderwijs, vakopleidingen en onder-
steuning bij de opbouw van een zelf-
standig bestaan. www.lilianefonds.nl

WWW.KUNSTINDRUK.NL
Via de weekbladen van Drukkerij
Weevers en de website www.kunst-
indruk.nl wordt gepubliceerd wie
in de afgelopen maand het hoogste
bod heeft uitgebracht en wordt het
kunstwerk voor de volgende maand
onder de aandacht gebracht.

Op dit kunstwerk 

wordt vanaf 

11 februari geboden.

Op 28 januari om 12.00 uur stopte de
veilingklok en was het prachtige eind-
bedrag van de eerste veiling bekend.
Het kunstwerk, geschilderd en ter
beschikking gesteld door Joke Logten-
berg heeft een mooie plek gevonden
bij de hoogste bieder, Bert Braakhekke
uit Lochem.

Zoals afgesproken met de kunstenaars
die de werken ter beschikking stellen
zou men zelf de voorkeur voor een
goed doel mogen bepalen. Joke Log-
tenberg gaf aan het bedrag ter be-
schikking te willen stellen aan het
Oranjefonds. Dit is op 4 februari jl. ge-
beurd in het pand van het Oranje-
fonds aan de Maliebaan te Utrecht. 

Directeur Ronald van der Giessen nam
onder toezicht van het voltallige per-
soneel de cheque in ontvangst en gaf
aan deze unieke werkwijze 'die nog
niet eerder op deze manier was voor-
gekomen' bijzonder op prijs te stellen.

In een informele sfeer werd door Jan
Bijvank van Meercommunicatie, het
bedrijf dat de grafische vormgeving

van de kalender heeft verzorgd, uitleg
gegeven over de totstandkoming van
de kalender waarna Joke Logtenberg
inging op haar werk en haar keuze
voor het Oranjefonds. Haar werk is te
verdelen in twee stijlen. De ene is ab-
stract, de andere kenmerkt zich door
de in de ruimte aanwezige gestileerde
figuren. En hier valt het ter beschik-
king gestelde kunstwerk onder. 

Haar keuze voor het Oranjefonds is o.a.
bepaald door de manier waarop sociale
samenhang door het fonds wordt
bevorderd, vaak door ondersteuning
van kleinschalige projecten in het
hele land. De heer van der Giessen
wilde hier nog graag aan toevoegen
dat er bij het Oranjefonds jaarlijks
4000 aanvragen uit het hele land
binnenkomen. Ongetwijfeld zal het
nu aangeboden bedrag een goede
bestemming in de Achterhoek vinden.

U kunt overigens vanaf 11 februari een
bod uitbrengen op het tweede kunst-
werk dat ter veiling is aangeboden:
Een prachtige ets van de bekende Zut-
phense kunstenaar Wim van der Meij.

De aan de kalender 2008 van Drukkerij Weevers en haar nevenvestigingen
hangende interactie om kunstwerken te veilen ten behoeve van een goed
doel is erg goed van start gegaan. Een mooi eindbedrag voor de maand
januari van € 560,00 kon onlangs worden overhandigd aan het Oranje-
fonds. In de komende maanden van dit jaar zal er iedere maand een
ander kunstwerk ter veiling worden aangeboden. Surf hiervoor naar
www.kunstindruk.nl

V.l.n.r.: Ronald van der Giessen, Jan Bijvank en Joke Logtenberg.

Een perfecte start voor: www.kunstindruk.nl

Een groep artistieke mensen is bereid gevonden om ieder één kunst-
werk beschikbaar te stellen voor een goed doel. Elke maand komt één
kunstwerk aan bod en wordt geveild via de website www.kunstindruk.nl
De kunstwerken staan ook afgebeeld op de verschillende maanden op
de bureau- en de wandkalender, het relatiegeschenk van Drukkerij
Weevers voor 2008.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



Doetinchem

Varsseveld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
oesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holter

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Empe

Oeken

euvenheim

Voorstonden

Doelgericht adverteren?
Informeer naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing

van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Vleeswarenkoopje

Ardennerham
bij 150 g GRATIS 100 g selleriesalade

Special

Winterpeentjes 100 gram € 1.50

Maaltijdidee

Nasi of Bami 500 gram € 2.98

Keurslagerkoopje

Gekruid gehakt 2x 500 gram € 4.50

Tip van uw keurslager

Priklapjes 4 stuks € 5.00

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Maak er maar een 
lekker potje van”

Een heerlijke Hollandse pot, onze winterpeentjes, de Special van 
deze week. Reepjes procureur, winterwortel, ui, chilisaus en ketjap

geven een oosterse smaakcombinatie van zoet en pittig. 
Met rijst maakt u er snel een lekkere maaltijd van. 

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Zutphenseweg 5 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 34

Voor 
de allerliefste
valentijn

Bloemen
Woondecoraties
Cadeaus

Raadhuisstraat 11, 7251 AA Vorden • Tel. (0575) 55 52 22

14 februari

Valentijnsdag
14 februari bezorgen wij

gratis
(in de omgeving Vorden)

ZATERDAG 23 FEBR.

BIZARRE FAMILIESHOW

VAN DE SJONNIES !
BIZARRE FAMILIESHOW

VAN DE SJONNIES !

VERNIEUWDE SHOW...VERNIEUWDE SHOW...

4 UR STOP S ... U NON  FEE T 4 UR STOP S ...U NON FEE T

De Zonnehof

Yoga voor kinderen en jongeren

Proefles maandag 18 februari 16.00 - 17.00 uur
Kosten € 5,00. Aanmelden vooraf.
Vanaf maandag 3 maart start een 

nieuwe reeks van 10 lessen.

Info:
www.dezonnehofvorden.nl

Tel. (0575)555213



‘Wij zoeken collectanten!’

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte? In 2008 van
26 tot en met 31 mei. Dan gaan we weer alles op alles
zetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor
120.000 mensen met epilepsie. Wilt u helpen? Een
paar uurtjes maar. Ik weet zeker dat al die mensen met
epilepsie u heel dankbaar zullen zijn. Net als ik. Alvast
bedankt!’ Bel 030 63 440 63

Astrid Joosten, ambassadeurAstrid Joosten, ambassadeur Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Inname van: Verkoop van:
• Schoon puin • Ophoogzand
• Puin/Zand • Zwarte grond
• Bouw- en sloopafval • Gebroken puin
• Asbest (dubbel verpakt in plastic) Iedere dag van 9.00 -16.00 uur

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

07/08Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00

www.plus.nl

Wat een verschil.

Weekvoordeel
Geldig van donderdag 14 t/m zaterdag 16 februari 2008

Kilo
NORMAAL 12.98

PLUS
Runderbraadlappen

6.99
kilo

PLUS
Rastervlaaien
Kersen, abrikozen of appel
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 5.49

3.99

Melkan
Slagroom 
Normaal of light
Spuitbus 250 gram
ELDERS 1.79-1.89

0.99
PLUS
Koffie 
Gemalen,
pak 500 gram 
of pads,
zak 36 stuks
Diverse smaken
NORMAAL 2.39-2.99

1.99

Hamburgers à la minute
8 stuks

Kipschnitzels
5 stuks

Malse biefstuk
Kilo

Varkensfi letrollade
Kilo

5.98
kilo

9.98
kilo

2.98
5 stuks

3.98
8 stuks

Geldig van donderdag 14 t/m zaterdag 16 februari 2008

Geldig van donderdag 14 t/m zaterdag 16 februari 2008

Ook voor
bedrijfsauto’s

Uitdeuken
zonder spuiten

Spotrepair Zorgeloos
schadeherstel

Handelsweg 7-11, 7021 BZ  Zelhem
Tel. 0314 - 62 28 39

www.autoschadewillemsen.nl

Schadeherstel
is

waardeherstel

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 
16 februari a.s. 

in het café

ROCKFORMATIE
STICKY

FINGERS
In de discotheek

draait

DJ MARTIJN
vol = vol

OPRUIMING
SIERBESTRATING, TUINHOUT
SHOWMODEL BLOKHUTTEN

www.weulenkranenbarg.nl

Dé specialist in sierbestrating, tuinhout,
blokhutten, vijvermateriaal, tuinverlichting

Vorden, Ruurloseweg 45a, 0575-551217.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
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De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse
Bronckhorster organisaties jaar-
lijks recht hebben op subsidie. 
Om voor subsidie in aanmerking 
te komen, moeten organisaties 
voor 1 mei voorafgaand aan het jaar
waarvoor subsidie wordt aan-
gevraagd, een aanvraagformulier
indienen bij de gemeente. 
Dit betekent dat uw 'Aanvraag
subsidie 2009', voor 1 mei 2008 
ingediend moet zijn.

Subsidiebeleid
U kunt op de website van de
gemeente Bronckhorst
www.bronckhorst.nl (onder 'snel
naar'/aanvraag subsidie) het
subsidiebeleid van de gemeente
raadplegen, en bekijken of uw
organisatie in aanmerking komt 
voor subsidie in 2009. Dit beleid 
kunt u ook inzien bij de afdeling
Maatschappij en organisatie in het
gemeentekantoor. De beleidsstuk-
ken zijn hier tegen betaling verkrijg-
baar (via de website kunt u ze gratis
downloaden).

Subsidie 2009 aanvragen
Als u denkt in aanmerking te komen
voor subsidie, kunt u vóór 1 mei
2008 een aanvraagformulier sub-
sidie 2009 indienen bij de gemeente
Bronckhorst. Informatie over het
invullen van de aanvraag vindt u op
het aanvraagformulier zelf. Het aan-
vraagformulier is verkrijgbaar bij de
recepties van het gemeentehuis en
het gemeentekantoor, maar is ook
te downloaden via onze website. Het
originele formulier stuurt u recht-
streeks naar de gemeente, aanvragen
per e-mail kunnen helaas nog niet
behandeld worden. Na ontvangst
van uw aanvraagformulier ontvangt

u van de gemeente een ontvangst-
bevestiging.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of na 1 mei
2008 binnenkomen, geldt een
korting op de subsidie. Hoe later de
aanvraag binnenkomt, hoe groter
het kortingspercentage is dat wordt
toegepast. Als de aanvraag meer
dan vijf weken te laat is, nemen wij
deze niet meer in behandeling en
ontvangt u geen subsidie. U vindt 
de volledige kortingsregeling 
in de subsidieverordening
Bronckhorst.

Beslissing op subsidieaanvraag
Wij streven ernaar u in september
van het jaar waarin u subsidie hebt
aangevraagd uitsluitsel te geven
over uw subsidieaanvraag. Gelet op
het grote aantal aanvragen dat jaar-
lijks wordt ingediend, kan het echter
voorkomen dat de beschikking op
uw aanvraag later dan dit tijdstip

wordt afgegeven. De beslissing op
uw subsidieaanvraag deelt de
gemeente u in ieder geval uiterlijk
op 31 december van het jaar vooraf-
gaand aan het subsidiejaar mede,
zoals vastgelegd in de subsidie-
verordening Bronckhorst. 

Bekendmaking subsidieplafonds
In 2009 hanteert de gemeente
binnen de verschillende uitvoe-
ringsregels bij het berekenen 
van de subsidiebedragen plafond-
bedragen. Naar aanleiding van
de komende evaluatie van het
subsidiebeleid in 2008, kunnen
deze plafonds nog wijzigen. 

Beleidsregel Cultuur
Amateuristische Kunstbeoefening
• Toneel en dans € 1.080,00
• Zangverenigingen € 14.381,00

Muziekverenigingen € 71.000,00

Nuts blokfluit- en 
keyboardlessen € 250,00
Kunst- en cultuur € 2.100,00
Cultuur Historische 
Verenigingen € 1.200,00

Beleidsregel Jeugd- en Jongeren
Jeugd- en 
jongerenverenigingen € 6.000,00
Speel-o-theken € 9.154,00
Speeltuinverenigingen € 1.250,00

Beleidsregel Sport
Sportverenigingen
• Binnensport € 54.050,00
• Buitensport € 63.450,00
• Overig € 9.500,00
• Gehandicaptensport € 2.500,00

IJsverenigingen € 900,00

Beleidsregel Leefbaarheid
Oranje- en 
4/5 mei comités € 6.600,00
Sinterklaascomité € 400,00
Emancipatiewerk € 4.300,00

Beleidsregel Onderwijs
Cultuureducatie 
basisonderwijs € 7.500,00

Beleidsregel Gezondheidsbeleid
Hulpverlening € 2.400,00
Zonnebloem € 1.244,00

Beleidsregel Overige
Subsidieontvangers
Stichting MZW 
De Boerderij € 5.900,00

Incidentele subsidies € 20.000,00

Vragen
Voor vragen over de subsidie-
aanvraag 2009 kunt u contact 
opnemen met mevrouw A. Goris,
tel. (0575) 75 04 90, of mail naar
a.goris@bronckhorst.nl

Subsidieaanvragen 2009 moeten 1 mei 2008 binnen zijn

Voor een goede brandbestrijding is
bluswater onontbeerlijk. In
Bronckhorst gebruikt de brand-
weer bij 95% van de brandinzetten
brandkranen. Het is dus van groot
belang dat deze brandkranen goed
zichtbaar, bruikbaar en vrij van ob-
stakels zijn. 

Buitengebied
Ondanks een regelmatige controle
door de brandweer en het water-
bedrijf Vitens, komt het toch nog wel
eens voor dat brandkranen of putten
niet meer te gebruiken of overgroeid
zijn op het moment dat de brandweer
ze nodig heeft. 

Deze problemen doen zich vooral
voor in het buitengebied. Juist hier
zijn de vindbaarheid en bruikbaarheid
van brandkranen van extra groot be-
lang. In het buitengebied liggen
brandkranen op relatief grote afstand
van elkaar en daardoor is de afstand
boerderijen/woningen tot een brand-
kraan ook vrij groot. Als een brand-
kraan of put onbruikbaar, moeilijk of

niet te vinden is, moet de brandweer
extreem grote afstanden overbrug-
gen om aan bluswater te komen. De
gevolgen kunnen desastreus zijn. De
vrijwilligers van brandweer Bronck-
horst zijn weer begonnen met het
controleren van brandkranen/putten
en het aanbrengen van gele driehoe-
ken op het wegdek. Deze gele drie-
hoeken worden op de weg geplakt om
de plek van een moeilijk vindbare
brandkraan of put aan te geven.
Naast de gegevens die de brandweer
op kaarten in het voertuig heeft, die-
nen de pijlen in één oogopslag duide-
lijk te maken waar de brandkraan of
put zich bevindt. In noodgevallen telt
immers elke seconde. 

Gebreken
Brandkranen kunnen door diverse
oorzaken niet meer werken. 
De gebreken die de brandweer
meestal tegenkomt, zijn: 
• de brandkraanbehuizing is geheel

of gedeeltelijk weggedrukt of kapot
waardoor deze kraan niet of nau-
welijks meer bruikbaar is

• de brandkraan is niet te vinden
omdat de oranje/rode aanwijspaal
ontbreekt en de brandkraan zelf in
het groen verscholen is

• er staan obstakels op of vlak naast
de brandkraan,zodat deze niet
(direct) bruikbaar is

Het wegdrukken van brandkranen
gebeurt vaak in de periode dat het
land bewerkt of geoogst wordt. 
Door het gebruik van zware en brede
voertuigen/machines worden brand-
kranen overreden of uitgeploegd.
Hierbij gebeurt soms hetzelfde met
de bijbehorende aanwijspaal, of deze
paal, meestal van plastic, wordt bij
het maaien van bermen beschadigd.
Het resultaat is dat de brandkraan
voor het leveren van bluswater niet
meer gebruikt kan worden, met alle
mogelijke gevolgen van dien. 
Een probleem dat zich over het alge-
meen in de bebouwde kom voordoet,
is dat brandkranen geblokkeerd zijn
door obstakels zoals containers,
bouwmaterialen, gestort zand en ge-
parkeerde voertuigen.

Brandkraan onbruikbaar? 
Meld het de brandweer!
Ziet u dat een brandkraan kapot is 
of dat er obstakels bij geplaatst zijn
waardoor de brandweer mogelijk
problemen kan ondervinden, neem
dan contact op met de brandweer
van de gemeente Bronckhorst, 
te bereiken via (0575) 75 02 21 of 
e-mail brandweer@bronckhorst.nl

Brandkraan onbruikbaar of niet zichtbaar? 
Meld het de brandweer!

• Brandkraan

• 2,4 meter
naar links

• 0,7 meter
uit de gevel

Aanwijsplaat brandkraan



De monumentencommissie
vergadert op 20 februari 2008 om
09.00 uur in het gemeentekantoor.
De vergadering is openbaar. 

De agenda voor deze vergadering
kunt u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl

Monumentencommissie

Het tolhuisje in Hummelo

Geen boete, maar een kans om je
gedrag te verbeteren. Dat is het
uitgangspunt in het Achterhoekse
project 'Boete of Kanskaart'. 
Achterhoekse jongeren tussen de
12 en 18 jaar die een delict of over-
treding begaan onder invloed van
alcohol, krijgen een doorverwijzing
naar Halt en moeten verplicht een
leerstraf volgen bij IrisZorg
(verslavingszorg). 

Het gaat dan om delicten als van-
dalisme, overlast en ordeverstoring,
die voor een Halt-traject in aanmer-
king zouden komen. Hiervoor wordt
nu, naast een eventuele taakstraf,
een leerstraf opgelegd door Halt.
Halt voert eerst een gesprek met 
de jongere en de ouders, waarbij
ingegaan wordt op het alcohol-
gebruik en de gevolgen hiervan. 
Ook wordt uitgelegd dat door deel-
name aan de leerstraf een strafblad
wordt voorkomen, doordat de zaak
niet wordt voorgelegd aan justitie.
Onlangs zijn alcoholgebruik op de
weg en openbare dronkenschap,
waarbij sprake is van meer dan 
één incident, ook opgenomen in de
procedure. Zwaardere delicten die
onder invloed van alcohol worden
gepleegd, worden wel voorgelegd
aan justitie. Het project 'Boete of
Kanskaart' beoogt het drank-
misbruik te verminderen, de over-
last van dronken minderjarigen te

beperken en het veiligheidsgevoel
van de bewoners in de Achterhoek 
te vergroten.

De leerstraf
De leerstraf is bedoeld om het inzicht
van jongeren ten aanzien van hun
eigen alcoholgebruik te vergroten
en hierin een gedragsverandering 
te bereiken. Dus geen boete bij een
overtreding, maar een kans om het
gedrag te verbeteren. De leerstraf
bestaat uit twee bijeenkomsten en
een huiswerkopdracht, waarbij de
vraag centraal staat: 'Hoe ga jij om
met alcohol?' De leerstraf is zo
opgebouwd dat de jongere zelf aan
het werk wordt gezet en zich bewust
wordt van de invloed van alcohol op
het gedrag. Het beoogde resultaat 
is dat de jongere in het vervolg een
bewust besluit neemt over het
toekomstig alcoholgebruik. Ook de
ouders nemen deel aan de leerstraf.
Tijdens de zogeheten ouderbijeen-
komsten krijgen zij informatie over
alcohol en de wijze waarop zij hun
kinderen hierin kunnen begeleiden.
Ook worden ervaringen met andere
ouders uitgewisseld. 

In 2007 hebben 23 jongeren en 
elf ouders deelgenomen aan de
leerstraf. In 2008 is er ruimte voor
vijf leerstraffen, waaraan in totaal 
40 jongeren en hun ouders kunnen
deelnemen. 

Project 'Alcoholmatiging Jeugd in
de Achterhoek'
De leerstraf 'Boete of Kanskaart'
maakt onderdeel uit van het regio-
nale project 'Alcoholmatiging Jeugd
in de Achterhoek'. Jongeren drinken
te jong, te veel en te vaak. 
Overmatig alcoholgebruik kan leiden
tot blijvende hersenschade, slechtere
schoolprestaties, vernielingen en
geweld op straat, verkeersongevallen
en onveilige seks. Het project is
opgezet door de acht gemeenten 
van de Achterhoek, waaronder
Bronckhorst, in samenwerking met
IrisZorg, politie Achterhoek, justitie,
NIGZ en GGD Gelre-IJssel, in overleg
met vertegenwoordigers van o.a.
horeca, jeugd- en jongerenwerk,
scholen en sportverenigingen. 
Onderzoek onder ouders laat 
positieve resultaten zien.

Geen boete, maar een leerstraf 
Project Alcoholmatiging gaat verder

De gemeente wil een Centrum
voor Jeugd en Gezin in
Bronckhorst opzetten. Dat is een
loket waar iedereen terecht kan
met vragen over opgroeien en op-
voeden. Daarvoor is het belangrijk
om te weten hoe de toekomstige
klanten van dit Centrum, kinderen,
jongeren en ouders, denken over
opgroeien en opvoeden en wat zij
verwachten van een Centrum voor
Jeugd en Gezin. Wij zijn benieuwd
naar hun mening over en verwach-
tingen van het Centrum. De ge-
meente nodigt ouders en jongeren
daarom uit voor een groepsge-
sprek. Tijdens dit gesprek komen
verschillende onderwerpen aan de
orde omtrent opvoeden en op-
groeien in Bronckhorst. 

De gemeente heeft vier bijeenkom-
sten voor verschillende doelgroepen
gepland: 
• een groepsgesprek met ouders

die geen gebruik hebben gemaakt
van jeugdhulpverlening is op
5 maart a.s. van 19.30 tot 22.00 uur

• een bijeenkomst voor ouders die
de afgelopen vijf jaar wel gebruik
hebben gemaakt van jeugdhulp-
verlening is op 10 maart a.s. van
19.30 tot 22.00 uur

• een groepsgesprek voor jongeren
van 14 t/m 17 jaar is op 5 maart
a.s. van 16.00 tot 18.00 uur

• een bijeenkomst voor jongeren
van 18 t/m 23 jaar is op 12 maart 

van 18.00 tot 21.00 uur (met soep
en broodjes)

De bijeenkomsten zijn in Vorden en
Hengelo. Een aantal jongeren en ou-
ders is hiervoor per brief uitgenodigd
(willekeurig via een steekproef uit
de gemeentelijke basisadministratie
of via maatschappelijke organisaties).
Maar ook jongeren en/of ouders die
geen brief hebben ontvangen en
interesse hebben, kunnen deelnemen!
Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden voor 22 februari bij mevrouw
M. Ankoné van de afdeling Maat-
schappij en organisatie van de
gemeente, via tel. (0575) 75 04 85 of
e-mail m.ankone@bronckhorst.nl

Vergoeding
Deelnemers aan de bijeenkomsten,
ontvangen van ons een kleine ver-
goeding. Per bijeenkomst kunnen
maximaal 12 deelnemers meedoen.
Wanneer u bent ingedeeld voor één
van de bijeenkomsten, ontvangt u zo
snel mogelijk een officiële uitnodiging
(incl. de definitieve locatie). Voor
meer informatie kunt u ook contact
opnemen met mevrouw Ankoné. 

Het Centrum voor Jeugd en
Gezin is bedoeld om ú/jou,
indien nodig, bij te staan bij het
opgroeien en opvoeden en daar-
om is het voor ons belangrijk om
te weten hoe u/jij vindt dat deze
dienstverlening eruit moet zien.
Geef u/je dus op!

Gemeente wil met jongeren en ouders
in gesprek over oprichting 
Centrum voor Jeugd en Gezin

Aanmelden kan t/m 22 februari!
Uit de raad
Gecombineerde commissie-
vergadering Beleidsontwik-
keling en Evaluatie en controle
op 14 februari

Op 14 februari 2008 vergaderen de
commissies Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle in de raadzaal
van het gemeentehuis. De gecom-
bineerde openbare vergadering
begint om 20.00 uur en u bent van
harte welkom deze vergadering bij
te wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:

• Bestemmingsplan 'Buiten-
gebied 2003 - Bruinderinkweg
Hengelo (Gld)'

Dit bestemmingsplan maakt uit-
breiding van Bosman Groenkwekerij
aan de Kervelseweg 23 in Hengelo
(Gld) mogelijk. Op het oorspronke-
lijke plan zijn zienswijzen ingekomen
die, in overleg met de firma Bosman,
geleid hebben tot aanpassing van
het bestemmingsplan. Dit betekent
o.a. dat er minder bebouwing komt
op het perceel en dat een lagere
maximale hoogte van de gebouwen
is afgesproken. Ook worden de
'Richtlijnen voor nieuwbouw en
aanbevelingen voor de erfinrichting
van kwekerij Bosman' ter vaststel-
ling aan de commissie voorgelegd. 

• Bestemmingsplan en beeld-
kwaliteitsplan 'Landgoed
Elsmaten in Zelhem'

Met dit bestemmingsplan wordt de
bouw van een landgoed mogelijk,
met de vestiging van een landhuis
van 'allure' met drie wooneen-
heden. Tevens zorgt een herziening
van het geldende bestemmingsplan
'Zelhem Buitengebied 2-1988' voor
de ontwikkeling en behoud van
nieuwe natuur en versterking van
landschappelijke waarden. 

• Milieujaarprogramma 2008
Op grond van de Wet milieubeheer
is de gemeente verplicht om jaar-
lijks een milieuprogramma vast te
stellen. Het milieujaarprogramma
2008 bevat geen limitatieve opsom-
ming van de taken en werkzaam-
heden op het terrein van milieu,
maar een programma op hoofdlijnen.
Dit milieujaarprogramma beoogt
een praktische en gestructureerde
uitvoering van het milieubeleid.
Voor 2008 wordt een aantal speer-
punten voorgesteld als uitvoering
zwerfvuilproject, invoeren van ge-
scheiden inzameling van kunststof-
fen, uitvoeren energiescans bij de
gemeentelijke gebouwen die moeten
beschikken over een energielabel
en het implementeren van het
Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer

Spreekrecht
Tijdens de commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot de raadsvergaderingen kunt u
hier inspreken over onderwerpen
die juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch 
een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van
uw vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, rommelmarkt, 20 april 2008 van 10.00 tot 15.00 uur, onderhoudscommissie R.K. kerk
• Drempt, Braambergseweg, innemen van een standplaats voor de verkoop van patat, snacks

en aanverwante artikelen op zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 19.30 uur in 2008, E. Oost
• Hengelo (Gld), Spalstraat, voorjaarsmarkt, 9 maart 2008 van 10.00 tot 17.00 uur, Hengelose

ondernemersvereniging
• Vorden, 15 juli 2008, nabij N.H. kerk, zomeravondconcert van 19.30 tot 22.00 uur, afsluiten

gedeelte Kerkstraat van 17.00 tot 22.30 uur, chr. muziekvereniging Sursum Corda
• Zelhem, afsluiten Markt i.v.m. concert, 4 juli 2008 van 19.00 tot 20.30 uur, chr. harmonie

Prinses Juliana
• Zelhem, sporthal De Pol, slaapweekend, 17 en 18 mei 2008, gymvereniging S.S.S.
• Zelhem, herdenkingstocht van Lambertikerk naar het monument en begraafplaats, 4 mei 2008

van 19.00 tot 20.20 uur, 4 mei Comité Zelhem
• Zelhem, Piratenfestijn, tijdelijke gebruiksvergunning, 3 mei 2008, Mega Mensink B.V.
• Zelhem, industrieterrein De Vinkenkamp, 18 mei 2008, wedstrijd supermoto voor open NK van

09.30 tot 17.30 uur, afsluiten gedeelte Stikkenweg, Wassenaarweg, Ericaweg, Arendsenweg en
Blekweg en stopverbod gedeelte Pluimersdijk en Stikkenweg van 07.00 tot 21.00 uur, tijdelijke
reclameaanduidingen van 1 t/m 18 mei, werkgroep supermoto Zelhem/Halle

• Zelhem, 19 maart 2008, Wittebrinkweg, boomfeestdag van 08.00 tot 13.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning en afsluiten Wittebrinkweg van 08.00 tot 13.00 uur, gemeente Bronckhorst

Rectificatie:
• Zelhem, Markt, 29 april 2008, Oranjepleinfeest met live-muziek van 20.00 tot 00.30 uur,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot 24.00 uur, afsluiten Markt van 12.00 tot
04.00 uur, eetcafé De Groes

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Roomstraat tussen nr. 25 en 27, bouwen woning
• Hengelo (Gld), Singel 19, vergroten dakkapel woning
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 49, plaatsen hekwerk
• Hengelo (Gld), nabij de provinciale weg N315-watergang Veengoot, aanleggen fiets/voetgangersbrug
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 40, plaatsen dakkapel aan achterzijde woning
• Steenderen, Boterstraat 7, bouwen bijgebouw
• Toldijk, Hoogstraat 19, vergroten woning met een erker en bouwen opslagloods
• Zelhem, Arendsenweg kavel 18, bouwen bedrijfsverzamelgebouw
• Zelhem, Bergstraat 20-22, verbouwen boerderij
• Zelhem, Berkendijk 2, gedeeltelijk veranderen zij/voorgevel schuur
• Zelhem, Bielemansdijk 5A en B, bouwen landgoed met landhuis en kapschuur
• Zelhem, Markt 21-23, veranderen grand eetcafé
• Zelhem, Nijmansedijk 4, gedeeltelijk plaatsen hekwerk
• Zelhem, Wolfersveenweg 6, plaatsen drie dakkapellen woning

Aanvragen

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
In het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ligt van 
14 februari t/m 26 maart 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Baakseweg 4-6, historische buitenplaats Hackfort, aanvraag monumentenvergunning

voor de bouw van een berging

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 27 maart 2008. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. 

Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact
opnemen met de heren W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenwet 1988

B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van: 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Drempt, Veenweg 8, voor het geheel vernieuwen en vergroten van een dakkapel, vrijstelling

wegens overschrijden bestemmingsplanbepaling in verband met overschrijden van maximale
inhoud, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 37, lid 4  van de plan-
voorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1998 Hummelo en Keppel'/
'Buitengebied Hummelo en Keppel, correctieve herziening 2006'

• Halle, Halle Nijmanweg 12, voor het uitbreiding van een woning, vrijstelling wegens overschrijden
bestemmingsplanbepaling aangaande de maximale toegestane achtergevelrooilijn

De bouwplannen liggen van 14 t/m 27 februari 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

• Vorden, Baakseweg 4-6, voor het plaatsen van een garage/berging, vrijstelling te verlenen op
grond van het bestemmingsplanvoorschrift 

• Vorden, Stationsweg 14, voor het vergroten van een woning, vrijstelling wegens overschrijden
maximaal te bebouwen oppervlakte en goothoogten, geldend bestemmingsplan 'Vorden centrum
en oost 1994'

Voorgenomen vrijstellingen

Deze bouwplannen liggen van 14 februari t/m 12 maart 2008 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Boeijinkweg 6, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'
• Zelhem, Ruurloseweg 38, voor het gebruiken van een zaal als architectenbureau, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Bielemansdijk 11A, voor het realiseren van een zorgboerderij met boerderijwinkel,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988'
• Halle, Pluimersdijk 37, voor het vestigen van een meubelstoffen- en meubelrestauratiebedrijf

in een gedeelte van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988'
• Keijenborg, St. Janstraat 44-46, voor het realiseren van een woonzorgaccommodatie, geldend

bestemmingsplan 'Keijenborg Dorp 1996'
• Zelhem, Eeltinkweg 6, voor de verbouw van een boerderij tot burgerwoning, de bouw van één

woongebouw met een starters- en seniorenwoning, berging- en stallingsruimte alsmede de
inrichting van een gemeenschappelijk erf en de aanleg van een boomgaard en kikkerpoel,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988'

De bouwplannen liggen van 14 februari t/m 26 maart 2008 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Halle, Dorpsstraat 1, voor het geheel vernieuwen van een veranda, vrijstelling wegens over-

schrijden bestemmingsplanbepaling over overschrijding bouwvlak, geldend bestemmingsplan
'Halle en Velswijk'

Dit bouwplan ligt van 14 februari t/m 26 maart 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 7 februari 2008:
• Vorden, Lindenseweg 29A, voor het veranderen van de kantoorfunctie naar een woonbestemming

t.b.v. de Lindense Molen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 6 februari 2008:
• Zelhem, Achter de Hoven 18, voor wijziging van het gebruik ten behoeve van dagbesteding voor

mensen met een verstandelijke beperking, geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft
gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.

De besluiten treden na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 6 februari 2008:
• Bronkhorst, innemen standplaats op de kruising Onderstraat/Molenstraat voor de verkoop

van ijs van 1 maart t/m 31 oktober 2008, B.W. Vegelin
• Hengelo (Gld), 25 mei 2008, De Hietmaat, concours hippique van 07.00 tot 18.00 uur, 

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 08.00 tot 18.00 uur, rijvereniging De Bosruiters
• Keijenborg, Drempt, Hoog- en Laag-Keppel, Hummelo en Halle, tijdelijke reclameaanduidingen

voor snuffelmarkten en kofferbakmarkt gedurende diverse periodes in 2008, evenementen-
organisatie Hogebos

• Steenderen, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat in café Heezen in 2008,
G.J. Heezen

• Vorden, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in partycentrum Plaza,
1 januari t/m 31 december 2008, A.R.H. Menzing

• Vorden, 12 en 13 april 2008, kasteelweide, dressuur- en springwedstrijden van 08.00 tot 20.00
uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 09.00 tot 21.00 uur, landelijke rijvereniging
en ponyclub De Graafschap

• Zelhem en omgeving, Rondje Achterhoek op 27 april 2008 van 08.00 tot 16.00 uur en avondfiets-
vierdaagse van 23 t/m 26 juni 2008, T.C. Zelhem

• Zelhem, omgeving Stationsplein, 30 april 2008, Koninginnefeest met live-muziek, zeskamp,
vrijmarkt en beachvolleybal van 10.00 tot 24.00 uur, stichting Zelhem en Oranje, tijdelijke
gebruiksvergunning en ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 10.00 tot 24.00 uur,
G.J.H. Kramp

• Zelhem, sporthal De Pol, snuffelmarkt op 16 maart, 18 mei, 12 oktober en 26 december 2008
en kofferbakmarkt op 31 augustus 2008, ontheffing koopzondagen, evenementenorganisatie
Hogebos

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 7 februari 2008:
• Drempt, Veenweg 4, verbouw linker helft boerderij
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 33A, verbouwen woning

Kapvergunningen
Verzonden op 7 februari 2008:
• Baak, Dollemansstraat 6, vellen van twee berken en vier eiken, herplant verplicht: één plataan

en vier leilinden
• Hengelo (Gld), Berendschotstraat 8, vellen van vier populieren, geen herplantplicht
• Hummelo, Horstweg 2, vellen van 25 populieren, herplant verplicht: 25 populieren

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 12 februari 2008:
• Vierakker, Koekoekstraat 9, voor verbranding nabij dit perceel
• Keijenborg, Uilenesterstraat 23, voor verbranding nabij dit perceel
• Steenderen, Koningin Julianalaan 41, voor verbranding nabij de Bakerwaardseweg in Bronkhorst
• Halle, Meuhoek 1, voor verbranding nabij de Meuhoek in Halle
• Toldijk, Hoogstraat 44, voor verbranding nabij de Hoogstraat in Halle

Sloopvergunningen 
Verzonden op 4 februari 2008:
• Laag-Keppel, Wehlsedijk 2, gedeeltelijk slopen dak van melkstal, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 7 februari 2008: 
• Keijenborg, Olde Kaste 6, geheel slopen werkplaats, bollenstal, kaploods, garage en ligboxenstal,

komt asbesthoudend afval vrij
• Vierakker, IJzerhorst 4, gedeeltelijk slopen woning en dak van deel
• Zelhem, Priesterinkdijk 4, geheel slopen drie agrarische schuren en afdak, komt asbesthoudend

afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, tijdens het Koninginnefeest zijn op 30 april 2008 van 07.00 tot 24.00 uur in het centrum

van Zelhem, de parkeerplaats aan de Industrieweg achter De Brink, het gedeelte Industrieweg
achter De Brink, de Kerkweg, het Stationsplein, de Stationsstraat, de Doctor Grashuisstraat,
tussen de Prinses Irenestraat en de Stationsstraat, en de Zuivelweg, tussen de Stationsstraat
en de Jan van Eyckstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer. Van 27 t/m 30 april 2008 is de parkeerplaats aan het Stationsplein afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Op 30 april 2008 geldt van 07.00 tot
24.00 uur éénrichtingsverkeer op het gedeelte van de Industrieweg tussen de Burgemeester
Rijpstrastraat en de afsluiting

• Vorden, tijdens het concours hippique geldt van 12 april 07.00 uur t/m 13 april 2008 17.00 uur
op de Schuttestraat, tussen de Ruurloseweg en de Vordense Bosweg, een stopverbod aan
beide zijden van de weg 

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke
verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en sloopvergunningen)
of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 
7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008; Kloosterweg 2 in Hengelo'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008; Kloosterweg 2 in Hengelo' en
de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 14 februari t/m 26 maart 2008 tijdens de
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel.
(0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van een bestaand aannemersbedrijf op het perceel
Kloosterweg 2 in Hengelo (Gld).

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het
ontwerpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w.

Ontwerpbestemmingsplan 'Bronksestraat 2 in Drempt'  
Het ontwerpbestemmingsplan 'Bronksestraat 2 in Drempt' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 14 februari t/m 26 maart 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een 
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op het uitbreiden en veranderen van de woning op de Bronksestraat 2 in
Drempt, alsmede het realiseren van een minicamping met bijbehorende voorzieningen. 

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij
de gemeenteraad.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 14 februari
t/m 26 maart 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Ambachtsweg 18, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een bedrijf dat lijnafwateringssystemen van polymeerbeton produceert

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 27 maart 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87. Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of
aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen
tegen de definitieve beschikking. 

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 14 februari
t/m 26 maart 2008 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 
Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Ericaweg 6, voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkingsbedrijf,

waarop het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 30 augustus 2007 vastgesteld de
'Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk'. De Verordening ligt vanaf heden voor iedereen
ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Maatschappij en organisatie en is tegen betaling van
de kosten verkrijgbaar. De Verordening treedt in werking met ingang van 13 februari 2007.

Verordeningen

• gebied Zelhem, in verband met snoeiwerkzaamheden met een hoogwerker zijn van 11 t/m
15 februari en van 18 t/m 22 februari a.s. de Baaksekampweg, vanaf Wolversveenweg tot de
Aaltenseweg, de Aaltenseweg, vanaf de Baaksekampweg tot de Priesterinkdijk, de Priesterinkdijk,
vanaf de Aaltenseweg tot de Halseweg, en de Oude Ruurloseweg, vanaf de Aaltenseweg tot het
Olde Schot, afgesloten voor al het verkeer 

• Keijenborg, door asfalteringswerkzaamheden is het kruispunt Bronkhorsterstraat/Steenderenseweg
van 18 t/m 22 februari 2008 afgesloten voor alle verkeer  

• Hoog-Keppel, in verband met herstelwerkzaamheden aan de slagboomkast van de ophaalbrug
zijn de Oude IJsselbrug en de wegen IJsselweg, Slondeweg en Jonker Emilweg van 10 t/m 14
maart 2008 afgesloten voor alle verkeer

Helaas kunnen wij niet altijd exact zijn met de periode van afsluiting omdat er omstandigheden
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Denkt u hierbij
bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden.

Weg- en snoeiwerkzaamheden

B en w hebben op 29 januari jl. de 'Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst 2008' vastgesteld.
In de uitvoeringsbesluiten zijn nadere regels bepaald voor de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen, aangewezen inzamelmiddelen en -voorzieningen en de wijze waarop huishoudelijke
afvalstoffen moeten worden aangeboden. De besluiten liggen vanaf heden ter inzage in het
gemeentekantoor, bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, en is tegen betaling
verkrijgbaar. Deze besluiten treden de dag na deze bekendmaking in werking.

Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst 2008

Rectificatie
De brug over de Oude IJssel (N814/Dorpsstraat) bij Laag-Keppel (en niet N814/Jonker Emilweg
zoals vorige week abusievelijk is gepubliceerd) is wegens betonrot per direct afgesloten voor alle
vrachtverkeer. Het vrachtverkeer wordt omgeleid. Uit de inspectie van de betonconstructie door
het Waterschap Rijn en IJssel blijkt dat de brug behoorlijk is aangetast. Hierdoor is de constructie
van de brug zodanig verzwakt, dat de draagkracht mogelijk onvoldoende is voor zwaar verkeer.
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten daarom per direct geen vrachtwagens meer op de
brug toe te laten. Het Waterschap wil de schade aan de brugconstructie zo snel mogelijk herstellen.
Naar verwachting worden de herstelwerken in de tweede helft van dit jaar uitgevoerd.

Afsluiting IJsselbrug Laag-Keppel voor vrachtverkeer

Wist u dat de gemeente een
bestuursinformatiesysteem 
heeft waar u alle vergaderstukken
kunt raadplegen en downloaden? 
En dat u de vergaderingen kunt 
beluisteren?

Kijk op www.bronckhorst.nl 
en klik op gemeente en vervolgens 
op gemeenteraad.

Bestuursinformatie op de website



Alles de deur uit!
Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Zaterdag 16 februari 2008

Opruiming in het centrum van Vorden

GratisGratis  ontbijt 

voor vroege vogels

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie 

aanleiding om op 16 februari vroeg uit de veren te 

komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we 

voor vroege vogels tussen 8 en 9 uur ’s ochtends 

ook nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan. Zo 

kunt u niet alleen als eerste genieten van de lage 

prijzen en de speciale ‘uuraanbiedingen’, maar ook 

van een heerlijk glaasje verse jus d’orange en een 

warm croissantje. Dat is pas een mooi begin van 

het weekend!

Het voorjaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan 

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoon-

maak op zaterdag 16 februari. En daar profi teert u natuurlijk van! 

Vanaf 8 uur ’s ochtends gaan de laatste artikelen weg voor de 

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot huishoudelijke appa-

raten en cadeau-artikelen. Met elk uur nog eens extra aantrekke-

lijke aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur. 

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 16 februari 

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit! 

• Sfeer van Josephine

• Sueters 

• Hotel Bakker 

• Bleumink

• Giesen Schoenmode 

• Tuunte Fashion 

• Helmink

• Fashion Corner 

• Visser Damesmode

• Bruna 
• Van Asselt

• Etos 
• De Rotonde  

• Yvonne jeugdmode

• Roosenstein Quality Wear

• DA drogist

• Garage Groot Jebbink

Bij deze 

zaken

staan 

zaterdag 

16 februari 

de deuren 

wijd open

Dorpsstraat 36 Sfeer van Josephine

ALLE RESTANTEN
DE DEUR UIT!!

zaterdag 16 februari 
van 08.00 tot 17.00 uur
op alle RESTANTEN

met een kortingsticker nu

70% korting!!
Burg. Galleestraat 12     Roosenstein QUALITY WEAR

De laatste restanten nu voor wel héél weinig...

3 halen
1 betalen (v.d. originele prijs)

(L’argentina, van Santen & van Santen, John Bardale, Falino)

G-star
Levi’s
Only
DEPT

Wrangler
PallMall

Scotch & Soda
Martomod

Freeman T Porter
enz. enz.

Zutphenseweg 8 Fashion Corner Zutphenseweg 8

De laatste restanten nu voor hèèl weinig.....

Alles de hele dag: 3 halen, 1 betalen (v/d originele prijs)

Voor de vroegste vogels � koffie & broodje 
� de meeste keus!

Dus heel veel halen...heel weinig betalen



Kerkstraat 3 Bistro De Rotonde Zutphenseweg 2           DA Drogist ten Kate

Alles de deur uit!Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

Zutphenseweg 3 Etos Barendsen

12,5”
DIVERSE

KINDERFIETSEN

€ 75.=

16”
DIVERSE

KINDERFIETSEN

€ 100.=

20”
DIVERSE

KINDERFIETSEN

€ 125.=

24”
DIVERSE

KINDERFIETSEN

€ 150.=

26”
DIVERSE

KINDERFIETSEN

€ 175.=

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

10% KORTING!
(op alles)

Graag tot ziens bij Bistro de Rotonde!

Vroege en late vogels voordeel bij
ETOS BARENDSEN

zaterdag 16 februari

van 8.00 tot
10.00 uur 15% korting
van 10.00 tot
17.00 uur 10% korting

actievoorwaarden, niet geldig op geneesmiddelen
en babyvoeding tot 6 maand en cadeaubonnen

LET OP DE 
4 OPRUIMINGSTAFELS VAN

€ 0.50  € 2.50
€ 1.00  € 5.00
OP=OP   OP=OP   OP=OP

Dorpsstraat 15 Kadoshop Sueters

Dorpsstraat 12 Profile Bleumink Dorpsstraat 12

GROTE
KORTINGEN 
op diverse restpartijen

Zutphenseweg 3c Yvonne Jeugdmode
Zutphenseweg 18

Echte bakker van Asselt

DE ONTBIJTTAS 
(zolang de voorraad strekt)

4 croissants + 1 ontbijtkoek 
+ 1 brood naar keuze 
+ 1 zak bolletjes + tas 

van € 11,- voor € 8,95

Restant
wintercollectie

75% korting

Bij aanschaf van een occasion op zaterdag 16 februari 

betaalt u GÉÉN AFLEVERINGSKOSTEN Uw voordeel is € 495,=
Rondweg 2 Garage Groot Jebbink Rondweg 2



Raadhuisstraat 2 Tuunte Fashion Dorpsstraat 24 Hotel Bakker

Van 08.00 tot 09.00 uur

ALLEEN VOOR DE VROEGE VOGELS

SUPERONTBIJT
Met verse jus - croissants - vers gebakken broodjes e.d.

€ 5,-
per persoon (normaal € 9.95)

Alles de deur uit!Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 16 FEBRUARI

ALLE WINTERSCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 19 februari

VAN 08.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 16 FEBRUARI

ALLE WINTERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 19 februari

WIE WIL ER NU NIET MET 
DE DAMES VAN BRUNA EEN
BESCHUITJE KOMEN ETEN?

Zaterdagochtend vanaf 8.00 uur staan 
wij voor u klaar met een heerlijk ontbijt.

U ontvangt een GRATIS krant!

Profiteer alleen deze dag van
fantastische aanbiedingen!!!

Wij zijn open van: ma t/m do van 9.00 uur - 18.00 uur
vrijdag: 9.00 uur - 21.00 uur, zaterdag: 9.00 uur - 17.00 uur

Zaterdag 16 februari 2008
Opruiming in het centrum van Vorden

FINALE OPRUIMING
MET STUNTPRIJZEN

Grote partij dekbedovertrekken, 
lakens en sierkussens

2 HALEN - 1 BETALEN
vele toonzaalmodellen in bankstellen, 
kasten en eethoeken met kortingen 

van 30% - 40% - 50%
*Alleen geldig op zaterdag 16 februari van 9.00 - 16.00 uur

Zutphenseweg 24 Helmink meubelenDorpsstraat 4 Giesen Schoenmode

Burg. Galleestraat 9 Visser damesmode Burg. Galleestraat 9

ALLE
KINDERSCHOENEN

1/2 PRIJS
Ook niet afgeprijsde schoenen.

Alleen op 16 februari
tussen 8.00 en 16.00 uur.

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 16 FEBRUARI

HABBEKRATS

€ 5,- of € 10,-

uitzoeken

Raadhuisstraat 20 Bruna Vorden

ALLE AFGEPRIJSDE MODE

2 HALEN
1 BETALEN

ALLE
DAMESLAARZEN

1/2 PRIJS
Ook niet afgeprijsde schoenen.

Alleen op 16 februari
tussen 8.00 en 16.00 uur.
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Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Zangeres Josée van der Staak Galerij
en Atelier Amare

Met deze test wil Shell leaseautorij-
ders bewust maken van hun brand-
stofverbruik en hen helpen brandstof
te besparen. Internationaal liet meer
dan 25% van de deelnemers een aan-
zienlijke brandstofbesparing van 10
tot 30% zien.

In Nederland namen 31 leaseautorij-
ders deel aan de test. Als start van de
test kregen de leaseautorijders een
zuinig rijden training van John en He-
len Taylor: het Australische echtpaar
dat begin 2006 het Guinness wereldre-
cord zuinig rijden op hun naam
schreef door met 24 tankbeurten de
wereld rond te rijden. Daarnaast is in
de test de nieuwe Shell Diesel met Eco-
nomy Formule gebruikt. Deze brand-
stof heeft een speciale samenstelling
die helpt brandstofbesparing te reali-
seren. Van de deelnemers die zuiniger
reden, boekte 19% een brandstofbe-
sparing tot 5% en 42% een brandstof-
besparing van 5 tot 20%.

BIJNA 2 TON BESPARING VOOR
GROOT WAGENPARK
“Dit resultaat is ronduit verrassend
goed”, zegt Prosper Burnet, Green
Fleet Project Manager Europa bij
Hewlett-Packard in Nederland. “De
uitkomsten van deze test vormen een
stimulans om te kijken naar de opzet
van een programma waarin we lease-
autorijders op langere termijn kun-
nen aansporen om zich een economi-
sche rijstijl aan te meten”, aldus Bur-
net.

Linda van Schaik, marketingmanager
Benelux van Shell Nederland Verkoop-
maatschappij: “Een groot wagenpark
verbruikt zo’n 3 miljoen liter brand-
stof per jaar. Naast een forse verminde-
ring van de CO2-uitstoot, zou een ge-
middelde brandstofbesparing van bij-
voorbeeld 5% ook kunnen leiden tot
een kostenreductie van € 175.500,-2. 

Door leaseautorijders daadwerkelijk
te laten ondervinden hoe ze zuiniger
kunnen rijden en daarmee 10% brand-
stof kunnen besparen, zetten we een
eerste stap in de richting van een zui-

nigere rijstijl in Nederland”, aldus Van
Schaik.

DE ZUINIG RIJDEN TEST
Hewlett Packard, Philips en Heineken
vinden een lager brandstofverbruik
belangrijk en hebben een groener wa-
genpark hoog op de agenda staan. De
drie bedrijven hanteren een kilome-
terregistratiesysteem waarmee het
aantal afgelegde kilometers per liter
brandstof uitgerekend kan worden.
Deze kilometerregistratie diende als
referentiepunt voor de resultaten van
de zuinig rijden test. Gedurende vier
weken is het brandstofverbruik van de
deelnemers vergeleken met het in au-
gustus en september geregistreerde
brandstofverbruik.

BESPAAR 10% BRANDSTOF!
Begin 2007 gaf Shell opdracht tot een
wereldwijd onderzoek onder ruim
drieduizend automobilisten uit 11
landen naar kennis en gedragingen
rondom zuinig brandstofverbruik en
wat automobilisten motiveert om hun
rijstijl te veranderen3. Nederland was
één van de landen waar het onder-
zoek werd uitgevoerd. 

Uit het onderzoek bleek dat weinig au-
tomobilisten weten wat ze kunnen
doen om brandstof te besparen. Met
dit inzicht startte Shell een wereld-
wijd initiatief om automobilisten te
helpen 10% of meer brandstof te be-
sparen. In Nederland riep Shell hier-
toe de ‘Zuinig Rijden Beweging’ in het
leven in samenwerking met ‘Het Nieu-
we Rijden’ om automobilisten te sti-
muleren brandstof te besparen.

VERBETERDE DIESEL MET
ECONOMY FORMULE
De verbeterde Shell Diesel met Econo-
my Formule die gebruikt is in de test,
is sinds 1 november 2007 op alle Shell
stations in Nederland verkrijgbaar. De
verbeterde Shell Diesel vervangt de
standaard dieselbrandstof en heeft
een speciale samenstelling die helpt
brandstofbesparing te realiseren. Hier-
door kunnen zowel het vrachtvervoer
als de particuliere rijder profiteren
van meer kilometers voor hetzelfde
geld.

De verbeterde Shell Diesel met Econo-
my Formule is bekroond met de Fleet
Innovatie Prijs 2007. Deze prijs wordt
jaarlijks tijdens de Fleet Management
Expo toegekend aan innovatieve ini-
tiatieven die bijdragen aan een opti-
maal beheer van het wagenpark.

Met de introductie van de Diesel met
Economy Formule breidt Shell in Ne-
derland het aanbod van brandstoffen
met een brandstofbesparende for-
mule verder uit. In april 2006 intro-
duceerde Shell in Nederland al de ver-
beterde Eur

Leaseautorijders besparen fors
Eind 2007 heeft Shell in wagenpar-
ken van 10 multinationals in 8 lan-
den1 een zuinig rijden test uitge-
voerd onder 1.141 automobilisten.
Na een zuinig rijden training van
Shell, realiseerden 2 op de 3 lease-
autorijders een brandstofbespa-
ring. Deze test is onderdeel van
Shell’s wereldwijde initiatief om
automobilisten te helpen 10%
brandstof te besparen. In Neder-
land namen de bedrijven Hewlett-
Packard, Philips en Heineken deel
aan de test. Bijna 3 op de 4 Neder-
landse deelnemers reed zuiniger,
waarbij 39% een brandstofbespa-
ring tussen de 10 en 30% behaalde.

De firma die dit levert is Damhert na-
tuurvoeding zij zijn ook de de uitvin-
ders van Tagatose, dit is de perfecte
suiker voor diabetici. Deze nieuwe en
natuurlijke suiker heeft dus absoluut

geen invloed op de suikerspiegel, wat
maakt dat de nieuwe Tagatose-pro-
dukten van Damhert uitermate ge-
schikt zijn voor diabeten type 1 en ty-
pe 2. Eveneens voor kinderen die kam-
pen met hyperactiviteit. Bovendien
heeft Tagatose een zeer lage calorie-
waarde.

Heeft u behoefte aan meer informatie,
dan kan dit op www.damhert.com
Alle produkten vindt u vanaf nu bij
Plus Eland in Hengelo.

Nieuw Natuurvoeding
bij Plus Eland
Bij de Plus is een heel nieuw assor-
timent natuurvoeding verkrijg-
baar. Een belangrijk onderdeel
hiervan is een glutenvrij assorti-
ment, glutenvrij brood, maar ook
pistoletjes en diverse koeken zijn
nu verkrijgbaar.

Van woensdag 13 tot en met maandag
18 februari kan er weer oud papier in
de container worden gedeponeerd die
dan bij school staat.

De container voor oud ijzer staat per-
manent in het weiland van de familie
Bretveld aan de Boskapelweg.

Oud papier basisschool
Veldhoek

Josée van der Staak zingt al vanaf haar
jeugd. Een opleiding klassieke zang
volgde ze bij Eugenie Ditewig, docente
aan het Utrechts Conservatorium. Ze
verdiepte zich eveneens in musical, ea-
sy-listening, Engelse, Duitse, Franse en
Nederlandse chansons. Ze speelt zelf
gitaar, maar wordt ook wel begeleid
door een pianist of CD. 

Josée heeft al vele bruiloften muzikaal
opgeluisterd. Een bruidspaar kan zelf
de nummers uitkiezen, die tijdens de
huwelijksplechtigheid of kerkdienst
worden gezongen. Speciaal is een door
Mariet Lems, dichteres, geschreven
tekst. Voor uitvaarten heeft Josée een
aangepast repertoire, waarbij persoon-
lijke wensen worden doorgesproken
met de nabestaanden.

Tijdens concerten, onder andere voor
vrouwenverenigingen, brengt ze een
gevarieerd programma. Echtgenoot
Jan Willem Drijver zit achter de knop-
pen en zorgt voor een goede geluidba-
lans. “Maar ik maak ook altijd opna-
men,” vult hij aan. “Daar maken we
dan een cd van.”

Josée en Jan Willem wonen nu drie
jaar in de oude boerderij in Vorden.
“De mensen en de omgeving zijn fijn,”
zegt Josée. De keuze om naar de Ach-
terhoek te gaan was van Jan Willem.
“Ik ken hier de omgeving, mijn moe-
der komt uit deze streek. En dit huis
was prachtig.”

Jan Willem wilde graag een Galerij in-
richten en in deze ruime, inmiddels
opgeknapte boerderij werd dit gereali-
seerd. Josée was bekend met kunstzon-
dagen, waarop Galeries en Ateliers ex-
tra aandacht kregen en ze wilde in
Vorden eveneens dergelijke dagen or-
ganiseren. “In het begin waren andere
kunstenaars terughoudend, maar zij
zijn nu erg enthousiast,” vertelt Josée.
“De ‘KunstZondagVorden’ wordt vier
keer per jaar gehouden.” 

Josée van de Staak rondde recent de
opleiding tekentaaldocent bij Lisa
Borstlap in Zutphen af en startte met
het geven van cursussen Holistisch te-
kenen. “Heel je lijf tekent mee,” zegt
Josée hierover. “Door eerst kort met el-
kaar te zingen, ontdekken deelnemers
wat dit met ze doet. Deze klanken heb-
ben invloed op de kleurkeuze voor het
tekenen.” 

De lessen worden nu nog in huis gege-
ven, met 5 à 6 mensen. Als het Atelier
klaar is, dat in het voormalig kippen-

hok van de boerderij wordt gereali-
seerd, kunnen dit er meer zijn. “De
deelnemers zijn in groepen niet
kwetsbaar, maar veilig. Ze maken een
proces van tekenen door en de resulta-
ten zijn geweldig. Ze gaan blij naar
huis. En dat ik het iedereen kan leren,
dat ik het kan overbrengen” zegt Josée
enthousiast, “dat is geweldig!”

PROGRAMMA KUNST10DAAGSE
2008:
KINDERKUNST.
Er zullen 80 schilderijen worden opge-
hangen aan waslijnen in de tuin van
Atelier Amare. Deze schilderijen wor-
den gemaakt door 80 groep 6 en 7 leer-
lingen van CBS Het Hoge uit Vorden.
Op vier middagen in april komen de
kinderen in groepjes van 20 kennis
maken met Holistisch bezig zijn met
kunst. Josée van der Staak werkt dan
samen met Rian Drok van Tekenprak-
tijk Het Kleine Veld. Aan de hand van
het verhaal ‘Voor de muziek uit‘ van
schrijfster Martine Letterie, over het
Vordense jongetje Roy, kunnen de kin-
deren gaan schilderen.

ZAKKEN KAARSEN VAN HOOP.
Zaterdag 14 juni 15.00 uur tot zondag
15 juni 15.00 uur wordt de SamenLoop
voor Hoop Bronckhorst gehouden. Ge-
durende deze 24 uur zal er worden ge-
tekend en geschilderd onder leiding
van Bouk Zwaan uit Laren en Josée
van der Staak en Rian Drok uit Vor-
den. Zij zullen elk 8 uur schilderlessen
begeleiden. Tussen 23.00-24.00 uur zal
Josée zingen, waaronder het speciaal
voor deze gelegenheid gecomponeer-
de lied ‘Samen Loop voor Hoop’, te be-
luisteren vanaf 1 maart op Radio Ide-
aal.

In het duister vindt de Kaarsencere-
monie plaats, Kaarsen van Hoop ver-
lichten de baan. Op de zakken van de-
ze kaarsen kunnen teksten of fraaie
schilderwerkjes staan, om de door
kanker gestorven familieleden te her-
denken. Tijdens de Kunst10Daagse
worden in Galerij Amare deze witte
kaarsenzakken verkocht en kunnen
deze ter plaatse worden beschilderd.

EXPOSITIE GALERIJ AMARE.
In de Galerij Amare wordt keramiek
van Marthy Jansen uit Driebergen
geëxposeerd en schilderijen van Trix
Zapf-Dijkmans van Gunst uit Cothen.
Zij schildert met olieverf en maakt
mystieke aquarellen, soms ingetekend
met Oost-Indische inkt. 

ATELIER AMARE.
Atelier Amare is elke middag geopend.
Hier kunnen belangstellenden tussen
14.00-16.00 uur kennismaken met Ho-
listisch tekenen. Elk ‘lesje’ duurt onge-
veer 10-15 minuten en Josée heeft hier-
toe alle benodigde materialen be-
schikbaar. 

SLOTCONCERT.
De Kunst10Daagse van Bronckhorst
Kunst&Cultuur, Natuurlijk! wordt
zondag 4 mei afgesloten met een con-
cert in de tuin van Monique Wolbert
in Hengelo gld. Van 17.00 - 19.30 uur
zal Josée van der Staak easy-listening,
musical en Nederlandstalige liedjes
ten gehore brengen. Entree is 7,50 eu-
ro, dit is inclusief een glas wijn.

Galerij/Atelier Amare, Josée van der
Staak, Komvonderlaan 6, 7251 AC Vor-
den, telefoon (0575) 555783. Open op
zaterdag, zondag en maandag van
14.00 - 18.00 uur. Meer informatie over
Josée als zangeres is te vinden op
www.adagiojvdstaak.com

Jan Willem Drijver en Josée van der Staak in Galerij Amare.

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Tijdens de Kunst10Daagse kunnen belangstellenden in het
Atelier Amare kennismaken met Holistisch tekenen. In Galerij Amare
worden belangstellenden ontvangen door Jan Willem Drijver. Schilderij-
en van Trix Zapf-Dijkmans van Gunst en keramiek van Marthy Jansen
worden geëxposeerd. De Kunst10Daagse wordt afgesloten met een con-
cert in de tuin van Monique Wolbert te Hengelo gld, waar Josée van der
Staak zal optreden.

Toerclub Baak van start
Toerclub Baak start 2 maart met
de interne toercompetitie. Het
vertrek is om 09.00 uur bij café

Herfkens. De rit heeft een lengte
van ongeveer vijftig kilometer.
Na afloop is er koffie.
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De gepassioneerde en energieke band
Spinrock knalt van het podium. Boeg-
beeld van de band is zangeres Sabine.
Naast een fantastische zangeres is zij
ook een podiumpersoonlijkheid waar
niemand omheen kan. Mede door
haar performance is Spinrock, eerder
bekend als Zipper, uitgegroeid tot een
strak groovende live act van formaat
met een groeiende schare trouwe
fans. 

IJzersterk gitaarwerk, een strakke rit-
mesectie en meerstemmige vocalen

vormen de basis voor een rockshow
waarbij niet valt te ontsnappen aan de
verleiding tot meezingen en dansen.
Spinrock brengt songs van onder an-
dere Anouk, Lenny Kravitz en Krezip.
Maar ook The Foofighters, Pearl Jam,
Red Hot Chili Peppers en andere groot-
heden knallen uit de speakers.

Jajem, opgericht in mei 2001, is ook
niet onbekend in deze regio. De vijf
jonge rock & roll muzikanten uit
Hummelo zetten een optreden neer
met nummers die variëren van Her-
man Brood en Elvis tot Normaal en ei-
gen werk in het Achterhoeks dialect.
Deze worden gebracht met de nodige
humor. Jajem kan inmiddels terug-
blikken op onder meer optredens bij
radio- en tv Gelderland en een voor-
programma bij Jovink.

De Party Rock Night begint rond 21.00
uur. Voor info: www.hotelheezen.nl
of telefoon (0575) 451204.

Party Rock Night bij Café Heezen Steenderen

Spinrock en Jajem

Zaterdag 16 februari is het weer zo-
ver: wederom een Party Rock Night
bij Café Heezen in Steenderen. Met
twee topbands belooft het weer
een gezellige en muzikale avond te
worden, die wordt afgesloten met
een gecombineerd optreden van
beide bands. DJ Der Bomber zorgt
voor swingende muziek tussen de
sets door.

De schilderijen van Wilma zijn ab-
stract, maar de vormen, oersymbolen
en lichteffecten zullen bij veel mensen
een gevoelige snaar raken of herken-
ning oproepen. In haar werk zijn grote
tegenstellingen verenigd, zoals krach-
tige uitspattingen, vlammend rood en
geel, maar ook ingetogenheid, sluime-
rende onderstromen, koele berusting,
blauw, turquoise en onheilspellend
zwart. Ieder werkstuk verhaalt over
een veelal onderbewuste beleving van
de kunstenares, hetgeen deels een
mysterie blijft, maar voor de toeschou-
wer zelf dikwijls ook een treffende
weergave blijkt te zijn van eigen emo-
ties, herinneringen of verlangens.
Wilma is autodidact. In 1997 maakte
zij haar eerste grote schilderij. Sinds
die tijd heeft ze met veel gevoel in haar

werk gezocht naar verfijning van tech-
nieken en bekende elementen of geëx-
perimenteerd met nieuwe thema's. 
Zij exposeerde haar pastelwerk eerder
al in onder andere het Dominicanen-
klooster te Huissen, ziekenhuis Zeve-
naar en de muziekschool aldaar. In
2006 begon zij een nieuwe serie schil-
derijen met acrylverf op doek. Wilma
over haar eigen werk: "Het tekenen en
schilderen komt steeds tot stand van-
uit een innerlijke drang. Vaak komt in
mijn werk kracht tot uiting en geeft
het schilderen me energie. Soms is het
een zoektocht naar rust en straalt
mijn werk dat ook uit. Het werken op
zich geeft me altijd een bijzonder ge-
voel. Ik wil nog allerlei materialen en
technieken gaan ontdekken. Kleuren-
derwijs ga ik verder.” 

Werk van Wilma is te bekijken op haar
website www.kleurenderwijs.nl

Op zondag 9 maart, KunstZondagVor-
den is Wilma persoonlijk aanwezig in
Galerij Amare, om een toelichting te
geven op haar manier van werken met
pastel en acryl.

In dezelfde periode wordt ook Kera-
miek van Coby Haanappel-Jansen ten-
toongesteld, haar allerlaatste kerami-
sche werk in de vorm van zeven potjes
in pitfired / raku / naked raku tech-
niek.

Expositie bij Galerij Amare

Wilma Koolstra uit Westervoort exposeert schilderijen in pastel en acryl
van 11 februari tot 31 maart 2008 in Galerij Amare, Komvonderlaan 6 in
Vorden. De Galerij is open op zaterdag, zondag en maandag van 14.00 uur
tot 18.00 uur en op afspraak 0575-555783.

Wilma Koolstra exposeert van 11 februari tot 31 maart 2008 in Galerij Amare in Vorden.

De band is ontstaan in april 2003 toen
Rik en Linda elkaar leerden kennen
door hun een wederzijdse interesse
voor (Amerikaanse) folkmuziek. Linda
zong eerder in het singer/songwriters-
duo Aurys. Rik speelde voorheen con-
trabas in het akoestische countrytrio
Highway 86 en gitaar in diverse coun-
trygetinte bands. In december 2004
werd Goodtilnow uitgebreid met Na-
thalie. Zij speelde en zong daarvoor in
een akoestische groep in het oosten
des lands. In maart 2005 doken ze met
zijn drieën de studio in voor een demo
opname. Het doel daarvan was vooral
om regelmatig samen te gaan optre-
den. Deze demo bracht nogal wat te-

weeg.. Er volgden namelijk in korte
tijd leuke en interessante optredens
door het gehele land, zoals in: De Lan-
taern in Zevenaar, De Muse in Malden,
Café Theater Borra in Amersfoort, KHL
in Amsterdam. Ook speelden ze bij
verschillende lokale radioprogram-
ma's waaronder Crossroads uit Bergen
op Zoom. In januari 2006 werd een
tweede demo opgenomen en dit voor-
jaar zal worden gewerkt aan de eerste
officiële cd. Als trio brengt Goodtil-
now New Folk/Americana-muziek met
veel plezier en enthousiasme op het
podium. Linda, Rik en Nathalie wer-
ken ondertussen hard aan verdere uit-
breiding van het eigen repertoire en

ontwikkelen daarbij steeds meer een
eigen sound. 

In één zin kan Goodtilnow omschre-
ven worden als puur, soms krachtig,
soms ingetogen, maar altijd opvallend
door haar harmonieuze samenzang. 

GOODTILNOW BESTAAT UIT: 
Linda van der Meulen (zang) 
Nathalie Strijker (akoestische gitaar en
zang). Rik Verdenius (akoestische gi-
taar, elektrische gitaar, mandoline en
dobro). Locatie: grote zaal Kulturhus,
Nieuweweg 5 te Ruurlo. Toegang € 10.-
Aanvang:20u15 uur

Leden van de KunstKring Ruurlo krij-
gen op dit concert ¤ 1.- korting. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Alex, schoen-
mode, Dorpsstraat 21 te Ruurlo. Bij
Groot Jebbink, bloemenwinkel, Dorps-
straat 57 te Ruurlo en via kunstkring-
ruurlo@hetnet.nl Zie ook de website
www.kunstkringruurlo.nl

New Folk/America muziek in het Kulturhus

Goodtilnow is een akoestisch trio uit Amsterdam en Amersfoort dat re-
pertoire brengt in het genre New Folk/Americana: een muziekstroming
waarin Folk, Countryblues en Rock & Roll vermengd zijn. Songs van ar-
tiesten als Gillian Welch (aan één van haar liedjes heeft de band de naam
te danken) The Be Good Tanya's, Patty Griffin, Alison Krauss en Lori
McKenna en een groeiend aantal eigen composities, vormen de hoofd-
schotel van het huidige repertoire.

SPILBROEKSHOW NEEDE 
HOENDERS:
Hollands Hoen: Bart Tiessink 2x ZG,
2x G; Modern Engels Vechthoen: H.
van Heerde 1x F, 2x ZG

DWERGHOENDERS:
Appenzellerspitskuif Kriel: H. van Olst
2xZG, 3x G; Oud Engelse Vechtkriel: H.
van Heerde 1x ZG; Modern Engelse
Vechtkriel: H. van Heerde 2x ZG, 2x G

KONIJNEN:
Vlaamse reus: A. Dijkstra 2x F; Franse
Hangoor: Sharon Eggink 1x ZG; Rode

Nieuw Zeelander J. Bakering 1x F, 4x
G; Alaska: J. Bakering 5xF, 2xZG; Duit-
se Hangoor: Devin Horstman 1x ZG;
Hollander: K. Hietbrink 2x F, 2x ZG, 1x
G; Hulstlander: A. Dijkstra 1x F, 2x ZG
Nederlandse Hangoor Dwerg: Devin
Horstman 1x F, 1x ZG, 1x G, J.W. Mar-
tens 1x ZG 1x G, J. Grobben 1x ZG 1x G
Kleurdwerg: J.W. Martens 3x ZG, 1x G,
Sharon Eggink 1x ZG, H. Gubbels 4x
ZG.

DUIVEN:
Felegyhazer Tuimelaar: Fabio van Olst
2x ZG 2x G.

P. K . V.  N i e u w s

Socii moest het thuis opnemen tegen
GWVV onder geweldige mooie weers-
omstandigheden en met een groot
aantal supporters mede door dat door
een Baakse vereniging de prachtige
sporthal "De Lankhorst" had afge-
huurd voor een groot muziek festijn.
Onder leiding van een goed fluitende
scheidsrechter werd deze wedstrijd
met 0-1 verloren. Vanaf het begin za-
ten de gasten er feller op en mede hier-
door kwam men halverwege de eerste
helft aan de voorsprong. Socii had via
o.a. Robert Kornegoor een paar kans-
jes op een eventuele gelijkmaker maar
dan was het geluk net niet aan de
thuisclub zijn kant. In de rust deed
trainer Jan Steffens een paar omzettin-
gen om proberen meer druk te krijgen
voorin maar de gasten speelden het
slim uit. Het was doelman Dennis

Spiegelenberg die Socii met een paar
goede reddingen voor een grotere ach-
terstand behoede. Na de wedstrijd was
er ondanks de nederlaag vanuit het
bestuur de mededeling dat trainer Jan
Steffens donderdagavond met het be-
stuur overeen is gekomen om nog een
jaar bij te tekenen. Zowel het Socii be-
stuur, de trainer, maar bovenal gezien
het applaus van de spelers zich zeer
goed in konden vinden. Aankomende
zondag 10 februari 2008 neemt Socii
het weer thuis op tegen Carvium 1.

VERDERE UITSLAGEN:
Socii 2 -VVG 25 3 1-3

PROGRAMMA 10 FEBRUARI
Socii - Carvium; Socii 2 - Zelhem 3;
Socii 3 - Angeren 5; De Hoven 4 - Socii 4;
Baakse Boys 4 - Socii 5.

Vo e t b a l
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Wethouder Peter Glasbergen opende
de bijeenkomst en ging in over de be-
doeling van de avond. Hierna ging hij
kort in hoe het voorlopige vrijwilli-
gerswerkbeleidsplan tot stand is geko-
men. Eelco Visser, beleidsmedewerker
Spectrum CMO, gaf een toelichting op
het ‘Onderzoek naar de staat van het
vrijwilligerswerk’ in Bronckhorst. Aan
de hand van cheets werden de enquê-
tegegevens gepresenteerd. Ongeveer
450 organisaties zijn aangeschreven
waarvan 192 de lijst hebben ingele-
verd. Het respons van 43 procent geeft
een vertrouwd beeld van wat er leeft
onder de vrijwilligers(organisaties). 

CONCLUSIES 
Uit de responsgegevens van de enquê-
tes kwamen twee conclusies naar vo-
ren. De eerste conclusie is, dat veel or-
ganisaties zich prima redden. Wel is
ondersteuning gewenst, liefst via een
centraal telefoonnummer of website.
Werving via sociale verbindingen. Or-
ganisaties ervaren een tekort aan jon-
geren. Als knelpunten wordt gezien
werving en behoud vrijwilligers en ka-
der/bestuur. De tweede conclusie is,
dat organisaties vrijwilligers nodig
hebben. Vrijwilligers willen ‘iets halen
uit of willen iets hebben aan vrijwilli-
gerswerk’. De regelgeving en eisen van
de gemeente belemmerd en werkt de-
motiverend. Het gevaar dat de vrijwil-
liger overbelast wordt is groot. Lokale
kansen op samenwerking wordt on-
voldoende benut. 

AANPAK BELEIDSPLAN
Ans Steenblik, beleidsmedewerker van
Bronckhorst, zette uiteen hoe het
voorlopige vrijwilligerswerkbeleids-
plan 2008-2010 tot stand is gekomen.
In de pauze werden de aanwezigen ge-
vraagd een formulier in te vullen. De
gemeente wil weten van welke regels
vrijwilligersorganisaties last hebben.
Vervolgens konden de bezoekers vra-
gen stellen op het onderzoek en de
daarbij behorende responsgegevens
en over het voorlopige vrijwilligers-
werkbeleidsplan 2008-2010. Veel vra-
gen hadden betrekking op, wat de ge-
meente concreet gaat ondernemen in
de komende twee jaren. De meningen
en suggesties van de bijeenkomst zul-
len, zo ver mogelijk, verwerkt worden
in het vrijwilligerswerkbeleidsplan.
Bij het opstellen van het vrijwilligers-
werkbeleid zijn diverse vrijwilligersor-
ganisaties betrokken. Onder meer is er
een adviescommissie opgericht, waar-
in zeven afgevaardigden van diverse

organisaties zitten, die aanbevelingen
heeft gedaan. 

DRIE ACTIEPUNTEN 
De actiepunten waar de gemeente
zich in de komende twee jaar concreet
bezig gaat houden, zijn beschreven on-
der de drie uitgangspunten. Uitgangs-
punt 1 is, het ondersteunen van vrij-
willigerswerk. Dat wordt onder meer
gedaan door het oprichten van een
vrijwilligerssteunpunt. Wethouder Pe-
ter Glasbergen: “Organisaties kunnen
hier terecht met hun vragen of bijvoor-
beeld advies krijgen op de plannen die
ze hebben”. Een andere ondersteu-
ningsvorm is het opzetten van een
website voor vrijwilligerswerk. “Alle-
maal gericht op die informatieover-
dracht voor de vrijwilligersorganisa-
ties. Het uitgangspunt is om de vrijwil-
liger zo goed mogelijk te ondersteu-
nen en dat het uitgevoerd kan wor-
den”, verduidelijkt Glasbergen. 
Uitgangspunt 2 is, het waarderen en
erkennen van de vrijwillige inzet van
de burgers van Bronckhorst. Dat wordt
onder meer gedaan door het continue-
ren van de benoeming vrijwilliger van
het jaar. Wethouder Glasbergen:
“Daarmee willen we aangeven en dui-
delijk maken dat we het belangrijk
vinden dat mensen vrijwilligerswerk
doen. Dat waarderen we ook. We wil-
len dat ook aangeven op welke manier
we dat waarderen door de vrijwilligers
in het zonnetje te zetten”. Verder wil
de gemeente de vrijwilligersorganisa-
ties wijzen op het belang van collectie-
ve verzekering voor hun vrijwilligers.
“Dit is toch nog vrij lastig”, zegt Glas-
bergen. “We moeten nog eens goed na-
denken hoe dit het beste geregeld kan
worden. In de voormalige gemeente
Vorden is het nog steeds zo; die had
voor al haar vrijwilligers een ‘gemeen-
te verzekering’ lopen. Wij hebben ge-
keken of we dat als gemeente Bronck-
horst ook moeten doen. Voorlopig zijn
we tot de conclusie gekomen dat niet
te doen. Wij vinden het wel heel be-
langrijk dat clubs en organisaties er
voor zorgen dat zij een verzekering
hebben lopen voor hun vrijwilligers.
Deelname aan Make A Difference Day
(MADD, red. maatschappelijke betrok-
kenheid van inwoners). Verder zal na-
drukkelijk onderzoek gedaan worden
naar vermindering van de regeldruk
bij vrijwilligersorganisaties. Uitgangs-
punt 3, is het bereiken van nieuwe
doelgroepen. Daarbij wordt gestreefd
om onder meer mensen met een uit-
kering en jeugdigen actief te betrek-

ken bij het vrijwilligerswerk. Dit is ook
één van de knelpunten dat uit de en-
quête is gekomen. Glasbergen: “Het be-
reiken van nieuwe doelgroepen, bij-
voorbeeld jongeren, wordt blijkbaar
door organisaties toch best lastig ge-
vonden om die bij het vrijwilligers-
werk te betrekken”. Uit de gegevens
van de enquêtes zijn geen echte grote
knelpunten naar voren gekomen. Wet-
houder Glasbergen denkt niet dat de-
ze uitkomsten een landelijke trend is.
Volgens hem heeft dit te maken met
de cultuur en alles wat er omheen
hangt waar de Achterhoek mee te ma-
ken heeft. “Wij zijn allen op elkaar ge-
richt en pakken het snel op. Noaber-
schap speelt een belangrijke rol in de
gemeenschappen. Dat zie je ook terug
in de resultaten van de enquête”. 

IN DE RAAD
In het beleidsplan staat wat de ge-
meente op korte en lange termijn gaat
doen op dit gebied. Het beleid omvat
een breed terrein, van welzijn, sport
en cultuur tot peuterspeelzaal. Man-
telzorg valt er niet onder. Hiervoor
stelt de gemeente later in dit jaar be-
leid op. Het voorlopige vrijwilligers-
werkbeleidsplan ligt vier weken ter in-
zage. Gelnteresseerden hebben nog
tot die tijd om te reageren. Daarna
buigt het college zich erover waarna
het definitief wordt vastgesteld in de
gemeenteraad. Glasbergen verwacht
dat de Raad medio april een beslissing
neemt. “Dan hebben we nog ruim een
half jaar om te starten met zaken die
we nog uit moeten zoeken en de jaren
2009 en 2010 om het vrijwilligerswerk-
beleidsplan verder uit te werken”.

'Actiepunten op korte en lange termijn'

Vrijwilligersbeleid in Bronckhorst krijgt vorm

De gemeente Bronckhorst is bezig met het opzetten van een vrijwilligers-
werkbeleidsplan. Met het beleid wil de gemeente organisaties, verenigin-
gen en instellingen die met vrijwilligers werken beter ondersteunen. Om
haar bevindingen en het voorlopige vrijwilligerswerkbeleidsplan dat de
gemeente heeft opgesteld te presenteren, werd op 29 januari een informa-
tieavond gehouden in het gemeentekantoor. Voor de bijeenkomst voor
vrijwilligers(organisaties) was weinig belangstelling. Zo’n twintig perso-
nen waren aanwezig.

Eelco Visser, beleidsmedewerker Spectrum CMO, geeft uitleg over de gegevens van het onderzoek.

Alle bruidsparen, die in 2007 hun hu-
welijksfeest bij pc Langeler hebben ge-
vierd, kwamen op uitnodiging van de
fam Langeler terug voor het feest der
feesten. 
Dit feest volledig verzorgd met zang,
dans en een grandioos buffet met live

cooking viel zeer goed in de smaak.
Onder de aanwezige bruidsparen,
werd een reischeque voor een week-
end Parijs verloot.

De fam. Makkink was de gelukkige
winnaar.

Feest der feesten

Vrijdag 1 februari j.l. was er in pc Langeler een bijzonder feest.

Geheugenproblemen en somberheid
komen bij oudere mensen veel voor.
Maar wat is er nu precies aan de hand?
Is er nu sprake van depressiviteit bij
een beginnende dementie of vergeet-
achtigheid bij een depressie? 

Bij dementie zijn geheugenproblemen
het meest belangrijke symptoom.
Maar ook bij tal van  overige psychi-
sche klachten en ziektebeelden treedt
vergeetachtigheid als bijverschijnsel
op. Denk aan depressiviteit, overspan-
nenheid of burn-out. Maar ook bij ver-
slavingsproblemen en stemmingstoor-
nissen kan geheugenverlies optreden.
Het is daarom van groot belang in een
vroeg stadium de diagnose te stellen
zodat de juiste behandeling en bege-
leiding geboden kan worden.

Onze gast is Dr. Hans Markus, psychia-
ter bij de afdeling ouderen van Riagg
Midden IJssel te Deventer. Dhr Markus
participeert in het geheugencentrum
Zutphen. In het geheugencentrum
werken neuroloog, geriater, psychia-

ter en verpleeghuisarts nauw samen
met als doel de patiënt zo snel moge-
lijk naar de juiste behandelaar te ver-
wijzen. Dhr. Markus komt spreken
over het belang van een goede en tijdi-
ge diagnose èn over de moed van be-
handelaars een eerder gestelde di-
agnose te durven herzien.

Vanaf 19.00 uur bent u welkom. Na de
pauze is er gelegenheid tot het stellen
van vragen, discussie en het uitwisse-
len van ervaringen met dhr. Markus
en elkaar.
Toegang is gratis en u hoeft zich niet
aan te melden. Verdere informatie 06
46540141 of 
www.alzheimer-nederland.nl/zutphen

Inwoners van de gemeente Lochem
die het Alzheimercafé in Zutphen wil-
len bezoeken maar geen vervoer daar-
heen hebben, kunnen gebruik maken
van het busje van Stichting Ouder-
werk Lochem. In de avonduren is dit
op aanvraag (min. 2 personen) moge-
lijk.  U kunt dit busje reserveren mini-
maal één dag van tevoren tussen 9 en
12 uur op tel. nr. 0575-491830

Inwoners van de gemeente Bronck-
horst kunnen gebruik maken van de
regiotaxi om het Alzheimercafé in
Zutphen te bezoeken. Om een rit te
reserveren en voor informatie over de
regiotaxi; tel. nr. 0900-0276

Alzheimer Café
Op 20 februari a.s. is er een thema-
avond over dementie in het Alzhei-
mer Café in "de Born", Oude Born-
hof 55-57 te Zutphen. Het Thema
deze avond is; Wat is dementie ? In-
formatie over oorzaken van de-
mentie, herkenning, de diagnose,
medicatie enz.

WAT HOUDT ZWANGER EN FITT IN?
Zwanger en Fitt is een leuke, sportieve
en eigentijdse manier om fit te blijven
tijdens de zwangerschap, je voor te be-
reiden op de bevalling en snel weer in
shape te komen na de bevalling. In de
les kun je op eigen niveau trainen. Er
zal veel aandacht besteed worden aan
je houding, bekkenbodem en stabili-
teit. Een les begint met een evaluatie
van de vorige les, hierna volgt de war-
ming up, de fitness en stabiliteit oefe-
ningen. Door aan de hand van de juis-
te training de spieren, kracht en het
uithoudingsvermogen te ontwikkelen

zijn vrouwen tijdens de zwangerschap
beter voorbereid op de fysieke stress
die zwangerschap en de bevalling met
zich meebrengen. 

EFFECTEN VAN ZWANGER EN FITT?
Fitness heeft ook voor zwangere vrou-
wen veel voordelen. Meer energie,
minder zwangerschapsklachten, min-
der kans op depressiviteit, minder
overgewicht na de bevalling, meer uit-
houdingsvermogen tijdens bevalling,
minder kans op zwangerschapsdiabe-
tes en minder last van ongewenst uri-
neverlies. Zwanger en Fitt kun je vol-

gen bij Sportcentrum AeroFitt. Deze
les wordt begeleid door onze gediplo-
meerde zwanger en Fitt instructrice.
Je kunt in groepsverband of individu-
eel gaan trainen om er voor te zorgen
dat je je fit blijft voelen tijdens de
zwangerschap en bevalling.

De sterke punten van zwanger en Fitt:
speciaal afgestemd op jouw wensen,
gezond je zwangerschap door, frisse
start na de bevalling, op een verant-
woorde manier trainen, professionele
begeleiding, kan men niet tijdens de
‘les’, dan kan je op elke gewenst tijd-
stip terecht voor persoonlijke begelei-
ding, starten en stoppen wanneer jij
wilt en elke morgen gratis kinderop-
vang aanwezig. 

Belangstellenden voor de cursus
zwanger en Fitt kunnen zich aanmel-
den bij: sportcentrum AeroFitt, tel.
0575-465001. Ook voor meer informa-
tie kun je dit nummer bellen.

Cursus zwanger en Fitt bij AeroFitt
Vanaf woensdag 20 februari start bij sportcentrum AeroFitt een cursus
zwanger en Fitt.  De zwanger en fitt les is bedoeld voor elke zwangere
vrouw die zich op een gezellige, sportieve en verantwoorde manier wil
voorbereiden op de bevalling. Je hoeft niet persé sportief te zijn om te
kunnen deelnemen aan de les. De cursus is ook bijzonder geschikt voor
vrouwen met rug -en bekkenklachten omdat er ruim aandacht wordt be-
steed aan dit onderwerp. Verder komen onderwerpen aan de orde zoals
houding, stabiliteit en hoe je moet tillen en gaan staan. De cursus zwan-
ger en Fitt is zowel voor leden als niet-leden.
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De verandering van de brandweer-
korpsen heeft vooral betrekking om
de kwaliteit op het basisniveau gelijk
te krijgen. De basiskwaliteit is de ene
kant. De andere kant is om de samen-

werking tussen de korpsen bij grotere
calamiteiten of zelfs bij rampen die be-
ter en sneller te laten verlopen. Jeroen
Wesselink over de kwaliteit op basisni-
veau: “Dan kun je denken aan bijvoor-

beeld hoe de brandweerlieden opge-
leid en geoefend zijn. De brandweer in
Bronckhorst is goed opgeleid. Er
wordt ook al geoefend op de norme-
ringen die vanuit de landelijke poli-
tiek hier voor gelden. Maar er zijn ge-
meenten in Nederland die daarmee
achteraan komen. Het is de bedoeling
die allemaal op hetzelfde niveau te
krijgen. Of je nu werkt bij een beroeps-
korps in Amsterdam of bij het vrijwil-
ligerskorps in Steenderen. Die nor-
men zijn bij iedere korps gelijk”. 
Jeroen Wesselink is naast brandweer-
commandant van Bronckhorst, ook
brandweercommandant van Achter-
hoek West, die op 1 januari is ont-
staan. In het samenwerkingsverband
Achterhoek West werken vier gemeen-
telijke brandweerkorpsen, Doetin-
chem, Montferland, Oude IJselstreek
en Bronckhorst, samen. “Ieder korps
heeft specifieke expertise. Het vak is
erg specialistisch. Juist door te cluste-
ren kunnen we makkelijker gebruik
maken van elkaars mogelijkheden”.
Het ministerie van Binnenlandse Za-
ken ziet graag, dat met de Wet op de
Veiligheidsregio’s de winst wordt ge-
haald in grotere samenwerkingsver-
banden met meerdere gemeenten. Die
winst zou dan met name betrekking
hebben op de voorbereiding van even-
tuele rampen en calamiteiten die kun-
nen ontstaan. Jeroen Wesselink: “Daar
dienen vooraf al afspraken over te zijn.
Als hier bijvoorbeeld iets met MKZ is,
waarbij de brandweer ook een rol in-
speelt, hoe gaan we daar dan interge-
meentelijk mee om. Of als er een dijk-
doorbraak is. Zo zijn er veel calamitei-
ten te noemen waar je veel voorberei-
dende werkzaamheden kunt doen als
het een keer echt gaat gebeuren”, ver-
duidelijkt Wesselink. Preventie en

draaiboeken hiervoor maken is een
onderdeel ervan. “Elkaar kennen en
tegenkomen, dat is een belangrijke
factor hierin mocht er een keer echt
iets aan de hand zijn. Je weet elkaar
dan ook veel gemakkelijker te vin-
den”. 

Volgens Wesselink zijn de twee func-
ties van brandweercommandant goed
te combineren, omdat de vakgebieden
hetzelfde zijn. Wesselink is comman-
dant van de gemeente Bronckhorst en
samen met de drie andere comman-
danten van de drie gemeenten is hij de
coördinerende man binnen het sa-
menwerkingsverband. “Dit is op zich
het verlengde van het werk wat ik al
doe voor de gemeente Bronckhorst. 

Ik vind die combinatie een hele mooie
uitdaging”. Wesselink heeft daarmee
ook veel te maken met de Veiligheids-
regio Noord- en Oost Gelderland. “Dat
is het geografisch gebied tussen Win-
terswijk en Harderwijk en met Apel-
doorn in het midden, waar op een in-
tensieve manier in het geheel samen-
gewerkt wordt. Namens de vier ge-
meenten ben ik het aanspreek punt
van Achterhoek West”. 

De leden van de vrijwillige brand-
weerposten in Bronckhorst zullen van
de nieuwe landelijke ontwikkelingen
weinig merken. Bronckhorst heeft
posten in Hengelo, Vorden, Zelhem
en Steenderen en samen hebben ze
honderd brandweervrijwilligers. “Zij
zullen weinig merken van die veran-
deringen, omdat we in een redelijk
strak oefenprogramma zitten en de
opleidingen voor elkaar hebben. Het is
een goed draaiende organisatie”, zegt
Wesselink.

"Kwaliteitsniveau van alle brandweerkorpsen moeten gelijk"

Wet op de Veiligheidsregio's in voorbereiding

Brandweerkorpsen krijgen te maken met nieuwe richtlijnen. Dit jaar
vindt de besluitvorming van de Wet op de Veiligheidsregio’s plaats. Een
uitvloeisel daarvan is, dat in 2010 een kwaliteitstest wordt gedaan op alle
brandweerkorpsen in Nederland. “Die Wet is bedoeld om het kwaliteitsni-
veau van alle korpsen in Nederland gelijk te krijgen en de samenwerking
beter en vlotter te laten verlopen dan tot nu toe het geval is”, legt Jeroen
Wesselink brandweercommandant Bronckhorst uit.

Brandweercommandant Jeroen Wesselink: "Elkaar kennen, dat is een belangrijke factor in
het samenwerkingsverband Achterhoek West".

Internet www.studio contact.nl

Familiedrukwerk

Handelsdrukwerk

Geboortekaarten

Folders

Huwelijkskaarten

Boeken

Uitnodigingskaarten

Flyers

Dankbetuigingen

Briefpapier

Verenigingsdrukwerk

Visitekaarten

Offset-drukken

Enveloppen

Digitaal drukken

Kranten

Printen

Tijdschriften

Ontwerp

Posters

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Hoofdvestiging

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

PPPP OOO SSSTTT EEE RRR SSS
full-colour

ze knallen er uit

Pas Hook B.V. is een handelsonderneming geves-
tigd in Hengelo (G), die zich bezighoudt met de in-
en verkoop van ketting, staalkabel en toebehoren.
Voor spoedige indiensttreding zijn wij op zoek naar
een:

Verkoopmedewerker binnendienst m/v
(full-time)

Funktie-omschrijving:
• onderhouden van telefonische contacten met bin-

nen- en buitenlandse klanten
• behandelen en verwerken van aanvragen/offertes
• verwerken van orders
• correspondentie (Ned/Eng/Dui/Fra)
• bewaken van levertijden
• ondersteuning buitendienst
• eventueel verder voorkomende werkzaamheden

Funktie-eisen:
• MEAO/HAVO niveau
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse

en Duitse taal in woord en geschrift; Franse taal is
een pré

• enkele jaren ervaring in dergelijke functie

Sollicitaties:
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u binnen 14 dagen
na verschijningsdatum van deze advertentie richten
aan: Pas Hook B.V. 

T.a.v. dhr H.A. Gerritsen
Postbus 5
7255 ZG Hengelo (G)

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

U kunt zich nog opgeven voor de 

BASISCURSUS MOTORKETTINGZAAG
Er zijn voor 8 maart nog enkele plaatsen beschikbaar.

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

Hondenschool 
Konsequent
Start weer met cursussen.

Interesse? Kom 1 maart a.s. 
om 15.00 uur naar Toldijk

(hoek Hoogstraat-Beekstraat)
Tel.nr.: 0575-462698

Of kijk op:
www.konsequent.nl

Voor al uw tuinwensen !

Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud

Complete renovatie van tuinen

Bestrating

www.hoveniersbedrijfevers.nl

0575-441048 / 06-53347311

Nr.1 wereldwijd

Nu bij uw dealer:

Het beste van        jaar 
toptechniek.

Broekstraat 1 • 6999 DE Hummelo • Tel.: 0314-381842 • Fax: 0314-381057

www.pelgrom.nl
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Organisator en initiatiefnemer John
Van den Borne verwacht ook dit jaar
weer op één dag twee keer een uitver-
kocht Paradiso te hebben: "We merken
dat de belangstelling voor 'Dom-
melsch Clash of the Cover Bands'
steeds groter wordt. 

Dit seizoen hebben al ruim 60.000 be-
zoekers de voorrondes bezocht. De
bands die dit stadium hebben bereikt,
weten zowel een technisch hoog-
staand als attractief optreden neer te
zetten. 

Dit zal via RNN7 niet alleen op lande-
lijke televisie worden uitgezonden,
ook wordt van de optredens een
compilatie-DVD gemaakt die we bij de
Landelijke Finale op zaterdag 12 april
a.s. zullen presenteren en daarna in
de betere platenzaken te koop zal
zijn."

De 16 bands die de halve finales heb-
ben gehaald, treden zaterdag 16 fe-
bruari in twee etappes op. 

Zowel een vakjury, bestaande uit ver-
tegenwoordigers van platenmaat-
schappijen, programmeurs, vakmedia
en een aantal bekende namen uit de
muziekwereld, als het publiek zelf
bepaalt welke 8 bands uiteindelijk
doorgaan naar de Landelijke Finale in
Stadion De Vechtsebanen in Utrecht
op zaterdag 12 april a.s.

Programma (in willekeurige volgorde):
1e halve finale, aanvang 12.30 uur -
18.00 uur:
- Brothers in Arms: 6-mans Pop cover-

band uit Groenlo
- Like This: 5-mans Top-100 coverband

uit Groningen
- Junkyard Dogs: 5-mans Rock cover-

band uit Sneek
- Tachtig: 6-mans Eighties coverband

uit Rotterdam
- The Fortunate Sons: 3-mans Creed-

ence Clearwater Revival tribute uit
Almelo

- Funky Monks: 4-mans Red Hot Chili
Peppers tribute uit Reusel

- Hij & Hullie: 7-mans Dance Classics,
Top-100 coverband uit Oss

- Bittersweet: 6-mans Pop, Rock,
Dance coverband uit Hengelo (Ov)
e.o.

2e halve finale, aanvang 19.00 uur -
00.30 uur:
- De Daltons: 5-mans Rock coverband

uit Ruurlo e.o.
- Co-Starring: 5-mans Pop coverband

uit Amsterdam
- KNOX: 5-mans Rokc coverband uit

Enschede e.o.
- Mortey Flames: 4-mans Funk, Rock

coverband uit Noordwijk
- NoKiddin': 9-mans Top-100 cover-

band uit Utrecht
- Present Danger: 4-mans Metallica

tribute uit Kaatsheuvel
- Eager Beaver: 4-mans Rock cover-

band uit Heerlen
- Big Shampoo & The Hairstylers: 12-

mans Rockabilly coverband uit
West-Brabant

Entrée Paradiso via TicketService en
www.dommelschclashofthecover-
bands.nl.

Landelijke Finale op zaterdag 12 april
in Stadion De Vechtsebanen in
Utrecht. De 8 bands die in Paradiso als
winnaar uit de bus komen, wacht op
zaterdag 12 april a.s. een zinderende
finale in Stadion De Vechtsebanen in
Utrecht. Hier beslist de vakjury welke
band de Dommelsch Clash of the Co-
ver Bands Award 2007 ontvangt en het
publiek kiest de winnaar van de Dom-
melsch Clash of the Cover Bands Pu-
blic's Favourite Award 2007. Ook wor-
den daar de awards uitgereikt voor de
Beste Vocalist(e) 2007, Beste Gitarist
2007, Beste Bassist 2007, Beste Drum-
mer 2007, Beste Toetsenist 2007 en
meest gecoverde artiest/band van
Dommelsch Clash of the Cover Bands
2007.

SPRINGPLANK
Dat 'Dommelsch Clash of the Cover
Bands' voor de deelnemende bands
een springplank naar de landelijke
doorbraak kan zijn, blijkt wel uit het
succes van Rattlesnake Shake. Deze
Osse band heeft in het afgelopen sei-
zoen de publieksprijs gewonnen en
bestormt momenteel de nationale hit-
lijsten met hun single 'Babica'. "Het is
geweldig om dankzij 'The Clash' in de
Mega-Top 100 te staan", aldus zanger
Jan Loeffen van Rattlesnake Shake.
"Tijdens The Clash, maar ook daarna
hebben we professionele ondersteu-
ning gehad van de organisatie, waar-
door we nu niet alleen een single heb-
ben kunnen uitbrengen, maar ook
een videoclip hebben gemaakt. 

De aanvragen voor de optredens stro-
men momenteel binnen. Echt super!!!" 

Het inschrijven voor 'Dommelsch
Clash of the Cover Bands 2008' is al in
volle gang. Coverbands kunnen zich
inschrijven tot 1 maart 2008 via
www.dommelschclashofthecoverbands.nl

The Clash of the Cover bands

16 topbands strijden in
Paradiso voor finaleplaats
Zaterdag 16 februari a.s. staat Para-
diso in het teken van de Landelijke
halve finales van 'Dommelsch
Clash of the Cover Bands'. De 16 be-
ste coverbands van Nederland, die
de regionale rondes hebben getrot-
seerd, mogen hun talent laten zien
in dé poptempel van Nederland om
daarmee een felbegeerde finale-
plaats te veroveren. 3fm coryfeën
Gerard Ekdom en Michiel Veenstra
verzorgen de presentatie.

Tineke Roorda-Paardekooper is in Am-
sterdam geboren en kwam via onder
andere Laren en Hilversum zo’n 34
jaar geleden naar Steenderen. Zij volg-
de HBS-A op het Hilversums Lyceum,
waar twee uur per week tekenles werd
gegeven. “We tekenden vooral veel stil-
levens, veel technisch tekenen!” ver-
telt Tineke hierover. “Dat was niet
echt mijn ding, maar ik heb er wel
goed leren tekenen.”

In Amersfoort volgde zij de opleiding
tot kleuterleidster. “Dat was een heel
gedegen opleiding van vier jaar,” weet
Tineke nog goed. “Iedere morgen tot
12 uur waren we in de kleuterschool
en hadden daarna van half twee tot
half zeven les, ook op zaterdag.” 

Tijdens deze opleiding werd veel gete-
kend en geschilderd. Ze had daarna
graag naar de Middelheim Kunstnij-
verheidsopleidingen gewild. “Maar in
die tijd ‘deed’ je dat niet,” aldus Tine-
ke, die nu als kunstenares door scho-
len in Hengelo wordt uitgenodigd. “Ik
vertel de kinderen over kunst, kleuren
en het mengen ervan en het verschil
tussen tekenen en schilderen.”

Ze werkte jaren als kleuterleidster en
in Steenderen ging ze aan het werk als
peuterspeelzaal-leidster. Dit deed ze
met veel plezier. Toen haar moeder
ziek werd stopte ze met dit werk,
schreef ze zich in bij het arbeidsbu-
reau en kreeg gelegenheid om de op-
leiding Public Relations en Marketing
te volgen. Na het overlijden van haar
moeder vroeg gemeente-secretaris
Harry Franck of ze Buitengewoon
Ambtenaar Burgerlijke Stand wilde
worden. In augustus van dit jaar is zij
al 20 jaar BABS, voltrok vele huwelij-
ken en heeft daar mooie herinnerin-
gen aan. “Ik heb ook onze zoon ge-
trouwd, dat was heel bijzonder,” ver-
telt ze. “En leerlingen van de peuter-
speelzaal, die willen ook graag door
hun oude juf worden getrouwd.”

Tineke ging schilderen bij de Steende-
rense Joffers die les kregen van Dr.
Willem Brunet de Rochebrune. Na
zijn overlijden ging zij naar Jan Schut
in Zutphen en bleef 10 jaar bij hem op
les. “Ik ontdekte er mijn stijl!” 

Bij beeldend kunstschilderes Doet
Boersma, van Galerie It Frysk Skilders-
hûs in Leeuwarden leerde Tineke in
vele technieken snel te werken: “Op
één dag ben je daar met één bepaalde
techniek bezig, bijvoorbeeld pastel-
krijt, acrylverf of in een gemengde
techniek, met verschillende thema’s
zoals een landschap, personen abstra-
heren en dergelijke. Ik ga er nog steeds
4 à 5 keer per jaar heen, al zo’n 8 jaar.”

In Arnhem volgde Tineke Roorda en-
kele jaren geleden, een workshop,
gelnspireerd door een schilderij met
kippen in de etalage. “Marja Bakker
gaf de workshop en zij vertelde dat ze
kleuterleidster was. Het bleek dat ze
op dezelfde school als ik had gezeten
en bij mij als kwekeling, stage had ge-
lopen,” lacht Tineke. ”En nu komt zij
nog een keer per jaar met een groep
bij mij thuis een workshop geven.” 

Tineke heeft nog steeds les met, maar
ook zonder de Steenderense Joffers.
Momenteel schildert ze twee keer per
week: één middag met de Steenderen-
se Joffers en een avond bij kunstschil-
der Rob Kwist van het gelijknamig Ate-
lier in Zutphen. “Je moet veel blijven
oefenen!” aldus Tineke. “Dat is nodig
om vast te houden wat je aan techniek
hebt, maar vooral om je steeds meer te
ontwikkelen.”

In 2009 bestaat het Schilderscollectief
de Steenderense Joffers 30 jaar en dat
moet gevierd worden. “Ik zou best nog
een keer een kunstmarkt willen orga-
niseren, net als tijdens het 25 jarig be-
staan,” vertelt Tineke enthousiast. De
vijf joffers Diny Boogman, Marry
Brentjes, Rieki Hulshof, Tineke Roorda

en Dinie Wisselink hielden toen een
jubileumtentoonstelling in de Kapel
van Bronkhorst en er werd een kunst-
markt gehouden. “Tijdens het 10 jarig
bestaan van de Joffers hing werk in
het Stedelijk Museum,” herinnert Ti-
neke zich.

De Joffers waren de eerste kunstschil-
ders die hun expositie in de Kapel van
Bronkhorst hielden. Ze hebben dan
ook een streepje voor, want maar liefst
twee weken lang exposeren de joffers
hun nieuwste schilderijen, dit jaar
van 25 juli t/m 8 augustus. Werken
van de dames hangen nu in De Gou-
den Leeuw in Bronkhorst en bij Bosch
Scharnieren in Doetinchem. 

Dit jaar wordt voor de achtste keer het
Kleurenpalet van de Lions Club Zut-
phen georganiseerd. Tineke’s man
Sjoerd Roorda is voorzitter van deze
schilderwedstrijddagen, waarbij
kunstschilders, beginnende en gevor-
derde, in een dag een schilderij moe-
ten maken, dat wordt beoordeeld door
een professionele jury. 

Het Jeugdpalet, onderdeel hiervan,
wordt op 7 juni 2008 gehouden bij de
Lindese molen. Tineke organiseert de-
ze dag en onder leiding van enkele
kunstschilders krijgen ± 50 kinderen
van 6-12 jaar die dag de gelegenheid
een schilderij te maken.

Tineke schildert altijd naar de natuur.
“Ik ben een te concreet mens,” legt ze
uit. “Maar als de basis er is werk ik het
verder uit naar mijn eigen beleving in
kleuren. Ik werk graag met platte, bre-
de penselen. De zijkanten gebruik ik
dan voor het dunne werk.” Stillevens
zijn voor haar te statisch, maar land-
schappen en vooral dieren schilderen,
geeft rust in het drukke leven. “Ik
maak altijd eerst een ruwe schets met
houtskool. 

Ik heb hierbij voordeel van mijn oplei-
ding,” vindt Tineke. “Want als de teke-
ning niet goed is komt het schilderij
niet goed.” 

Daarna stoeit ze met kleur, het warme
kleurenpalet -rood, oranje, geel en
paars- heeft de voorkeur met blauw,
geel en groen als contrasterende kleu-
ren. “Mijn motto is ‘Schilderen is
kleur in je leven!”

Tijdens de Kunst10Daagse toont Tine-
ke Roorda haar eigen werk. Haar huis
zal worden ingericht als expositie-
ruimte en de koffie staat klaar. Ze
noemt haar expositie daarom ‘Kunst
en Koffie’.

Tineke Roorda, Meidoornstraat 35,
7221 GE, Steenderen.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Tineke Roorda Kunstschilderes en
Steenderense Joffer

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Kunstschilderes en Steenderense Joffer Tineke Roorda toont
tijdens de Kunst10Daagse eigen werk. Haar huis zal worden ingericht als
expositieruimte en de koffie staat klaar. Ze noemt haar expositie daarom
‘Kunst en Koffie’.

In een hoek van de kamer staan schilderijen te drogen.

De winnaar van de Herman Wijf-
fels Innovatieprijs ontvangt €
50.000. Met dit geld kan het prijs-
winnende plan worden verwezen-
lijkt of verder worden ontwikkeld. 

Naast de hoofdprijs zijn er nog
drie geldprijzen te winnen van €
37.500, € 25.000 en een aanmoedi-
gingsprijs van € 10.000. 

Iedereen, dus ook studenten, die
bezig is met het ontwikkelen van
een innovatief product of innova-
tieve dienst kan zich tot 1 april
2008 aanmelden. 

De jury beoordeelt op een viertal
criteria: innovatief vermogen,
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen, klantfocus en rentabi-
liteitsverwachting. De nominaties
worden in juli bekend gemaakt. In
het najaar reikt Herman Wijffels
zelf de prijs uit.

In 1999 nam Herman Wijffels af-
scheid als voorzitter van de toen-
malige hoofddirectie van Rabo-
bank Nederland. Ter gelegenheid
daarvan is het Herman Wijffels
Fonds opgericht. Het doel van het
fonds is 'het verlenen van financië-

le steun en eventueel andere vor-
men van ondersteuning aan initia-
tieven die het coöperatieve en
maatschappelijk verantwoord on-
dernemerschap (MVO) bevorde-
ren'. 
Sinds 2002 wordt de Herman Wijf-
fels Innovatieprijs jaarlijks uitge-
reikt. 

Meer informatie over de Herman
Wijffels Innovatieprijs, de criteria,
het wedstrijdreglement en de in-
schrijvingsprocedure en -formulie-
ren is te raadplegen op www.rabo-
bank.nl/innovatieprijs. 

Daar zijn ook webvideo's te bekij-
ken van eerdere prijswinnaars die
verslag doen van hun ervaringen
sinds het winnen van deze prijs.

Met de Herman Wijffels Innovatieprijs roept Rabobank onderne-
mers op te laten zien wat zij in huis hebben op het gebied van duur-
zaamheid en innovatie. De inzendtermijn voor de zevende editie
van deze prestigieuze prijs loopt van 1 februari tot 1 april 2008.

Inschrijving gestart

Herman Wijffels Innovatieprijs
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Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Drs. Joop van den Berg
Ottenkampweg 11 • 7256 BE Keyenborg • T. (0575) 46 02 70 • vdbergj@hetnet.nl

Berendsen Drempt

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS

Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel 06-53842907.

• Aanhangwagens • Paardentrailers

• Vee- en kleinveetrailers • Speciaalbouw

• Onderdelen • Reparatie alle merken trailers

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Wie gaat ons helpen op de kwekerij?
Bosman Groenkwekerij is een boomkwekerij van ca. 14 ha
die gespecialiseerd is in de teelt van Taxus baccata. De
Taxus kweken wij op van plantgoed tot meer dan 3 m.
hoog en in diverse vormen, zoals bollen, blokken, pirami-
des, e.d.
De werkzaamheden zoals het planten, snoeien, rooien,
schoffelen, spuiten, beregenen, e.d. zijn voor het meren-
deel gemechaniseerd.
Onze afnemers zijn hoveniers, tuincentra, handelaren,
collega boomkwekers, overheid en export. Het bedrijf is
VCA gecertificeerd en voldoet daarmee aan de strenge
eisen voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Wij zoeken een kwekerijmedewerker
of iemand die daarvoor opgeleid wil worden.

Wat vragen wij:
• een echte doener voor het buitenwerk, m/v;
• die graag met machines werkt;
• collegiaal en sociaal;
• rijbewijs B-E, of dat nog gaat halen;
• spuitlicentie 1, of bereid is dit te halen;
• veiligheidscertificaat VVA 1, of bereid dit te halen.

Wij bieden:
• leuke afwisselende baan met prima collega’s;
• na gebleken geschiktheid een vaste baan;
• goed salaris volgens CAO;
• spaarloon-regeling;
• bedrijfskleding.

Voor vragen of reactie kunt u contact opnemen met dhr.
G.J. Bosman.

Bosman Groenkwekerij
Kervelseweg 23
7255 BE  Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461288
E-mail: info@bosman-groenkwekerij.nl

w w w. b o s c h l a n d . n l

Belastingspreekuur
elke woensdag in maart, 18:00 - 20:00 uur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons belastingspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink bv is een middelgroot bouwbe-
drijf met ± 30 werknemers in dienst. Wij zijn actief in planontwikke-
ling en werken hierbij nauw samen met opdrachtgevers. Mede door
de omvang, organisatie en werkwijze van ons bedrijf zijn wij op
zoek naar een enthousiaste, flexibele en communicatief vaardige
collega in de functie van:

UITVOERDER
Het volledig begeleiden van bouwkundige projecten, evenals het
uitvoeren en aansturen van verbouw- en onderhoudswerkzaamhe-
den behoren tot deze functie. Eveneens vinden wij mensgericht lei-
dinggeven tot de vaardigheden behoren.

Functie-eisen:
• minimaal MTS bouwkunde
• ± 5 jaar (of meer) relevante werkervaring binnen de bouw
• woonachtig gemeente Bronckhorst of omgeving

Denkt u hiervoor de geschikte persoon te zijn, dan nodigen we u uit
om schriftelijk te solliciteren. Uw brief met Curriculum Vitae kunt u
richten aan:

Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink
T.a.v. de directie
Toverstraat 5
7223 LN Baak
Tel. 0575 441677

www.wolbrink-masselink.nl

NIEUWBOUW  VERBOUW  UTILITEITSBOUW  RENOVATIE  ONDERHOUDSWERK

MONUMENTEN  STALLENBOUW  MACHINALE HOUTBEWERKING

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.kokfd.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

De Uitnodiging
coaching & begeleiding

Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan,
bij het maken van keuzes, in een conflict? 

“Alweer een dag voorbij.
Blijf niet rondlopen met 
die steen op je maag.”

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.

Het aanbod: 
� jobcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement 
� studie- en beroepskeuze begeleiding jongeren
� persoonlijke begeleiding/counseling
� bemiddeling (privé, arbeidsrelatie)
� gezins- en ouderbegeleiding (pubers & adolescenten)

Halle Nijmanweg 5

7025 EX Halle

www.deuitnodiging.nl
T: 0314 631 446

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

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

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

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 



Deze jongerendienst staat niet op
zichzelf de bedoeling is om dit vier
keer per jaar te vieren. De eerst volgen-
de staat gepland op 25 mei. Het is be-
langrijk dat zoveel mogelijk jongeren
en jongerengroepen hieraan meewer-
ken, want kerk dat ben je samen. Jon-
geren horen net zo goed bij de kerk als
alle anderen. Heb je belangstelling om
dat samen diensten te organiseren,
meld je dan zondag bij één van de me-
dewerkers.

DE BAND SPEELT
De muziek in de dienst is afgestemd
op de doelgroep. Er staan een aantal
kinderliedjes (met gebaren en al) ge-
pland en verder een aantal liederen
uit Opwekking en het liedboek.  De
zang wordt zowel begeleid door Mir-
jam Berendsem op orgel als door "De
Band", een groep jonge Vordenaren.
De Band speelt regelmatig in de
Dorpskerk.

JAN KOOL, DE RODE DRAAD
Dominee Jan Kool verzorgt de rode
draad en zal er voor zorgen dat alle on-
derwerpen een plaats krijgen in de
dienst. Dit heet het liturgische deel.
Het programmaboekje dat je krijgt
heet dan ook liturgie.

PIM BROUWER PREEKT
De 22 jaar jonge Pim Brouwer neemt
de preek voor zijn rekening. Hij vindt
het erg tof om hier te mogen preken.
Veel leeftijdsgenoten uit Vorden en
omstreken zullen hem wel kennen
want hij heeft hier op school gezeten.
Hij kwam 's zondags met zijn ouders
broers en zus naar de Dorpskerk. Daar
hoorde hij op de zondagschool zijn
eerste dingen over God. "Nu vele jaren
later heb ik God steeds beter leren ken-
nen" zegt hij. 

Na het Baudartius in Zutphen heeft
hij een jaartje meegespeeld in het
Switch theaterteam van Youth for
Christ, een half jaar Docent Drama ge-
studeerd in Zwolle en een half jaar in
een Ierse pub gewerkt (hoe zit dat
Pim?). Sinds anderhalf jaar woont hij
in België en studeert theologie. Zijn
studie gaat dus over God, waarover hij
zondag ook gaat vertellen. 
Saai? "Ik denk het niet" zegt Pim. God
is van alle tijden en spreekt dus ook de
taal van de jeugd. Pim kan erg enthou-
siast vertellen over Hem, dat zal zon-
dag zeker te merken zijn. 

WAT LEER JE IN DE OPLEIDING?
In mijn opleiding theologie aan de
ETF leer ik hoe ik de Bijbel kan laten
spreken. Ik merk dat het verlangen
om Gods woord op deze manier te de-
len steeds sterker wordt. Van mij kun
je een eerlijke, relevante preek ver-
wachten, die aansluit bij de belevings-
wereld van jong én oud. Ik geloof dat
iedereen God nodig heeft. En ik geloof
dat het prachtig is om over Hem te ver-
tellen.

MARIJE VAN DER WILT NIEUWE
JONGERENWERKSTER
Deze zondag wordt ook de kerverse
jongerenwerkster Marije van der Wilt
officieel geinstalleerd ("Ingeleid in de
gemeente"). Ze is een jonge vrouw uit
Silvolde, getrouwd met Herco die do-
minee is aan de protestantse kerk
daar. Marije is zelf ook jong. Zij heeft
haar preekbevoegdheid en gaat regel-
matig voor in protestantse gemeen-
ten. Ze heeft onder andere leiding ge-
geven aan een jongerengroep van een
interkerkelijke jeugdgroep, en een sei-
zoen lang catechisatie verzorgd voor
vier verschillende groepen in een pro-
testantse gemeente. Marije is inge-
leend via JOP, de landelijke jeugdorga-
nisatie van de Protestantse Kerk in Ne-
derland. De collecte in de dienst is
voor het werk van JOP.

HOE DENKT ZE OVER JONGE-
REN?
God heeft jongeren op het oog, de en-
keling telt. Het is belangrijk om jonge-
ren en hun taal, hun wereld, een plek
te geven in de kerk, op zondag, of op
andere tijden en plaatsen. Dat bete-
kent creatief zijn, open staan voor
nieuwe ideeën, en je inleven in de we-
reld van jongeren, maar ook, relaties
met ze aan gaan.

Geef ze verantwoordelijkheden, geef
ze de ruimte. Investeer in relaties door
ontspannende activiteiten. Jongeren
willen zien dat geloof echt is. Waarom
ben je enthousiast over Jezus? Geloof
en beleving horen bij elkaar, in die zin
dat het geloof een realiteit is, en ver-
schil maakt in het dagelijks leven.

IS ER RUIMTE VOOR JONGEREN
IN DE KERK?
Vorm en inhoud moeten aansluiten
bij hun belevingswereld, daar moeten
we goed over nadenken.
Jongeren zijn welkom bij God en bij de
kerk. We zien hun graag enthousiast
worden daarvoor. Want de kerk is er
voor álle generaties, samen zijn we ge-
meente. Ouders en ouderen geven het
geloof door aan de jongeren. 

Van belang is dat we laten zien dat de
kerk ook relevant is voor jongeren, dat
zij erbij horen. Kerk is een gemeen-
schap van mensen die, als broeders en
zusters van één Vader, geroepen zijn
om in vrede en liefde met elkaar sa-
men te leven, samen God te dienen.
Dit vraagt om vernieuwing binnen én
buiten bestaande structuren: bestaan-
de kaders versterken en uitbouwen, én
totaal nieuwe dingen doen.

JOP
JOP is een beweging van en voor kinde-
ren en jongeren. JOP wil jongeren hel-
pen anderen te ontmoeten die bezig
zijn met wat geloven in je leven kan
betekenen. Wat je kunt delen met an-
deren. 

Op welke manieren je de handen uit
de mouwen kunt steken voor de sa-
menleving, de wereld, het milieu. JOP
daagt je uit zelf in beweging te komen
en helpt je daarbij met ideeën, activi-
teiten en materialen. 

JOP legt niets op, JOP wil je de ruimte
bieden dat op jouw manier te doen.
Meer informatie over JOP vind je op
www.jop.nl

Jongerendienst "We gaan er voor"
17 februari 's ochtends om 10.00
uur krijgt de hele kerkdienst in de
Dorpskerk een jonge uitstraling.
We verwachten dan ook veel jonge-
ren in de kerk. Het wordt een
dienst van jonge mensen voor jon-
ge mensen. Met respect voor de
'niet meer zo jonge mensen', heb-
ben de jongeren in deze dienst
toch een streepje voor.

Van de ‘rode draad’ in zijn eind 2005
verschenen boek (over het hotel op de
zandbult in het ‘Vordensche Bos’)
heeft hij een bijzondere audiovisuele
presentatie gemaakt. De lezing intro-
duceert in zes episodes de dertien
hoofdbewoners van het hotel. 

Omdat vrijwel uitsluitend gebruik ge-
maakt kon worden van oude , soms va-
ge foto’s, is voor de verlevendiging van

de presentatie gebruik gemaakt van
het zogenaamde ‘Ken- Burns- effect’
als toevoeging. Deze Ken Burns was de
regisseur van een grote TV documen-
taire over het ontstaan en de ontwik-
keling van de jazzmuziek in de USA.
Hij wist door het in- en uitzoomen van
de oude prenten een filmische effect
aan de beelden toe te voegen. 

De audiovisuele presentatie van het
boek ‘De Konijnebult’ wordt omgeven
door bijpassende muziekfragmenten.
Ook komt het orkest ‘Euphonia Novel-
ty Orchstra’, waarvan Gerrit Emsbroek
de banjospeler is, kort ‘in beeld’. Aan-
vang presentatie 20.00 uur.

Lezing Konijnebult met 
bijpassende muziekfragmenten
Gerrit Emsbroek, schrijver van het
boek ‘De Konijnebult' geeft maan-
dagavond 18 februari in zaal Bak-
ker voor de vereniging ‘Oud-Vor-
den’ een lezing over dit boek.

World Servants is een christelijke orga-
nisatie die sinds 1988 met inzet van
honderden jongeren en volwassenen
bouwprojecten uitvoert in ontwikke-
lingslanden. In zo’n twee à drie weken
tijd helpen groepen jongeren en vol-
wassenen mee aan scholen, huizen en
klinieken. 

De deelnemers maken kennis met an-
dere omstandigheden waar mensen
in leven, met een andere cultuur en
met een vaak andere geloofsbeleving.
Het motto van World Servants is: ‘bou-
wen aan jezelf door te bouwen voor
een ander’. Subsidieverstrekkers als de
Nationale Commissie voor Internatio-

nale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling, NCDO en Wilde Gan-
zen dragen via World Servants ook bij
aan het project.

Ook Steenderense jongeren doen mee
aan deze actie om bouwprojecten van
World Servants te steunen. Deze zo-
mer zullen zij zelf afreizen naar Ecua-
dor, waar ze zullen bouwen aan een
coöperatief agrarisch centrum. Men-
sen die geen oud ijzer hebben, maar
toch een steentje willen bijdragen aan
dit bouwproject, kunnen hun gift
storten op girorekening 8239154 t.n.v.
J Nickmann o.v.v. WS groep Steende-
ren. 

Dit jaar wordt het oude ijzer opge-
haald van maandag 25 t/m woensdag
27 februari. Enkele vrijwilligers zullen
met auto’s en tractoren de buurt rond-
gaan in Steenderen, Toldijk, Vorden en
Drempt. Iedereen die oud ijzer over
heeft voor het goede doel, kan dit mel-
den bij Jasper Nickmann, tel. (06) 12 36
02 90 of e-mail jasper987@gmail.com

World Servants groep Steenderen

Oud ijzer actie

World Servants groep Steenderen houdt van maandag 25 t/m woensdag 27
februari 2008 hun oud ijzer actie. Hiermee hoopt de Steenderense groep
van de stichting World Servants een flink bedrag op te halen voor hun
project in Ecuador.

Deze goede intentie werd door spelers/
sponsors Richard Meijer en Jeroen Vos

aangegrepen om de namen van hun be-
drijven aan dit team te verbinden. Velo-

citas 8 zal vanaf nu dus spelen met de
naam van sponsor Spuiterij Vos op de
borst en de naam van sponsor Autorij-
school Ruesink op de rug. De spelers
van Velocitas danken beide sponsors
hartelijk voor hun royale gebaar.

Nieuwe outfits Velocitas 8
Spuiterij Vos en Autorijschool Ruesink verbinden naam aan Velocitas

Velocitas 8, de huidige nummer 6 in de vijfde klasse Futsal-competitie van
de KNVB, speelt al een aantal seizoenen samen en is van plan om daar nog
een aantal seizoenen mee door te gaan.

Op de foto: Thijs Eckhart (sponsor), Roshan Horstink (coach), Huberto Eikelkamp, Michiel Wagenvoort, Martijn Vredenberg, Jeroen Vos
(speler/sponsor), Richard Meijer (speler/sponsor) Jeroen van der Logt, Millo van der Logt, Jelle Klein Kranenbarg, Bennie Vos (sponsor)

Ds.Krajenbrink, voormalig predikant
van de Hervormde gemeente te Vorden
heeft de serie heeft de serie van achter-
grondinformatie voorzien.  Met 2 bus-
jes en 4 chauffeurs werd deze reis ge-
maakt. De chauffeurs hadden onder-
ling afgesproken om elkaar niet uit het
oog te verliezen. Dat kon toen nog in
die tijd dat de grote wegen wat rustier
waren dan op dit moment. In 's Heer-
enberg werd de grens naar Duitsland
gepasseerd. Via Duitsland en oosten-
rijk kwamen ze in Joegoslavië. Vooral
bij de grens tussen Joegoslavië en Hon-
garije werd streng gecontroleerd. Bij
het grenskantoor in Joegoslavië werd

de pas en het rijbewijs en de pas inge-
nomen  om alle gegevens te noteren.
Vele wegen waren slecht en bij veel
spoorwegovergangen waren nog onbe-
waakte overwegen. Ook werd er wel
eens een koe op de weg gepasseerd, een
beeld dat we in Holland niet meer ken-
nen. Soms moest de politie er aan te
pas komen om weer op de goede weg te
komen. In Subotica fungeerde ds.Poth
als gastheer en als gids.. De Nederland-
se gemeenteleden werden bij leden
van de kerk in Subotica ondergebracht.
Ook werden iuitstapjes gemaakt naar
boerderijen en andere bezienswaardig-
heden. Opvallend was de armoede in

Joegoslavië in onze ogen waar deze
mensen mee te maken hadden. In Boe-
dapest (Hongarije) fungeerde ds.Koely-
fay als gids. Hij had als Hongaar des-
tijds in kampen gestudeerd en kon re-
delijk Nederlands spreken. Op de te-
rugweg naar Nederland was er een ho-
tel in Noord Wenen besproken. Vanuit
Boedapest kwam de groep in Zuid We-
nen aan. Om het hotel snel te vinden
werd taxichauffeur gevraagd om voor-
uit te rijden. Hij scheurde door Wenen
en de Nederlandse groep moest hem
noodgedwongen volgen. Na een over-
nachting in Duitsland kwam de groep
veilig in Nederland aan, verrijkt met ve-
le indruk uit de Oostbloklanden, waar
voor het eerst kennis mee werd ge-
maakt. De diaserie met mooie achter-
grondmuziek en met toelichting inge-
sproken , ook van de kerkdiensten die
werden bijgewoond, gaf van deze serie
een goede en bijzondere weergave. Dit
maakte op de aanwezigen een goede
indruk van deze bijzondere reis.

Diaserie reis naar Subotica Joegoslavië in 1977
Tijdens de Jaarvergadering van de PCOB onlangs werd door mevrouw
.B.Bosman en de heer B.Bekman de diaserie over de reis naar Subotica
(Joegoslavië ) vertoond. Op initiatief van ds.Han Krajenbrink maakten 16
personen uit beide kerken 30 jaar geleden de reis naar de Oostbloklanden.
Zij waren de eersten uit Vorden, die kennis mochten maken met mensen
in deze landen, toen nog achter het ijzeren gordijn. Zij waren de pioniers
en de voorloper van de huidige werkgroep "Partnergemeenten Oost-Euro-
pa"die nog steeds frequent contacten onderhoud met deze landen.
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Als alfahulp ben je voor sommige mensen heel erg 

belangrijk. Je zorgt namelijk voor een waardevolle 

bijdrage aan de kwaliteit van hun leven.

Soms heel simpel door een leuk gesprek. Of omdat je 

belangrijke dingen signaleert (bijvoorbeeld of iemand 

nog wel genoeg eten in huis heeft of dat de planten wel 

regelmatig water krijgen). En ja, natuurlijk ook door het 

huis schoon te houden.

Heel dankbaar werk dus, waarvoor je enorm veel 

terugkrijgt. Zoals veel vrijheid, want je bent in feite je 

eigen baas. En natuurlijk een aantrekkelijke verdienste.

Maar vooral veel dankbaarheid van je eigen klanten.

En die laten dat, net zoals mevrouw Ekkelboom, meestal 

op een heel eigen manier merken. Op zulke momenten 

weet je precies waar je het allemaal voor doet.

Ook alfahulp worden? Ben je één of meerdere 

ochtenden of middagen beschikbaar (bijvoorbeeld tijdens 

de schooluren van je kinderen)? En ben je 17 jaar of ouder? 

Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten.

Ook 50-plussers zijn van harte welkom. Op onze website

www.alfahulpworden.nl vind je alle informatie.

Alfahulp bij mevrouw Ekkelboom. 
Nergens krijg je zoveel terug.

Speciaal voor jou.
Omdat je me altijd 

zoveel warmte geeft.

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

De beste kwaliteit

tegels, tegen de

LAAGSTE

PRIJS.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

www.betti
ngre

ss
ing.nl

VOORRAAD

±50.000 M
2

All-round medewerker regio Achterhoek (38 uur p.w.)
Werkzaamheden: - Glasbewassing

- Vloeronderhoud
- Incidenteel onderhoud

Functie-eisen: - Relevante werkervaring
- Representief, betrouwbaar en klantvriendelijk
- In het bezit van rijbewijs B(E)

We Take Care!

Único schoonmaak & bedrijfsdiensten is gespecialiseerd in het leveren van kwalitatief hoogstaande dienst-

verlening op het gebied van schoonmaak en onderhoud. Onze organisatie onderscheidt zich door service,

kwaliteit, klantvriendelijkheid, heldere communicatie en een uitgebreid dienstenpakket.

Gedurende ons ruim 18-jarig bestaan hebben we duurzame relaties opgebouwd met kleine en grote

opdrachtgevers.

Ter ondersteuning van ons enthousiaste team zijn wij op zoek naar flexibel inzetbare:

Poets jij mee aan ons imago?

Único schoonmaak & bedrijfsdiensten  
Nijverheidsweg 4  |  7031 BV WEHL  
tel. 0314 - 64 16 44 | www.unicoschoonmaak.nl

Geïnteresseerd? Neem dan snel contact met ons op. Bij voorkeur via e-mail: info@unicoschoonmaak.nl

Uw makelaar voor:
verkoop en aankoop van
• woningen • bedrijfspanden
• boerderijen • productierechten

www.lomanvastgoed.nl
info@lomanvastgoed.nl

Vierakkersestraatweg 26
7233 SG Vierakker Registertaxateur Landelijk Vastgoed
Tel: 0575-441331 Tevens gediplomeerd rentmeester
Mobiel: 06-22684706 www.taxatielandelijkvastgoed.nl
Fax: 0575-442658 info@taxatielandelijkvastgoed.nl

Langwerden Veevoeders is specialist in voeders en strooisels voor
paarden en rundvee. Onder het merk LAVOR wordt een groot assor-
timent diervoeders en strooisels ten behoeve van alle (landbouw)-
huisdieren op de markt gebracht. Een breed scala aan afnemers
door geheel Nederland behoort tot de klantenkring van Langwerden
Veevoeders.

Voor de bezorging van o.a. strooisels en diervoeders in Nederland
en Belgie zoeken wij op korte termijn een:

CHAUFFEUR  M/V
Voor deze functie dient u in het bezit te zijn van een chauffeurs-
diploma en de bereidheid te hebben om 2 tot 3 maal per week te
overnachten.

Voor deze functies vragen wij:
- Bezit van rijbewijs B,C en E
- Affiniteit met / ervaring in de agrarische sector.
- Goede omgangsvormen
- Wonende in de omgeving Hengelo Gld.

Voor informatie of sollicitatie:
Langwerden Veevoeders
T.a.v. de heer G.J. Langwerden
Hazenhutweg 2
7255 MN Hengelo Gld.
(0575) 46 75 55

Kunst en Cultuur in Bronckhorst! Expositie ‘Mooi’ Galerie Bibliotheek Zelhem

Expositie ‘Lo a Njoe’ Galerie 1880 Laag-Keppel

Theater ‘Ernesto&Marcellino’ 15 febr. 20.00 u. De Brink Zelhem

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen w w w. h e r w e r s . n l

Een greep uit onze voorraad
scherp geprijsde

Herwers Occasions.

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

Citroën C2 1.6i 16v VTR Sensodrive
3 drs, CC, automaat, Zwart, jan-04, 56.000 km€ 12.950
Citroën Xsara Picasso 1.8i-16V Difference
MPV, CC, blauw, jan-04, 45.500 km € 15.950
Daihatsu Cuore 0.8 
3 drs, rood, nov-97, 64.632 km € 2.995
Daihatsu Charade 1.3 Sti
4 drs, blauw, sep-99, 72.000 km € 3.950
Ford Focus 1.6 16V Cool Edition Wagon
STATION, AC, zwart, jun-02, 44.200 km € 10.950
Ford Focus 1.6 16V Futura Wagon
STATION, AC, zwart, jul-04, 40.500 km € 14.950
Ford Galaxy 2.8 V6 Ghia Automaat
MPV, CC, automaat, grijs, nov-02, 145.000 km € 16.950
Hyundai Trajet 2.0i CVVT Dynamic Young
MPV, AC, blauw, feb-06, 21.226 km € 21.950
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi Dynamic Motion
SUV, CC, blauw, dec-04, 73.000 km € 19.500
Mazda MX3 1.8 i V6 Xtreme Coupe
grijs, apr-98, 95.000 km € 6.995
Mazda MX5 1.6 i
2drs, Zilver, aug-98, 122.800 km € 10.950
Mitsubishi Spacestar 1.3 Limited Edition
MPV, AC, grijs, okt-03, 38.000 km € 11.950
Nissan 350Z Rays en Alezan 280PK Coupe
CC, grijs, jan-04, 165.000 km € 24.950
Nissan Almera Pulsar
3 drs, AC, Grijs, jun-98, 161.995 km € 3.950
Nissan Almera 1.8 Comfort
3 drs, AC, Groen, feb-02, 45.000 km € 8.950
Nissan Almera 1.8 Ambience
3 drs, AC, Blauw, jun-02, 78.500 km € 8.950
Nissan Almera 1.6 Pulsar Comfort
4 drs, AC, blauw, dec-99, 114.844 km € 5.950
Nissan Almera 1.4 Pulsar Comfort
5 drs, AC, blauw, mei-99, 134.499 km € 5.950
Nissan Micra 1.0 Si
3 drs, rood, jun-98, 65.000 km € 4.950
Nissan Micra 1.0 Pure
4 drs, rood, feb-05, 19.500 km € 7.950
Nissan Micra 1.3 GL
3 drs, Blauw, jan-99, 85.666 km € 5.500
Nissan Micra 1.4 Comfort
3 drs, Groen, feb-01, 40.151 km € 6.250

Nissan Micra 1.2 Tekna Style
3 drs, Zilver, apr-03, 37.500 km € 8.950
Nissan Micra 160SR
5 drs, CC, Grijs, feb-06, 43.000 km € 13.950
Nissan Micra 1.2 Tekna/Clima
5 drs, CC, Caffe latte, mei-06, 18.000 km € 13.950
Nissan Murano 3.5 V6 CVT
SUV, CC, automaat, Oranje, aug-05, 25.920 km€ 43.750
Nissan Patrol 3.0 Di Luxury Van
3 drs, CC, beige, dec-03, 72.410 km € 20.950 exkl. BTW
Nissan Primastar 100.29.350 LD P16 Dubb. Cab.
AC, blauw, mrt-05, 115.302 km € 15.750 exkl. BTW
Nissan Primera 1.8 Acenta
4 drs, CC, Grijs, dec-02, 100.726 km € 12.750
Nissan Primera 1.8 Visia Style
4 drs, CC, Zilver, mrt-02, 66.332 km € 12.950
Nissan Primera 1.8 Sport Plus
5 drs, CC, Rood m., mrt-01, 130.461 km € 7.950
Nissan Primera 1.8 Visia Style
5 drs, CC, Blauw, sep-02, 125.000 km € 11.750
Nissan Primera 1.8 Visia Style
Station, CC, Silica Gold, dec-02, 68.282 km € 13.500
Nissan Terrano 2.7 Tdi Sport Van
3 drs, AC, Groen, jun-03, 79.000 km € 15.950
Nissan Tino 1.8 Luxury
MPV, AC, blauw, okt-02, 95.103 km € 11.950
Nissan Tino 1.8 Visia
MPV, CC, zilver, okt-03, 60.000 km € 14.500
Nissan Tino 1.8 Visia Vision
MPV, CC, zilver, jul-04, 60.100 km € 15.500
Nissan X-Trail 2.5 Elegance / leer
SUV, CC, automaat, Zwart, jan-03, 108.700 km€ 19.950
Nissan X-Trail 2.0 Sport
SUV, CC, Grijs, jan-05, 53.136 km € 25.950

Nissan X-Trail 2.2 dCi Sport Outdoor Navi
SUV, CC, zwart, sep-04, 149.000 km € 18.950
Opel Meriva 1.6 16v Maxx Cool
MPV, AC, blauw, aug-05, 19.500 km € 16.900
Opel Zafira 1.8  16V Elegance
MPV, AC, automaat, grijs, mei-00, 125.000 km € 10.950
Peugeot 306 Break 1.4 XR
Station, AC, groen, jul-01, 139.899 km € 5.750
Peugeot 307 SW 2.0 Pack
Station, CC, beige, nov-03, 65.000 km € 15.950
Renault Clio 1.2 Auth. Basis
3 drs, Groen, jan-03, 32.040 km € 8.950
Renault Megane Gran Tour 1.6 16V Dyn. Luxe
STATION, CC, Zwart, sep-05, 87.000 km € 17.950
Renault Scenic 1.6 16V RXE
MPV, AC, Blauw, okt-00, 110.000 km € 9.950
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Sport
MPV, CC, groen, nov-02, 97.976 km € 10.900
Skoda Fabia 1.4 16V Plus
5 drs, AC, rood, okt-05, 74.000 km € 11.750
Subaru Impreza 1.8 GL Plus AWD
5 drs, AC, Groen, jun-95, 158.000 km € 3.950
Suzuki SX4 1.6 Exclusive
5 drs, CC, blauw, jan-07, 15.000 km € 17.995
Toyota Corolla Verso 1.6 16v VVt-i Terra
MPV, AC, zwart, jun-05, 40.335 km € 20.950
Toyota Avensis 1.8 VVT-i Sol
4 drs, CC, automaat, zilver, nov-00, 100.800 km € 9.950
Volkswagen Golf 1.8-20V Turbo High line
5 drs, CC, Blauw, sep-01, 127.000 km € 11.950
Volkswagen Golf 1.6 Fsi Trendline
5 drs, CC, grijs, jun-03, 44.000 km € 17.250
Volvo V40 1.8 Europa Navi
STATION, CC, zwart, jun-05, 95.856 km € 15.950

GROOT
IN KLEINE TRACTOREN

Tractoren nieuw en gebruikt | Oldtimers
Restauratie | Reparatie en onderhoud

Spuiterij | Tuin- en parkmachines
Verhuur werktuigen

Bij ons vindt u vele modellen tractoren
werktuigen en tuin-/parkmachines.
Van klein tot groot, van jong tot oud.
Wat u ook zoekt, we geven u graag een
goed en persoonlijk advies! In onze
werkplaats staan we voor u klaar om
uw tractor in topconditie
te houden.

Nijmansedijk 14, 7021 JB Zelhem Telefoon 0314 621734 www.dolfsloetjes.nl

OFFICIEEL DEALER VAN:

,

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 
16 februari a.s. 

in het café

ROCKFORMATIE
STICKY

FINGERS
In de discotheek

draait

DJ MARTIJN
vol = vol

Zoek je voor de zomer vakantiewerk, dan verdien je een baan bij Sensire! Als je minimaal 17 jaar bent, vind je 

bij Sensire volop mogelijkheden voor een vakantiebaan in de huishoudelijke dienstverlening of in de verzorging.

Het werk geeft elke dag veel voldoening en natuurlijk verdien je bij Sensire een aantrekkelijke beloning.

Voor de huishoudelijke dienstverlening heb je geen opleiding nodig. Volg je een Mbo-of Hbo-opleiding 

in de zorg? Dan kun je direct aan de slag in de verzorging.

Vind jij dat je de baan verdient, die je meer geeft dan alleen 

maar werk? Kijk op onze website www.sensire.nl voor alle 

informatie en meld jezelf aan.

je verdient
in je vakantie



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

Feestelijke heropening van dé babyspeciaalzaak van Oost-Nederland
’t Kraamparadijs en Otto Hageman heropenen samen in Aalten 
de deuren van hun vernieuwde zaak onder de naam Expecting.

Samen nemen zij afscheid van het oude Kraamparadijs en Otto Hageman en maken met Expecting een nieuwe start voor de toekomst!

U mag dit feest vol daverende acties niet missen!
Complete babykamer kado!

Expecting wil haar feestvreugde delen dus schenkt zij éénmalig 

aan een heel speciaal persoon die een kindje verwacht, 

een complete babykamer uit de allernieuwste  TOPCOLLECTIE VAN COMING KIDS.

En het mooiste is dat u degene bent die bepaald wie deze speciale persoon is!  

U kunt tot 1 maart 2008 schriftelijk een voor u heel speciaal persoon uit uw 

familie, buren, vriendenkring of wie dan ook opgeven  zodat hij of zij kans

maakt  op deze fantastische prijs*.

DAVERENDE ACTIES!

X-Adventure kinderwagens

Compleet € 369,-**

Baby & Maternity wear gehele collectie 

3 halen 2 betalen**

Maxi-Cosi autostoelen 

vanaf € 79,-**

X-Adventure Buggy’s

€ 39,-**

X-Adventure wipstoelen

incl. leuke speelboog

€ 29,-**

Trendy box Ka

Nu voor € 99,-**

Actie showroom babykamers

Vanaf € 499,-**

Eyecatchers!
Nieuw in ons assortiment

Voordelige Fun artikelen 

o.a. Name-It kadoshirts, 

Funnies, Woezel &Pip, Gekke knuffels

Super Trendy BAROK kinderfauteuils

zwart/zilver, fuchsia/zilver 

en alle hippe kleuren!

Van € 109,- voor € 79,-

* Complete babykamer bestaat uit ledikant, commode, wandrek en kast. Reacties alleen schriftelijk t/m 1 maart 2008.  De prijswinnaar wordt voor 31 maart bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

** vraag naar de voorwaarden in de winkel, OP=OP

HEROPENINGSWEEKEND
16 en 17 februari a.s.
open van  10.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte welkom!

De Hoven 27, 7122 BJ AALTEN - T 0543 476632 -  
www.babyspeciaalzaak.nl - info@babyspeciaalzaak.nl

Nieuw: Duimeland spaarkaart!
Vraag naar ons nieuwe voordelige

Duimeland spaarsysteem 

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

ALTIJD DE MEESTE AANBIEDINGEN; GEWOON BIJ AH!

JÄGERMEISTER
+ GRATIS HANDSCHOENEN
fles 70 cl

van 12.49 voor10.99

SPA & FRUIT
div. var.
3 flessen à 1,5 liter

van 3.45
voor 2.29

2+1 G2+1 G RRAATTIISS
AH GREENFIELDS
RIB / RUNDER-
LAPPEN
kg

van 10.48 voor   7.86

25% KO25% KORTRTII NNGG

CALGONIT VAATWAS PROD.
bijv. powerball dubbelpak
2x44 stuks

van 12.38
voor 6.19

50% KO50% KORTRTII NNGG

PERLA KOFFIEPADS
alle var.

3 zak à 36 stuks

van 7.17 voor 5.00

WIECKSE ROSÉ
set 6 flesjes à 0,25 liter

van 5.19 voor 3.19

DANIO DANONE
2 bekers à 450 gram

van 3.98 voor 2.98


