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Rijvereniging De Graafschap bestaat 75 jaar
en is nog steeds springlevend!

V.l.n.r.: Derk Narde, Dick Pardijs, Herman Gosselink, Jan Lichtenborg, Hendrik Tjoonk, ?, Baron van 't Zelle en Riek Haaring.

De Vordense rijvereniging De Graafschap bestaat deze maand 75 jaar.
Deze mijlpaal wordt op zaterdag 28 februari in de hal 't Hameland aan de
Hamelandseweg gevierd. Gert Harms, voorzitter van de club zal de festi-
viteiten om 14.00 uur openen, waarna om 14.15 uur een begin wordt
gemaakt met het officiële gedeelte. Daarna kunnen de aanwezigen kennis
maken met onder meer een open springles, een open dressuurles en ver-
kleed springen. Ter afsluiting is er om 1630 uur een grote ponyveiling.
Ooit schalde in het verre verleden de stem van wijlen WA v.d. Wall-Bake
door de bossen bij kasteel Kieftskamp. Van de Wall Bake, bewoner van het
kasteel, was legerofficier bij de Bereden Politie en de man die in 1934 de
aanzet gaf tot oprichting van de rijvereniging De Graafschap. In navol-
ging tot andere dorpen, waar inmiddels ook rij verenigingen waren op-
gericht, vond hij de tijd rijp dat ook Vorden een eigen rijvereniging zou
krijgen. Van de Wall Bake was instructeur, voorzitter, eigenaar van het ter-
rein, maar bovenal een man die veel verstand had van paarden. De bijna
80-jarig Bennie Wunderink (ere-lid) is al zestig jaar lid van De Graafschap.
Hij kan zich de periode dat van de Wall Bake de scepter zwaaide, nog heel
goed voor de geest halen.

Toen ik lid werd telde de vereniging
vijftien leden, allemaal boerenjon-
gens die wekelijks te paard naar de les-
sen bij Kieftskamp gingen. Het was in
de ogen van v.d. Wall Bake verboden
om met een bezweet paard aan te ko-
men. We mochten het paard niet 'aan-
jagen'. Gebeurde dat toch dan moest
je direct afstappen en een eind naast

DE VALEWEIDE
BLOEMEN & PLANTEN

Openstelling
paasvuur terrein
Aanstaande zaterdag 28 februari is er
weer gelegeneheid om snoeiafval, niet
dikker dan 10 cm, te brengen. Bij het
paasvuurterrein aan de Bergkapper-
weg l te Kranenburg.

het paard gaan lopen, zodat het dier
weer 'rustig' werd', zo zegt Bennie
Wunderink. Gert Harmsen, sinds 1999
de voorzitter van de club en ook al 40
jaar lid weet nog goed dat Derk Norde
les gaf. 'De oude v.d. Wall Bake kwam
dan regelmatig kijken. Met een ken-
nersoog, dat wel. Soms liep hij op Nor-
de af om hem nog wat adviezen te ge-
ven. Derk, zei hij dan, die jongen die
daar rijdt die moet je recht op het
paard zetten. Hij zit er nu als een zout-
zak op'. Kenners in die tijd, konden
precies aan de houding van de ruiter
te paard zien, of hij wel of geen les van
v.d. Wall Bake had gehad!

Tegenwoordig wordt er rij-technisch
gezien beter gereden. Ook wel logisch
want de paarden moesten vroeger van
alles kunnen, de ploeg, de hooiwagen,
of de platte wagens met melkbussen
e.d. trekken. En dan vervolgens na
werktijd ook nog 'onder het zadel'.
Het waren dan ook landbouw-rijpaar-
den', zo zegt Gert Harmsen.

Henk Heuvelink, ook ere-lid en tevens
oud- voorzitter is ruim dertig jaar bij
het wel en wee van de vereniging be-
trokken en herinnert zich nog de tijd
dat de paarden op de boerderij plaats
moesten maken voor de tractoren.
Henk: 'Dat begon in de vijftiger jaren.
Het werd toen luxe wanneer je naast
een tractor er ook nog een paard op na

hield. Je kon in plaats van een paard
beter een koe hebben. Dat leverde ten-
minste nog melk (geld) op. In de zeven-
tiger jaren begon de vereniging te
groeien mede doordat steeds meer
burgers paard gingen rijden. Toen wer-
den ook meisjes lid van de club. En
daar heb ik met heel veel plezier naar
gekeken', zo zegt hij met pretoogjes!
'Ook veel romances in de manege? zo
vroegen we hem. 'Daarover kan ik
niets zeggen', zo sprak Henk met een
stalen gezicht!

De landelijke rij vereniging werd in
1972 uitgebreid met de afdeling po-
ny's. Toen werd ook de naam gewij-
zigd in L.R. en P.C. De Graafschap. Na
de 'Kieftskamp- periode' vond de club
achtereenvolgens onderdak in de (leeg
staande) voormalige coöperatie aan de
Stationsweg.
Toen het gebouw werd afgebroken,
kreeg men tijdelijk onderdak bij de fa-
milie Groot Roessink, op de plek waar
thans de dierenartsenpraktijk is geves-
tigd. Henk Heuvelink: Toen moesten
we natuurlijk een andere plek zoeken.
Via, via en met sponsoring van de
plaatselijke Rabobank kwamen we op
de (huidige) plek aan de Hameland-
weg terecht. Dat had in eerste instan-
tie heel wat voeten in de aarde.Het
heeft wel tien jaar geduurd alvorens
alles officieel rond was.

Het terrein was namelijk grond met
hoge landschappelijke waarde. Een ge-
touwtrek van jewelste om de benodig-
de vergunningen te krijgen. Uiteinde-
lijk is de toestemming er toch geko-
men', zo zegt Henk Heuvelink.

Inmiddels heeft De Graafschap vanaf
midden negentiger jaren op de plek
aan de Hamelandweg ook een eigen
manege waar de lessen met pony's en
paarden plaats vinden. Gert Harmsen:
Ons sterke punt is dat wij alles onder
één dak hebben. Daardoor kunnen we
het ledental goed op peil houden. Jon-
gens en meisjes die b.v. tot hun 18e
jaar pony hebben gereden kunnen
dan zo binnen de vereniging op paar-
den overstappen. Het is wel zo dat di-

verse jongelui, na de pony periode
vanwege studie e.d. afhaken, maar dat
verschijnsel doet zich bij vrijwel elke
sportvereniging voor.
Toch denk ik dat wij desondanks nog
kunnen doorgroeien. De lessen zitten
namelijk allemaal vol. Ik sluit dan ook
niet-uit dat er in de toekomst nog een
manege bijgebouwd wordt', zo zegt
voorzitter Gert Harmsen.

Het bestuur van de rijvereniging
bestaat verder uit:
Stephan Herbold 2e voorzitter; Anne-
marie Maalderink-Kornegoor secre-
taris; Ido Roelofs penningmeester en
Heleen Kouwenhoven, Andrea Stettler
en Janneke Heuvelink.

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: infofticontact.nl
Rabobank: 3664 02 374
udQnnp

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten :
Fam. Velhorst

Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
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Nieuws & informatie
Zie in het hart van Contact

PLUS:: PLUS
Speciaal voor Hengelo en omstreken:

Win ( VIP) Kaarten v.d. Bekerwedstrijd
F.C. Twente - De Graafschap van 4 maart!

(Bi) aankoop van ««n krat Grolsch beugels en het Invullen v.e.
originele slagzin, maakt u kans!)

• Warsteiner krat a 24 flesjes

• Kilo Rundergehakt
• 3 Kilo Sinaasappelen••••••••••••••••••••••••••t

€ 8.99

€ 2.99
€ 1.99

Plus service is b.v.: Elke dag Vers Gebak,
u kunt tientallen soorten dagelijks bestellen!

Nu ook Fotogebak, kijk op www.Plus.nl
Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Bertus Kolkman uit Wezep
wint Midwinterrit in Vorden
Vorden. De VAMC De Graafschaprij-
ders organiseerde zondagmiddag
22 februari een Midwinterrit
(oriëntatierit) met een lengte van
circa 50 kilometer. De rit was uitge-
zet door Harm Cortumme. Start en
finish waren bij het clubgebouw
aan de Eikenlaan.

DE UITSLAGEN WAREN ALS
VOLGT:
Auto's A- klasse: l B. Kolkman Wezep

30 strafpunten; 2 E. Kleinreesink Hen-
gelo 100; 3 A de Boer Assen 123.
Auto's B- klasse: l B.v.d. Horst Harder-
wijk 201 strafpunten, 2 H. Koenraad
Haaren 219; 3 H. Horsting Vorden 261
Auto's C- klasse: l G. van Veldhuizen
Vorden 180 strafpunten; 2 A. Bouw-
meester Hellendoorn 290; 3 M. Veld-
huis Wijhe 312.

De eerstvolgende oriënteringsrit
wordt gehouden op 22 maart a.s.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENPOST ZUTPHKN (0900) 200 9000

HUISARTSENPOST DOETINCHEM (0314) 32 98 88

HUISARTSENPOST WINTERSWIJK (0900) 500 9000



Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag l maart 10.00 uur ds. J. Kool, Z.W.O. dienst

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l maart 10.00 uur ds. J.Kool, Z.W.O. dienst in de
Dorpskerk

Hervormde kerk Wichmond
Zondag l maart 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag l maart 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 februari 17.00 uur Eucharistieviering, heren-
koor.
Zondag l maart 10.00 uur Woord- en communieviering,
dameskoor.

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 Huisartsen post te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de-post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen opti-
male zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk
te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts'
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de 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. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-1630 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 33*.
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
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied 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. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Buurtzorg Vorden
Voor persoonlijke en verpleegkundige zorg 24 uur per dag
bereikbaar, tel. (06) 12 32 34 11.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

WV-kantoor
Kerkstraat l, 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 Woon-
zorgcentrum 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 tariep.
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het lebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Pol-
man Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 9162 50, E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren.

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 Steden-
driehoek
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.0.)
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
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, 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 tónder- 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.

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst Betaling:
contant anders worden admini-
stratiekosten berekend è € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

• Tefkoop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.
• KunstKring Ruurio: training
presentatietechniek: 24-3 en
7-4; vergadertechniek: 31-3
en 14-4; 19.30-22.00 uur, €
50,-. Aanmelden/info: 0573-
453090/451599 of cursusad-
ministratie @ kunstkringruur-
lo.nl
• Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.
• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06)51601516.
• Gevraagd hulp in de huis-
houding 1x per 14 dagen.
Uren en tijd nader overeen te
komen Contact: 0575-
554259.
• Gevraagd:.nette hulp in de
huishouding voor 2 A 3 dag-
delen per week te Vorden.
Tel. 0575-554070 na 18.00 u.
• Oppas gezocht voor onze 2
lieve hondjes van 22 mrt t/m
4 april. Kunnen heel goed
met kinderen, katten en an-
dere honden. Voor meer info.
0575-551034 gatinhabra-
va@yahoo.co.uk
• Lezing over de geschiede-
nis van de Marken door Job
Teeuwen, georganiseerd
door Vereniging Bomenbe-
lang. Op 5 maart in Hotel
Bakker in Vorden. Aanvang
19.30 u. Toegang gratis.

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nteske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl
0575 - 46 36 03

Heeft u last van
mollen / woelratten

in tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

Te huur mooie

vakantie bungalow

met overdekt terras.

Prima fiets en wandel
omgeving in Twente.

Info: tel. (0541) 62 65 78
Denekamp

Het voorjaar komt eraan
we zetten de bloemetjes buiten

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

1/laal v/d week
Zwrtserseroomvlaai

€ A ee
\Jy*J*J

Dinsdag = Brooddag

3 tarwe bus € 4,75

Weekend-knallers

Slagroomsoesjes
10 «t €2,95

Croissants
6 halen = 4 betalen

www.baanvanuithuis.nl
voor gemotiveerde

werKzoekenden.

Van uw oude trouwring maken wij een
modem sieraad. Atelier Henk Eggersman.
Beelden in brons, reparaties, goud en zilver.
Burgemeester Galleestraat 8 in Vorden.
wo/za. 10.00-17.00 uur tel. 0575-550725

Reinier's
Groenten, Fruit & Traiteur

Super mooie lekkere
trostomctten soogram 0,99
Wegens succes herhaald mooie zoete
piüoze druiven
van ons huismert^Troffee 500 gram 1,49
Heerlifop sappige MmeoZa's maat xxl
2e kg halve prijs i ̂  1,99

Uit eigen keuken:
Goed gevulde wrap per stufc 4,95
(met groente, rundergerutl^t en heerlij\e tamatensaus)
Gratis baJye rauw^pst naar ^euze

Vanaf nu bij ons vaste lage prijs: f\s\
Turbana\>ananen j^io 0,99

Aanbiedingen geldig t/m maandag 2 maart.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel 0575 - 550850

—^ HDagmenu's
25 februari t/m 3 maart 2OO9

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vinit 16 GO uur, behalre dinsdi«s nnif 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 m«r hoeft met.)

Woensdag 25 februari
Bruine bonensoep/Boeuf Bourgignon met huisgemaakte
tagliatelle en groente.

Donderdag 26 februari
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroket-
ten en rauwkostsalade/Chocoladepudding met slagroom

Vrijdag 27 februari
Minestronesoep/Zalmfilet met dille saus, aardappelen
en groente.

Zaterdag 28 februari (alleen ophalen/bezorgen)
Kipfilet met ham/kaas/tomaat gegratineerd, aard-
appelen, salade/ijs met slagroom.

Maandag 2 maart
Champignonsoep/Spies de rotonde met kruidenboter,
aardappelen en groente.

Dinsdag 3 maart
Wiener Schnitzel met aardappelen en rauwkostsalade/
ijs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (O575) 55 15 19

Ook è la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
,^-~. lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

J Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
/^Yw 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 etend Bistro De Rotonde team
Wendie en Thomas



Lieve
Steven

Zo bijzonder, zo mooi, zo puur
Alleen nog mooie herinneringen....

Uit mijn reisdagboek:
Abel Tasman National Park, 19 januari 2006

Schitterend en overweldigend...
Afgelegen en stil, geen mensen alleen puur natuur.
We hebben vandaag gewandeld door al dit moois.
Je bleef maar zeggen: Niet normaal dit, wat mooi!

Een plaatje...
Een droom...

Ik zal je missen
maar de herinneringen zullen blijven,

blijven voor altijd

Ursula

Het geluk is van glas
juist als het eindelijk glanst

breekt het stuk

Geschokt, verbijsterd en vol ongeloof....

Steven is er niet meer.

Ferdy en Erica
Rob en Tanja
en kinderen

Op donderdag 19 februari 2009 is vrij onverwacht
overleden onze lieve, zorgzame moeder en oma

W.A, Martinus - Aantjes
sinds 8 januari 1988 weduwe van W.H. Martinus

op de leeftijd van 82 jaar.

Ondanks dat het leven voor haar steeds zwaarder
werd, was zij toch nog vol levensmoed. We zullen
haar enorm missen.

Hengelo (Gld.): Marcel Martinus

Baarn: Marjo en Chris de Groot
Jelle, Winnie

Correspondentie-adres:
Julianalaan 1
7255 ED Hengelo (Gld.)

De crematie heeft inmiddels in kleine kring plaats-
gevonden.

Diepbedroefd maar met mooie herinneringen
hebben we afscheid moeten nemen van onze zus,
schoonzus en tante

Annie Welmers-Dijkman

H.G. Dijkman
A. Verwoort

A. Dijkman
L. Dijkman-Hulleman

E.J. Dijkman
G. Dijkman-Offereins

Neven en nichten

Marion Polman
u i t v a a r t b e g e l e i d i n g

m i j k u n t u b e l l e n v o o r

vorden e.o.

g en nacht bereikbaar
;en uitvaart verzekering
T 0655916250

E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

Afslanken, fitter, gezonder?
Simpel, gemakkelijk en
snel resultaat inclusief
persoonlijke coaching.

Mw. Bruggink
0575 - 46 32 05.

ETJ-W'rtgoedservice
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

Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heen voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot t laatst gezocht.
Mama, het is goed zo.

Bedroefd geven wij u kennis dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan onze lieve zorgzame
moeder, oma en omi

Wilhelmina Stoelhorst-Keijzer
weduwe van Jakob Johan Stoelhorst

* 20-7-1919 t 21-2-2009

Steenderen: Rikie
Wouter
Esther
Bert en Inez, Liv, Duuk

Hengelo Gld.: Dicky en Jan
Marjon en Tom, Lasse
Arno en Monique

Vorden: Johan en Gerke
Sandra en Jeroen, Emma
Ronald

Vorden: Willy en Jan

Hengelo Gld., Zorgcentrum "De Bleijke".

Correspondentieadres:
Rikie Hoefman-Stoelhorst
Burg. Smitstraat 26, 7221 BK Steenderen.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
"De Bleijke", voor de goede zorg en aandacht.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op woensdag 25 februari om
11.00 uur in de Remigiuskerk te Steenderen.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot
condoleren van 10.30 tot 10.50 uur.

Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhofweg te Steenderen.

L/ever geen bloemen.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
lieve schoonzuster en tante

Wilhelmina Stoelhorst-Keijzer
Mine

Renswoude: Harman Stegeman
Corrie Stegeman-Gosselink

neven en nichten

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van
belangstelling en medeleven te hebben ontvangen
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve
man, onze vader, opa en schoonvader

Bram Hendriks

Hiervoor willen wij u hartelijk danken.

Uit aller naam:

Nel Hendriks-Koenhen

Vorden, februari 2009

sinds 1908

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 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

WEEKBLAD

CONTAC Nu ook op internet!

vrijdag 6 maart
TEENAGE PARTY

Voor stappers tm 15 jaar
20.00 tot 24.00 uur • Non alcohol

7 maart
CJ STONE

in EXCITYNG
Dancing girls & gadgets

14 maart
ACHTERHOEKS

POPPODIUM
BELL PEPPER • NO DEFAULT

BJORN WOUTERS & FRIENDS

HEÖLIDO
:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::

:: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL ::

Een prima carnavalsduo!

Met carnaval kun je best
een goed gevulde snack
gebruiken, dachten wij zo.
En daarom krijg je deze
week 100 gram eiersalade
gratis bij de aankoop van
150 gram achterham. Beide
gerechten kunnen het goed
samen vinden op brood

en/of in een rijk gevulde salade. Kortom: de lekkerste
bodem leg je bij de Keurslager!

KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerse schnitzels 4 stuks €

SPECIAL

Zoet-zuurkoolrolletje
100 gram € 1'5

6 nieuwe
Aluminium SERRES
(maten kunnen worden aangepast)

Uit faillissement
nu met hoge kortingen

bij:
ALU-TECK

Tel. 0544-370717

VLEESWARENKOOPJE

bij 150 gram Keurslager achterham
RATIS 100 gram eiersalade

Gratis advertentie.

Bescherm
ieder kind

tegen
geweld

Help mee! Kijk op
PlanNederland.nl
of bel 020 5495555.

Pion
Voor de toekomst

van een kind

MAALTIJDIDEE

Stamppot
diverse soorten

798
500 gram € fc •

TIP VAN DE KEURSLAGER

Hamlappen 398
•

5^ Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vonden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

IX^^Xl Cadeau-tip

Kijk en koop bij om
adverteerders

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

CESLOTEN

Wij zijn deze week gesloten
Heropening vrijdag 13 maart 09.00 uur

(u kunt terecht in ons filiaal Lochem of Warnsveld)

•NON)
mode voor het héle gezin

w w w . t u u n t e - f a s h i o n . n l

UITVAARTVERZORGING

Wetn w önvvafi<j,^rööt w

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.

Nu nog de prijs op maat.
Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.



Onze nieuwe openingstijden
per 1 maart.

Zonder twijfel Rabobank Graafschap-Noord.

Kantoor

Virtueel Kantoor

Borculo

Brummen

Gorssel

Hengelo

Laren

Lochem

Ruurlo

Steenderen

Vorden

Warnsveld

Zutphen

Maandag

08.30-20.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

09.30-20.30

Dinsdag

08.30-20.30

13.30-20.30

09.30-20.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-20.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-20.30

09.30-20.30

Woensdag

08.30-20.30

09.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

09.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

09.30-17.30

09.30-17.30

Donderdag

08.30-20.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

09.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

13.30-17.30

09.30-20.30

Vrijdag

08.30-20.30

13.30-20.30

13.30-20.30

13.30-20.30

13.30-20.30

13.30-20.30

13.30-20.30

09.30-20.30

13.30-20.30

09.30-20.30

13.30-20.30

09.30-20.30

Voortaan regelt u al uw bankzaken wanneer het u uitkomt.

Want bij Rabobank Graafschap-Noord hebben wij onze

toegankelijkheid vergroot. Met een virtueel kantoor waar u

op werkdagen van 8.30 tot 20.30 uur telefonisch terecht kunt.

Met nieuwe internettoepassingen waarmee u vanuit huis

persoonlijk contact kunt leggen met één van onze adviseurs.

En met vooruitstrevende openingstijden van al onze kantoren.

Waardoor u door de week ook buiten reguliere kantoortijden

bij ons terecht kunt. Het is tijd voor andere tijden. Het is tijd

voor Rabobank Graafschap-Noord.

Hef is tijd voor andere tijden, www.rabobank.nl/graafschap-noord Rabobank

JONA
Uitvaartzorg

ongeacht uw verzekering

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphen

w w w . j o n a u i t v a a r t z o r g . n l

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Problemen met uw computer?
vlrusbestrijding, Windows installeren, hardware
reparatie, draadloze netwerken en internet.

Kortom; alles wat met uw pc en
netwerk te maken heeft.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta ff
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

WITTE PLAAT

KADETJES
NU 6 HALEN

5 BETALEN

SAUCIJZEN-

BROODJE

125
•

— »w tm
VAN ASSELT

WADDEN-

BROOD

VLOER OF BUS

NU VOOR

175

€ ••

De enige echte
ZWANENHALZEN

volgens origineel recept

rrfÜ
De Echte Bakker M ĴP
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 24 t/m zaterdag 28 februari.

BOSVRUCHTEN

BAVAROISE

VLAAI

KLEIN ™95

€ i m

GROOT .J ,4 95

€ 1 ••
— .

P t̂ H
De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 84

Runneboom 2a - Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

ELICOiH
SERVICE CENTER

7201JM Zutphen • www.clicoin.nl • 057554 74 17

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FACTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

drukker i j Weevers

uwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

COPD is een ongeneeslijke longziekte.
Roken is de belangrijkste oorzaak, maar
niet de enige.

Bent u 40-plus en
(ex-)roker? Doe de test op

COPD is levensgevaarlijk

de vierl seizoenen
hoveniersbedrijf

^Tuinontwerp *fc Tuinaanleg

^ Tuinonderhoud ^ (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35

7232 EA Warnsveld

telefoon/fax 0575 469 100

moWe/06534283 72



Richard de Tweede
nieuwe Prins Kranenburgs Carnaval

Opbouw-avond voor iedereen
De Matteüs Passion

Richard de Tweede (Richard Ooms) is sinds zaterdagavond de nieuwe
Prins van de vereniging Kranenburgs Carnaval. In tegenstelling tot de
meeste steden en dorpen in Nederland, wordt de nieuwe Prins in de Kra-
nenburg altijd tijdens het carnavalsweekend bekend gemaakt. Circa
twaalf jaar geleden was er trouwens al een Prins Richard de Eerste (Ri-
chard te Pas ), de huidige penningmeester van de carnavalsvereniging.
Vaardige handen hadden dit keer op het toneel een speciale deur
geplaatst, van waaruit de nieuwe Prins te voorschijn kwam met de proc-
lamatie 'Al wordt de crisis een sleur, ut Kranenburgs Carnaval geet
gewoon deur*.

In het kielzog van de Prins, adjudant
Willem (Willem Schmitz) de huidige
voorzitter van 'Kranenburgs Carna-
val'. Voorafgaande aan het carnavals-
feest hangt er in en rond de Kranen-
burg altijd een waas van geheimzin-
nigheid wanneer het gaat om de na-
men van de nieuwe Prins en zijn adju-
dant. Zo ook aan de vooravond van dit
feest, waarbij voorzitter Willem
Schmitz en secretaris Herbert Rutgers
altijd de grootste lol hebben, dat on-
danks de hints die ze geven, de identi-
teit van de hoogwaardigheidsbekle-
ders bijna nooit wordt geraden.

Zo ook dit keer en zo spraken beide he-
ren: ' de nieuwe adjudant is niet de
baas, hij is ver weg, maar toch dicht-
bij'. Met name Herbert Rutgers genoot
volop van deze zinspeling. Zaterdag-
avond viel de mond van Herbert van
grote verbazing open, toen Prins Ri-
chard de Tweede vergezeld werd door
adjudant Willem. (inderdaad voorzit-
ter Willem Schmitz.) De anders zo vlot
'gebekte' Herbert had minutenlang
tijd nodig om weer bij te komen. "We
hadden binnen het bestuur afgespro-
ken dat 'die- en- die' de nieuwe adju-
dant zou worden. En dan komt daar
Willem binnen. Wat hebben ze mij
vanavond een kunstje geflikt', zo sta-
melde Herbert ! Overigens wisten de
overige bestuursleden ook niet dat

ker 'De Carnavalist' kwam in het bezit
van de zevenkoppige groep 'Het Beu-
geltje' uit het buurtschap Mossel. On-
der de aanwezigen in het feestgedruis
ook de voormalige Prins Anton de Eer-
ste, wonend en werkend in Amerika.
Deze ex- Prins komt elkaar jaar met
een aantal familieleden vanuit de Sta-
tes overgevlogen om als oud- Kranen-

Willem Schmitz de nieuwe adjudant
zou zijn. 'Dat hebben de nieuwe Prins
Richard en Willem vooraf samen zon-
der ons medeweten afgesproken en ge
heim gehouden', aldus een nog steeds
sprakeloze Herbert Rutgers.
Tegelijkertijd met de installatie van de
nieuwe Prins werd afscheid genomen
van de 'oude' Prins Guido en zijn met-
gezel adjudant Wouter. De feesttent
aan de Eikenlaan was zaterdagavond
tjokvol met vrolijk verklede feestgan-
gers. De band 'Bachus' zorgde voor
een perfecte stemming. De wisselbe-

burger hier het feest mee te vieren.
Zondagmiddag ging het carnaval op
de Kranenburg vrolijk verder met on-
der meer de optocht 'Rondje Kranen-
burg' met medewerking van het
dweilorkest 'De Schaddenstekkers'. D4
Disco zorgde ervoor dat ook de jeugd
tijdens de doldwaze middag haar ei-
gen feestje kon bouwen. Prins Richard
en adjudant Willem kwamen uiter-
aard ook nog even een kijkje nemen.
In de feesttent een ouderwets carna-
valsfeest m.m.v. Blinde Ed en Kas
Bendjen.

Opbrengst collecte Amnesty International
De collecte van Amnesty International, die van 8 februari t/m 14 februari
2009 in de Vorden werd gehouden, heeft € 888,51 opgebracht.

Een aantal van 14 vrijwilligers heeft
gecollecteerd. Het was de zevende keer
dat mensenrechtenorganisatie Am-
nesty International een landelijke col-
lecte hield. De collecte is voor Amnes-
ty van groot belang. De mensenrech-

tenorganisatie is volstrekt onafhanke-
lijk, krijgt van geen enkele overheid
subsidie en is voor haar werk groten-
deels afhankelijk van giften van parti-
culieren. Amnesty dankt iedereen van
harte voor de geldelijke bijdrage.

Ook bedankt Amnesty alle vrijwil-
ligers die in weer en wind hebben ge
collecteerd voor hun enthousiaste in-
zet.

Wilt u volgend jaar ook meehelpen?
Dan kunt u zich aanmelden bij het
collecteteam I. Froling 55 36 17 of
A Schouten 55 51 15.

Maandagavond 9 maart is er weer
een Opbouw-avond. Voor deze
avond heeft men ds. B. Boter uit
Domburg uitgenodigd, die zal ver-
tellen over en laten luisteren naar
de Matteüs Passion van Bach.

Zonder twijfel is Johann Sebastian
Bach een van de grootste componisten
die de wereld gekend heeft. En met na-
me in Nederland is de Matteüs-passion
waarschijnlijk zijn bekendste werk.
Sinds Felix Mendelssohn het in de 19e
eeuw onder het stof vandaan haalde
wordt dit bijzondere stuk door ver-
schillende koren in de Paastijd uitge-
voerd. Wat maakt dit werk nu zo bij-
zonder? Waarom kennen wij dit stuk
nu nog steeds terwijl veel andere pas-
sionen uit de tijd van Bach niet of
nauwelijks meer uitgevoerd worden?
Ongetwijfeld heeft het iets te maken
met de manier waarop Bach muziek

en tekst met elkaar liet samenwerken.
Zowel de woorden als de noten vertel-
len een verhaal. Soms ondersteunen
zij elkaar, soms staan ze haaks op el-
kaar, maar altijd hebben zij met elkaar
te maken.

Bach was een absolute meester in het
op deze manier componeren, geen
noot staat er voor niets, alles heeft een
betekenis. En ondertussen klinkt de
muziek nergens gemaakt of geleerd.
Het blijft altijd muziek die je mee-
voert, die ook de emotionele laag weet
te raken. Men zal deze avond inge-
voerd worden in de theologie van
Bach en de manier waarop hij dit in
zijn muziek tot uitdrukking weet te
brengen, zodat dit prachtige werk
voor u nog meer gaat leven. De avond
vindt plaats in Withmundi achter de
Hervormde Kerk, Dorpsstraat 16 te
Wichmond.

A li G E N D A V O R D E N
FEBRUARI
25 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
26 PCOB lezing in 't Stampertje over

"Open Doors"
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

info-telefoon 55 20 03

MAART
4 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
5 Bejaardenkring Vorden
5 Klootschietgroep de Vordense Pan
11 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

11 ANBO klootschieten bij het Olde
Lettink

12 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Bejaardenkring Vorden
25 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme

26 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 PCOB afd. Vorden lezing ds. Tacken,

in het Stampertje, o.a. voorberei-
ding Pasen

Kunst Agenda Vorden
• 8 maart Animatiekunst, de illusie

van beweging in Bibliotheek
• 8 maart Kunstzondag Vorden, Ga-

leries en ateliers in Vorden Dorp
en buitengebied

• 15 maart Literatuur, Kasteel Hack-
fort door Carlotte Mutsaers

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den.

• Meer Bewegen voor Ouderen:
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

Wereldgebedsdag
De jaarlijkse Wereldgebedsdag
wordt gehouden op vrijdag 6
maart, in Vorden wordt deze vie-
ring gehouden in de Christus Ko-
ningkerk om 1930 uur.

Met medewerking van vrouwen en-
semble "Ite, Missa est". En Wereldwin-
kel Vorden is aanwezig met produkten
en artikelen. Op verzorgingshuis "de
Wehme"wordt ook aandacht gegeven
aan Wereldgebedsdag. Het thema zal
zijn: VELE LEDEN, een LICHAAM.

De Wereldgebedsdag heeft een lange
traditie. In 1887 riepen Amerikaanse
vrouwen op tot een gebedsdag in hun
land. Deze oproep is uitgegroeid tot
een gebedsdag in ongeveer 170 landen.
Sinds 1929 wordt ook in Nederland
hieraan deelgenomen. De viering voor
6 maart is voorbereid door vrouwen
uit Papoea - Nieuw - Guinea. Papoea -
Nieuw - Guinea ligt ten Oosten van In-
donesië en beslaat de oostelijke helft
van het eiland Nieuw-Guinea. De ver-
schillende godsdiensten zijn: Rooms-

katholieken, Lutheranen, Presbyteria-
nen, Anglicanen en Protestanten.
Ruim 60% van de vrouwen is analfa-
beet.
De verschillende kerken hebben hulp-
programma's opgezet, waar vrouwen
les krijgen in de elementaire beginse-
len van de gezondheidszorg en waar
ze ook leren lezen en schrijven.

Het Nederlands Comité heeft gekozen
voor de volgend projecten:
1. Memisa

Memisa ondersteunt de gezond-
heidsprogramma's en traint ver-
pleegsters.

2. Leger des Heus
Het Leger des Heus leidt vrouwen op
in de gezondheidszorg. Tijdens de
opleidingsperiode gaan hun kinde-
ren naar school

3. Unicef (jeugdproject)
Unicef probeert zovel mogelijk kin-
deren te vaccineren.

Zie ook de website:
www.wereldgebedsdag.nl

B r i d e e n
Vordense Bridgeclub
Maandagavond 16 februari werd er in
competitieverband gebridged in het
Dorpscentrum te Vorden.
De uitslagen in de A-lijn:
1. Mevr. Hendriks/dhr. Bergman 64,58%.
2. Dhr. Thalen/dhr. Wijers 61,25%.
3. Mevr. en dhr. Vruggink 58,75%.
De uitslagen in de B-lijn:
1. Dhr. Den Ambtman/dhr. Kip 60,42%.
2. Mevr. en dhr. Koekkoek 55,83%.
3. Mevr. v.d. Staak/dhr. Drijver 54,17%.

Op woensdagmiddag 18 februari werd
er ook gebridged in het Dorpscen-
trum. De uitslagen daarvan zijn:
A-lijn:
1. Dhr. Post/dhr. Sprey 61,46%.
2. Dhr. Holtslag/Wagenvoorde 61,11%.
3. Mevr. en dhr. Koekkoek 58,68%.

B-lijn:
1. Mevr. de Bruin/Ter Schegget 72,08%.
2. Mevr. en dhr. Den Elzen 60,42%.
3. Dhr. Brunsveld/dhr. Rutgers 57,92%.



Playbackshow Kraneriburgs Carnaval

Veel publiek, veel optredens en
bovenal veel applaus!

Het was vrijdagavond in bomvolle tent op het sportterrein van de s.v. Ratti
een gezellige boel. Vanaf de klok van zevenen tot middernacht kregen de
bezoekers een wervelende playbackshow met veel glitter en glamour voor-
geschoteld. De presentatie was in handen van Herbert Rutgers en Richard
Ooms die in totaal met veel enthousiasme 32 acts aankondigden.

Acteurs en actrices verdeeld over drie
leeftijdsgroepen. De jeugd tot en met
12 jaar streed om de 'Kas Bendjen wis-
selbokaal' die uiteindelijk werd ge-
wonnen door Cato, Ilse, Brigit, Zonne
en Bente met het nummer 'Ietsje
meer bewegen', een act met leuke
dansjes.
De tweede prijs werd gewonnen door
Denise met 'Sweet about me' van Ga-
briella. De derde prijs ging naar Bo,
Marieke en Emy met het nummer 'Al-
le kleuren van de regenboog' van K3.
Opvallend dat er in deze leeftijdscate-
gorie slechts twee jongens meededen.

De 7 jarige Luuk van Rooden durfde
het zelfs aan om solo de bühne te be-
treden.

Bij de jeugd tot en met 15 jaar werd de
Sueters wisselbokaal gewonnen door
Wieneke met het nummer' Locomoti-
on ' van Kylie Minoque. De tweede
prijs ging naar Linde, Anicke, Merel,
Anouk en Saskia als de 'Swing Sisters'.
Bas, Romy, Erwin, Riek, Lizz en Amber
wonnen met one.two trio ( Juffrouw
Toos ) de derde prijs. Herbert Rutgers
en Richard Ooms lieten direct na de
pauze zien dat ze meer in hun mars

hebben dan alleen presenteren. Aan-
gevuld met Willem Schmitz en Suzan
Wesselink zetten zij een imitatie van
de 'Bag Pipes' van André Rieu op de
planken, waarbij de doedelzak en de
Schotse rok niet ontbraken. Bij de vol-
wassenen werd de Kranenburgs Car-
naval Wisselbokaal gewonnen door
Brigit, Brenda en Dorien met het num-
mer 'Banana Rama'. De tweede prijs
met 'Hepie en Hepie' ging naar Jet en
Marietje. Verkleed als de meiden van
'Luv' ging de derde prijs naar Tess,
Alexandra en Mirthe. De playback-
show onder het motto 'Plankenkoorts
in de tent' werd rond het nachtelijk
uur besloten met een optreden van de
'Mais Girls' ofwel Marieke en Michelle,
de winnaars van vorig jaar. De man-
nen van KMS zorgden deze avond voor
passende licht- en geluid effecten.

Chocolademelkconcert Sursum Corda
De muziekvereniging Sursum Corda geeft vrijdagavond 27 februari voor
alle leerlingen van de vereniging in het dorpscentrum een Chocolade-
melkconcert.

Zo zullen die avond de blokfluitleer-
lingen onder leiding van mevrouw J.
Bakker een optreden verzorgen.

De slagwerkgroep en het leerlingenor-
kest staan onder leiding van Geert Jan
Dijkerman. De verschillende majoret-

tegroepen zullen onder leiding van Ir-
ma te Brake ook trachten het publiek
een leuke show voor te zetten.
De jeugdige muzikanten worden in de
pauze (de naam zegt het al) getrak-
teerd op chocolademelk. Het concert
begint om 19.00 uur.

YAMC De Graafschaplijders
start voorbereiding
jubileumjaar
De VAMC De Graafschaprijders is
de voorbereiding gestart op het ju-
bileumjaar 2010. Dan bestaat de
club (ruim 400 leden) 60 jaar.

Het bestuur streeft er naar om de le-
den dan tevens de prachtig afgeronde
accommodatie te presenteren. Het af-
gelopen najaar zijn vrijwilligers zeer
actief geweest met de afwerking van
de hal, de toiletruimte en de nieuwe
tussenbouw van het clubhuis.

Ook zijn er luiken gemaakt waarmee
de tussenbouw vanaf de binnenzijde
verduisterd kan worden. Voor dit lo-
pende jaar staat de verharding van de
toegangsweg op het programma. Ook
zal er in het oude gedeelte een nieuwe
vloer met verwarming worden aange-
legd en komt er tevens een nieuwe in-
deling van de bar. Wanneer al deze
bouwplannen zijn voltooid is de club
beter in staat om vanuit een eigen ge-
outilleerd onderkomen, toekomstige
evenementen te organiseren.
Voor 2009 staan de 'normale activitei-
ten' ( cross, enduro, oriëntatieritten )
e.d. dergelijk op het programma met
als hoofdschotel in het najaar de 'Oost
Gelderlandrit'. Een enduro wedstrijd
die tot één van de grootste in Neder-
land behoort. In het jubileumjaar
2010 wil het bestuur weer wat extra's
doen. Dat kan een groot evenement
zijn, maar het is ook niet uitgesloten
dat men extra activiteiten in 'de breed-
te' gaat organiseren. De daarvoor inge-
stelde jubileumcommissie zal één en
ander binnenkort nader uitwerken.
Uit het uitgebreide jaarverslag van se-
cretaris Wouter Memelink blijkt dat
de club een prachtig jaar 2008 achter
de rug heeft met als hoogtepunt de EK
enduro die in samenwerking met HA-

MOVE (Hengelo) en ZAMC (Zelhem) op
touw werd gezet. Een geslaagde orga-
nisatie met als bekroning het toeken-
nen van de KNMV 'Henk Vink' trophee
aan de gemeente Bronckhorst, de ge-
meente waartoe alle georganiseerde
clubs behoren.

Een trotse burgemeester Henk Aalde-
rink mocht de trophee tijdens de jaar-
lijkse KNMV kampioenshuldiging op
de eerste zondag van januari in ont-
vangst nemen. In sportief opzicht kan
2008 ook niet meer stuk, getuige de
vier nationale titels (enduro) die in
Vordense handen vielen. De toerrij-
ders behaalden een 2e plaats in de
KNMV toercompetitie. Bij de FIM rally
in Galova (Griekenland) en het FIM-
motocamp in Alcaniz (Spanje) was de
VAMC De Graafschaprijders wederom
de grootste Nederlandse club. Het be-
stuur van de club bestaat momenteel
uit: G. Vruggink (voorzitter), W. Meme-
link (secretaris), B. Regelink (penning-
meester) en de leden M.C. Rouwen-
horst, J. Slagman, J.van Kempen, M.
Jansen en E. Kleinreesink.
Het clubblad met als redactie Marieke
Rouwenhorst, Joke Bulten en Jan Lui-
ten presteerde het om het afgelopen
jaar vier keer met een uitgave van 30
tot 40 pagina' s uit te komen! Veel le-
den en andere belangstellenden we-
ten inmiddels de weg naar de inter-
netpagina (www.VAMC.nl) te vinden.
Wouter Memelink: 'Als bestuur zijn
wij buitengewoon trots op onze vele
helpers en vrijwilligers. Zij zijn het
bestaansrecht van onze vereniging,
waarvoor wij hun niet vaak genoeg
kunnen bedanken.
Mede daardoor vertrouwen wij er als
bestuur op dat wij de toekomst met
vertrouwen tegemoet kunnen zien'.

Open Warnsveld
Dart-toernooi
Dartvereniging "De Tamboer" orga-
niseert voor het eerst op zondag
8 maart het Open Warnsveld 2009
Dart-toernooi. Het is de Ie editie
van de Open Warnsveld.

Inschrijven kan bij Café "De Tamboer",
Rijksstraatweg 51/53 te Warnsveld of
via mailadres: Dartvereniging@Tam-
boer-Warnsveld.nl, op 8 maart kan
men ook nog inschrijven.
Dartvereniging "De Tamboer" is 5 jaar
geleden opgericht door een aantal
darters die een nieuwe locatie zochten
om competitie te gaan spelen. Deze lo-
catie werd in Warnsveld gevonden bij
Café "De Tamboer" waar ze welkom
waren om te spelen en bij Café "De
Tamboer" hebben ze zelfs meerdere
aanpassingen gedaan om er goed com-
petitie te kunnen gooien.

Met aanvulling van wat nieuwe leden
is er één team opgericht om bij de
Dartvereniging Stedendriehoek com-
petitie te gaan gooien.

Het eerste jaar kwamen ze uit in de
derde divisie waar ze het goed deden
en middels play-offs gelijk konden
promoveren naar de tweede divisie.
Na 5 jaar bestaat de vereniging uit drie
teams en komt het eerste en het derde
team uit in de eerste divisie en het
tweede team in de derde divisie.

Het belangrijkste motto van de vereni-
ging is: "als het maar gezellig is!".

De vereniging is nog op zoek naar
nieuwe leden om aankomend seizoen,
dat in september 2009 begint, een
vierde team te kunnen beginnen.

Wereldgebedsdag in
Wichmond/Vierakker
Op vrijdag 6 maart a.s. wordt weer
het jaarlijkse wereldgebedsdag
gehouden.

Dit jaar hebben mensen uit Papoea-
Nieuw-Guinea de dienst voorbereid,
Ook in Wichmond-Vierakker gaan wij

deze dienst houden, De dienst begin-
nen we in Zaal Withmundi om half 8
met een kopje koffie, hierna volgen
wij de orde van dienst zoals gemaakt
door de mensen uit Papoea-Nieuw-
Guinea.

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl
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••richt
adverteren

ia tfe
Achterhoek
GliMIiLiNTli BRONC ;KI IOKST

Contact
BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wlchmond, Linde,

Werakker, Medler, WHdenborch, Oelde
Mossel, Medler,Veldwljk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Contact
HKONCIKIIOKST/UII)

G l i M l i l ' N T l - : BBRKELLAND

Contact

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Br

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 1Z.OO uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE ZUTPHEN

Contact^
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Vtarnsveld, Leestei
Marken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag
Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 t

Oplage 6.900

GEMEENTE OOST CELRE

Elna
LJCHTENVOORDE

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariênvdde, Lievetde,

Vragender, Zleuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 i
advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

Groenlose
Gids
GROENI.O

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, HupsH,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150

ONLINE

WebPaper.nl
CONTACT, ELNA,

C.ROENLOSE GIDS EN

ACHTERHOEK VAKANT! KKRANT

OP INTERNET

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

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

Sierbestrating Tuinhuisjes
Natuursteen Tuinverlichting
Grind Split en Zand Turnhout
Natuurlijke Materialen Landpoorten
Terrasoverkappingen Tuindecoratie

Iedere zaterdag gratis schetsservice: : O: O : . . , . . , . . %Sfe .
(op afspraak)

i :'i* 'jKj ""•••'"•'•:

Hét adres voor
compkte tuinî

Ruurloseweg 45a Vorden Tel 0675-651217

LL IN B H APE
Specialist in het shapen van uw lichaam

Altijd
Gratis

Proefles
Nijverheidsweg 2-4
7021 BX Zelhem
Tel. 0314-62 57 63
Bij geen gehoor:
Mobiel: 06-51981150

•Vacustep
• Powerplate
•Zonnebankstudio

Evenals voorgaande jaren kunnen leden
van de FNV zich weer opgeven voor het
invullen van de belastingaangifte 2008.

Alleen telefonisch (0575) 84 28 18
en voor Vorden (0575) 55 67 75

De invulling gebeurt alleen in Hengelo,
dit vanwege technische moeilijkheden
(internet).

Uw coördinator
G. Essing

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG Vorden

"In mijn familie weten we
hoe belangrijk het werk
van de Nierstichting is.
Daarom schaats ik graag
voor een betere toekomst
voor nierpatiënten. Jij
toch ook?"

1 maart 2009: Doe mee!
www.schaatsmee.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:
• persoonlijke advisering;
• accountancy;
• salarisadministratie;
• fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2008 kunt u
bij ons terecht op één van de volgende woensdagavonden:
4,11,18 en 25 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Denkt u aan de nieuwe WOZ-waarde per 1-1-2007 (aanslag 2008).

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 - Fax (0575) 55 16 89 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

vdVliert Besseling Mulder

BOUWCOMBINATl
...alles onder l dak.

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 -15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

www.vmb-bouwcombinatie.nl

HIT KAtHÏLTJE
BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS

• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

WWW.DESTEENENVLOER.NL

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen Terracotta
vanaf 19.95 p/m2 vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16 HalleT (0314) 63 21 98

Volop verse tulpen!!!
Malse sla + komkommer voor 1.49
Heerlijke trostomaten soo gram 0,75

Giezer Wilderman stoof peren v.a. 2 kilo 1.00
Malse slabonen soo gram 1.49

Super witlof soo gram 0.49
Aardappelen v.a. 10 kilo 1.99

Kadotipü! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

Carritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

HutosnelseruicE

Onderhoud
APK
Banden en
Velgen
Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's
• Remmen
• Carkits
• Airco service

15% korting
op uitlaten en
gratis montage
APK voor benzine-

auto's € 19,-
APK voor diesel-
auto's € 38,-

— — — mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

BERICHT VAN ADRESWIJZIGING:

Voor een korte tijd «lat een definitieve vestiging
nog niet is gerealiseerd zijn wij verhuisd naar het
adres:
KROEZERUWEG l, 7256 KR KEUENBORG

De Kroezerijweg is gelegen tussen de rotonde aan
de Rondweg (Kruishergseweg) en de Hengelo.se-
straat. De ingang is aan de achterzijde van de
schuur. Ook op deze tijdelijke locatie wil ik U
graag van dienst zijn. Telefonisch bereikbaar op
(0575) 46 22 21 of (06) 50 67 60 24.

JÜC- Handelsonderneming
Willie Waenink

Keijenborg

MEUBELMAKERIJ

"DE BOVENSTE PLANK

of

\ MAATWERK MEUBELS

\ MAATWERK KEUKENS

\ FNBOUWKASTEN

\ KASTWANDEN
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Achterhoeker Den Besten start in

Motorcoureur Joey Den Besten zal dit jaar uitkomen in het Open Neder-
lands Kampioenschap Supersport 600. Na een zeer geslaagd 2008 waarin
Joey het kampioenschap juniorencup 125-cc behaalde, en dit bij schreef
op zijn nu al indrukwekkende CV, zal zijn motorsport carrière nog niet
stoppen.

Er is in de wintermaanden, in samen-
werking met het AMICI racingteam,
hard gewerkt om de overstap te ma-
ken naar het ONK supersport 600-cc.
Het harde werken en de prestaties van
Joey zijn niet ongemerkt aan de ken-
ners voorbij gegaan. Het minimale
budget is bij elkaar gevonden zodat
Joey kan starten in dit mooie en span-
nende kampioenschap. De samenwer-
king met het AMICI team was in 2008
al positief geweest voor de ontwikke-
ling van Joey, maar ook het wederzijds
vertrouwen heeft zijn vruchten afge-
worpen. De eerste kennismaking met

de supersport machine was dan ook
op verzoek van het AMICI team. In
Hengelo, op de Varsselring, werd dan
ook voor het eerst ingeschreven voor
een (thuis) wedstrijd, en Joey wist in-
druk te maken met zijn rijden op zo-
wel mede coureurs, begeleiders en toe-
schouwers. Een overstap van de junio-
ren Aprilia motor met 35 pk, naar een
Suzuki supersport 600 met 130 pk,
(zonder training) toonde het kunnen
en de wil aan die het onderscheid ma-
ken. Het zal dan ook niemand verras-
sen dat Joey in 2009 aan de start van
de races zal verschijnen voor het AMI-

CI racingteam. Hij krijgt alle steun en
begeleiding die hij nodig heeft in zijn
eerste volle jaar op een supersport mo-
tor. Grote dank gaat uit naar de spon-
sors die het mogelijk voor hem heb-
ben gemaakt om dit seizoen van start
te gaan. Binnenkort zal Joey in Frank-
rijk op het circuit van Ledenon gaan
trainen met de voor hem nieuwe Su-
zuki supersport motor. Dit is mede
mogelijk gemaakt door oud 250-cc
coureur Guus ten Tije.

Het team kijkt dan ook uit naar de
eerste wedstrijd die in het Paasweek-
end wordt gehouden op het TT circuit
van Assen. Het jeugdige lid van de
HAMOVE is op Hemelvaartsdag en
het weekend daarna te bewonderen
op het circuit de Varsselring te Hen-
gelo in de supersport klasse.

Met onder andere Jan Smit, Nick & Simon, Jannes en Marianne Wëber

Mega Piratenfestijn voor de vierde keer
naar Zelhem
Het Mega Piratenfestijn slaat op zaterdag 2 mei voor de vierde keer de ten-
ten op in Zelhem. Het reizende muziekcircus vindt die dag plaats in een
enorme feesttent op het inmiddels welbekende terrein aan de Slangen-
burgweg. Op het programma staan optredens van tal van artiesten uit de
piratenwereld. Van Jan Smit tot Jannes, van Corry Konings tot Nick & Si-
mon en van Helemaal Hollands tot Thomas Berge.

Het festival wordt wederom georgani-
seerd in samenwerking met Radio Mi-
lano. De eerste drie edities van het
MPF Zelhem waren beide uitverkocht.
Het Mega Piratenfestijn is onder ande-
re jaarlijks te gast in Lemelerveld (Ov);
Nieuwleusen (Ov); Borger (Drenthe),
Surhuisterveen (Friesland), Lutjebroek
(Noord-Holland), Heerhugowaard (NH)
Wanroij (Noord-Brabant) en Neer (Lim-
burg). Het feest krijgt dit jaar maar
liefst zeventien haltes in heel Neder-
land (waaronder nieuw in Tilburg,
Tiel en Sneek)! De opzet is even simpel
als doeltreffend. Een groot aantal be-
kende artiesten treedt op en de van
RTV-Oost en de TROS bekende presen-
tator Willie Oosterhuis jut het publiek
op tot volledige euforie. Het resultaat
is dat de sfeer van het podium afspat.
De condens komt van het tentzeil
naar beneden. En het publiek bouwt
zijn eigen feestje. In de polonaise, hos-
send of gewoon lekker met een biertje
in de hand van achteruit de tent, waar
alles wat op het podium gebeurt te
volgen is op grote beeldschermen.
Sfeer, sfeer en nog eens sfeer. De Mega
Piratenfestijnen zijn geen feesten, het
zijn vieringen. Vieringen van het pira-
tenleven; vieringen voor de liefheb-
bers van deze zenders en vieringen
van de (doorgaans) Nederlandstalige
muziek. Uiteraard worden er ook Tv-
opnamen gemaakt. Onder andere

voor TROS Sterren.nl. Het Mega Pira-
tenfestijn is overigens niet alleen maar
het feest van de grote namen, de orga-
nisatie programmeert ook verschillen-
de artiesten uit de regio rond Zelhem.

VOOR 16 JAAR EN OUDER
Het Mega Piratenfestijn is vanaf nu
een feest voor 16 jaar en ouder. De or-
ganisatie van het Mega Piratenfestijn
heeft deze beslissing met tegenzin
moeten nemen. De reden hiervoor zit
hem in de huidige regelgeving. De or-
ganisatie heeft inmiddels meerdere
boetes gekregen omdat er toch jonge
ren onder de 16 met alcohol waren be-
trapt. "Het is voor ons simpelweg niet
te controleren", vertelt Eddy Mensink,
de oprichter van het Mega Piratenfes-
tijn. "We hebben wel met polsbandjes
gewerkt, maar dat hielp niet. Iemand
van 16 met een bandje haalt ook ge-
woon bier voor zijn jongere vrienden.
Dat heeft ons nu al meerdere boetes
opgeleverd. Een controleur van de
Voedsel & Waren Autoriteit ziet zo'n
jongen een biertje drinken en je hebt
een boete van 1.800 euro te pakken.
Dat zijn toch flinke bedragen... Voor
een festival van onze grootte is het ge
woon niet te doen om daar toezicht op
te houden. Als er nou tweehonderd be
zoekers waren, maar er lopen telkens
vele duizenden mensen. Vandaar dat
we vanaf nu dus jongeren onder de 16

weigeren. Het was geen leuke beslis-
sing, want de insteek was altijd om ie
dereen een leuke avond te bieden, dus
ook de jeugd onder de 16, maar de re
gelgeving heeft ons ertoe gedwon-
gen."

PROGRAMMA
Het programma is nog niet helemaal
volledig, maar op dit moment kan de
organisatie in elk geval al de volgende
namen bekend maken: Jan Smit, Jan-
nes, Nick & Simon, Thomas Berge,
Bouke, Corry Konings, Koos Alberts,
Alex, Helemaal Hollands, Patrick!, Ma-
rianne Weber, Jan Keizer, 3Js en Moni-
que Smit.

VOORVERKOOPADRESSEN
Globe Security/Radio Milano, Radio
Ideaal en Eetcafé De Groes in Zelhem;
Dricom Computers in Varsseveld; café
de Snor in 's Heerenberg; Fox Party-
centrum in Vragender; de Brunawin-
kels in Winterswijk, Vorden, Ruurlo
en Zevenaar; café 't Hemeltje in Ulft;
café De Tol in De Witte Brink; De Roos
Lederwaren in Doetinchem; Restaria
Bos in Gaanderen; Primera in Aal ten
en Recreatiecentrum Slootermeer in
Etten. Kaarten zijn daarnaast ook ver-
krijgbaar bij alle vestigingen van Mu-
sic Store in de Benelux, Paylogic, tel.
0900-72956442, www.paylogic.nl en
natuurlijk op de site www.megapira-
tenfestijn.nl.

VERDERE GEGEVENS
Locatie: Zelhem. Entree: 22,50 euro.
Aanvang: 20.00 uur. Tent open: 18.30
uur. Meer informatie:
www.megapiratenfestijn.nl

Wat is: A. Helleg.

B. Veraltereerd.

C. Zundeg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante

Nordic Walking
SV DIO START CURSUS VOOR
BEGINNERS
Nordic Walking is eenvoudig en snel
te leren, het is een goede bewegings-
vorm om uw conditie te verbeteren,
20% intensiever dan gewoon wande-
len. Men gebruikt het hele lichaam,
het is een complete training van be-
nen, billen, buik, rug en armen de
stokken bieden goede steun, waardoor
er 30% minder belasting ontstaat op
spieren en gewrichten in enkels en
knieën.
Training is niet zwaar, kans op blessu-
res is zeer gering, het is geschikt voor
iedereen, het is leuk en gezellig lopen
in groepsverband en wordt gegeven
door een ervaren instructrice. De cur-

sus bestaat uit 5 lessen op vrijdag van
ongeveer anderhalf uur en vindt
plaats op verschillende locaties bij
voorkeur in een bos en natuurgebied.
Wat heeft u nodig: Goede (wandel)
schoenen en kleding die makkelijk
zit, tijdens de cursus kan men gebruik
maken van verstelbare leki stokken
(poles).
De cursus start op vrijdagmiddag 6
maart. Voor info en deelname kan
men contact opnemen met S. Verbeek,
tel. (0575) 46 28 37.
Ook behoort het beoefenen van Nor-
dic Walking Fitness voor 50+ tot de
mogelijkheden op de dinsdagavond in
de gymzaal van Keijenborg. Kijk ook
op website www.diokeijenborg.nl

Voetbal
5e klasse Futsal WK 27-2-2009 20:00 HC '03 5 HC '03 4
3e klasse Veld ZA 28-2-2009 9:00 HC '03 E4 Angerlo Vooruit E2
3e klasse Veld ZA 28-2-2009 9:00 HC '03 F4 Halle Fl
4e klasse Veld ZA 28-2-2009 9:00 HC '03 F6 Pax F5
3e klasse Veld ZA 28-2-2009 10:00 HC '03 D3 Vorden D2
3e klasse Veld ZA 28-2-2009 10:00 HC '03 E3 AZC E3
Ie klasse Veld ZA 28-2-2009 10:00 HC '03 Fl Vorden Fl
2e klasse Veld ZA 28-2-2009 11:15 HC '03 Dl Erica '76 Dl
3e klasse Veld ZA 28-2-2009 11:15 HC '03 D2 Zeddam Dl
2e klasse Veld ZA 28-2-2009 12:45 HC '03 BI Angerlo Vooruit BI
5e klasse Veld ZA 28-2-2009 12:45 HC '03 C3D Sint Joris CIC
2e klasse Veld ZA 28-2-2009 15:00 HC '03 Al GSV '38 Al
4e klasse Veld ZO 1-3-2009 9:30 HC '03 DA1 Erix DA1
2e klasse Veld ZO 1-3-2009 10:30 HC '03 2 SDOUC 2
7e klasse Veld ZO 1-3-2009 12:30 HC '03 5 Bataven 9
4e klasse Futsal WK 27-2-2009 19:00 Velocitas 2 HC '03 3
5e klasse Futsal WK 27-2-2009 20:00 HC '03 5 HC '03 4
2e klasse Futsal WK 27-2-2009 21:00 Rijnland l HC '03 2
2e klasse Futsal WK 27-2-2009 21:30 GS '80/De Waggel l HC '03 l
4e klasse Veld ZA 28-2-2009 9:00 Concordia-W F9 HC '03 F5
Ie klasse Veld ZA 28-2-2009 10:00 WO El HC '03 El
4e klasse Veld ZA 28-2-2009 10:00 Vorden E5 HC '03 E5
4e klasse Veld ZA 28-2-2009 10:30 PAX E6M HC '03 E6M
2e klasse Veld ZA 28-2-2009 11:00 Vorden E2 HC '03 E2
5e klasse Veld ZA 28-2-2009 11:15 FC Zutphen C4 HC '03 C2D
4e klasse Veld ZA 28-2-2009 13:00 DVC '26 B4 HC '03 B2D
3e klasse Veld ZA 28-2-2009 13:00 Diepenveen C2 HC '03 Cl
7e klasse Veld ZO 1-3-2009 9:30 SDZZ 6 HC '03 4
4e klasse Veld ZO 1-3-2009 13:00 Erica '76 4 HC '03 3
4e klasse Veld ZO 1-3-2009 14:00 WO l HC '03 l

Aanstaande ouder thema-
bijeenkomst borstvoeding
Het cursusbureau organiseert voor
Yunio in Zutphen maandag 23
maart de themabij eenkomst
'borstvoeding* voor aanstaande ou-
ders in Gelre Ziekenhuis Het Spit-
taal, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen.

In de themabijeenkomst 'borstvoe-
ding' wordt er algemene informatie
over borstvoeding gegeven. Ook wor-
den er praktische tips gegeven, denk
hierbij aan de baby op een goede ma-
nier aan de borst leggen en tips over
kolven van moedermelk. Yunio is een

'borstvoedingsvriendelijke organisa-
tie' en wil aanstaande ouders goede
informatie geven om hen vervolgens
een bewuste keuze te laten maken
voor een voeding voor hun baby. En
door goede informatie wordt het ge
ven van borstvoeding makkelijker.
De informatie van de themabijeen-
komst is gericht op vrouwen/partners
vanaf de zesde maand van de zwan-
gerschap.

Aanmelding/informatie: tel. (0314) 35
64 31 of via cursusbureau@sensire.nl

Spreekuur fractie CDA Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op
woensdagavond 4 maart a.s.

U kunt dan uw mening geven over za-
ken, die de gemeente betreffen. Hierbij
kan het gaan om onderwerpen die al
op de agenda voor de raadsvergadering

staan, maar u kunt ook nieuwe onder-
werpen aansnijden. Om te voorkomen
dat u moet wachten én om ervoor te
zorgen dat de fractieleden met de juis-
te specialisme aanwezig zijn, wordt u
vriendelijk verzocht om u vooraf aan te
melden bij de fractiesecretaris, Jannie
Rexwinkel, tel. (0575) 46 34 76 of email
j .rexwinkel@cdabronckhoi-st.nl



"Meer dan 100 mantélzorgers uit de regio in het zonnetje gezet"

Zaterdag 14 februari vond op het Rabobank kantoor in Lochem de MADD
Mantelzorgers Markt plaats. In het kader van Make A Difference Day heeft
de Rabobank wensen van en voor mantelzorgers verzameld. Deze wensen
zijn door medewerkers van de bank 'geadopteerd' en zij zorgen voor de
uitvoering van de wensen. Tijdens de sfeervolle markt zijn de wensen voor
het oog van ruim 100 aanwezige mantelzorgers gepresenteerd of in ver-
vulling gegaan.

Kleine wensen voor mensen met
grote harten
In totaal zijn er de afgelopen twee
maanden 27 wensen ingediend. Daar-
van zijn er 21 door medewerkers van
de bank geadopteerd. De finale van dit
MADD project was heel toepasselijk op

Valentijnsdag. Een prachtige dag om
de mantelzorgers in deze regio eens te
verwennen en goed in het zonnetje te
zetten.

Veel te doen en te beleven
De mantelzorgers markt bood voor ie

dereen wat wils. Uiteraard werd ieder-
een ontvangen met een kopje koffie,
waarna Wouter van Onna, directeur
Private Banking bij de Rabobank, de
middag opende. De rest van de dag
werd gepresenteerd door de spontane
cabaretière Pia Naber, die zelf ook
nauw bij dit project betrokken was.
De aftrap was meteen spectaculair.
Eén van de mantelzorgers wilde altijd
al eens in een grote bus rijden. Zo ge
zegd, zo gedaan. Er stond buiten de
bank een touringcar van Syntus klaar,
inclusief instructeur om haar vakkun-
dig te begeleiden. Ruim een uur later

keerde ze vol trots én zonder schade
terug van een leuke rit.
Gedurende de dag werden alle 21 wen-
sen gepresenteerd. Een groot deel
daarvan wordt de komende maand
uitgevoerd. Tussendoor was er natuur-
lijk ook van alles te doen. Er was een
kapster / visagiste aanwezig en een
masseur die beiden de hele dag men-
sen in hun stoel hadden zitten. Verder
gaf handboogschietvereniging De
Gouden Treffer uit Ruurlo demonstra-
ties en was er volop eten en drinken
aanwezig. Ook het bloemschikken en
de aanwezige fotograaf werden druk
bezocht. De hele middag werd muzi-
kaal opgeleukt door de band 'Second
Nature' en het smartlappenkoor 'De
Vrolijke Noot'.
Natuurlijk konden ook de V.I.T. Oost
Gelderland (regionaal steunpunt voor
de mantelzorg) en de Stichting Oude
renwerk Lochem niet ontbreken op de
markt. Zij hebben een belangrijke rol
gespeeld in het bekend maken van de
ze actie bij de mantelzorgers en had-
den ook een informatiepunt op de
markt ingericht.
De zes mantelzorgers van wie de wens
niet was geadopteerd gingen natuur-
lijk niet met lege handen naar huis.
Zij ontvingen allemaal een dinerbon,
zodat ze in ieder geval een keer met
twee personen gezellig uit eten kun-
nen.
De organisatie én de mantelzorgers
kijken terug op een zeer geslaagde en
bovenal leuke dag.

Vrijwillige inzet
Het vervullen van zo veel wensen was
nooit mogelijk geweest zonder de to-
meloze inzet van een grote groep vrij-
willigers en bedrijven. De organisatie
is dan ook veel dank verschuldigd aan
de volgende ondernemers die deze
dag tot zo'n groot succes hebben ge
maakt:

Syntus Bus Maatschappij, Smartlap-
pen Koor de Vrolijke Noot uit Eiber-
gen, Geert Baas Fietsen Warnsveld,
Sparta Fabriek, Kersten Kozijnen Ei-
bergen, Touringcarbedrij f Van de Berg
Loenen, V.I.T. Oost Gelderland, Stich-
ting Ouderenwerk Lochem, Transport-
bedrijf Gesink BV Zelhem, Sjahto La-
ren Gld, Massage Jet Rienks Lochem,
Hotel Bakker Vorden, Hoveniersbedrij f
Luijendijk Warnsveld, de Band Second
Nature Deventer, Koffie en Theehan-
del de Pelikaan Zutphen, Kapper Figa-
ro Hairdesign Zutphen, Première Ac-
teurs Hengelo Gld., Conplex BV Henge
lo Gld., Kerkemeijer Borculo, Stichting
Henrick Bader Orgel van de Walburg-
kerk Zutphen, handboogschietvereni-
ging De Gouden Treffer Ruurlo, Ro-
zenkwekerij Van Dalen Zutphen, Gui-
do Bogert Fotografie Gelselaar en Sa-
nadome Nijmegen.

MADD drieluik
Dit was het tweede project in het
MADD drieluik (Planet, People en Pro-
fit) van de Rabobank. Op 31 oktober
2008 ging al een team enthousiaste
vrijwilligers van de bank het zwerfaf-
val in Vorden, Lochem en Zutphen te
lijf. De derde en laatste actie, MADD
Profit, staat ook al weer voor de deur.
Op 20 maart organiseert de Rabobank
op Huis de Voorst in Eefde een exclu-
sief walking diner en ludieke veiling
voor de Stichting Herstel & Balans.
Herstel & Balans is een revalidatiepro-
gramma gericht op nazorg van behan-
delde kankerpatiënten om klachten te
verminderen en de kwaliteit van leven
te verhogen. De opbrengst van het
sponsordiner en de veiling zal worden
aangewend voor de aanschaf van reva-
lidatie apparatuur en om de kosten
van het programma te vergoeden voor
mensen die hier niet (volledig) voor
verzekerd zijn. Binnenkort volgt hier-
over meer informatie.

IVN Wandeling
De IVN-afdeling NMA (Noord-Mid-
den Achterhoek) organiseert op
zondagmiddag 8 maart een wande-
ling op landgoed "De Wilden-
borch". Deze voorjaarswandeling
heeft als thema: Stinsenplanten en
andere voorjaarsboden. De wande-
ling begint bij de oprit naar het
kasteel (Wildenborchseweg 20,
7251 KG Bronckhorst) en zal on-
geveer 2 uur duren. Onderweg is er
tegen een kleine vergoeding een
kopje koffie of thee. Parkeergele-
genheid is er langs de Nijlandsweg.

De tuin van kasteel DE WILDEN-
BORCH is bekend van de groei van
Sneeuwklokjes en Winteraconieten.

'

Deze beide voorjaarsbloeiers behoren
tot de groep van Stinsenplanten, plan-
ten die van nature niet in Nederland
voorkomen en hier zijn ingevoerd. Op
sommige plekken zijn de omstandig-
heden zo optimaal gemaakt, dat ze
zich behoorlijk hebben kunnen uit-
breiden. Deze middag zullen we ook
veel krokussen kunnen bewonderen
en wellicht zijn er al meer voorjaars-
planten in bloei. Met een lekker zonne-
tje kunnen we misschien zelfs de eer-
ste dagvlinders begroeten. De vogels
zullen wellicht al hun voorjaarslied la-
ten klinken. Kortom een wandeling
om bij iedereen aan te bevelen. Eventu-
ele nadere inlichtingen bij Klaske ten
Grotenhuis, tel. (0573) 40 10 77

Burgemeester Vunderinkhof
nog steeds in de top tien

Onderzoek tasjesroof afgerond
De politie heeft een onderzoek
naar een gewelddadige tasjesroof
in Zelhem afgerond. Er zijn drie
verdachten uit de gemeente Doe-
tinchem (18, 18 en 22 jaar) aange-
houden. Zij verblijven in voorlopi-
ge hechtenis.

Een 55-jarige inwoonster van Zelhem
werd op zaterdag 31 januari op de Sta-
tionsstraat in haar woonplaats van
haar tas beroofd. Een jongeman griste
de tas omstreeks 15.25 uur van haar
schouder en ging er vervolgens mee
vandoor. De vrouw kwam hierbij te
vallen en liep onder meer een gebro-
ken sleutelbeen op.

Getuigen konden een goed signale-
ment van de dader geven en aan de
hand van getuigenverklaringen kon
zondagochtend l februari een 18-jari-
ge inwoner van de gemeente Doetin-
chem worden aangehouden. Aange-
zien duidelijk was dat er in ieder geval
nog een verdachte bij betrokken was,
is het onderzoek voortgezet.

In de afgelopen periode kon de politie
nog twee inwoners uit Doetinchem
aanhouden. Zij zijn voorgeleid voor de
Rechter-commissaris en verblijven in
voorlopige hechtenis. De vrouw onder-
vindt nog steeds pijn van het opgelo-
pen letsel.

NBvP Vrouwen van Nu Vorden
Woensdagavond 25 februari is
weer de maandelijkse bijeenkomst
van de Vrouwen van Nu afdeling
Vorden. •

Deze avond wordt verzorgd door me
vrouw Hietbrink-Scholten uit Haaks-
bergen. Met behulp van een power-

point presentatie geeft zij voorlichting
over orgaan-en weefsel donatie/trans-
plantatie. Zij heeft zelf haar nier afge-
staan aan haar zus en ook haar verhaal
hierover zal zij vertellen. De avond is
in de Herberg. Bent u geïnteresseerd in
de Vrouwen van Nu, kom dan gerust
een een avond bij ons kijken.

Ë
De Burgemeester Vunderinkhof is in verband met het kl i mnn tsrraatfeest
nog steeds druk bezig met allerlei acties. Zo heeft de 'hof onlangs met een
flink aantal personen meegedaan aan de "warme truiendag*.

Een groepsfoto met maar liefst 41
buurtbewoners leverde weer de nodi-
ge punten op. Ook heeft de buurt vori-
ge week een 'autoloze zondag' gehou-
den en heeft men die dag een wandel-

tocht georganiseerd met na afloop
snert en roggebrood met spek. Op dit
moment staat de Burgemeester Vun-
derinkhof nog steeds in de top tien.
Aan het Klimaatstraatfeest in Neder-

land doen in totaal 2700 straten mee.
De actie duurt tot eind maart. De
buurt heeft de voor de komende we-
ken nog enkele acties in petto.

Op 18 maart gaan de bewoners van de
Burgemeester Vunderinkhof helpen
met het planten van klimaatbosjes in
de gemeente Bronckhorst.



Voetbal
THUIS
Zaterdag
28/02/2009 14:30 166390 Ratti BID -
Kilder BI
28/02/2009 12:00 168193 Ratti Cl - SBC
'05 C2
28/02/2009 10:00 132498 Ratti D1C -
AZCD3
28/02/2009 11:00 156967 Ratti E1C -
Doetinchem E4
28/02/2009 10:00 142778 Ratti F1C -
Keijenburg. Boys F2

Zondag
01/03/2009 14:00 100671 Ratti l (zon) -
SVGG l (zon)
01/03/2009 10:00 94000 Ratti 4 (zon) -
Baakse Boys 4 (zon)
01/03/2009 12:30 105291 Ratti DA1
(zon)-AD'69 DA1 (zon)

UIT
Zaterdag
28/02/2009 14:30 33516 SKVW 4 (zat) -
Ratti 5 (zat)
28/02/2009 09:30 156729 SBC '05 E3 -
Ratti E2C
28/02/2009 09:00 155437 Eerbeekse
Boys F6 - Ratti F2C

Zondag
01/03/2009 10:00 121754 Etten 4 (zon) -
Ratti 2 (zon)
01/03/2009 09:30 93873 Reunie 5 (zon)
- Ratti 3 (zon)

Badminton
UITSLAGEN BADMINTON FLASH
In verband met de voorjaarsvakantie
werd er alleen door jeugd l een wed-
strijd gespeeld. Deze wedstrijd was ver-
plaatst van half januari naar afgelo-
pen zaterdag.

Jeugdteam l
Het team speelde in en tegen Eefde.
Terwijl Erik van Hoffen van zijn win-
tersportvakantie genoot werd er ge-
speeld door Okko Hinterding, Jelle van
Rossum, Ilse van Dijk en Vera Velhorst.
De wedstrijd begon niet zo goed. Okko
wist het als eerste heer niet te redden
en verloor met 21-9 en 21-13. Jelle won
zijn enkelspel zeer goed met 21-2 en
21-9. Ook Ilse wist in twee sets te win-
nen. In het laatste enkelspel was Vera
veel te sterk voor haar tegenstandster.
Zij won met 21-6 en 21-7. Het jongens-
dubbel werd een moeilijke partij en
ging helaas in twee sets naar Eefde.
Daarna was er voor Flash echter geen
vuiltje meer aan de lucht. Zowel het
meisjesdubbel als de twee mixen wer-
den gewonnen zodat er van een regel-
matige overwinning gesproken mag
worden. Eefde Jl - Flash Jl: 2-6

Pa a r densport
PONYCLUB DE GRAAFSCHAP
Zaterdag op Valentijnsdag was het ein-
delijk zo ver Chyenne van Dijk en haar
4 jarige pony Aladin (Stamboeknaam
"Hietvelds Arno") mochten mee doen
aan de Gelderse Kampioenschap in-
door in de klasse B-DE in Kootwijker-
broek. Deze jonge combinatie slaagde
erin om een 7de prijs te veroveren met
197 en 191 punten onder 29 deelne
mers uit de hele Regio Gelderland.
Chyenne heeft haar pony Aladin in
het vorige voorjaar gekregen toen de
ze net 3 jaar was dus Chyenne moest
hem nog alles leren. Hij had nog maar
een paar keer een zadel op gehad en
nog nooit een wedstrijd gereden. Na
een moeilijke start ivm ziekte van de
pony ging het opeens heel goed, de
combinatie won de ene prijs na de an-
dere. Ook behaalde de pony bij de
NeuwForest-Dag in Utrecht de Titel
1ste prijs in de categorie beste spring-
pony 2008. In de herfst bij de onderlin-
ge wedstrijd van Rijvereniging de
Graafschap werd deze combinatie
Dagkampioen dit door in (het totaal
van) alle 3 categorien dressuur/sprin-
gen/crossen het beste resultaat ge-
haald te hebben. Daarna slaagde de
combinatie om zich in de winterscom-
petitie te kwalificeren voor de Gelder-
se kampioenschappen indoor. Dit
voorjaar zal de combinatie een klasse
hoger, klasse LI, starten en men hoopt
dat Chyenne en Aladin hier net zo veel
plezier en succes zullen hebben.

Z w e m m e n
Gelderse Lange Afstand Kampioen-
schappen zwemmen pakken goed
uit voor de Berkelduikers.

Op de Gelderse zwem Kampioen-
schappen voor Lange Afstanden in
Veenendaal is Kim Nijland (9 jaar)
kampioen geworden op de 400m vrije
slag. De Lochemse zwemster van de
Berkelduikers deed dat met overtui-
ging en liet haar leeftijdgenootjes
ruim achter zich.
Luuk Nijland haalt op de 400m vrij en
de 800m vrij een zilveren medaille.
Emiel Tholen (12 jaar), ook van de Ber-
kelduikers, wint een bronzen medail-
le op de 400m vrije slag, terwijl Niels
Tjoonk ook naar brons zwemt maar
op de 800m. De zwemwedstrijden op
de Lange Afstanden zijn toch wel weer
een speciale, categorie. Er moet flink
geteld worden. Bij de 400m zit je al
aan 16 banen en je moet oppassen dat
je er in de vermoeidheid niet een paar
mist. Meestal is de schade wel te over-

zien als je per ongeluk 2 banen te veel
zwemt, maar zo maak je natuurlijk
geen goede finish.
Op de 800 en 1500 meter pakken ze
dat wat anders aan. Er komen telbor-
den aan de ene kant van de baan en 2
banen voor het eind moeten de offici-
als op een schelle fluit blazen om aan
te geven dat de laatste 50 meters in
gaan. Wat deze wedstrijd ook bijzon-
der maakt is, dat er in elke baan 2
zwemmers liggen terwijl je normaal
alleen in een baan zwemt. Je zwemt
dus geheel links of geheel rechts.
Vooral voor de jongste zwemmers die
voor het eerst meedoen, is dat echt
wennen en oppassen geblazen dat je
niet in de lijn komt of tegen je tegen-
stander aan botst. De 13 deelnemende
zwemmers van de Berkelduikers heb-
ben laten zien goed in vorm te zijn.
Van de 16 starts werd er 12x royaal on-
der hun pr gezwommen.
Kijk voor meer informatie en uitslagen
op www.berkelduikers.nl

De Scouting-Welkoop
Potgrondactie
In samenwerking met Wel koop
Vorden houdt de scoutinggroep
David G. Alford voor de vijftiende
keer de jaarlijkse potgrondactie. In
het afgelopen weekend hebben de
scouts de groene bestelformulie-
ren verspreid in de bebouwde kom
van Vorden en Wichmond.

Op zaterdag 28 februari a.s. zullen de
scouts bij u aanbellen om de ingevul-
de formulieren weer op te halen. Als u
niet thuis bent, kunt u het formulier
via buren of kennissen laten afgeven.
Mocht ook dat niet lukken, dan kunt
u het formulier afleveren in de brie-
venbus van één van de op het formu-
lier vermelde adressen. Ook kunt u bij
de kassa van de Welkoop te Vorden
een bestelling achterlaten. Op zater-
dag 14 maart a.s. wordt uw bestelling
bij u thuis bezorgd.

In de afgelopen veertien jaren is de
"potgrondactie" een belangrijke finan-
ciële ondersteuning geweest voor
groepskas van de scoutinggroep.

De groep heeft de inkomsten van de
actie gebruikt voor de bouw van twee
nieuwe clubhuizen, die nu al weer
enkele jaren in gebruik zijn.

Voor de afwerking en inrichting is ech-
ter nog een groot bedrag nodig. Zo
blijft de jaarlijkse potgrondactie een
belangrijke bron van inkomsten voor
de scouts.

Door middel van uw bestelling helpt u
de jeugd van Scouting Vorden bij de
bouw en het onderhoud van hun
accommodatie en zij helpen u; voor u
geen gesjouw met zware zakken - uw
bestelling wordt thuis afgeleverd.

Alternatieve Elfstedentocht (200 kilometer) bij min 25 graden !

Arjan Mombarg: 'Bevriezingen liggen op de loer'!

Mart Smeets, presentator bij Studio Sport zei het bij de aankondiging van
de alternatieve Elfstedentocht vanuit Zweden heel treffend: "Wij krijgen
zo dadelijk prachtige beelden te zien, een alternatieve Elfstedentocht die
bij een temperatuur van min 25 graden wordt verreden. Bij deze extreme
temperatuur de strijd aangaan, het zijn toch wel 'knoesten' van kerels die
marathonschaatsers. Wat tonen die mannen karakter'! Geen overdreven
woorden, want het was daar op het Runnmeer in de omgeving van Falun
voor de marathonschaatsers flink afzien. De ijzige kou en de 'snijdende'
wind noopte tientallen schaatsers voortijdig af te haken. Slechts 16 man-
nen bereikten de finish. Ruud Aerts won de 200 kilometer lange tocht in
een tijd van 5 uur en 37 minuten.

Dat het een slijtageslag zou worden
werd al in het begin van de wedstrijd
duidelijk toen de eerste schaatsers
vanwege bevriezingsverschijnselen
moesten stoppen zoals bijvoorbeeld
Peter v.d. Pol: 'Ik heb heel even de bril
afgedaan en prompt kreeg ik last van
bevriezingen aan mijn ogen. Ik zag al-

leen maar vlekken', zo sprak hij. Vor-
denaar Arjan Mombarg begon vol goe-
de moed aan de wedstrijd en mengde
zich vanaf het begin in de voorste Unie
van het peloton. De Nefit ploeg had er
duidelijk zin in, want op gegeven mo-
ment reed Erik Hulzebosch op kop.
Plotsklaps na circa 125 kilometer was

het Arjan Mombarg die brutaal de lei-
ding kwam. NOS commentator Her-
bert Dijkstra omschreef deze poging
als volgt:' Alle lof voor Mombarg, hij is
ook zo'n schaatser die zich op natuu-
rijs in zijn element voelt'. Met nog 50
kilometer te gaan op-eens geen Mom-
barg meer!

Arjan:' Ik ben er na 150 kilometer uit-
gestapt. Ik reed nog steeds van 'voren',
voelde mij goed en dacht absoluut
niet aan opgeven. Echter, ik kreeg op
gegeven moment last van mijn hoofd.
Mijn gezicht voelde aan de rechter-
kant wat stijf aan. Ik vertrouwde het
niet en ben uitgestapt. Direct door
naar de fysiotherapeut en die consta-
teerde dat er een zenuw was bevroren.
Had ik niets gevoeld en was ik doorge-
schaatst dan hadden de gevolgen veel
ernstiger kunnen zijn. Jammer, ik was
in goede doen, maar het moet wel
leuk blijven', zo sprak hij.

Op de vraag of het wel verantwoord is
om bij deze extreme kou, een wed-
strijd van 200 kilometer te schaatsen
zei hij :' Natuurlijk is min 25 graden
wel heel extreem. Daar leek het aan-
vankelijk ook niet op. Toen wij s'mor-
gens bij het hotel wegreden was het
nog maar min tien graden. Een uur la-
ter liep de temperatuur ineens flink
op. Het is een absolute vereiste dat je
goed gekleed het ijs op gaat. Wind-
dicht ondergoed, daaroverheen een
lange onderbroek, drie shirts met
'windstoppers' en daar overheen het
schaatspak. Gezicht en oren insmeren
met vaseline. Muts op, bewust geen bi-
vakmuts en geen wollen trui, want
dan krijg je het toch op gegeven mo-
ment warm. Je begint dan te transpire-
ren met vervolgens een grote kans op
bevriezingen. Toen ik was uitgestapt
en de schoenen uit deed bleek toch
dat er een teen was bevroren. Niets

van gemerkt. Gelukkig is de teen niet
'zwart' geworden, het vel is er wel af,
maar verder gaat het wel. Bij Erik Hul-
zebosch waren (ongemerkt) zelfs twee
tenen bevroren', zo zegt hij.

Arjan Mombarg is tijdens de wedstrij-
den op de Weissensee en vorige week
toen hij in Zweden in vijf dagen tijd
530 kilometer reed (2x 100 kilometer,
80 kilometer, 150 kilometer en 150 ki-
lometer van de alternatieve Elfsteden-
tocht) niet tot aansprekende resulta-
ten gekomen. Arjan: ' Ik heb de wed-
strijden, behalve dan de laatste, alle-
maal uitgereden. Veel kopwerk ge
daan, maar bij ontsnappingen moetje
een beetje geluk hebben dat je juist bij
de goede mannen zit. Bij de ene mara-
thon over 100 kilometer reed ik tot op
300 meter voor de finish bij de voor-
sten om de sprint voor Sjoerd Huis-
man aan te trekken. Hij is immers
wanneer het op sprinten aankomt de
beste in Nederland. Helaas kon hij het
net niet afmaken en finishte Sjoerd
als tweede. Op dat moment wel even
balen.' zo zegt Mombarg.

Zaterdag 28 februari staat in Heeren-
veen het kampioenschap van Neder-
land marathonschaatsen op kunstijs
op het programma. (De NK op natuu-
rijs werd onlangs gewonnen door
Sjoerd Huisman, red.) Daarna zit het
zware seizoen er voor de marathon-
schaatsers op. Arjan Mombarg heeft
deze maand zijn contract bij Nefit met
één seizoen verlengd. In het voorjaar
van 2010 stopt de fabrikant van de HR
ketels overigens met sponsoring. Nefit
vindt het dan na tien jaar sponsoring
welletjes. Ook de skeelerploeg van Ne
fit wordt na deze zomer opgeheven.
Arjan Mombarg:' Hoe het verder gaat
weet ik niet. Erik Hulzebosch is mo-
menteel al wel met iets anders bezig.
De hoor nog wel hoe dat afloopt'.

Sta jij ook paraat
na een ramp?

Het Nederlandse Rode Kruis

Word vrijwilliger! Je helpt met contactherstel tussen
slachtoffers en hun familie. Als telefoonvrijwilliger
sta je zoekers te woord of als registratievrijwilliger
verzamel je inlichtingen over slachtoffers.
Bel voor meer informatie: 070 44 55 888.

A Part o' 'ne International Rod Gr nd Red Cresoent Moveme www.rodekruis.nl



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

«Ml
aeurvergrendeking t\eiu.u,

oleutef met geïntegreerde afstandsbediening voor
•je l Afrbag voorpassagier en zij-airbags Mtstlamper

In delen neerklapbare achterbank (60/40) Airbag bèstuurdet en
carrosseriekleur Afstandsbediening centrale deurvergrendeling Verwarmbare b\J

^B^^^ ,j tiektrisch verstelbaar Mistlampen vóór Chromen grille Climate control 15" lichtmetalen velgen i
IF .,, Semi lederen bekleding Lederen stuurwiel en pookknop Armsteun bestuurdersstoel Elektrisch inklapte
- jels Luidsprekers achter Color PackStuurwiel in hoogte verstelbaar Schijf remmen voor en achter Premium inj
- Boordcomputer Dakrails Privacy glass Dakspoiler 12V-aansluiting met opbergbox tussen voorstoelen Lichtmetal
:n U5") Gordijnairbags voor en achter Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar Radio/mp3-speler met iPod aansj
bediening audio Duat-stage airbags bestuurder en voorpassagier Actieve hoofdsteunen vóór Parkeersensorer^
ljte<yeeTd audiosvsteem Cruise coi ; D Lendesteun bestuurdersstoel Lichtmetalen ve/jj

Contra! met f^rjjjj^^^^sjgi^^tij^^xj^Esaaj^^^SS^^^S^r -ensor mt
va

HYUNDAI PRICE

HYPOTHEEKADVIES
BRONCKHORST

ZOEKT u HET BESTE HYPOTHEEKADVIES?
ZOEKT u DE LAAGSTE HYPOTHEEKRENTE?
ZOEKT u EEN EERLIJK ADVIES?
WILT U ALLES WETEN OVER STARTERSLENINGEN

OF KOOPSUBSIDIE?

MAAK DAN EEN AFSPRAAK OF KIJK

OP ONZE SITE.

SPECIALE EXTRA LAGE NIEUWBOUW-

RENTE. INFORMEER ERNAAR! • ft
Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

DUTCH DEAL
Onze modellen bevatten zoveel extra's en zoveel voordelen dat we alle ruimte

nodig hadden om ze te beschrijven. Zo weet u in één oogopslag dat iedere

Hyundai overcompleet is. En veilig. En voorzien van alle gemakken. Maar het

oog wil ook wat. Daarom is de beste optie om ons een bezoek te brengen,

want bij ons staan alle modellen overzichtelijk op een rij. U stapt dan in

één van de modellen achter het stuur en vraagt in de tussentijd naar onze

aanbiedingen. Zoals 1 jaar uitgestelde betaling (betaal pas in 2010!). Maak

dan meteen een proefrit. U bent er toch! U rijdt al de meest complete auto in

zijn klasse vanaf €7.995,-.

Hyundai i10 vanaf €7.995,-* Hyundai i20 vanaf €11.495,-*

Hyundai i30 vanaf €16.995,-* Hyundai iSOCW vanaf €18.745,-*
True

Gecombineerd brandstofverbruik volgens EEC-norm 1/100 km: 4,3 - 7,6 / km/l: 23,3 -13,2; C02 emissie g/km: 115 -182. Matter s

HYunoni Hyundai towijst kwaliteit
3 jaar garantie

zonder kilometerbeperking

HERWERS HYUNDAI B.V. GELDERHORST 2, ZUTPHEN, TEL. 0575-526590, WWW.HERWERSHYUNDAi.NL

<&>
Hvungni
EXCELLENT
DEALER

2OO6
2007
2008
2009

E WINTERSCHILDI
voor binnen én buitei

Wlnterschil
is er nog t

31-3-2009

PARTICULIER:
€ 25,- korting per man per dag

BEDRIJVEN:
€ 15,- korting per man per dag

+10% KORTING
op materiaal (excl. glas)

Regelink
Schi ldersbedri j f v.o.f.

Nijverheidsweg 6 • 7255 RA Hengelo
tel (0575) 46 16 55 • fax (0575) 46 1 1 90

Barendsen
Dé Motormaaierspecialist

>5
EFTBouw ï"
wonen met kunststof

Ruimte creëren?
Bel ons en wij zorgen voor een dakkapel!

Eigen fabricaat dat staat.
Aaltenseweg 423 * 7025 DN Halle * Telefoon (0314)632235

Mob. 06-21573562 * Mail eftbouwservice@hetnet.nl * Website www.eftbouw.nl
(dealer CesarKozijn)

Kunststof Kozijnen * Deuren * Schuifpuien * Dakkapellen
Screens * Zonwering * Gevelbekleding

U waardeert ons ambachte-
lijk werk in hoge mate, maar
met de jaren zijn onze krach-
ten afgenomen. We willen u
echter zo lang mogelijk pro-
beren van dienst te zijn en
passen daarom onze ope-

ningstijden aan.

Vanaf 1 maart 2009
Maandag t/m donderdag

07.30 tot 13.00 uur.
Verder op afspraak.

SCHOENREPARATIES

SCHOENORTHOPEDIE

Raadhuisstraat 18
7251 ABVorden

Hét adres voor nieuwe

en gebruikte motormaaiers,

service (halen/brengen)

en onderhoud

" ***

Nu

; ook op

D«s kijk snel

Barendsen l Zutphenseweg 15 l Vorden

tel. 0575 552159 l www.barendsen-vorden.nl
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6 patiowoningen

op is gestart
Op de hoek Hummeloseweg en Orchideestraat in Zelhem

wordt nieuwbouwplan De Orchideetuin gerealiseerd. Het plan

bestaat uit totaal 23 woningen, waarvan 6 patiowoningen.

De patiowoningen hebben een compleet woonprogramma

op de begane grond (dus ook de slaapkamer en badkamer).

Hierdoor zijn de woningen uitermate geschikt voor langdurige

en zelfstandige bewoning.

Perceelsoppervlakte vanaf circa 274 m2 tot 397 m2

Royale woonkamer met veel lichtinval

Dichte keuken met separate bijkeuken

Riante ouderslaapkamer
Hobby-/logeerkamer

Beschutte patio met privacy

Parkeerplaatsen) op eigen terrein

Garage circa 23 m2

Verwachte start bouw eerste kwartaal 2009

Verwachte oplevering eind 2009

Prijs vanaf € 307.000,- v.o.n.

Ontwikkeling en verkoop:

V V V

TflVO projecten

Havenstraat 128, 7005 AG Doetinchem

T 0314-3728 50
E info@mvoprojecten.nl

l www.mvoprojecten.nl

Hoek Kerkstraat en Koldeweiweg Hoek Hummeloseweg en Orchideestraat

Diverse indelingen mogelijk
• Royale tuingerichte woonkamer en halfopen of gesloten keuken op de

begane grond. Ruime slaapkamers en luxe badkamer op de verdieping.

• Compleet woonprogramma met o.a. een ruime slaapkamer en luxe badkamer op

de begane grond. Eerste verdieping vrij indeelbaar.

Prijs vanaf € 215.000,- v.o.n.
Inruil huidige woning bespreekbaar.

Inlichtingen en verkoop:

Verkoop:

Een ontwikkelingvan:

LUIMES&LEBBINK
l M A K E L A A R S

Telefoon 0314 624215

www.luimes-lebbink.nl

^m
projecten

www.mvoprojecten.nl

9 tussenwoningen en 8 eindwoningen
Tuingerichte woonkamer met uitbouwmogelijkheid

Standaard geleverd met keuken

Ruime slaapkamers

Badkamer voorzien van douche, toilet en wastafel

Standaard geleverd met houten buitenberging

Prijs vanaf € 165.000,- v.o.n.

Inlichtingen en verkoop: Een ontwikkeling van:

KLEIN HESSELINK MAKELAARS

Prinses Irenestraat 3, 7021CG in Zelhem
T 0314 - 62 5113
l www.kleinhesselinkmakelaars.nl

TTIVO projecten

www.mvoprojecten.nl
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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 uur (alleen Publiekszaken)
do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)
overige afdelingen 8.30-15.00 uur,
vr 8.30-12.30 uur

Calamiteitennummer uu*«n buiten
op«nin<,stiid*n) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme. Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare orde
enveilighe J, Handhaving, Algemeen
Juridische en Bestuurszaken en
Dualisering

Wethouder Ab Boers
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid

Wethouder And ré Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis

Wethouder Anne van Kuil
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)750250.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:
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)750250
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.

De belastingaanslag/WOZ-beschikking 2009
valt in de bus

m
De gemeente verstuurt de belas-
tingaanslagen/WOZ-beschikkingen
2009 dit jaar met dagtekening
28 februari 2009. Binnenkort valt
deze dus ook weer bij u in de bus.

Dalende prijzen woningmarkt
hebben nog geen effect op WOZ-
waarde 2009
tn de loop van 2008 lieten de beurs-
koersen een dalend verloop zien,
waarna de kredietcrisis inzette en
de huizenmarkt medio september/
oktober stagneerde. Op dat moment
werkte de kredietcrisis nog niet door
in de marktprijzen van de woningen.
De landelijke cijfers laten in 2008
zelfs nog een lichte waardestijging
zien voor onze regio. Een wijziging
van de waarde van uw woning door
marktontwikkelingen in 2008 wordt
echter pas zichtbaar in de WOZ-
beschikking die u in 2010 krijgt.
Uiteraard volgen wij het komend jaar
de marktontwikkelingen op de voet.
Uit het bovenstaande blijkt dus dat
het stagneren van de markt nog
geen invloed heeft op de WOZ-waar-
de van uw pand per 1 januari 2008,
zoals aangegeven op de WOZ-
beschikking die u in eind februari
ontvangt. De Wet WOZ schrijft
immers voor dat gemeenten op de
WOZ-beschikking een waarde
vermelden van ruim een jaar eerder.
Zo is de WOZ-waarde op deze be-
schikking van 2009 in werkelijkheid
de waarde van uw pand zoals die
gold op 1 januari 2008.

Bezwaar tegen de WOZ-
beschikking
U kunt zoals gebruikelijk binnen
zes weken na de dagtekening van
de aanslag/WOZ-beschikking 2009
schriftelijk bezwaar maken tegen de
vastgestelde waarde bij de heffings-
ambtenaar. Bezwaren die gericht
zijn op de door u veronderstelde
waardedaling van uw woning als
gevolg van de kredietcrisis worden
afgewezen. De Wet WOZ schrijft
zoals gezegd immers voor dat de
WOZ-beschikking de WOZ-waarde
moet vermelden van een jaar eerder.

Onroerende zaakbelasting (OZB)
percentage van de WOZ-waarde
Tot 2009 werd de OZB berekend op
basis van een tarief per waarde-
eenheid van € 2.500,-. Deze heffing
per € 2.500,- van de WOZ-waarde
riep bij veel mensen vragen op.
Daarom heeft de wetgever de bereke-
ning gewijzigd naar een percentage
van de WOZ-waarde. Deze wijziging
is met ingang van 1 januari 2009
ingevoerd in de Gemeentewet.

Rekenvoorbeeld aanslag
onroerende-zaakbelasttngen:
WOZ-waarde van woning
€ 250.000,-.
De eigenaar van de woning
betaalt € 250.000,- x 0.0860 %
= €215,-.

Belastingtarieven op een rij
(alle bedragen in euro's)

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
OZB m.i.v.1 januari 2009 als percentage
van de WOZ-waarde
Eigenaarwoning
Eigenaar niet-woning
Gebruiker niet-woning

2009

€
€
€

Afvalstoffenheffing
vast recht (ieder huishouden betaalt dit) €
vermeerderd met de kosten per aanwezige container

80 liter groene container €
140 liter groene container €
240 liter groene container €
80 liter grijze container €

140 liter grijze container €
240 liter grijze container €
verzamelcontainers €

Reinigingsrechten (tarieven excl. 19% BTW)
Vastrecht per bedrijfspand of
zelfstandig gebruikt gedeelte daarvan €
vermeerderd met de kosten per aanwezige container

80 liter groene container €
140 liter groene container €
240 liter groene container €
80 liter grijze container €

140 liter grijze container €
240 liter grijze container €
verzamelcontainers €

2,13 0,0860%
2.18 0,0916%
1,75 0,0744%

104,40 € 101,40

31,20
43,20
62.20
57.60
86.40

138.60
117,60

€
€
€
€
€
€
€

30,60
42.60
61.80
57.00
85.80

138,00
116,40

104,40 € 101.40

31,20
43.20
62.20
57.60
86,40

138.60
117,60

€
€
€
€
€
€
€

30,60
42.60
61.80
57.00
85,80

138,00
116,40

Rioolrechten gebruiker
Tarief per aansluiting € 244,60 € 240,00

Baatbelasting riolering buitengebied Steenderen
Jaarlijkse belasting € 249.06 € 249,06

Vragen?
Hebt u vragen of wilt u meer weten
over de overige belastingensoorten
die op het aanslagbiljet zijn vermeld,
dan is de 'Belastinggids 2009' een
handige vraagbaak. Deze gids treft u
aan bij uw aanslagbiljet. Hebt u ver-
der nog vragen of wilt u een afspraak
maken met één van de medewerkers
van de afdeling Belastingen en
organisatieondersteuning van de
gemeente, dan kunt u natuurlijk
ook bellen, zie hiervoor de telefoon-
nummers in de 'Belastinggids 2009'.

Verder kunt u informatie over
de belastingen en WOZ vinden op
www.bronckhorst.nl. Als u een onder-
bouwing wilt van de waardebepaling
van uw pand, dan kunt u via deze
site een taxatieverslag raadplegen
en downloaden. Via 'Infobalie -»
Gemeentelijke belastingen -»

Uw aanslag en taxatieverslag' kunt u
inloggen met een combinatie van uw
aanslagnummer en belastingbedrag.
U kunt ons ook altijd verzoeken het
taxatieverslag per post toe te zenden.
Op de volgende sites vindt u ook
meer informatie over de waardering
www.wozinformatie.nl en
www.waarderingskamer.nl.

Huiskamer voor al uw vragen
Tijdelijk heeft de gemeente voor
al uw belasting/WOZ-vragen een
huiskamer in het gemeentekantoor
ingericht. De huiskamer is geopend
tijdens de openingstijden van de
gemeente, u kunt hier zonder
afspraak terecht. U kunt ook tele-
fonisch een afspraak maken met
de medewerkers van Belastingen/
WOZ. Voordeel van het maken van
een afspraak is dat u op de afge-
sproken tijd direct wordt geholpen.

Achterhoekse gemeenten organiseren Europadebat
Komt u ook op 2 maart?
Op 4 juni 2009 worden er weer
Europese verkiezingen gehouden
en krijgt iedere volwassen burger
in Nederland de kans zich uit te
spreken wie onze Europese belangen
gaat behartigen. In aanloop naar
deze verkiezingen zijn op 2 maart a.s.
de Europarlementariërs, Maria Mar-
tens (CDA) en Lily Jacobs (PvdA) en
twee kandidaat Europarlementariërs,
Betty de Boer (WD) en Gerben Jan
Gerbrandy (D66) te gast in de Ach-
terhoek. Overdag brengen zij een

werkbezoek aan twee Achterhoekse
bedrijven en gaan zij in gesprek met

Lily Jacobs Maria Hartens

bestuurders van gemeenten, provincie
en het bedrijfsleven over belangrijke
issues in de Achterhoek.

Graag willen wij ook u als inwoners
van de Achterhoek de kans bieden
om in debat te gaan met deze vier
Europarlementariërs. Daarom
organiseert de Regio Achterhoek
namens de acht Achterhoekse
gemeenten op 2 maart een Europa-
debat in de hal van het gemeentehuis
in Doetinchem. Vanaf 19.30 uur bent

u van harte welkom. Het debat start
om 20.00 uur.

Europa biedt kansen, ook voor
de Achterhoek! Wij zien u graag
bij het Europadebat.



Reclamebeleid Bronckhorst in 2 delen deel 1 Vraag uw subsidie aan voor 1 mei a.s.!

Winkelstraat in het centrum van Zelhem.

Het aanzicht van het vastgoed en de
openbare ruimtes bepaalt in grote
mate de uitstraling van een woon-
plaats. Een goed verzorgde aaoblik
van winkelstraten, bedrijven en
kantoorterreinen kan inspireren.
Dat geldt in het bijzondervoor his-
torische centra, fraaie gevels en
monumenten. Het bieden van de
mogelijkheden tot reclame in open-
bare ruimten is belangrijk voor een
aantrekkelijk economisch vestigings-
klimaat. Echter de aanwezigheid
van ontsierende reclameobjecten en
uitstallingen, kan het aanzicht van
de omgeving nadelig beïnvloeden.

De gemeente heeft een reclame-
beleid dat erop gericht is om aan-
tasting van de architectuur te voor-
komen en de beeldkwaliteit van de
omgeving te verhogen. Een rustig en
overzichtelijk straatbeeld verhoogt
de beeldkwaliteit en creëert een
toegankelijke en veilige openbare
ruimte voor bezoekers, bewoners
en hulpdiensten.

Controle
Op dit moment inventariseert de
gemeente alle verleende vergun-
ningen voor permanente reclame
aan gebouwen, objecten en in de
openbare ruimte. Daarna controleren
wij de geplaatste reclame-uitingen
en bekijken we of een reclame-uiting
geplaatst is met een vergunning.
Is dit niet het geval, dan bekijken
we of het mogelijk is om de situatie
te legaliseren. Bij legalisatie geven
we in de meeste gevallen een ver-
gunning af. Voldoet de reclame-
uiting niet aan het reclamebeleid
dan moet deze verwijderd worden.

Het reclamebeleid is tevens afge-
stemd op de functie van de delen
van de gemeente Bronckhorst door
een gebiedsgerichte aanpak. Zo ver-
dienen historische centra een extra
bescherming en hebben bedrijven-
en kantoorterreinen meer mogelijk-
heden voor reclame. Dit alles heeft
geleid tot de volgende prioriteitenlijst.
Aan de hand hiervan controleert de
gemeente.
1. monumenten en beschermde

dorps- en stadsgezichten
2. buitengebied langs de provinciale

wegen
3. buitengebied langs overige wegen

Sirenetest
ledere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in de gemeente Bronckhorst.

De sirenes geven dan één luid alarm
dat 1 minuut en 26 seconden te ho-
ren is. Omdat het om een test gaat,
hoeft u geen actie te ondernemen.

Het maandelijkse alarm heeft tot
doel het landelijke waarschuwings-
en alarmeringsstelsel te testen.

k. bebouwde kom in de 'woongebieden'
5. bebouwde kom in het 'gemengd

gebied'
6. bebouwde kom in 'winkelgebieden'
7. bedrijventerreinen
8. bijzondere functies
9. sportterreinen

De gemeente start in het voorjaar met
het controleren in de monumentale
dorpskernen van Bronkhorst en
Laag-Keppel.

Algemene richtlijnen
In het reclamebeleid zijn algemene
richtlijnen voor reclame-uitingen
opgenomen, ongeacht het gebied of
de reclamevorm. Deze vormen de
basis bij de beoordeling van de ver-
gunningaanvraag en handhaving van
reclame-uitingen. Richtlijnen zijn
bijvoorbeeld:

• Functioneel/technisch
De reclame-uiting moet recht-
streeks verband houden met de
activiteiten die het bedrijf uitvoert
en gemaakt zijn van deugdelijk en
weerbestendig materiaal.

• Uiterlijke verschijningsvormen
Een reclameobject mag niet ont-
sierend zijn voor het gevelbeeld.
Ook mag het geplaatste reclame-
bord niet ontsierend zijn voor de
kwaliteit van de omgeving. Bij
nieuwbouw moet een reclame-
object geïntegreerd zijn in het
ontwerp. Hierdoor is de kans op
ontsiering van de gevel door later
aangebrachte reclame kleiner. Als
er sprake is van meerdere reclame-
objecten, dan moeten ze in een
eenduidige vormgeving worden
uitgevoerd. Gevelreclame die uit
losse letters bestaat mag slechts
één regel bevatten.

• Plaats van reclame
Voor gevelreclameobjecten geldt
dat deze zich moeten bevinden in
de strook boven de winkelpui en
onder het raam van de verdieping.
Reclameobjecten mogen onder
een luifel komen. Ook mogen ze
plat tegen de luifel geplaatst wor-
den met als voorwaarde dat ze
binnen de contouren van de luifel
worden aangebracht. Het is niet
toegestaan om reclameobjecten
op daken te plaatsen. Tevens is
het aanbrengen van reclame-
objecten tegen zij- of achtergevels
in principe niet toegestaan. Deze
beperking geldt niet voor bedrijven-
en sportterreinen. Als sprake is
van een hoekpand is een uitzonde-
ring mogelijk voor het benutten
van de zijgevel. Bij tussenpanden
met de entree voor publiek aan de
achterzijde kan ook een uitzonde-
ring worden gemaakt. Hetzelfde
geldt voor tussenpanden met aan
de achterzijde een openbare
parkeerplaats.

Meer info?
Dit is een beknopte weergave van de
voorwaarden. Het volledige reclame-
beleid van de gemeente vindt u op

Dorpsstraat in Laag-Keppel.

• (Verkeers)hinder
Een lichtreclameobject mag geen
lichtoverlast geven. Daarom moe-
ten de lampen tussen 23.00 uur
en 08.00 uur uitgeschakeld zijn.
Voor horecabedrijven geldt dat de
verlichte reclameobjecten tot een
half uur na sluitingstijd mogen
worden verlicht. Verder geldt voor
alle reclameobjecten dat geen
sprake mag zijn van uitzicht-
belemmering (hoek- en in-/uitrit-
situaties).

www.bronckhorst.nl. Voor meer
informatie kunt u ook contact op-
nemen met de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel.
(0575)750299.

Volgende week vindt u op deze
gemeentepagina's deel 2 over het
beleid voor permanente reclame in
Bronckhorst met nadere informatie
over de gebiedsgerichte aanpak die
de gemeente hanteert en de wijze
van handhaving.

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de
sirene gaat in geval van een ramp:
'Ga direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of TV op
omroep Gelderland'. Via deze
omroep wordt u op de hoogte
gehouden van de ramp en ontvangt
u zonodig instructies.

Op maandag 2 maart a.s. is de
eerstvolgende sirenetest.

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse
organisaties jaarlijks recht hebben
op subsidie. Bijvoorbeeld sport-
verenigingen, muziekverenigingen
en ouderenorganisaties kunnen een
bijdrage van de gemeente krijgen.
Om voorzo'n waarderingsubsidie
in aanmerking te komen, moeten
organisaties vóór 1 mei voorafgaand
aan het jaar waarvoor subsidie
wordt aangevraagd, een aanvraag-
formulier indienen bij de gemeente.
Dit betekent dat uw 'Aanvraag sub-
sidie 2010', vóór 1 mei 2009 inge-
diend moet zijn bij de gemeente.

U vindt het subsidiebeleid van de
gemeente op www.bronckhorst.nl.
Hier kunt u bekijken of uworgani-
satie recht heeft op subsidie. Het
beleid is ook in te zien bij de afdeling
Maatschappij en organisatie in het
gemeentekantoor. De beleids-
stukken zijn daartegen betaling
verkrijgbaar.

Subsidie 2010 aanvragen
Het aanvraagformulier voor subsi-
die is verkrijgbaar bij de recepties
van het gemeentehuis en -kantoor
en te downloaden via onze website.
Het originele formulier moet u
terugsturen naar de gemeente.
Aanvragen per e-mail kunnen wij
helaas niet in behandeling nemen.
Na ontvangst van uw aanvraagfor-
mulier ontvangt u van de gemeente
een ontvangstbevestiging. Informa-
tie over het invullen van de aan-

vraag vindt u op het aanvraagfor-
mulier zelf.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of na 1 mei
2009 binnenkomen, geldt een kor-
ting 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, kunnen
wij deze niet meer in behandeling
nemen en ontvangt u geen subsidie.
U kunt de volledige kortingsregeling
vinden in de subsidieverordening
Bronckhorst (artikel 12 lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van
subsidieplafonds. Deze plafonds
worden bepaald na het vaststellen
van de gemeentelijke begroting
door de gemeenteraad in november
2009. De subsidieplafonds worden
dan ook bekend gemaakt op de
website van de gemeente en op
deze gemeentepagina's.

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaanvraag
ontvangt u uiterlijk op 31 december
2009.

Vragen ^ —_v

Voor vragen over de subsidieaanvraag
2010 kunt u contact opnemen met
mevrouw A. Koster van de gemeente,
tel. (0575) 75 04 90. of mailen naar
a.koster@bronckhorst.nl.

Nieuw bestemmingsplan kern Zelhem
Een groot deel van de bestemmings-
plannen binnen de gemeente
Bronckhorst is sterk verouderd,
dat wil zeggen ouder dan tien jaar.
Ook zijn er soms grote verschillen
tussen 'oude' en 'nieuwe' plannen
wat betreft opzet en methodiek.
Daarom actualiseert de gemeente
alle bestemmingsplannen. Zo ook
de bestemmingsplannen voor de
kern Zelhem.

Zoals op 10 februari 2009 op deze
gemeentepagina is bekendgemaakt,
ligt het voorontwerp van het
bestemmingsplan 'Zelhem Dorp'
van 12 februari t/m 25 maart 2009
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling in
het gemeentekantoor.

U kunt alle stukken ook inzien op
onze website www.bronckhorst.nl.

Eén nieuw plan voor de hele kern
Het bestemmingsplan 'Zelhem Dorp'
wordt één nieuw bestemmingsplan
dat de vele oude bestemmings-
plannen voor de kern vervangt.
De bestaande bestemmingsregeling
uit die oude plannen vertalen we
naar een eenduidige bestemmings-
regeling die is aangepast aan actuele
inzichten en ontwikkelingen.

Inhoud bestemmingsplan
In alle bestemmingen zijn regels
opgenomen die reële (bouw)moge-
lijkheden bieden voorde (bestaande)
bestemmingen.

Komt dat zien!
Als u in het gebied woont of daar
belangen hebt, adviseren wij u
zeker het bestemmingsplan te
bekijken!

DENK VOORUIT



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.

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, parkeerplaats Herfkens, innemen standplaats voor de verkoop van kaas, zuivelproducten

en snoep, dinsdagmiddagen van maart t/m december 2009, L.B. Nieuwenhuis
• Keijenborg, Zaarbelinkdijk k, plaatsen van een reclamebord, Maalderink & Lutke Willink b.v.
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van kaas, zuivel-

producten, snoep en vleeswaren, vrijdagmiddagen in 2009, H. Nieuwenhuis
• Vorden, Dorpsstraat 12, aanbrengen van gevelreclame, Profile Bleumink

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
• Halle, Bielemansdijk tussen 15A en 17, bouwen woning
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 7, vernieuwen schuur
• Steenderen, Koningin Julianalaan 34A, gedeeltelijk veranderen kap op garage/bijkeuken
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 13, vergroten woning met garage/berging
• Toldijk, Wethouder Spekkinkstraat 12, vernieuwen schuur
• Vorden, Berend van Hackfortweg 44. vergroten woning
• Vorden, De Laegte 1, plaatsen tuinhuisje

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 13 februari 2009:
• Baak, parkeerplaats Herfkens, standplaats voor de verkoop van aardappelen, groenten en

fruit, dinsdagen vanaf heden t/m 31 december 2009. Bob de Korte Groenten en Fruitservice
Verzonden op 18 februari 2009:
• Hengelo (Gld), Markstraat, demonstratie militaire re-anacters, 21 februari 2009, Achterhoeks

Museum 1940-1945
• Keijenborg, Akkermansstraat, 19 april 2009, autocrosswedstrijden van 11.00 tot 19.00 uur,

afsluiten gedeelte Akkermansstraat van 07.00 tot 19.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet van 10.00 tot 20.00 uur, Halse Autocross Vereniging (HACC)

• Zelhem, Vincent van Goghstraat 72, Zelhem Alive, muziekfestival met live-muziek, entertainment
en lunapark, 21 mei van 14.00 tot 01.30 uur, 22 mei van 12.00 tot 01.30 uur. 23 mei van 12.00 tot
01.30 uur en 24 mei van 12.00 tot 00.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 21 mei
variT2.00Töt 01.30 uur, 22 mei van 12.00 tot 01.30 uur, 23 mei van 12.00 tot 01.30 uur en 24 mei
van 12.00 tot 20.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 21 t/m 24 mei, Zelhem, Halle, Hen-
gelo (Gld) en Wichmond, plaatsen tijdelijke reclameborden 7 t/m 21 mei 2009, sportcafé De Pol

• Zelhem, Kattenkolkweg 1, het plaatsen van maximaal negen kampeermiddelen in de periode
van 6 t/m 7 juli 2009

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 18 februari 2009:
• Hengelo (Gld), Middenweg 5, vergroten woning
• Hummelo, Keppelseweg 18, bouwen twee dakkapellen

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 13 februari 2009:
• Keijenborg, Hengelosestraat 10A, bouwen woning met garage, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 16 februari 2009:
• Hengelo (Gld), Krommedijk 4, vernieuwen/veranderen bijgebouw
• Wichmond, Okhorstweg 4, veranderen woning
• Zelhem, Eckhorsterstraat 1, verbouwen woning, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
Verzonden 18 februari 2009:
• Vorden, Bedrijvenweg 10, bouwen loods
• Vorden, Het Gulik 1, verbouwen/vergroten woning
• Vorden, Rondweg 3, verbouwen woning

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 13 februari 2009:
• Hengelo (Gld), Moatweg 6, bouwen vleesvarkensschuur, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 18 februari 2009:
• Vorden, Molenweg 13, vergroten woning

Kapvergunningen
Verzonden op 20 februari 2009:
• Steenderen, Covikseweg 12, vellen van twee populieren, herplant verplicht: twee knotwilgen

of populieren
• Vorden, Het Eelmerink 4, kandelaberen van één plataan
• Zelhem, Michelstraat 1, vellen van drie berken, herplant verplicht: drie Japanse tulpenbomen
• Zelhem, Brinkweg 32, vellen van één beuk, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APVJ
Voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk onderhoud nabij de genoemde
adressen. Verzonden op 24 februari 2009:
• Drempt, Hoefkensestraat 10A
• Halle, Neijenkampweg 2
• Hengelo (Gld), Kieftendorp 5A
• Steenderen, Molenkolkweg 43
• Toldijk, Schiphorsterstraat 2A
• Wichmond, Lankhorsterstraat 9
• Zelhem, Aaltenseweg 1A
• Zelhem, Haitinkweg 10

• Zelhem, Nijmansedijk 14A
• Zelhem, Ruurloseweg 41

Ontheffingen verbranden afvalstoffen paasvuur (art. 10.63 Wm en
art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 24 februari 2009:
Voor het op 12 april 2009 te houden paasvuur in:
• Hengelo (Gld), nabij de Scharfdijk

Sloopvergunningen
Verzonden op 16 februari 2009:
• Hengelo (Gld], Varsselseweg 16, slopen loods, stal en houthok, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 19 februari 2009:
• Olburgen, Olburgseweg 44, geheel slopen schuur en kapschuur en gedeeltelijk slopen (dak)

van andere schuur, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, tijdens Zelhem Alive van 18 t/m 25 mei 2009 is de parkeerplaats van sporthal De Pol

op de Vincent van Goghstraat 72 afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens autocrosswedstrijden zijn de Akkermansstraat, tussen de Uilenesterstraat

en de Keijenborgseweg, en de ongenoemde zandweg, tussen de Akkermansstraat en
de Uilenesterstraat, op 19 april 2009 van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

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)
en 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 bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter 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.

Werkzaamheden
In verband met snoei- en velwerkzaamheden zijn de volgende wegen afgesloten
van 2 t/m 6 maart 2009:
• Keijenborg, de Hengelosestraat, tussen de Kerkstraat en de Steenderenseweg
• Hengelo (Gld), de Vierblokkenweg, tussen de Varsselseweg en Jachtweg
• Zelhem, de Hengeloseweg, vanaf de Doetinchemseweg tot aan de Weverstraat
van 9 t/m 13 maart 2009:
• Zelhem, de Burg. Rijpstrastraat/Halseweg. vanaf de Markt tot aan de Brinkweg

In verband met asfaltwerkzaamheden zijn de volgende wegen afgesloten
• Halle, Ziewentweg, van de Varsselselsweg tot de Zanddijk (week 9, 10 en 11)
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat, van de Vordenseweg (N316) tot de Wichmondseweg

(week 10 en 11)

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting tijdens de werkzaamheden niet exact aangeven
omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen
of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Verkeersbesluiten
Parkeerverbod Molenaarserf, Hummelo
Op de Molenaarserf, haaks op de Keppelseweg, in Hummelo wordt regelmatig op de rijbaan gepar-
keerd. Hierdoor ontstaat hinder voor doorgaand verkeer en hulpdiensten. Tevens minimaliseert
het de manoeuvreerruimte voor de gebruikers van de parkeervakken langs de Molenaarserf.
Op 17 februari jl. hebben b en w daarom besloten een parkeerverbod in te stellen op de rijbaan
op de Molenaarserf. Het parkeerverbod wordt ingesteld door het aanbrengen van een gele
onderbroken markering op de trottoirbanden (verbod tot parkeren). Met het instellen van het
parkeerverbod is de verwachting dat de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten en de door-
stroming voor het overige verkeer wordt vergroot.

Parkeerverbod ingang zorgbad Zonnewater, Hoog-Keppel
De bestrate ruimte voor de ingang van het zorgbad Zonnewater in Hoog-Keppel is aangelegd
voor het laden/lossen van personen en goederen. Op deze ruimte zijn meerdere malen de letters
NP (niet parkeren) aangebracht. Ondanks deze maatregel worden er toch met regelmaat auto's
in deze ruimte geparkeerd. De geparkeerde auto's belemmeren de toegankelijkheid tot het
zorgbad voor bezoekers en minder validen hebben geen mogelijkheid om bij de ingang uit of
in te stappen. Op 10 februari jl. besloten b en w een parkeerverbod in te stellen op de laad- en
losruimte bij de hoofdingang van het zorgbad Zonnewater aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel.
Het parkeerverbod wordt ingesteld door het aanbrengen van een gele onderbroken markering op
de trottoirbanden (verbod tot parkeren). Met het instellen van het parkeerverbod is de verwachting
dat de toegankelijkheid voor bezoekers van het zorgbad verbetert.

Wijziging voorrangssituatie Keijenborgseweg en Oude Kruisbergseweg,
Velswijk
Op 4 november 2008 stemden b en w definitief in met het besluit voor het nemen van verkeers-
maatregelen op de Keijenborgsweg en de Oude Kruisbergseweg in Zelhem (Velswijk). In het
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan hebben beide wegen een erftoegangsfunctie, maar ze
worden gebruikt als verkeersfunctie. Om de (doorgaande) verkeersfunctie te ontmoedigen,
is een goede 60 km/uur inrichting gewenst, waar gelijkwaardige kruispunten van wegen deel van
uitmaken. Om dit te bereiken, willen we de voorrangssituatie aanpassen door de huidige voorrangs-



Openbare bekendmakingen - vervolg

situaties te verwijderen en beide wegen uit te voeren met gelijkwaardige kruispunten. Op de
kruising Keijenborgseweg met de Oude Kruisbergseweg blijft de voorrangsituatie ongewijzigd.
Vanaf 24 februari leggen we de maatregel ter visie. Indien er binnen zes weken geen bezwaren
zijn ingediend, voeren we de maatregelen dit voorjaar uit, gelijktijdig met de overige verkeers-
maatregelen.

Inspraakreactie indienen?
B en w verlenen op het voornemen om de bovenstaande maatregelen uit te voeren, in overeen-
stemming met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken inspraak.
U kunt in de periode van 24 februari t/m 7 april 2009, tijdens de openingsuren, de ontwerpverkeers-
besluiten voor het instellen van de parkeerverboden en de wijziging van de voorrangssituaties
inzien op het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Uw zienswijze kunt u, bij voorkeur schriftelijk, bij b en w kenbaar maken.

Bestemmingsplannen
Inspraak bestemmingsplan 'Wientjesvoort-Zuid', Vorden
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Wientjesvoort-Zuid' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 26 februari t/m 8 april 2009 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. U kunt de stukken ook raadplegen
op www.bronckhorst.nl -» Infobalie -* Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op het landgoeddeel ten zuiden van de Ruurloseweg, tussen Vorden
en Kranenburg. Voor het zuidelijk deel van het landgoed zijn plannen voor herstel van landschap
en natuur en de verandering van de recreatieve functie bijgesteld. Het plan omvat:
• de (camping)standplaatsen ten westen/zuidwesten van de Ruurloseweg en ten noorden

van de Baakse Beek worden opgeheven. Hiervoor in de plaats komen 30 recreatiewoningen
die geconcentreerd worden gesitueerd

• het woonhuis in het noordoosten is een monument en wordt gerenoveerd. De vervallen schuur
wordt herbouwd. Na renovatie behouden het hoofd- en bijgebouw de functie van woonhuis,
waarbij ondergeschikte bedrijvigheid aan huis mogelijk is

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft)
of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Wijziqingsplan 'Buitengebied 2008; natuurontwikkeling Riefelerdijk/
Broekweg Hengelo'
Hetontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2008; natuurontwikkeling Riefelerdijk/Broekweg Hengelo'
en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 26 februari t/m 8 april 2009 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.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl-* Infobalie -» Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van natuurontwikkeling op twee percelen aan de
Riefelerdijk/hoek Broekweg in Hengelo (Gld). De bestemming van de gronden wordt gewijzigd
van landbouwgrond naar natuurterrein.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Landgoed Voorhorst', Hengelo (Gld)
Het bestemmingsplan 'Landgoed Voorhorst1 is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking
op de realisatie van een nieuw landgoed aan de 2e Berkendijk 10 in het buitengebied van Hengelo (Gld).

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt 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. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl-* Infobalie -* Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Everhardinkweg 3/3A, voor het vergroten van een agrarisch bouwperceel en het bouwen

van een tweede bedrijfswoning, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 26 februari t/m 8 april 2009
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 deze afdeling,
tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl -»Infobalie -»
Ruimtelijke plannen.

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

Ontwerpbesluiten ontheffing
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 2A, B en C, voor het bouwen van drie woningen met bergingen

en tuinmuur, ontheffing is mogelijk door toepassing van artikel 3, lid 8, verandering van vorm
van het hoofdgebouw, geldend bestemmingsplan 'Steenderen 1987'

• Vorden, Ruurloseweg 51, voor het bouwen van een garage/berging, ontheffing voor het bouwen
op minder dan vijf meter uit de zijdelingse perceelgrens, geldend bestemmingsplan 'Vorden
Centrum en Oost 1994'

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Berkendijk 1, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Drempt, hoek Rijksweg N317 en Dubbeltjesweg ong., voor het plaatsen van een mast voor

mobiele communicatie, ontheffing wegens het overschrijden van de maximale hoogte,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'

De stukken liggen van 26 februari t/m 8 april 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdelingen Ruimtelijke en economische ontwikkeling (art. 3.22)
en Veiligheid, vergunningen en handhaving (art. 3.6 en 3.23). 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 afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
-> Infobalie -> Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op deze ont-
werpbesluiten ontheffing naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling war V3*en
brengen bij b en w.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.26 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van
26 februari t/m 8 april 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Wichmond, Hackforterweg 27, voor intrekking van de op 23 januari 2001, onder nummer 0-2A

verleende vergunning voor een veehouderij

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op verzoek van de vergunninghouder ingetrokken in verband met beëindiging
van het bedrijf (artikel 8.26. eerste lid onder c WmJ.

Zienswijzen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde
zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke en mondelinge zienswijzen moet u
bij ons indienen vóór 9 april 2009. 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.

Geen zorgen over zaken

Belastingspreekuur
woensdag 4 maart 2009, 16:00 - 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.

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575-46 13 91

V.O.F. Plattelandswmkel

Sueters
Opheffingsuitverkoop
Alles moet weg tegen enorme stuntprijzen.

Profiteer nu, lager kan niet!
Ook voor de kids. Schoenen, jassen, jeans,

blouses, truien, enz.
Uilenesterstraat 10a • 7256 KD Keijenborg

Tel. (0575) 46 30 30 / 46 25 48
fax (0575) 46 25 48

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 28 februari

In de discotheek

D.J.
Martijn
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Ruilmiddag voetbal plaa
Kom woensdaq 4 maart naar de ruilmidd Kijk op www.ah.nl/eredivisie of de winkel bij jou in de buurt meedoet

AH Zacht en
sterk
toiletpapier

AH Rib-of
haaskarbonade

Voordeelverpakking o.a.
ribkarbonade
Per kilo

K9

,-^L~t_

Optimel drink
Diverse varianten
o.a. framboos
Pak l liter

AH Andijvie
•t Zak 400 gram

Unox rookworst
Diverse varianten
o.a. magere
2 zakken a 275 gram

AH Perla koffie
Diverse varianten

O.a.: aroma snelfiltermaling

Pak 500 gram

2*

GALL&GALL
White Lion

Blended Scotch Whisky

100 cl

W A N S I N K
H E N G E L O ( G L D . )

Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 -18.00 uur

Aanbiedingen alleen
geldig voor

bonuskaarthouders
23 februari t/m
l maart 2009

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
" Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

De Heesterhof
Tuinplanten

Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo.

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl

Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl

Postadres:

Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

Ondersteuning nodig?

BURO JIJ biedt u de oplossing!
VAN GLAZENWASSER TOT KLUSSENSERVICE, VAN COMPUTER-

EXPERTTÜT HÖVENIERSBEDRUF EEN BEDRUF INHUREN IS ALTUD

WEER EEN HEEL GEREGEL WANT: WIE MOET U KIEZEN ENTEGEN

WELKE PRIJS? BURO JU BIEDT U VOOR ELKE KLUS HET JUISTE

BEDRUF GEKWALIFICEERD, BETROUWBAAR EN SCHERP GEPRUSD!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren

- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen

- U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

BURO JU
Contactpersoon: Johann IJsselstein

Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309
Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

(KREDIET)CRISIS ?

DAN MAAKT U UW DROOMTUIN TOCH ZELF MET BEHULP VAN

TÜINADVIESBURO DE KROSENBRINK

d

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld

0575-461040

06-54320715 f

ARGENTIJNSE
TANGO
Info freerieksen@tiscali.nl
Tel. 0575 - 51 55 67

T O T A A L I N S T A L L A T E U R

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna's

Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)

Tel: 0575-465258 Fax:0575-460181

Aanhangwagens

Aanhanger
huren?

Voor elke klus
de juiste aanhanger

Warnsveld * Aalten
Lochemseweg 26 Varsseveldsestraatweg 108
(0575) 43 12 04 (0543) 46 12 05
Borne Arnhem Raalte
De Bieffel 15 Vlamoven 47 Zompstraat 10
(074) 266 95 77 (026) 363 79 34 (0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl

J" l o v t: w c«£ r _.k>tr ol y-i. ƒ f

Met een deskundige voorjaarsbeurt,
kunt u het nieuwe tuinseizoen

fris beginnen.

Maak nu een afspraak!

www. hoveniersbedrijf evers. nl
Baak, 0575-441048
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Schadeherstel
is

waardeherstel!

HUNTINK ZELHEM
GILDENWEG20-ZELHEM-T.0314-622308 WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 28 februari

In de discotheek

D.J.
Martij n

CD
CL
CD

CÜ"

awCD

Het bestuur van de afdeling Bronckhorst

van het Nederlandse Rode Kruis

Nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
welke gehouden wordt op woensdag 4 maart
2009 in De Brink te Zelhem, aanvang 19 JO uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen voorzitter. 5"
3. Notulen voorgaande ledenvergadering 2 juli 2008.
4. Jaarverslag 2008 van de secretaris.
5. Jaarverslag 2008 van de penningmeester.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

De jaarverslagen liggen 5 dagen voor de vergadering tot l dag
er na ter inzage bij de secretaris: Hessenweg 19 te Hummelo.

Voorzitter
mevr. M.J.A. Dohmen-van Haeren

Secretaris
mevr. B. Plant-Lindemans

UITDAGING!

ww-firezone.nl

Tank precies 100,00 euro brandstof en win een Citroen Cl

kt nog één maand kans op een nieuwe Citroen Ci ter v
van € 8.290,-. Deze auto kunt u winnen als u voor 2 april minimaal
3 tankbonnen, getankt in februari en maart, instuurt die samen
precies goed zijn voor 100,00 euro brandstof. Uit de inzendingen lo-
ten wij één winnaar. Een fantastische uitdaging voor iedereen met
een vaste hand en gevoel voor maat! U kunt de bonnen sturen naar
Firezone (Antwoordnummer 4307,8000 VG Hasselt, een postzegel is
niet nodig).
Komend weekend verlaagt Firezone weer haar prijzen: Een buiten-
kans voor onze precisietankers! En voor de prijs-tankers die hun
kans op die auto willen vergroten: meerdere inzendingen per per-
soon mag!

Een Citroen Ci
voor precies 100,00

euro
Komend weekend extra korting!
Bij Firezone tankt u benzine en diesel tegen bodemprijzen.

aalt met uw bank- giropasje en

vrijdag 27 f eb.
t/m zondag 1 mrt.

vrijdag 27 f eb.
t/m zondag l mrt.

9,1
cent korting op benzine

(op de landelijke adviesprijs)
cent korting op diesel

(op de landelijke adviesprijs)

7 dagen per week - 24 uur per dag
Kijk voor meer informatie over deze actie, de voorwaarden en voor een Firezone-station bij u in de buurt op www.firezone.nl
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Onderwijs, overheid en bedrijfsleven
willen Achterhoek profileren
Brainstorm tijdens Brorikhorst Relatiedag over Wat bindt en boeit de jeugd?

Inschrijving Barchemse
4daagse gestart

(foto Erik Geven Productions)

Wat bindt en boeit de jeugd? Die vraag stond dinsdag 10 februari centraal
tijdens de Bronkhorst Relatiedag in stadion De Vijverberg te Doetinchem.
Het Ruurlose bedrijf Bronkhorst High-Tech B.V. heeft deze dag georgani-
seerd als eerste deel van een drieluik, in samenwerking met het Achter-
hoeks Centrum voor Technologie (ACT) en het Kenniscentrum Bèta Tech-
niek.

Het thema voor de relatiedag is zeer
actueeb^)ndanks het landschap, de
gemoedelijke sfeer en een boeiend be-
drijfsleven, blijkt het heel moeilijk
voor Achterhoekse bedrijven om goed
geschoold personeel te vinden. Onder
leiding van dagvoorzitter Harm Edens
('Dit was het nieuws') werden daarom
de genodigden uit onderwijs, bedrijfs-
leven en overheid, aangevuld met een
zestigtal jongeren, uitgedaagd om sa-
men de discussie aan te gaan over 'wat
bindt en boeit de jeugd'.

'Hoe intiemer, hoe beter', adviseerde
Harm Edens. Hij dacht aan het begin
van de middag al een antwoord op de
vraag te hebben: 'Sex, bier en koeien -
dat zijn de kernwoorden. En je zou er
nog een woord boven kunnen zetten:
hormonen.' Een oplossing had hij ook
al klaar: Waarschijnlijk wordt het een
loden kogel aan het been.' Later bleek

dat het toch wat genuanceerder lag.
Om laagdrempelig met elkaar in dis-
cussie te gaan, waren her en der in de
zaal plekken waar mensen samen
konden discussiëren onder leiding
van een tafelvoorzitter. Wie geen be-
langstelling voor het onderwerp meer
had, of dacht niets meer te kunnen
toevoegen, kon gemakkelijk bij een an-
dere discussie aansluiten.

Tijdens de diverse gesprekken kwa-
men veel interessante opmerkingen
naar voren. 'Je hebt geen idee waar je
moet solliciteren.' 'De regio mist be-
kendheid.' 'Kleine bedrijven hebben
onterecht een slecht imago.' Uit de
eerste ronde kwam genoeg input om
in een tweede ronde op door te gaan.
Ideeën om de regio beter op de kaart
te zetten, werden uitgediept en aange-
scherpt. Er werden rolmodellen ge-
zocht, bijvoorbeeld een topSO van

meest briljante Achterhoekers, en er
werden plannen bedacht om jongeren
langs de bedrijven in de Achterhoek te
sturen tijdens een zogenaamde 'tour
de technique'.

Ook bleek er met name onder de
jeugd veel behoefte te zijn aan films
van bedrijven, zodat ze op internet
kunnen zien hoe aantrekkelijk een
werkgever is. Harm Edens vatte het
helder samen: 'Begin goed, etaleer het
lekker.' Een andere suggestie luidde
'geef jonge ondernemers de kans, geef
ze de ruimte'. 'Maak van de Achter-
hoek een vrijstaat voor jonge onderne-
mers'. 'Een leuk idee, maar verder vol-
strekt kortzichtig', waarschuwde de
dagvoorzitter lachend.

Het vervolg op deze dag vindt plaats
op 16 maart, georganiseerd door het
ACT en op 14 mei, wanneer het Ken-
niscentrum Bèta Techniek de organi-
satie voor haar rekening neemt. Dan
zal verder worden gebrainstormd over
ideeën met als doel het samenstellen
van een regioconvenant, waarin
wordt vastgelegd hoe de Achterhoek
zich beter kan profileren.

Vanaf april eindeloos fietsen door de Achterhoek

Aanleg fietsroutenetwerk Achterhoek gestart
Vrijdag 13 februari is de aanleg van
het nieuwe Fietsroutenetwerk Ach-
terhoek officieel gestart. Bij Café-
Restaurant/roeristisch Overstap-
punt Het Tolhuis in Zeddam plaat-
sten Leo Scharenborg, voorzitter
van het Recreatieschap Achter-
hoek-Liemers en Rob Visser, wet-
houder van de gemeente Montfer-
land, het eerste routebord. Daar-
mee gaven zij hij het startsein voor
de aanleg van het hele Fietsroute-
netwerk Achterhoek dat in april
wordt gepresenteerd.

Het Recreatieschap Achterhoek-Liemers
en het Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme werken hard aan het nieuwe
fietsroutenetwerk in de Achterhoek.

Met dit netwerk zijn vanaf april 2009
eindeloos veel fietsroutes te maken
langs 330 zogenaamde knooppunten.

Het Achterhoekse fietsroutenetwerk
gaat bijna 1.500 kilometer tellen en
sluit aan op de netwerken van de
regio's rondom de Achterhoek.

De kosten voor de aanleg van het fiets-
routenetwerk worden gedekt door
Europese en provinciale subsidies. De
deelnemende gemeenten dragen bij
in de onderhoudskosten. Het Recrea-
tieschap Achterhoek-Liemers is verant-
woordelijk voor de aanleg en onder-
houd van het hele netwerk. De marke-
ring en promotie is uitbesteed aan het
Achterhoeks Bureau voor Toerisme.

Hoe werkt het fietsroutenetwerk?
Met het fietsroutenetwerk stelt u zelf
routes samen, afhankelijk van uw
wensen. U bepaalt het startpunt, om-
geving en lengte van de tocht. Het
fietsroutenetwerk is gebaseerd op
fietsroutetracés die door middel van
knooppunten aan elkaar zijn verbon-
den. Ieder knooppunt heeft een eigen
nummer. Bordjes langs de weg wijzen
u in twee richtingen naar het eerst-
volgende knooppunt.

Op ieder knooppunt staat een infor-
matiepaneel met een plattegrond van
de omgeving. Alle fietsroutetracés en
knooppunten zijn daarop aangegeven.

Bij ieder tracé staat de afstand tot het
volgende knooppunt. Onderweg komt
u regelmatig bordjes tegen met de
richting naar het volgende knoop-
punt.

Fietskaart
Met behulp van de nieuwe Fietskaart
Achterhoek kunt u nog eenvoudiger
routes samenstellen over het Fietsrou-
tenetwerk Achterhoek.
De fietskaart is vanaf april 2009 te
koop bij onder andere de VWs in de
Achterhoek en via de webwinkel op
www.vwachterhoek.nl

Fietsrouteplanner
Vanaf april kunt u ook vanachter uw
eigen computer routes samenstellen
over het Fietsroutenetwerk Achter-
hoek. De routeplanner laat zien welke
bordjes u moet volgen om de door u
gekozen route af te leggen. Ook krijgt
u informatie over de bezienswaardig-
heden onderweg.
Alle routes kunnen worden afgedrukt
of gedownload voor een gps-ontvanger
ofTomTom.

Goede voornemens? Sportief en ge-
zond genieten van een prachtige
omgeving? Altijd al een echte vier-
daagse willen wandelen? Van don-
derdag 2 tot en met zondag 5 juli
2009 wordt de inmiddels vierde edi-
tie van de Barchemse wandelvier-
daagse georganiseerd.

De inschrijving voor dit sportieve en
gezellige evenement is onlangs ge-
opend. Tot 21 juni a.s. kan iedereen,
jong of oud, ervaren of minder erva-
ren wandelaar, zich inschrijven. Ook
Nordic Walkers zijn van harte wel-
kom! Gekozen kan worden uit de af-

standen 20, 30, 40 of 50 kilometer. De
routes voeren stuk voor stuk door een
prachtige omgeving met Barchem als
start- en finishlokatie.Nieuw in 2009 is
de on-line inschrijving via de website
www.barchemse4daagse.nl

Op deze site vindt u ook meer infor-
matie over ondermeer deelname, in-
schrijving, routes, parkeren, overnach-
ting, e.d. Ook zijn er foto's van de voor-
gaande vierdaagsen te zien.

Heeft u nog vragen? Mail naar
info@barchemsevierdaagse.nl
of neem contact op met (0573) 441600.

Verbouwing op de Vijfsprong
Op de vijfsprong van Reeoordweg,
Galgengoorweg en Enzerinckweg
in Vorden, ligt al sinds jaar en dag
de biologisch-dynamische zorg-
boerderij De Vijfsprong. Geruime
tijd wordt hier al gewerkt aan mo-
dernisering van alle gebouwen. Dit
is nodig om aan alle eisen van de
tijd te voldoen, zowel voor het
melkvee als voor de mensen, die er
wonen en werken. Langzamerhand
is er een fraai geheel van gebouwen
ontstaan.

De hele operatie nadert zijn voltooi-
ing. Nu komt ook de boerderijwinkel
aan de beurt. Deze winkel trekt bezoe-
kers uit de wijde omgeving van Vor-
den, om de gezonde en smakelijke
producten van de boerderij te kopen.
Op sommige dagen in de week is het
er zo druk, dat vergroting van het win-
keloppervlak echt nodig is. Dankzij
een uitgebreide verbouwing van de

aangrenzende kaas- en kwarkmakerij,
is dit nu ook mogelijk.

De verbouwing van de winkel vindt
plaats in week 10, dat is de eerste week
van maart. Daarna moet de winkel he-
lemaal opnieuw worden ingericht. De
verbouwing is een mooie aanleiding
om ook de apparatuur in de winkel te
vernieuwen. "Een biologische winkel
mag best voorop lopen in milieuvrien-
delijke en klimaatvriendelijke appara-
ten", zo is de mening van de winke-
liers. Daarom kiezen ze voor de meest
energiezuinige koeling voor de zuivel-
producten van De Vijfsprong.

Om dit allemaal te kunnen realiseren,
moet de winkel wel een weekje dicht.
In de week van 9 tot en met 14 maart
a.s. is de boerderijwinkel gesloten.
Dinsdag 17 maart moet alles klaar zijn
om de klanten weer te helpen in de
vernieuwde winkel.

Dit jaar geen Achterhoekse
Paardedagen
Het Bestuur van de Achterhoekse
Paardedagen (APD) maakt bekend
dat de Achterhoekse Paardedagen,
die voor dit jaar gepland stonden
voor het Pinksterweekeinde van 30
en 31 mei en l juni, geen doorgang
zullen vulden.

De reden van afgelasting heeft alles te
maken met het onvermogen om de be-
groting 2009 financieel sluitend te
krijgen. Naast de eigen inkomsten
draait het evenement op een fors bud-
get aan sponsorgelden en juist die in-
komsten blijven achter. Een vooruit-
zicht op een verbetering op korte ter-
mijn is er niet. In de eerste plaats is de
huidige economische crisis hieraan
debet, maar ook de jaarlijks auto-
noom oplopende kosten spelen mee
en het gegeven dat de in het verleden
opgebouwde financiële buffer min of

meer is opgedroogd en niet langer kan
worden ingezet voor de opvang van
eventuele tegenvallers. Het besluit tot
afgelasting houdt niet in dat de Ach-
terhoekse Paardedagen ophouden te
bestaan. Het voornemen is om in 2010
opnieuw te starten met een geheel ver-
nieuwde programmaopzet.

De Achterhoekse Paardedagen is het
grootste en meest veelzijdige hippi-
sche buitensportevenement van Ne-
derland en zou dit jaar voor de 82e
keer worden gehouden.

De afgelasting treft niet alleen de vele
duizenden deelnemers in alle denkba-
re disciplines van de paardensport,
maar ook de tienduizenden, vaste be-
zoekers uit de regio en ver daarbuiten,
de tientallen standhouders en de
ruim 500 officials en medewerkers.

Zaterdag 14 maart

Oud ijzeractie
muziekvereniging Concordia
Zoals velen het gewend zijn, wordt
zaterdag 14 maart a.s. weer de
traditionele oud ijzeractie gehou-
den van de Koninklijke Harmonie
Concordia.

Al meer dan dertig jaar is de actie van
de Hengelose muziekvereniging een
begrip in Hengelo en omstreken. De
slogan 'Door oude metalen weer nieu-
we muziekinstrumenten', helpt u de
vereniging en met name jeugdigen
dat ze muziek kunnen spelen. Uw oud
ijzer zijn zeker muziekinstrumenten
waard! Ijzer, lood, koper, aluminium,
zink, zilver, goud, oude waterkranen,
radiatoren , bierdoppen, conserven-
blikken, alles is welkom. Autobanden,
koelkasten en diepvriezers kunnen
niet worden ingeleverd.

Men kan de metalen brengen vanaf
donderdag 12 maart bij de oprit van
De Hietmaat aan de Zelhemseweg in
Hengelo.

Indien u niet in de gelegenheid bent
om de materialen te brengen worden
deze op zaterdag 14 maart opgehaald.
Daarvoor kunt u bellen met: (0575) 46
30 50, (0575) 46 33 52 of (0575) 46 41
24.

Op zaterdag 14 maart kunt u tot 12.00
uur alleen bellen met 0575^164649
(clubgebouw De Hietmaat).

Metalen dient u alleen af te geven na
legitimatie door leden van de Konink-
lijke Harmonie Concordia. Vraag hier-
om.
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Veel vertier in de vakantie

Kunstijsbaan centrum Hengelo weer afgebroken
De kunstijsbaan, tussen het Achter-
hoeks Museum 1940-1945 en de Remi-
giuskerk, werd direct na de opening
op 13 februari bezet door de Hengelo-
se schooljeugd. De hele vakantieperio-
de konden kinderen op het ijs terecht.
Tussendoor waren er diverse activitei-
ten zoals hockey, aprés-schaatsparty
met dweilorkest Crescendo, short-
trackwedstrijden en carnaval-on-ice.
Zaterdag 21 februari waren er demon-
straties van Nederlandse soldaten uit
de mobilisatieperiode 1939-1940. De
vier soldaten gaven een demonstratie
in authentieke uniformen en enkele
hadden echte ouderwetse Friese door-
lopers ondergebonden. Het publiek
moest even wachten voor het optre-
den. "Twee militairen waren eerst in
Hengelo Overijssel geweest", zegt Jean
Kreunen van het Achterhoeks Muse-
um, die vooraf aan de demonstratie
uitleg gaf over het mobilisatieschaat-
sen. De komst van de kunstijsbaan was
de aanleiding om daar iets leuks mee
te doen. In de strenge winter van 1939-
1940 werd er veel geschaatst door de
Nederlandse soldaten. Er werd toen
zelfs in het echt geoefend met volle be-
pakking. In 2008 kreeg het museum

een dagboek met veel foto's van een
Nederlandse soldaat die in de Achter-
hoek (Velswijk) was gelegerd. Bij de fo-
to's zaten er twee waarop de soldaten
voor hun plezier aan het schaatsen
waren.

De kunstijsbaan was een initiatief van
Dorpsbelang Hengelo, in nauwe sa-
menwerking met ijsvereniging Stein-
tjesweide. Voorzitter Harold Salomons
van Dorpsbelang kijkt na de sluiting
van de ijsbaan met plezier terug. "Ik
vond het super! Iedereen was enthou-
siast en mensen praten erover", zegt
Salomons. "En nu gaan we alles weer
netjes achter laten. Het weer was niet
altijd goed maar dat heb je niet in de
hand. Vooraf hebben we gedacht aan
overkapping van de baan, maar dan is
de sfeer weg". Salomons was ook erg te
spreken over de vele sponsoren en an-
deren die spontaan materieel beschik-
baar stelden. De ijsvereniging had een
rooster gemaakt voor de indeling van
vrijwilligers. Elke dag waren er mini-
maal drie personen aanwezig van
Steintjesweide. "Dat is toch gewel-
dig!", strooit de voorzitter van Dorps-
belang Hengelo met complimenten.

Voor veel Hengelose jeugdigen was de kunstijsbaan een hele leuke bezig-
heid om zich uit te leven tijdens de krokusvakantie. Naast het vrij schaat-
sen waren er diverse activiteiten georganiseerd. Afgelopen zondagavond
was de ijspret afgelopen. Voorzitter Harold Salomons van Dorpsbelang
Hengelo, was na afloop tevreden. "Ik vond het zeer geslaagd".

Toch nog een 200 kilometer
voor Martien Pater en Theo Lam
Tijdens de eerste week op de Weissensee in Oostenrijk waar de Alter-
natieve Elfstedentocht ieder jaar wordt verreden, was het niet gelukt.
De Ie Toertocht over 200 kilometer viel letterlijk en figuurlijk in het
water als gevolg van 80 mm regen binnen een etmaal en hoge tempe-
raturen. Bij de 2e Toertocht op vrijdag werd het ijs in de loop van de
dag zo slecht dat er hele stukken van het parcours gekluund moest
worden door een brij van sneeuw en ijs met alle risico's van dien. De
vele valpartijen, die hiervan het gevolg waren zorgden voor polsbreu-
ken, hoofdwonden etc. Na 125 kilometer en diverse valpartijen stapte
de 61-jarige Pater van het ijs omdat verder rijden hem te riskant werd,
en zo dachten de meesten er over.

Onder hen ook Derk Besselink en
Joost Bakker, die al eerder van het ijs
waren gestapt. Theo Lam kwam tot
185 kilometer, maar haalde wegens
een vervroegde tijdslimiet de laatste
ronde niet. Hans Chevalking was he-
laas niet fit genoeg om aan de start te
verschijnen.

Terug in Vorden kon Pater meteen
weer aan de slag met de verkoop van
zijn eigen schaats, de free-skate, die

een ongekend succes was in de afge-
lopen vorstperiode. Van trainen
kwam er dus weinig omdat de mon-
tage van de schaatsen en de uitleve-
ring aan de bijna 50 winkels de hoog-
ste prioriteit had.

Theo Lam en Joost Bakker onderna-
men een 2e poging op 7 februari
j.l.op FlevOnice. Theo slaagde met
vlag en wimpel in zijn missie met een
tijd van 8 uur en 37 minuten over 200

kilometer. Joost Bakker ondervond
nog teveel last van de blessures, die
hij op de Weissensee had opgelopen.
Desondanks reed hij 100 kilometer in
4'/2 uur. Free-skate, het schaatsmerk
van Martien Pater was hoofdsponsor
van deze 2e Toertocht en meer dan
100 kilometer was daarom voor hem
niet mogelijk. Afgelopen zaterdag
wilde Pater alsnog revanche nemen
tijdens de laatste toertocht op FlevO-
nice.

Om 7.00 uur 's morgens ging hij van
start in het gezelschap van een kleine
honderd schaatsers, die zich tot doel
hadden gesteld een tocht over 200 ki-
lometer uit te rijden. Het werd een
zware tocht, waarvan hij de laatste
30 kilometer alleen reed. Moe maar
zeer voldaan kwam hij na 8 uur en 19
minuten over de finish. De Toertoch-
ten krijgen vrijwel zeker een vervolg
in het seizoen 2009/2010.

Wilma Waalderbos uit Zieuwent
exposeert bij Galerij Amare
Vanaf 2 maart exposeert Wilma
Waalderbos haar schilderijen bij
galerij Amare te Vorden. De ten-
toonstelling loopt t/m 13 april.

De galerij is open op zaterdag, zondag
en maandag 's middags. Amare be-
vindt zich in het centrum van Vorden,
aan het kerkepad. Wilma toont in

hoofdzaak olieverfschilderijen, maar
laat ook tekeningen en collages zien.
Zij woont en werkt in Zieuwent. Op 8
maart is het KunstZondagVorden. Dan
zijn de galeries en ateliers in Vorden.
Tevens is het koopzondag.
Zoals bij de meeste locaties is ook Wil-
ma dan op haar tentoonstelling aan-
wezig om haar werk toe te lichten.

Oecumenische vrouwengroep
Wichmond-Vierakker
De Oecumenische Vrouwengroep
Wichmond-Vierakker heeft de heer
Frans Witjes uit Ulft bereid gevon-
den ons over zijn reis naar Lapland
te vertellen.

Een gebied waar de meesten van ons
niet zo gauw zullen komen en waar
we weinig meer van weten dan dat
Santa Claus ervandaan komt. Dat er
Lappen en elanden wonen, en dat de
kleding kleurrijk (zogenaamde Noorse

motieven) is. En het is er zeer koud,
wat een bijzondere vegetatie geeft. De
heet Witjes, verbonden aan de Foto en
Video Werkgroep van de IVN, Vereni-
ging van Natuur en milieu-educatie,
zal onze summiere kennis over dit ge-
bied, ongetwijfeld kunnen vergroten.
Ook niet-leden zijn van harte welkom
en tot niets verplicht.
Woensdagavond 4 maart in gebouw
Withmundi naast de Hervormde Kerk,
Dorpsstraat, Wichmond.
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EFTBouw
wonen met kunststof

Het schilderen beu!
Bel ons en wij zorgen voor kunststof kozijnen!

Aaltenseweg 423 * 7025 DN Halle * Telefoon (0314)632235
Mob. 06-21573562 * Mail eftbouwservice@hetnet.nl * Website www.eftbouw.nl

(dealer CesarKozijn)

Kunststof Kozijnen * Deuren * Schuifpuien * Dakkapellen
Screens * Zonwering * Gevelbekleding

Reiger Suspension is een zelfstandige organisatie met
een internationale reputatie op het gebied van de ontwik-
keling en productie van schokdempers in auto- en motor-
sport, met name voor de toepassing onder extreme
omstandigheden. Gedreven door de absolute wil om de
beste te zijn, werken ruim 45 medewerkers iedere dag
opnieuw aan de realisatie van deze doelstelling.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Administratief medewerker (m/v)
voor maandag, woensdag en vrijdag, werktijden van 08.OO uur tot 17.OO uur

De functie bestaat uit diverse administratieve taken zoals:
- Facturering;
- Boekhouding;
- Debiteurenadministratie.

Daarnaast het afhandelen van de post en e-mail verkeer, bediening
van de telefooncentrale, receptie [ontvangst en doorverwijzing van klanten
en leveranciers), logistiek [transport, verzendklaar maken) on diverse,
wisselende taken van allerlei aard.

Voor deze functie is het van groot belang dat u:
- Om kunt gaan met vertrouwelijke informatie;
- Nauwkeurig en accuraat bent;
- Zelfstandig kunt werken en initiatieven neemt;
- Makkelijk kunt schakelen tussen diverse werkzaamheden;
- Goede beheersing hebt van boekhoudkundige software en Office van Microsoft;
- Kennis van de Engelse, Franse en Duitse taal.

Interesse?
Spreekt bovenstaande omschrijving u aan en bent u bovendien; klantvriendelijk, representatief,
flexibel en stressbestendig reageer dan binnen 14 dagen.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan:
mevrouw S. Groosman, Molenenk 5a, 7255 AX Hengelo Gld.

E-mailen mag uiteraard ook:
siivia@reigersuspension.com

Voor meer info over ons bedrijf surf naar:
www. reigersuspension, com

TWEETALIG
ONDERWIJS

V O O R L I C H 1 I N G S M I D D A G

ISENDOORNCOLLEGE
ZONDAG 8 MAART 2009

Van 15.00 tot 17.00 uur, Lage Weide l in Warnsveld

Graag van tevoren schriftelijk of telefonisch opgeven.
Lage Weide l, 7231 NN Warnsveld. Tel: 0575 468520

Contactpersoon: mevrouw M. ter Horst, afdelingsleider tto
E-mailadres: hrs@isendoorn.nl

I S E N D O O R N C O L L E G E
k. . rkool, . .«•••[>.p v..r ( l)vw., ( t ) k lvo in v.b.-t

INFO@ISENDOORN.NL WWW.ISENDOORN.NL

Autoschade Service
Roelofs De Achterhoek

tel. 0314 - 622046 - fax. 0314 - 622027

info@autoschadezelhem.nl
www.autoschadezelhem.nl

Hondenschool
Konsequent

Start weer met cursussen.
Interesse?

Kom 7 maart a.s.
om 15.00 uur naar Toldijk

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

Of kijk op:
www.konsequent.nl
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Broers op de pedalen voor
spierziekte duchenne

De broers Frans Nijenhuis (Lochem) en Peter Nijenhuis (Vorden) gaan in
september 2009 één van de grootste uitdagingen aan die er is voor moun-
tainbikers: Duchenne Heroes. Deze sponsortocht, die van 13 t/m 19 sep-
tember 2009 voor de 4e keer plaatsvindt duurt 7 dagen waarin maar liefst
700 kilometer overbrugd moet worden via etappes door 4 landen. Alle
deelnemers, er zijn 400 startbewijzen, gaan deze zware tocht aan voor
maar één doel: zoveel mogelijk geld bijeen brengen om baanbrekend on-
derzoek naar Duchene spierdystrofie mogelijk te maken. De tocht in 2008
heeft l miljoen Euro opgebracht.

Het fietsen op de mountainbike is
voor beide broers een grote hobby. Zij
zijn dan ook al jaren vaste deelnemers
van de veldtoertochten in de verre re
gio. Tijdens één van die toertochten
hoorden zij van Duchenne Heroes.
Thuis werd de website van Duchenne
Heroes (www.duchenneheroes.nl) op-
gezocht en ze waren gelijk onder de
indruk van de verhalen en foto's. Het
doel, om je als gezond persoon in te
zetten voor diegene die dat niet kun-
nen, sprak de beide broers gelijk aan.
Helemaal als je dat kan doen door
middel van je hobby. Als voorberei-
ding op deze tocht wordt deelgeno-
men aan vele veldtoertochten en wor-
den veel kilometers op de racefiets ge-
maakt. Ook nemen ze deel aan een cli-
nic van Thijs Al (meervoudig Neder-
lands Kampioen mountainbiken) om
de fijne kneepjes van het mountainbi-
ken te leren.

Route
Duchenne Heroes 2009 start opnieuw
in het gastvrije plaatsje Wiltz in
Luxemburg en gaat via de Belgische Ar-

dennen en de Duits-Belgische grens
naar Nederlands Limburg. De Arden-
nen staan bekend om uitdagende
mountainbikeroutes. Deze dagen zul-
len zwaar en technisch zijn. De dagaf-
standen in dit gebied liggen op 90 km
per dag. Via het mooie Limburgse land-
schap, fietsen de helden via het mijn-
weg gebied en opnieuw een stukje
Duitsland, richting het Rijk van Nijme-
gen. Ook hier zijn een paar flinke heu-
vels te nemen en wordt er een stevig be-
roep gedaan op het uithoudingsvermo-
gen van de deelnemers. De dagafstan-
den lopen op naar 110 km per dag. De
laatste dag eindigt met nog pittige en
technische routes. Het gehele Duchen-
ne Heroes peloton komt gezamenlijk
in de finishplaats Nijmegen aan.

Sponsoring
Om deel te kunnen nemen aan de Du-
chenne Heroes dient iedere deelne-
mer een minimum bedrag van 2500
euro aan sponsorgeld in te leggen.
Maar voor dit goede doel betekent: hoe
meer geld, hoe beter! Mensen, bedrij-
ven, instellingen, scholen, iedereen

kan meestrijden tegen Duchenne door
de beide broers Nijenhuis te sponso-
ren. Sponsors kunnen zelf bepalen
hoeveel zij per dag willen bijdragen.

Initiatief
Duchene Heroes is een initiatief van
het EMO Foundation in samenwer-
king met Duchenne Parents Project.
Zoals de naam al doet vermoeden is
het project opgestart door ouders van
kinderen die lijden aan de ziekte van
Duchenne. Duchenne spierdystrofie is
een ernstige, erfelijke ziekte die vrij-
wel alleen bij jongens voorkomt. Door
de ziekte neemt de kracht van alle
spieren en dus ook van het hart, steeds
meer af. In ons land hebben ongeveer
800 jongens deze ziekte, die niet te
voorkomen en ook niet te genezen is.
Hooguit de helft wordt 30 jaar, maar
velen halen de 20 niet. Mountainbi-
ken zit er voor deze jongens niet in,
daarom doen de Duchenne Heroes dat
voor hen! Inmiddels hebben al bedrij-
ven en particulieren hun spontane
medewerking toegezegd om de bak-
ker uit Lochem en de restauratie-tim-
merman uit Vorden te ondersteunen.

Voor diegene die die ook een steentje
bij willen dragen kunnen via de websi-
te www.atbteamnijenhuis.nl contact
opnemen met Peter of Frans. Ook
rechtstreeks via de site www.duchen-
neheroes.nl is aanmelding voor spon-
soring mogelijk via de linkTeam Nijen-
huis (Vorden-Lochem).

AquaCell Waterontharder
Hard leidingwater is de oorzaak van kalkafzetting op sanitair, keramiek,
leidingen en chroom. Door het gebruik van een waterontharder zijn deze
problemen er niet meer. De familie Van Hese uit Steenderen schafte zich
een AquaCell Waterontharder aan. Ze zijn daar zeer tevreden over.

De familie Van Hese woonde lang in
Den Haag en kwam via Warnsveld en
Zutphen naar Steenderen, nu bijna
eenjaar geleden. "We hebben het huis
flink verbouwd en veel vernieuwd.
Maar de kalk hing binnen een paar da-
gen aan de douchekop," zegt Hans van
Hese. "In het andere huis hadden we
dat nooit," vult zijn vrouw aan.

In zijn zoektocht ontdekte hij dat de
hardheid van het water in Steenderen
best hoog was. Hij zocht op het inter-
net naar geschikte apparatuur voor
zijn woning. "Er zijn veel aanbieders
op dit terrein," vertelt hij hierover.
"Maar er vielen er al snel een paar
weg. Dat was echt gebakken lucht."

Van Hese zocht zelf contact met de fir-
ma AquaCell. "En het contact was pri-
ma, geen wildwest verhalen," lacht
hij. "Ze lieten informatie achter om
rustig te oriënteren, dat beviel ons
goed. Het is tenslotte een behoorlijke
investering." De totale kosten zijn af-
hankelijk van of het apparaat, waar
geen elektronica inzit, zelf wordt

geïnstalleerd. De familie Van Hese
heeft het systeem echter door Aqua-
combi laten installeren, voor een vast
tarief. "Daar wordt de complete instal-
latie voor verzorgd. Geen gedoe over
wat het zou gaan kosten, dat was van
te voren helder."

Het apparaat is niet te groot -ongeveer
zo groot als een computerkast- en
werd bij de familie Van Hese onder de
vloer geplaatst. "We hadden net alles
klaar en er niet over nagedacht dat er
nog een apparaat in de meterkast bij
moest," vervolgt de heer Van Hese.
"Maar de installateur zei dat het ook
onder de vloer kon. 'Meneer, dat gaat
helemaal goed komen'. Enige nadeel
wat je hebt is het vervangen van de
zoutblokken, daarvoor moet je zelf
ook onder de vloer. Maar dat is maar
een paar keer per jaar."

Het installeren is perfect verlopen. "En
het werkt meteen," vertelt mevrouw
Van Hese. "Je hoeft niet eerst te wach-
ten of het iets doet." Bij het zachte wa-
ter moet er wel om gedacht worden

minimaal (af)wasmiddel te gebruiken.
Het schuimt anders enorm.
"Water wat niet onthard is, geeft kalk-
afzetting op sanitair, keramiek, leidin-
gen en chroom," legt Van Hese uit. Het
gaat dus om het schoonmaakgemak,
maar ook om de duurzaamheid van
de apparatuur. "Het is voor de huid be-
ter en na het douchen spoel je de te-
gels even af met koud water en het is
schoon," vult mevrouw Van Hese aan.
"Ik kan het vooral zien aan de water-
koker. Eerder moest ik dat elke maand
ontkalken. Dat heb ik sinds het appa-
raat er is, niet meer gedaan."

Het systeem bestaat uit twee harscilin-
ders, waar het water doorheen loopt.
De kalk (calcium en magnesium)
wordt in de aanwezige hars opgeno-
men. Als een cilinder verzadigd is, zal
deze regenereren: de AquaCell Water-
ontharder voert met de zoutoplossing
de afvalstoffen via een afvoer weg.

"Je kunt het lezen, ze kunnen het je
vertellen, ze kunnen het op de site zet-
ten, ze kunnen het je beloven, maar je
moet het zelf ervaren," besluit Hans
van Hese. "Maar het heeft daadwerke-
lijk effect."
Meer informatie: www.aquacell.nl
of bel naar (088) 98 99 100.

Ierse nacht 7 maart bij
De Bierkaai Baak
(B)IERLAND LIEFHEBBERS
OPGELET!
Het is weer zover...,met Saint Patrick
in het verschiet, staat de maan weer
goed om een olderwetse Irish Night te
vieren in Partycafé De Bierkaai Baak.
De Top-band is deze avond The Old

Firm. De bierkranen staan op scherp,
want ook deze keer zal de Kilkenny en
Guinness weer door de Boakse Bekke
stromen en omdat achterhoekers de
"Ieren" van Nederland zijn gaat het
door tot in de kleine uurtjes, dus kom
op tied, want Full=Full!.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Rode Kruis

Tijdens de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van de
afdeling Bronckhorst van Het Nederlandse Rode Kruis in De Brink te
Zelhem wenste voorzitter, mevr. Ria Dohmen de aanwezigen een goed en
gezond 2009 toe en de hoop dat het goede werk van het Nederlandse
Rode Kruis in de afdeling nog lang door mocht gaan.

Ook dit jaar waren er weer jubilaris-
sen. In totaal konden 16 Rode Kruis
vrijwilligers worden gehuldigd, waar-
uit blijkt dat velen al jarenlang trouw
vrijwilliger zijn bij het Nederlandse
Rode Kruis. De jubilarissen ontvingen
een oorkonde, een medaille of een
gesp en een bos bloemen. Mevr. Louise
Telman werd postuum gehuldigd, zij
overleed eind 2008.

De jubilarissen van dit jaar zijn Anita
Rutgers, Minetta Hobbelman, Anne-
miek van de Sterren, Jopie Vos, Ineke
Weijers, Bea van Zadelhoff, Nanda Da-
les, Theo Rietman, Janine Garretsen
en Mientje Meijerink allen 10 jaar.

Mientje Meijerink, HenrTT Seesink,
Louise Telman, 20 jaar. Elly Eelderink
en Ria Dohmen, 30 jaar vrijwilliger.

Start Maandag 2 maart

Bronckhorster
Stratenschiettoemooi
met 68 teams

Er werd volop geoefend op de trainingsavond.

Veel deelnemers aan het 30e
Bronckhorster Stratenschiettoer-
nooi maakten woensdag 18 februa-
ri gebruik om te oefenen met
luchtgeweren bij de organiserende
schietvereniging Willem Teil. Vrij-
willigers van Willem Teil waren
aanwezig om te helpen en om vra-
gen te beantwoorden.

Maandag 2 maart om 19.30 uur is de
start van het toernooi waar 68 teams,
één team meer dan vorig jaar, aan
meedoen. De teams zijn verdeeld in

een damesklasse (13) en twee heren-
klasse (55). De kampioen 'individueel'
komt uit de deelnemende teams of
van personen die zich persoonlijk heb-
ben aangemeld. De wedstrijden wor-
den verschoten op 2, 3, 4, 9, 10 en 11
maart. De finales zijn op 23, 24, en 25
maart.

Het schietevenement wordt gehouden
in de accommodatie van SV Willem
Teil op het sportpark in Hengelo. Voor
meer informatie: (06) 48 96 83 39 oi
bst@svwillemtell-hgld.nl
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Bronckhorster bijenavond

Staand vanaf links: André, Alex, Roy, Cas, Wessel en Sjaak. Onder vanaf links: ]oes, Ste/an, Jasper en Robin. Op de foto ontbreekt wegens
ziekte Pim Otten.

De teleurstelling bij de jongens
was groot, toen in december bleek
dat de najaarscompetitie op het
veld niet werd afgemaakt.

De kans op het kampioenschap ging
daarmee verloren.
Deze frustratie hebben ze in de zaal-
competitie van zich afgespeeld en on-

geslagen werden ze vorige week zater-
dag kampioen.
Jongens proficiat met het behaalde
succes!

Ster Real Madrid werkte nauw samen met Hengelose auteur

Fred Diks wil scoren met boek over
Rafael van der Vaart

Auteur Fred Diks interviewt Rafael van der Vaart.

Fans van de Voetbalsterrenserie hoeven niet langer geduld te hebben. Het
nieuwste boek van de Hengelose kinderboekenschrijver Fred Diks over de
kleurrijke international Rafael van der Vaart is eindelijk uit.

Na de succesvolle delen over de voet-
balhelden Klaas-Jan Huntelaar, Demy
de Zeeuw, John Heitinga en Wesley
Sneijder is deel 5 met in de hoofdrol
de beroemde middenvelder van Real
Madrid vanaf maandag 16 februari
verschenen.
Achter de schermen is de Alkmaarse
uitgeverij Kluitman nu druk bezig om
een jonge talentvolle international te
strikken voor deel 6 van de Voetbal-
sterrenserie, die wederom door Diks
geschreven zal worden.
"De boeken slaan goed aan bij het le-
zerspubliek", lichtte Fred Diks toe. "Er
staan veel kleurenfoto's in met prach-
tige verhalen en de moderne vormge-
ving zorgt voor een professionele uit-
straling. De gedreven redacteur Rob-

bert Hak heeft met zijn team keihard
gewerkt om er wederom een prachtig
boek van te maken." De Hengelose
duizendpoot is dan ook waanzinnig
trots op het eindresultaat.
"Een groot deel van zijn jeugd bracht
Rafael van der Vaart door op het woon-
wagenkamp. Daar was hij hele dagen
aan het voetballen. Als kleuter be-
heerste hij al allerlei voetbaltrucs",
verklapte Diks een klein deel van de
inhoud van het boek. De auteur reisde
zelfs een week naar Madrid af om Van
der Vaart uitvoerig te kunnen intervie-
wen. "De medewerking van de inter-
national en zijn familie was optimaal.
Toen ik met het vliegtuig in Madrid
aankwam, belde Rafael me op om te
horen hoe de reis was verlopen. Hij

toonde zich erg betrokken. Mijn erva-
ring met de internationals is dat ieder-
een het erg leuk vindt dat er een Voet-
balsterrenboek met hun levensverhaal
verschijnt. Fans identificeren zich
door het lezen van het boek snel met
hun idool. Gelukkig blijken er niet al-
leen jeugdige lezers te zijn, maar ook
veel volwassen voetballiefhebbers ko-
pen de boeken".
Diks is niet bang dat Van der Vaart,
doordat hij regelmatig wisselspeler is
bij Real Madrid, in de vergetelheid
raakt. "Rafael behoort tot een van de
beste en meest ervaren spelers van Ne-
derland met een excellente techniek.
Het zal me niets verbazen dat hij bin-
nenkort gewoon weer een basisplaats
heeft en de sterren van de hemel gaat
voetballen, ook in Oranje. Zijn boeien-
de levensverhaal zal iedereen aanspre-
ken". Aangezien de speler in Spaanse
dienst alleen voor bliksembezoekjes
naar Nederland komt, zal hij tijdens
zijn eigen Rafael van der Vaart-straat-
voetbaltoernooi, half juni, in Bever-
wijk het voetbalboek onder grote be-
langstelling van de landelijke pers
overhandigd krijgen. Naast het boek
over Van der Vaart, komt er ook een
nieuwe Koen Kampioen uit. De titel is
'Avontuur bij FC Top.'
In totaal zijn er nu al tien boeken over
de jonge voetbalheld verschenen en ze
blijken allemaal een bestseller te wor-
den. Onlangs werd Fred Diks tijdens
een feestelijke bijeenkomst in Den
Bosch gehuldigd vanwege het feit dat
er al meer dan 150.000 boeken van
Koen Kampioen waren verkocht.
Tevens komt de bekende Alkmaarse
uitgeverij uit met een nieuw deel in de
Kameleon junior-serie. Ook van het
boek 'Het raadsel van de Poldervaart',
waardoor de teller van Fred Diks voor-
lopig op dertig boeken staat, heeft de
Hengeloër hoge verwachtingen. "Ik
verwacht dat er dit jaar speciale be-
langstelling komt voor alles wat met
de Kameleon heeft te maken, want
het is in 2009 precies honderd jaar ge
leden dat de eerste schrijver van de Ka-
meleon, Hotze de Roos werd geboren".

Op donderdag 12 maart organise-
ren de gezamenlijke bijenvereni-
gingen weer hun traditionele
'Bronckhorster bijenavond' in par-
tycentrum Langeler te Hengelo.

De verenigingen van Zelhem, Steende-
ren, Wichmond-Vorden en Hengelo
hebben ditmaal sprekers uit eigen ge-
lederen bereid gevonden om iets te
vertellen. De te behandelen onderwer-

pen zijn: de grootimkerij, wassmelte-
rij, koninginnenteelt en ziektebestrij-
ding.
Bijenhouden is weer helemaal 'in'. Er
is een groeiende belangstelling voor
de imkerij en de Bronckhorster imkers
staan klaar om aspirant imkers in te
wijden in de wondere wereld van de
honingbijen.
De Bronckhorster bijenavond is ook
toegankelijk voor niet-leden.

Nationale trialcompetitie 2009
start in Zelhem

Op zondag l maart bijt de ZAMC de spits af met de organisatie van de Ie
ONK trial, meetellend voor het seizoen 2009. Het unieke trialterrein 'de
Langenberg* wordt weer omgetoverd tot een echte trial-arena. Veel hinder-
nissen zijn 'op de schop' genomen, enkele nieuwe zijn gecreëerd, hetgeen
weer een pittige gevecht zal opleveren voor de ca. 60 deelnemers.

Al vanaf 1976 worden in Zelhem trial-
wedstrijden voor het Open Nederlands
Kampioenschap verreden, soms zelfs
twee wedstrijden per jaar. Dit maakt
dat komend weekeinde de 35e ONK
wedstrijd ooit, door de ZAMC wordt
georganiseerd. Aan kennis en ervaring
van de organisator zal het dus zeker
niet liggen.

DE LANGENBERG
Het trialterrein 'de Langenberg' aan
de Korenweg is in binnen- en buiten-
land bekend. De ZAMC heeft het tota-
le gebied, sinds dat het terrein defini-
tief in het bestemmingsplan is opge-
nomen, een ware metamorfose laten
ondergaan. Om de vele hindernissen,
die vaak uit enorme betonblokken be-
staan, te overmeesteren is heel wat
moed van de deelnemers nodig. De
hellingen zijn vaak glibberig en de
boomstammen maken het nog moei-
lijker. De waterval die enkele jaren ge-
leden gebouwd werd, heeft al menig
rijder in vertwijfeling gebracht. Op het
benedenterrein bij het clubhuis heb-
ben graafmachines zich uitgeleefd in
het creëren van de moeilijkste hinder-
nissen. De deelnemers weten wel on-
geveer wat hun te wachten staat.

VERRASSINGEN VERWACHT
Voorspellingen over een winnaar zijn
dit keer moeilijk te geven. Trial groot-
heden van enkele jaren geleden zijn er
niet meer bij. Alex van der Broek heeft
zich met succes gespecialiseerd in en-
duro en rallysport, Marco Reit rijdt
nog maar enkele wedstrijden per jaar.
Peter van der Sluis, de kampioen van
vorig jaar, heeft te kennen gegeven dat
zijn prioriteit verschuift naar de endu-
rosport en de kampioen van 2007 Pie
ter Goertz verkiest deelname aan de
Duitse competitie. Een nieuwe gene
ratie rijders staat echter te trappelen
om aanspraak te maken op de troon.
Ewoud Lalkens uit Emmen moet daar-
voor de stijgende lijn van de laatste
twee jaar doortrekken en dat zal zeker
niet zonder slag of stoot gaan, omdat
er enkele jonge talenten gepromo-
veerd zijn naar de hoogste categorie.
Vooral van de jeugdige Randy Kestjens

wordt zelfs zoveel verwacht dat hij om •*
de overwinning zal kunnen strijden.
Maar naast Nederlandse talenten ver-
schijnen ook regelmatig deelnemers
uit België en Duitsland aan de start
voor het Open Nederlands kampioen-
schap. Dat maakt het nog mooier en
nog minder voorspelbaar. Het zal dus
een open strijd gaan worden met on-
getwijfeld een sterke winnaar.

DE SUBTOP
Bij de Euro/Nationalen is het zo moge-
lijk nog moeilijker om een winnaar te
voorspellen. Ook hier veel nieuwe na-
men aan de start van deze eerste wed-
strijd. Deze klasse is duidelijk de kweek-
vijver voor het nieuwe talent, veel ambi-
tie, veel vechtlust. Hierin zal bijvoor-
beeld ZAMC-lid Michel van Tilburg uit ^
Doetinchem zich willen bewijzen. Vo-
rig j aar werd hij Nederlands kampioen
in de Spoitklasse. Er mag dus heel wat
van hem verwacht worden. In deze
klasse zal Valerie Rooke uit Arnhem
meerijden en willen laten zien dat ze
als dame ook haar 'mannetje' staat. De
Spoitklasse A en B zijn eigenlijk recre-
anten categorieën, maar daarom niet
minder interessant. Oké, de gemiddel-
de leeftijd ligt wat hoger, maar dat wil
niets zeggen over het fanatisme waar- ~?-
mee gereden wordt. Ook hier enkele
ZAMC leden aan de start. Interessant
zal zijn of Susan Lusink uit Ulft in het
spoor kan blijven van haar vader Erik.

DE WEDSTRIJD
'Zelhem' is altijd een echte publieks-
wedstrijd. De vele bezoekers staan met
hun neus boven op de wedstrijd en "•»'
kunnen alles op de voet volgens. Score-
borden informeren daarbij duidelijk
over de stand van zaken. Voor de deel-
nemers is deze eerste wedstrijd een
must, voor het publiek een aanrader.
De wedstrijden beginnen om 10.00
uur en gaan door tot ongeveer 16.00
uur. Er worden vier ronden van elk 10
non stops (hindernissen) gereden.
Voor het publiek zijn er ruime par-
keerfaciliteiten, de gratis is toegang en
de wedstrijd met de catering doen de
rest. Nadere informatie vindt u op de **
website www.zamc.nl
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'Creëer je droomtuin dagen'
bij Weulen Kranenbarg in Vorden
groot succes!

13 en 14 februari jl. organiseerde tuinspeciaalzaak Weulen Kranenbarg in
Vorden voor de tweede keer 'Creëer je droomtuin dagen'. Particulieren die
hun tuin aan willen leggen of veranderen, konden bij het bedrijf terecht
om een gratis en vrijblijvende tuinschets te laten maken door een profes-
sioneel tuinontwerper.

De animo voor 'Creëer je droomtuin
dagen' bleek overweldigend. Heel veel
particulieren hebben een schets mee
naar huis genomen. De reacties van de
consumenten waren positief.
Mede door de grote animo en de leuke
reacties heeft Weulen Kranenbarg sa-
men met de tuinontwerpers van de er-
kende hoveniersbedrijven besloten ie-
dere zaterdag een schetsservice aan te

bieden. Elke week zal één tuinontwer-
per van de deelnemende hoveniersbe-
drijven aanwezig zijn om een schets te
maken.

De deelnemende hoveniersbedrijven
zijn: Hoveniersbedrij f Eco-care Loek
Gorris in Zutphen, Hoveniersbedrijf
Haneveld in Laren (Gld.), Hoveniersbe-
drijf Kettelerij in Vorden, Hoveniersbe-

drijf Piek Zweverink in Zutphen, Hove-
niersbedrijf Gebr. Rijneveld in Spanke
ren, Wenneker Hoveniers in Humme
lo en Harry de Winkel Sierbestrating
Tuinaanleg Tuinonderhoud in Epse.
Wanneer men gebruik willen maken
van de service, dient men wel tijdig
van te voren een afspraak te maken.
Het maken van een schets duurt ge-
middeld namelijk drie kwartier.

Weulen Kranenbarg Tuin en Erf B.V,
Ruurloseweg 45a, Vorden,
tel. (0575) 55 12 17.
email inib@weulenkranenbarg.nl
www.weulenkranenbarg.nl

Rondom de Hessenweg (79)
Ten westen van het dorp Laag-Keppel is voor de toenmalige eigenaar van
de Keppelsche IJ/ergieterij een woonhuis gebouwd. Dit in de bocht van de
huidige Rijksweg gelegen 'Oude huis van Aberson' had destijds huisnum-
mer B 49. Op deze foto vanvoor 1964 is het verdwenen koetshuis nog te
zien.Op latere momenten in de geschiedenis noemden mensen deze wo-
ning ook wel: Hogehuis of Jodenhuis. Over de relatie met de oude ijzergie-
terij en de aan het woonhuis nog aanwezige 'gietijzeren getuigen' komen
we later nog eens terug. In deze aflevering willen we een beeld proberen
te schetsen van de geschiedenis van dit huis in de Tweede Wereldoorlog.

hi de voormalige gemeente Hummelo
en Keppel was destijds een Kibboets.
Deze had de status van Hachsj ara-cen-
trum. Dat wil zeggen dat de oudere
jeugd na voltooiing van de opleiding
de mogelijkheid kreeg naar Palestina
te emigreren. Met een zogenaamd Pa-
lestina-certificaat kregen ze toegang
tot het Britse mandaatgebied Palesti-
aa. Palestina viel immers, sinds het
einde van de Eerste Wereldoorlog en
de ineenstorting van het Ottomaanse
Rijk, onder Brits bestuur.

Aan de emigratie naar Palestina
kwam echter in 1941 een eind toen
Adolf Hitler de Joden verbood de be
pette gebieden te verlaten. Ook voor de
fel Hummelo en Keppel werkende jon-
geren kwam daarmee een einde aan
4ie droom. Want op 24 juni 1942 heeft
ée Commissaris der Provincie Gelder-
land zijn burgemeesters aangeschre
ven met het verzoek een lijst samen te
stellen met alle in hun gemeente
woonachtige Joodse inwoners. Burge
meester Cordes antwoordde hem per
brief op 14 juli 1942 met: Anbei beëh-
re ich mich Innen mit zu teilen, dasz
ich heute eine Liste mit 39 in dieser
Gemeinde wohnhafte jüdische Perso-
nen an die Zentralstelle für jüdische
Auswanderung in Amsterdam einge
sandt habe'. Met deze brief begint het
einde van de meeste in de gemeente

woonachtige Joden. Het merendeel
van deze Joodse mensen woonden op
het adres B 49 en deden werkervaring
op als landarbeiders en dienstmeiden
bij diverse gezinnen en bedrijven in de
gemeente. Dat deze jonge mensen in
die jaren een plek in de gemeenschap
gevonden hadden blijkt wel uit brie
ven van burgemeester Cordes aan de
heersende macht waarin hij, op ver-
zoek van meerdere landbouwers, al-
lerhande pogingen onderneemt om
de Joodse inwoners te behouden voor
de gemeente. Het heeft echter niet
mogen baten.

De tot de Kibboets behorende jonge
ren zijn ingevolge de beschikking van
29 maart 1943 'gedwongen geëvacu-
eerd' naar het concentratiekamp
Vught. Vanuit Vught zijn ze via Wes-
terbork op transport gezet naar de
Duitse vernietigingskampen.

De meeste kwamen om in Sobibor en
Auschwitz. Slechts enkelen overleef-
den de kampen. In aflevering 61 van
deze rubriek hebben we melding ge
maakt van een werkgroep, die bezig is
met een zoektocht naar meer gege-
vens en verhalen van het RWK (Rijks
Werk Kamp) Wittebrink en de realise
ring van een blijvende herinnering
aan de Joodse inwoners van de voor-
malige gemeente Hummelo en Kep-

pel. Deze groep zou ook graag in con-
tact willen komen met mensen, die
nog iets weten van deze Kibboets.
Waar en voor welke gezinnen en be
drijven hebben deze tot de Kibboets
behorende jongeren gewerkt? Wie
kan er wat meer vertellen over de acti-
viteiten in en rondom het 'Oude huis
van Aberson'? Wat is er in z'n alge
meenheid nog bekend over (onderge
doken) Joodse mensen en wie heeft er
informatie over de Keppelse huisarts
Belinfante, die op 13 mei 1940 zelf-
moord pleegde?

Weet u een antwoord op deze vragen,
dan kunt dit doorgeven aan de coördi-
nator van de werkgroep, de heer Karl
Lusink, Strengscheveld 29, 6996 DK
Drempt, telefoon: 0313-473461 E-mail:
karl.lusink@wanadoo.nl. Wilt u reage
ren op deze rubriek of wilt u ook een
oude foto uit de gemeente Bronck-
horst met een verhaal beschikbaar
stellen, stuur of mail deze dan naar
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te
Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Lezing over de geschiedenis
van de Marken
Job Teeuwen is op donderdag 5
maart te gast bij Vereniging Bo-
menbelang in Vorden. Als kenner
van de Achterhoekse natuur- en
cultuurgeschiedenis zal hij een
boeiende lezing met beelden hou-
den over de ontstaansgeschiedenis
van de marken in onze streek.

Als voorlopers van de gemeentebestu-
ren waren de marken van grote in-
vloed op het plattelandsleven van alle-
dag .Hun invloed moeten we niet ba-
gatelliseren.
Hoewel er aanwijzingen zijn dat de
eerste marken rond de eeuwwisseling
van de 13e naar de 14e eeuw ontston-

den, waren verreweg de meeste van
latere datum, na het jaar 1500. Aan-
vankelijk begonnen als beschermer
van landbouwbelangen, gingen ze
zich al gauw met veel meer andere
zaken bemoeien. Denk daarbij aan het
onderhoud van kerken, aan het onder-
houd van wegen en dijken, aan de ar-
menzorg en aan de benoeming van
schoolmeesters.
Deze lezing toont de oorzaak en be-
lang van het ontstaan van de marken
tot hun opheffing rond 1840/1850.
Iedereen is welkom op donderdag-
avond 5 maart in de tuinzaal van Ho-
tel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
De toegang is gratis.

Waltzen Raven' op
podium live@Ideaal.org

Woensdagavond 25 februari speelt
•Waltzen Raven' tussen 20.00 en
22.00 uur live in het programma-
1 i ve@Ideaal.org live vanuit Café/Zaal
De Mallemolen in Zelhem.

Ze schrijven zelf over de band: Hier
bunt wi'j dan. Waltzen Raven uut de
Achterhook in goede en in slechte tie
de. Nao ech wal, wi'j bestoat nog
steeds.Die Raven... Ze bunt veural op
weg met 'n eigen gebastelden Theater-
truck. Achterhook Spektakel op toer
met Stoltenborg, Zwarten Crosscher
en Roofraaf, un Spölgrei Duvelken uut
ne Deusken, moar dan duuzend keer
zo groot. Et spektakel van de Raven ge-
at terugge in de tied en röp sowal Wo-
dan as Thor an.
De muziek wordt omschreven als 'Ach-
terhoekfolk', 'Boerenblues', 'Drama-
Dialect' of'Theaterrock'. De band is er
zelf nog niet echt uit hoe het ge
noemd zou moeten worden, maar
vindt dat ook niet zo belangrijk. Ze

spelen gewoon en laten het etikette
ren over aan de muziekjourjrülisten.

Elke week wordt er een andere band of
artiest uitgenodigd en nemen de pre
sentatoren het verleden, heden en de
toekomstplannen van de gasten door.
Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse nummers live tijdens het pro-
gramma. Kortom het programma
live@ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en
als springplank dienen voor nieuw ta-
lent. De uitzendingen van live@Ide-
aal.org zijn vrij toegankelijk voor pu-
bliek, iedereen wordt in de gelegen-
heid gesteld de uitzending bij te wo-
nen, of te beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@Ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Keltisch spiritualiteit
Een oud geloof met perspectieven voor de toekomst
Onder deze titel neemt ds. Aleida
Blanken u op 26 februari mee 'op
reis' door Ierland, op zoek naar
sporen van heiligen en heilige
plaatsen. Aan de hand van beelden
van een bezoek aan Ierland in 2008
hoort u over Saint Patrick (5e eeuw)
en vele 'collega's' van hem.

In Ierland ligt de bakermat van het
christelijk geloof dat naar de Lage lan-
den kwam, ooit met Willibrord en
Bonifatius. De tradities en belevingen
van de oude Kelten zijn nog te herken-
nen in de wijze van geloven, in een
heel eigen spiritualiteit en kunstuitin-
gen. In en vanuit de beroemde ge
meenschap lona Community (op het

gelijknamige eilandje bij Schotland)
wordt dit levend gehouden, met
prachtige liederen en liturgie én in so-
ciale betrokkenheid. Er spreekt een
ondogmatisch en optimistisch geloof
uit en een groot respect voor de schep-
ping. Deze wijze van geloven is niet
voorbij en versteend, maar biedt toe
komst. Deze avond wordt aangeboden
door de werkgroep Vorming en Toe
rusting van de gezamenlijke kerken in
Hengelo Gld. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom in Ons Huis,
Beukenlaan 2 in Hengelo Gld., op don-
derdag 26 februari om 20.00 uur. De
toegang is gratis en een vrije gift is
mogelijk. Contactpersoon: ds. Aleida
Blanken, tel. (0575) 46 12 24.

RONDOM DE HESSENWEG

Voetbal
SOCII, PROGRAMMA l MAART SHE 6 - Socii 3
Wolfersveen l - Socii l Socii 4- SCS 2
Zelhem 3 - Socii 2 PAX 8 - Socii 5
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DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

VAN VELE TOP/WERKEN WAND- EN VLOERTEGELS
GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

DE BESTE KWALITEIT TEGELS,
TEGEN DE LAAGSTE PRIJS

Betting & Ressing OPEN:
Teqels - Natuursteen ma t/m do 8-°° - 1 8 °°uur

vrij. 08.00-21.00 uur
za. 9.00- 16.00 uur
Den Sliem 85 Groenlo
Tel. 0544 - 466811

WWW.bettingrCSSing.nl verkoop@bettingressing .nl

Voorjaarshow bij.....

mode

OP WOENSDAG 11 MAART
ie show:
10.00 uur
2e show:
13.30 uur
3e show:
15.30 uur

1884 Jubileum actie 2009
Ter gelegenheid van het jubileum ontvangt u in de
maand maart bij uw aankoop "mode-cheques"
cadeau. Deze cheques hebben een waarde van 10%
van uw aankoopbedrag. In de maand mei kunt u de
"mode-cheques" besteden.

U bent van harte uitgenodigd.

Langeler Mode Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 4612 35

WEEKBLAD

CONTACT Nu ook op internet! Dus kijk snel op

www.contact .n l

NU MET 3 JAAR RENTE
QASHQAI
VISIA VANAF € 22.3OO

•Airconditioning
• Radio CD speler
• ABS met EBD
• NBAS (Nissan Brake Assist)
• Radio/CD met Bluetooth
• All Mode 4x4 (optie)

Brandstofgebruik binnen/buiten bebouwde kom/
gecombineerd 4.8 1/100 km tot 11 1/100 km.
Gecombineerde CO., emissie 146 gr/km tot 208 gr/km.

QASHQAJ+2
OPTIMA VANAF € 27.8OO

• 7 zitplaatsen
• Panoramisch glazen dak en privacy glas
• 6 airbags
• Radio/CD met Bluetooth
• 17 inch lichtmetalen velgen
• All Mode 4x4 (optie)

Brandstofgebruik binnen/buiten bebouwde kom/
gecombineerd 5.0 1/100 km tot 11.4 1/100 km.
Gecombineerde CCX, emissie 149 gr/km tot 209 gr/km.

Finanderingsvoorwaarden 0% renteactie:
•Aanbieding loopt vanaf 1 januari tot 31 maart 2009
• 0% financiering is geldig voor de Qashqai en
de Qashqai+2

• Een gefinancierd bedrag tot € 10.000
• Looptijd van maximaal 36 maanden

HERWERS
www.herwers.nl

DOETINCHEM
HENGELO (GLD)
ZEVENAAR

Edisonstraat 79
Kruisbergseweg 8
Amperestraat 6

0314 - 33 30 55
0575 - 46 22 44
0316-529320 SHIFT the way you move

Consumenlenadvtespnjs mcl- BTW en BPW en excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Vraag de dealer naar de voorwaarden. Afgebeelde versie kan afwijken van standaardurtvoenng. Wijzigingen voorbehouden.
| Nissan Nederland. APK for life. Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte Nissan ontvangt u levenslang gratie APK. Vraag ernaar in onze showroom of kijk op www.apkforlife.nl. Ki|k op www.nisaan-acties.com voor alle acties.
D* aanbieding i» geldig vanaf 01-01-Ot t/m 31-OJ-O*. Na dai» actlapartod* te d> (landaard rent* w*ar 11,9H. Het prospectus (disclaimer) kunt u vinden op www.nfs.nl. Rentewir/igingen en drukfouten voorbehouden.

Opening vanaf 27 februari 9.00 uur

S C H O E I ) f l l O D E H E R I I I I i n S
s c H o t ' n m o n i U O D R 0 1 H E L E r H m i L i e

Kom en kijk in onze nieuwe winkel
voor de meest complete schoenenzaak

midden in het toirt van Groenlo!

s
schoenen maak je kans

op een

QUICKASOFSHIR

Wij verlote r
1 PAAR LUMBERJACK

en
. PAAR RED

KINDERSCHOENEN

GAASTRA
BADHANDDOEK

Beltrumsestraat 34
7141 AM Groenlo

Tel.(0544)46139.;

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

tel: 0314-622267
fax:0314-620066

Bemiddeling

melkquotum
varkensrechten
pluimveerechten

Frans Evers

Wittobnnkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314335745
F O314 37 81 68
M 06 51 28 95 89
E info«''.'fr;« iï;<.'vcrs.com
www.transevers.com
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JONKER JOOST
IX: l (Tcnde van de Kattenbelt

24
Tekst: Arjen van Gijssel

Tekeningen: Erik-|an Holleman

Met een vochtige doek dept Agnes voorzichtig het hoofd
van haar zoon, die rillend op haar schoot ligt. -
- Moeder, waarom ben ik niet moedig? Agnes kijkt verrast
naar (oost. - Maar j i j bent toch een kranige jonker?
loost schudt zijn hoofd. — Ik ben altijd bang geweest voor
wolven. Om nu te horen dat Reint Berenschot door wolven
is aangevallen..brrr.

Moeder Agnes denkt even na, en fluistert dan:
- Toen jij een peuter was, hebben je broer Jacob en jij

een eng avontuur meegemaakt. We waren op reis van
huize Nettelhorst naar kasteel Roderlo en zijn toen door
een roedel wolven aangevallen. Ze hadden schreeuwende

honger, want ze lieten zich door niets afschrikken.
Ik verstopte jou en |acob vlug onder een deken.
Eén wolf sprong er bovenop.

loost duikt diep bij zijn moeder weg. Agnes streelt door
zijn haar. — Het waren Marlens en je vader die toen met
stok en zwaard de wolf hebben verjaagd.
-- Heb ik daarom een likteken op mijn rug, moeder?
Agnes knikt.
-- We hebben het er nooit meer met jou en |acob over
gehad. Maar hier komt jouw angst voor wolven vandaan.
Joost knikt. — Ik droomde al vaak over een vaag gevecht.
Dat wordt me nu wel duidelijk.

Herwers Hyundai is
Excellent Dealer Hyundai 2009
Beste Hyundai-deolers van Nederland bekendgemaakt

/os Herwers van Henvers Hyundai ontvangt uit handen van Managing Director van Hyundai-importeur Greenib Car b.v. Hans Kwaad
(rechts) en Sales Director Peter Jorna (links) de Hyundai Excellent Dealer Award 2009.

Herwers Hyundai heeft de Hyundai Excellent Dealer Award 2009 in de
wacht gesleept. Herwers Hyundai voldoet daarmee aan de strenge eisen
van dit hoogste kwaliteitsniveau binnen de Hyundai-organisatie. Jos Her-
wers ontving de prijs deze week uit handen van Hans Kwaad, Managing Di-
rector van Hyundai-importeur Greenib Car b.v. en Sales Director Peter Jor-
na, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel New York in Rotterdam.

Wij zorgen er nauwgezet voor dat on-
ze service van hoog niveau is en ook
blijft. Want een goede relatie met de
klant is van levensbelang. Dat was al-
tijd al zo, maar in deze crisistijd telt
dit dubbel en dwars', vertelt Jos Her-
wers, die zeer blij is met het behaalde
resultaat en de bijbehorende Award.
'Alleen door een goede band met de
klant kun je misverstanden voorko-
men en daarmee zorg je dat hij of zij
tevreden de showroom verlaat. Be
trouwbaarheid is de sleutel tot succes.'
'Bovendien hebben we in onze regio
een goede naam en reputatie', ver-
volgt Jos Herwers. 'Iedereen die Her-
wers Hyundai kent, weet dat klantte
vredenheid, een goede service en

maatwerk onze sterke punten zijn. We
hebben oog en aandacht voor de klant
en zijn duidelijk in onze diensten.
Hiermee willen wij onaangename ver-
rassingen voor onze klanten voorko-
men. De titel Hyundai Excellent Dea-
ler is een teken van waardering voor
ons team. Het betekent dat we ons
werk op de juiste manier aanpakken',
besluit Jos Herwers.
Ieder jaar beloont importeur Greenib
Car dealers die goede resultaten heb-
ben behaald en hun klanten meer dan
tevreden hebben gesteld met de titel
Hyundai Excellent Dealer. Elke dealer
van Hyundai kan deze titel behalen.
Het bedrijf komt daarvoor in aanmer-
king als er goede resultaten zijn be-

haald op alle fronten.Daarnaast is het
van belang dat de dealer zich op het
gebied van klantvriendelijkheid en
service heeft onderscheiden. Hierbij
wordt scherp gelet op het oordeel van
de consument. Daarom vraagt Hyun-
dai klanten om de dealers door mid-
del van een enquête te beoordelen.
Hun mening is van groot belang om-
dat de praktijk heeft aangetoond dat
een bedrijf dat goed scoort bij zijn re
laties, dikwijls ook zeer goede ver-
koopresultaten boekt. Volgens de dea-
lers is het kwaliteitsprogramma waar-
devol, omdat ze hierdoor worden ge
stimuleerd hun organisatie op het ge
bied van service en kwaliteit nog ver-
der te verbeteren.
De dealers die de felbegeerde titel in
de wacht hebben gesleept, leveren
doorlopend goede prestaties op het ge
bied van klanttevredenheid, betrouw-
baarheid en service. Daarmee hebben
ze de Excellent Dealer Award 2009
dubbel en dwars verdiend.

Wat is: A. Helleg:
Nijdig, kwaad. "Zo helleg as ne bandrekkel." (kettinghond)

B. Veraltereerd:
Van streek, verbouwereerd. "Jan was stomp veraltereerd too-t-e
thoes kwam."

C. Zundeg:
Meelijwekkend. "Zee dat keerltjes is: wat kik-e zundeg."

Tiende KunstZondagVorden

Zondag 8 maart a.s. openen vier galeries en zeven ateliers in Vorden hun
deuren voor de eerste KunstZondagVorden. Het betreft hier een klein
jubileum, want het is de tiende KunstZondagVorden die wordt georga-
niseerd. De eerste vond plaats op 10 december 2006!

Bij Bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3,
eii bij de VW zijn nu al informatiebla-
den verkrijgbaar waarop een korte be-
schrijving met foto van de getoonde
kunstwerken en een plattegrond van
alle locaties in het centrum en buiten-
gebied van Vorden staan. Op deze zon-
dag zijn de deelnemende ateliers en ga-
leries te herkennen aan de KZV-vlag en
ook daar kunt u het informatieblad
meenemen. Op vrijwel alle locaties zijn
de kunstenaars aanwezig om met u in
gesprek te gaan. Het aanbod is zeer ge
varieerd: van animatiefilms tot schilde-
rijen, van glasobjecten tot foto's, van
abstracte beelden tot organische kunst
en natuurlijk 3D-design. Neemt u vast
een kijkje op de website: www.kunst-
zondagvorden.nl; daar kunt u ook het
informatieblad downloaden.

IN DE SCHIJNWERPER
Elke kunstzondag staat een deelne-
mer in de schijnwerper, ditmaal Meta
van Arkel die in haar atelier aan de
Willem Alexanderlaan 16 haar foto's
met de titel: 'De schoonheid van het
verval' exposeert. Over het thema van
haar werk zegt zij: "Mijn streven is het
in onbruik geraakte, de afgestorven
materie, de schijnbaar nutteloze din-
gen hun verhaal te laten doen om zo
de schoonheid en de betekenis van de
vergankelijkheid zichtbaar te maken".

Bij het fotograferen ensceneert zij
niets, zij vindt haar objecten op afgele-
gen plaatsen en laat de lichtval het
moment van vastleggen bepalen.
Meta van Arkel (1947) begon in 1983 te
fotograferen. Ze volgde workshops bij
Marrie Bot, Eva Rubinstein en Duane
Michals. Van 1985-1988 studeerde zij
fotografie aan de Rijksakademie van
Beeldende Kunsten in Amsterdam. In
1987 ontving zij de aanmoedigings-
prijs Fotografie van het Amsterdams
fonds voor de Kunst.
Haar foto's zijn veelvuldig geëxpo-
seerd in o.a. het Canon Image Centre,
Amsterdam; Galerie Pennings, Eind-
hoven; Fotogalerie Objectief, Ensche-
de; Galerie Jansen en Kooy, Warken.
Publicaties verschenen in de tijdschrif-
ten FOTO en Camera Austria. Zij foto-
grafeerde langere periodes in India,
Frankrijk en St. Petersburg. Na haar
verhuizing van Amsterdam naar Vor-
den waren en zijn het landschap rond-
om Vorden onderwerp van haar foto-
grafie, zoals tuinen (de Wiersse, het
Suderas), beelden van Floris Brasser,
interieurs van o.a. het Hoetink, het
Selsham, de Pastorieweg en de boerde-
rij van Klaas Schotsman.
De volgende KZV kan men op 24 mei
a.s. tegemoet zien. Deze zondag valt
samen met de. laatste dag van
KunstlODaagseBronckhorst.



Doe VACATURE-AANBOD IN UW REGIO
IJzevoorde

Ben jij onze nieuwe

fdjtrainer
die tenminste 1 uur per week beschikbaar is
Heb je interesse en/of wil je graag meer informatie? Kijk op onze
website: www.GZVHarveld.nl/vacature of neem contact op met de
voorzitter van de zwemcommissie: zwemsecretariaat@gzvmarveld.nl

CAMPING

NATUURLIJK GEZELLIG!

Camping Kom-es-an (Hengelo gld.) zoekt:

• creatieve en enthousiaste medewerkers (va. 15 jaar)
Voor het animatieteam. Je werkt met Hemelvaart & Pinksteren en in de zomervakantie.

• medewerkers voor de horeca (va. 16 jaar)
Van l-04 t/m 31 -10 in weekenden en schoolvakanties.

Reageren kan via e-mail: informatie@kom-es-an.nl

o.v.v. animatieteam of horecapersoneel.

"Huize Sonnevanck" is een particuliere woonzorgvoorziening voor de
oudere zorgvrager. Wij zijn een grote tegenhanger van de reguliere
ouderen zorg. Bij ons wonen 9 bewoners in een grote villa in het
centrum van Hengelo.

Wij zoeken op korte termijn ter versterking van ons team:

• Twee zieken- / bejaardenverzorgsters (niveau 3)
Voor 12 a 20 uur per week

• Een Helpende (niveau 2)
Voor 12 a 20 uur per week

Uw schriftelijke reactie met persoonlijke gegevens wordt vertrouwelijk
behandeld en kunt u richten aan:

"Huize Sonnevanck" t.a.v. mevrouw M.R.H. Woltering
Bleekstraat 5, 7255 XZ Hengelo

Agrec Zelle BV verricht het onderhoud op golfcomplex 't Zelle te Hengelo (Gld). Het totale com-
plex is 95 ha groot en omvat een schitterende 18-holes baan, een 9-holes par-3 baan, uitgebreide
oefenfaciliteiten en een dubhuis met golfshop. De golfbaan heeft de NGF A-status en wordt
bespeeld door leden van Golfclub 't Zelle en greenfeeërs.

Agrec Zelle BV is op zoek naar een enthousiaste ambitieuze greenkeeper (M/V) met
technische kennis:

Tbken:
• als lid van het onderhoudsteam, bestaande uit totaal 4 greenkeepers en een hoofdgreenkeeper,

verrichten van alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden;
• technisch onderhoud verrichten aan onze machines;
• verantwoordelijkheid dragen voor duurzaam baan- en groenbeheer.

Vereisten:
• technisch inzicht en machine gevoel, bij voorkeur ervaring met technisch onderhoud;
• een afgeronde opleiding tot greenkeeper danwei de bereidheid deze opleiding te gaan volgen;
• bereidheid tot het eventueel volgen van opleidingen voor de benodigde licenties;
• interesse in de golfsport;

Wij bieden:
• een uitdagende baan, eventueel op full-time basis, met veel afwisseling in een mooie omgeving

op een golfcomplex met ambities;
• goede arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Hoveniers.

Tevens zoeken wij een vakantie-/weekendhulp (m/v) voor alle voorkomende
werkzaamheden op het golfcomplex.

Een sollicitatie met korte motivatie en CV ontvangen wij graag z.s.m.
Schriftelijk aan: Agrec Zelle BV t.a.v.: G.van Dorth tot Medler,
Sarinkdijk 21,7255 MS Hengelo (Gld.) of per e-mail aan: vandorth@planet.nl

Landgoed Zette

Wolbrink Nederland B.V.
inVorden
Ijzersterk in het vervaardigen van maatwerk

Wolbrink Nederland B.V. in Vorden maakt diverse
producten voor verschillende bedrijven, zoals stal
lenbouw en stalinrichtiiigen maar ook complete
trappen, (cel)deuren, cabinebouw, machinebouw en
staakoiistruct iewerk. Daarnaast vervaardigen zij af
wateringssystemen, die goed passen in de omge-
ving, zoals in Groen I o -zijn deze vervaardigd van
messing- en in de moderne stad Almere -roestvrij
staal. "Het liefst maken we dingen die niet stan-
daard zijn, dat heeft de voorkeur," legt Toby Rouwen
uit. "Omdat we hier de ruimte, de machines en een
eigen stralerij en s puiterij hebben. Productiewerk
gaat veelal naar het buitenland. Het 'maken van en
kelstuks producten zal niet zo gauw ons land verla-
ten."

Wolbrink startte in 1972
in Baak, in een schuurtje
achter het huis van de
toenmalige eigenaar de
heer Wolbrink. 'We ko-
men oorspronkelijk uit de
agrarische sector, de var-
kenshouderij, waarvoor
bijbehorende systemen
werden vervaardigd. We
deden ook al zaken in het
buitenland, zoals Tsjechië
en stonden er verbaasd
van hoeveel verstand die
mensen hadden van com-
putergestuurde installa-
ties. Dat was ook de reden
dat we mensen uit dat
soort landen goed vonden
passen bij onze projecten,"
vertelt de heer Rouwen.
'Toen de veehouderij min-
der werd, zochten we naar
andere bedrijfstakken."
Het bedrijf verhuisde via
een oude slachterij in Vor-
den, naar de Industrieweg
10 en kwam tenslotte op
de Industrieweg 8 (voor-
malig Ten Have) terecht,
nu tien jaar geleden. De
heer Rouwen is vijftien
jaar de directeur.
'We hebben een basis van
vijftien vaste medewer-
kers en een basis van een
aantal EuroPlanit mede-
werkers," vertelt Bas Rou-
wen. "Er zijn er, die een
aantal jaren blijven, een
beetje Nederlands leren
en landgenoten die nieuw
komen, aan de hand ne-
men. Het is een welkome
aanvulling."
Het bedrijf werkt voorna-
melijk projectmatig. "Dat
kan betekenen dat we pe-
riodes veel werk hebben
en periodes waarin we
minder werk hebben.
Door werknemers aan te
nemen via EuroPlanit
kunnen we de arbeidspie-
ken beter oplossen," legt
directeur Toby Rouwen de
gang van zaken uit. 'Voor
dat speciale werk in de
metaal hebben we men-
sen nodig die wat beter ge-
schoold zijn, zoals Slowa-
ken en Tsjechen." EuroPla-
nit levert dit personeel en

verzorgt de huisvesting.
'Wij hoeven alleen voor
het werk te zorgen. Een
uitzendorganisatie is erg
makkelijk
De projecten duren veelal
drie tot zes maanden,
waarbij de medewerkers
zelfstandig aan het werk
gaan. 'Vaak werken ze
twee aan twee. Ze kunnen
makkelijker onderling sa-
menwerken, want ze spre-
ken geen Nederlands."
Op dit moment wordt veel
werk verricht voor rijksin-
richtingen, tbs-klinieken,
gerechtsgebouwen en al-
les wat met beveiliging te
maken heeft, in heel Ne-
derland, van Den Helder
tot Maastricht. "Het is spe-
cialistisch werk en er ko-
men bijvoorbeeld voor cel-
deuren steeds meer eisen
op het gebied van
(brandveiligheid. Installa-
tie en onderhoud van deze
producten wordt door ons
VGA gecertificeerd perso-
neel uitgevoerd."
Wolbrink blijft werken
met de buitenlandse Euro-
Planit specialisten. "Ze
werken volgens tekening
en dat doen ze goed, die
passen goed bij ons," aldus
Bas. "Bovendien zijn ze zo
ver van huis, dat ze bereid
zijn om ook in de weeken-
den te werken. Ze komen
hier om meer te verdienen
dan in hun thuisland. Ze
hebben contact met het
thuisfront via laptop en
webcam."
EuroPlanit is een Uitzend-
onderneming, een full-ser-
vice specialist, die vooral
technisch personeel kan
leveren. Zij hebben drie
vestigingen, in Vorden,
Hengelo O. en in Slowa-
kije. Zij bieden hun klan-
ten goed geschoold tech-
nisch personeel.

Wolbrink Nederland B.V.
Vorden, Ijzersterk Maat-
werk, Industrieweg 8,
7251 JT Vorden,
www.ij zersterkmaat-
werk.nl.

OP ZOEK NAAR
ÉCHTE VAKMENSEN?!

EUROPLANIT
D C D C / I W P / : / sniFNPERSONEELSDIENSTEN

CAD TEKENAAR/CONSTRUCTEUR DOETINCHEM

Werkzaamheden
Vanuit een tekening het zelfstandig kunnen vervaardigen
van technische producten. Met behulp van moderne 3D-
software construeert u matrijzen. U werkt zelfstandig aan
een matrijs en begeleidt deze van ontwerp tot en met de
uitlevering.

Functie-eisen
* Mbo niveau
* Enkele jaren ervaring
* Flexibele en teamgerichte instelling

CNC FREZER/PROGRAMMEUR DOETINCHEM

Werkzaamheden
U freest matrijsdelen en programmeert deze zelfstandig aan
de machine vanaf tekening en/of u programmeert m.b.v 2D
en 3D CAM software. Het besturingssysteem op de machine
is Heidenhain-530

Functie-eisen
* LTS / MTS niveau
* Enkele jaren ervaring
* Kwaliteitsbewuste, flexibele en teamgerichte instelling

ERVAREN METSELAAR ACHTERHOEK

Werkzaamheden
Het maken van mooie staaltjes van restauratiewerk,
hardsteen, zandsteen en lood. Het normale metselwerk
komt ook voor.

Functie-eisen
* Aantal jaren ervaring

ALLROUND TIMMERMAN ACHTERHOEK

Werkzaamheden
Je zult werkzaamheden uitvoeren op diverse (kleinere)
bouwprojecten.

Functie-eisen
* Afgeronde opleiding tot timmerman
* Enige ervaring met allround timmerwerk
* In het bezit van een rijbewijs
* Bij voorkeur enige ervarig met machinaal houtbewerken

ELECTRO MONTEURS DOETINCHEM

Werkzaamheden
Paneelbouwer voor industriële toepassingen

Functie-eisen
* LBO-electro/electronica niveau
* Ervaring in panelenbouw voor industiële machines,

affiniteit met electronica
* MBO- electro/electronica niveau door opleiding of

ervaring

PLAATWERKERS EN LASSERS DOETINCHEM

Werkzaamheden
Verwerken van dunne plaatwerkdelen

Functie-eisen
* LBO/MBO metaaltechniek niveau
* Brede interesse in het gehele proces
* Affiniteit zich te ontwikkelen tot CNC Laser-Pons of Kant

specialist.

uitzenden • detachering • papil • werving & selectie • executive search

Euro Planit Personeelsdiensten
Netwerkweg 5, 7251 KVVorden

© 0 5 7 5 5 5 5 5 1 8
Stuur uw reactie naar: werk^eppd.nl

www.europlanit.nl
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Alléén donderdag t/m zondag

Naar de dierentuin
av voor €2.50!

***

v

Page toiletpapier
zacht & sterk of dubbellang,
voordeelpak 16-32 rollen

,

Mona pudding
alle soorten,
beker H50-500 ml/gram

Italiaanse Deegwaren
a alle soorten, 2 zakken a 500 gram naar

keuze 2
actie-kiloprijs 1.-

Cherrytomaten
schaal 250 gram
actie-kiloprijs 2.- 1^*5

Nog 5 weken lang gratis spaarzegels
bij elke €15: aan boodschappen en
diverse actieproducten

••Exclusief betaald en uit te keren statiegeld en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzejels, slijterij artikelen.
zulgellrtgenvoedinj van 0-6 maanden, geneesmiddelen, postzegels, loten, telefoon- en strippenkaarten en boeken).

De aanbiedingen zijn geldig van donderdag 26 februari t/m zondag l maart 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en/of
uitverkocht voorbehouden. Voor alle aanbiedingen geldt OP-OP.

www.superdeboer.nl

Knorr
wereldgerechten
alle soorten, voor 2-3 personen,
3 pakken naar keuze

Magere
Runderriblappen
v00rdeelpok

Graag gedaan.
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