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Ze verheugt zich er enorm op om de
collectie damesmode aan de inwoners
van het acht kastelendorp en hopelijk

ook daarbuiten, te kunnen presente-
ren. Tegelijkertijd de hoop uitspre-
kend dat de winkelpanden tegenover
haar in de straat weer snel open gaan.
Vanwege een plotseling uitslaande
brand moesten de panden begin vorig
jaar worden gesloten en staan ze nog
steeds leeg. Ellen: ’Dit is natuurlijk
voor de gehele straat geen goede
zaak.Wanneer de winkels weer open
gaan, geeft dat natuurlijk voor de ge-
hele Burgemeester Galleestraat een
betere uitstraling’, zo zegt ze. De gebo-
ren en getogen Bathmense en tegen-
woordig inwoonster van Ruurlo, heeft
er in het verleden nooit bij stil ge-
staan, dat ze ooit nog eens een eigen
winkel zou gaan runnen. Ellen: ‘Ik heb
na mijn schoolopleiding gekozen voor
het vak van verpleegster. Eerst een
poos in het Gooi, toen weer terug naar
Bathmen waar ik in de thuiszorg heb
gewerkt. Hartstikke leuke baan en he-
le fijne collega’s. Ik kreeg echter meer
en meer last van mijn rug. Zo erg zelfs
dat de doktoren mij adviseerden met
mijn werk te stoppen. Dat was best wel
moeilijk, twintig jaar in de verpleging
en de zorg en dan mag je dat werk
niet meer doen. Mijn partner Marc (sa-
lesdirector bij een Amerikaans bedrijf)
zei toen ‘dan ga je toch wat anders

doen’. Een nieuwe uitdaging dat leek
mij trouwens zelf ook wel. Via een
relntegratieproject ben ik toen een
cursus mode- adviseur gaan volgen.
Om de cursus met succes te kunnen
afronden was ik verplicht om stage te
lopen. Dat kon hier in Vorden bij Mar-
jan Raanhuis van ONYX Mode. Daar
heb ik veel ervaring opgedaan. Ik ben
ook regelmatig met Marjan naar de in-
koopbeurs geweest. In totaal heb ik
hier bijna twee jaar gewerkt en ken ik
intussen al heel veel klanten. Toen
Marjan Raanhuis vanwege privé-om-
standigheden besloot om de zaak te
verkopen, vroeg ze mij of ik belang-
stelling had om de zaak over te ne-
men. Marc heeft toen eerst een busi-
nessplan gemaakt. Dat zag er goed uit.
Voor mij (eigenlijk voor ons) een reden
om de stap tot ‘zelfstandig onderne-
mer’ te wagen. Ik heb via het inkoop-
centrum van diverse vertegenwoordi-
gers, over bepaalde merken, veel infor-
matie verkregen.. Dus gooi ik mij nu
maar voor de leeuwen’, zo zegt Ellen
Muileman. De nieuwe eigenaresse
steekt niet onder stoelen of banken
dat haar werkzaamheden in de verple-
ging en zorg haar veel hebben geleerd.
Ellen: ‘Ik ben zeer sociaal voelend en
kan heel goed naar andere mensen
luisteren’. Moeder Gerrie tussendoor:
‘Schrijf maar op dat Ellen van mij een
tien krijgt voor het omgaan met men-
sen’, waarvan acte. Ellen zelf, lachend
om de woorden van haar moeder, ver-
volgt: ‘Ik ben creatief in het bedenken
van nieuwe ideeën, zeg maar altijd ‘in’
voor veranderingen. Ik wil dan ook re-
gelmatig de collectie vernieuwen’, zo
zegt ze. Haar bedoeling is een collectie
te presenteren voor de ‘klassiek spor-
tief modebewuste sportieve vrouw’.
Nee, geen kinderkleding. Ik richt mij
uitsluitend op de damesmode. Voor
hen een breed assortiment jasjes, broe-

Ellen Muileman nieuwe eigenaresse ONYX Mode

'Assortiment voor de klassiek 
sportief modebewuste vrouw'

Het leek vorige week wel een dameskransje, drie vrouwen, vrolijk kwebbe-
lend en lachen met elkaar. Echter de schijn bedroog een beetje wat er
werd door de dames hard gewerkt om het pand ONYX Mode aan de Bur-
gemeester Galleestraat voor de opening (officieel op 1 maart), pico bello
in orde te maken. De nieuwe eigenaresse Ellen Muileman kreeg tijdens
een aantal hectische dagen voorafgaande, hulp van moeder Gerrie die
poetste en boende dat het een lieve lust was. Ook van de partij achternicht
Gea, afkomstig uit Ter Apel. Toen deze Gea daar in het ‘hoge noorden’
hoorde dat Ellen in Vorden een modezaak begon, riep ze spontaan ‘hart-
stikke leuk meid, dan kom ik naar je toe om te schilderen en te verven’. En
met plezier, zo bleek overduidelijk, toen zij op de bovenste trede van de
trap staande, de verfkwast op een professionele manier ‘gelikt’ over de
muur liet glijden! Ellen Muileman was zelf druk doende om alvast de rek-
ken met kleding (netjes in plastic verpakt) in de winkel te plaatsen.

Ellen met de voorjaarsmode.

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
7 maart is voorbereid door vrouwen uit
Guyana. Guyana ligt in het noordoos-
ten van Zuid-Amerika. Bijna de helft
van de bevolking is protestant, een
klein deel rooms-katholiek en een deel
belijdt het hindoelsme en de islam. Veel
aandacht is er voor preventieve gezond-
heidszorg. Guyana neemt ook deel aan
Aids en HIV projecten. Het Nederlands
Comité heeft gekozen voor de volgend
projecten: 1. Project van Eunice Belle in
Pomeroon. Voorlichting over Aids en
HIV aan jongeren van 15-24 jaar en hun
ouders. 2. The Salvation Army George-
town Feeding Programme. Het doel van
dit Leger des Heils project is het ver-
strekken van maaltijden aan kinderen,
vrouwen en ouderen met een laag inko-
men. 3. Ruimveldt Children's Home (Su-
rinaams Bijbelgenootschap). Dit is het
jeugdproject. Aids wezen en kinderen
van ouders met aids worden opgevan-
gen en krijgen les in een klein schoolge-
bouwtje. Zie ook onze website:
www.wereldgebedsdag.nl. De viering in
Vorden zal zijn in de gereformeerde
kerk om 19.30 uur met medewerking
van het vrouwenensemble ITE,MISSA
EST. Orgelbegeleiding Hr. C. van Dussel-
dorp. Ook zal Wereldwinkel Vorden
present zijn met produkten uit Guyana.
De weeksluiting in de Wehme geeft ook
aandacht aan Wereldgebedsdag.

Wereldgebedsdag
De jaarlijkse Wereldgebedsdag
wordt gehouden op vrijdag 7
maart. Het thema zal zijn: Wijsheid
en inzicht.

ken, rokken, blouses, truien, vesten
noem maar op’. Met de merken Stro-
ke, The Barn, Sãopaulo, de betere kwa-
liteiten probeert ze de cliënten met
een wat bredere beurs te bereiken.
Voor de vrouwen met een ‘smallere’
beurs heeft ze bijvoorbeeld merken als
Opus, Yaya en Angels. 

Ellen: ’Alles omvattend een assorti-
ment voor elck wat wils’. Ik ga ook sa-
menwerken met Annelies van La Vie,
de winkel hiernaast. Zij verkoopt siera-
den die weer uitstekend passen bij de
kleding die ik verkoop en andersom
verwijst zij de klanten weer naar mijn
zaak’, zo zegt Ellen Muileman die met
de opening van haar ONYX Mode,
haar hobby’s (paardrijden, wandelen
met de hond Baloe en spelen op de
klarinet bij de muziekverenging Ad-
vendo uit Lochem) even voor een paar
dagen op een laag pitje moet zetten’!

Op zaterdag 8 maart a.s. wegens veel
succes, is er bij cafe Uenk op de Nieuw-
stad 13, te Vorden, weer een gezellige
Hollandse Avond. De livemuziek
wordt verzorgd door het trio 'Zie Zo.
Entree gratis.

Hollandse Avond

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

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

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

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zonda g26 novDeze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

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

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

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Vieux of
Jonge Jenever

Liter | ADVIESPRIJS 12.49/11.99

FLORYN

9.99
Mitra Slijterij

Sander Pardijs
Dorpsstraat 16 • 7251 BB Vorden

Tel. 0575 554264

Kilo Schnitzels  

€ 5.99
Aardbeien

€ 0.99
Heineken

€ 7.99 
Deze week speciaal voor u!

Alleen bij:
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

Van uw
oude trouwring
maken wij een

modern sieraad.
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur

0575-550725

�De Wereldwinkel heeft
weer een nieuwe collectie
o.a.: Paas-kippen en hanen;
andere beesten van hout, ke-
ramiek en metaal.

�Lekker in uw vel? Herbalife
uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69.

�Te koop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

Dagmenu’s
27 februari t/m 4 maart 2008 

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

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

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

Woensdag 27 februari  
Tomatensoep/Babi pangang met Bami en atjasalade
en pindasaus.

Donderdag 28 februari 
Zuricher Geschnetseltes van kip met rösti aardappelen
en groente/griesmeelpudding met slagroom.

Vrijdag 29 februari
Bruine Bonensoep/Visspies de rotonde met
knoflooksaus, rijst en rauwkostsalade.

Zaterdag 1 maart
Kipsaté met pindasaus, frieten en groente/IJs
met slagroom (alleen ophalen).

Maandag 3 maart Gesloten.

Dinsdag 4 maart 
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/IJs
met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�TTe koop: Elektr. Fornuis
Pelgrim, zgan, ca. 1 jr. ge-
bruikt. € 200,=. Tel. 556413.

�Gevraagd: Huish. Hulp 4
uur p/w. Tel. 556413 (Med-
ler).

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

�Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 maart 10.00 uur ZWO-Viering, 4de zondag 40-
dagentijd.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 maart 10.00 uur ZWO-viering

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 maart 10.00 uur Hr. R. Baauw

R.K. Kerk Vorden
Zondag 2 maart 10.00 uur Viering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 1 maart geen Viering, zondag 2 maart 10.00 uur
Woord- en communieviering herenkoor

Tandarts
1 / 2  maart R. C. Boersma, Vorden tel 0575  55 1908

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

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

Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; infovorden@bi-
blotheekwestachterhoek.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 huis-
dieren. 

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Uw laminaat
laten leggen voor

€ 5,50 p.m2,

LOCHEM 
PARKET 
06-40687276

�GEZOCHT: goed adres
voor 2 poezen, 10 en 13 jr.
ivm emigratie. Kunnen evt.
apart. Tel. 0575-555990

�Gevraagd: huishoudelijke
hulp voor 3 uur per week,
liefst 's morgens. tel: 0575 -
55 21 73

�Kledingbeurs voor tieners
en volwassenen. Nummer-
verkoop: maandag 3 maart
van 9.00-10.00 uur (150 nrs.)
en van 18.30.-19.30 uur (100
nrs.) à € 1,50 (20 stickers).
OP=OP! Verkoop lente- en
zomerkleding, schoenen,
tassen en sieraden op vrijdag
7 maart van 18.30-21.30 uur
en op zaterdag 8 maart van
9.30.-11.30 uur. Locatie:
Nutsgebouw, Breegraven 1
in Warnsveld (vlakbij de
kerk). Voor meer info: tel.
570260/525733/529173.

�Veilingcommissie Vorden
houdt weer een Veiling: Op
zaterdag 8 maart a.s. In rest.
De Herberg aanvang 19.00
uur. Kijkuren van 14.00 tot
17.30 uur. De opbrengst is
voor de restauratie van de
Dorpskerk.

�Veilingcommissie Vorden
houdt weer een Veiling: Op
zaterdag 8 maart a.s. In rest.
De Herberg aanvang 19.00
uur. Kijkuren van 14.00 tot
17.30 uur. De opbrengst is
voor de restauratie van de
Dorpskerk.

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

�Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90

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

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

�Te huur multifunctionele
ruimte op begane grond van
ca. 140 m2 te Hengelo (gld),
Beatrixlaan 4, geschikt voor
diverse doeleinden, therapie
praktijk, kantoor functie, etc.
Voor meer info ceesvan-
rijn@aquamarijn.nl of bel tus-
sen 27 en 28 februari
0629294444. Aanvaarding in
overleg

�Open huis voor workshops.
Paas- en voorjaarsdecoraties
en diverse huis en tuindeco-
raties. Zondag 2 maart van
11.00 tot 16.00 uur. M. Fre-
deriks, Wiendelsweg 1, Keij-
enborg. Tel. 0575-463442.

�VrouwenWerkgroep-
Bronckhorst organiseert 8
maart a.s. voor Wereldvrou-
wendag in zaal "den Bremer"
in Toldijk Cabaretgroep
"Hutspot" voor alle vrouwen
uit de gemeente BRONCK-
HORST aanvang 13.30 en-
tree gratis!!!!

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

Het voorjaar komt eraan 
we zetten de bloemetjes buiten

Vlaai v/d week

Zwitserseroomvlaai 
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,65

Weekend-knaller

Slagroomsoesjes 10 st. € 3,50

Brood van de maand

Waddenmeerkoren € 2,10
meergranenbrood zonder 

koemelk en soja-eiwit



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

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

Vleeswarenkoopje

Gegrilde kipfilet
bij 150 g GRATIS 100 g Waldorfsalade

Special

Toscaanse kipfilet 100 gram € 1.60

Maaltijdidee

Macaroni 500 gram € 2.98

Keurslagerkoopje

Hacheepakket
500 gram vlees met uien en kruiden € 5.50

Tip van uw keurslager

Verse worst
grof of fijn 500 gram € 3.49

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Het Hacheepakket is 
een koud kunstje”

Deze week maken we het u wel heel eenvoudig. Ons Keurslagerkoopje
is namelijk het hacheepakket bestaande uit 500 gram hacheevlees met

uien en kruiden. Hachee bereiden is een fluitje van een cent. 
Wij vertellen u graag hoe, daar draaien wij onze hand niet voor om. 

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. (0575) 55 32 80
of (06) 51 10 69 55

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land.

Na een leven vol liefde, goedheid en hartelijkheid
voor ons en allen die haar dierbaar waren, hebben
wij na vele fijne jaren van samenzijn, met verdriet
afscheid moeten nemen van onze zorgzame moeder
en oma

Reintje Ruiterkamp-Dimmendaal

weduwe van Gerrit Jan Ruiterkamp

op de leeftijd van 81 jaar.

Didam: Ans en Ap Steenblik-Ruiterkamp
Cindy en Jürgen
Anouk en Bram

Hengelo Gld.: Gerrit en Marian 
Ruiterkamp-Stapelbroek

Richard en Rina
Mariska en Sebastian
Ilona
Sabrina

Vorden: Gerdien en Theo 
Schotsman-Ruiterkamp

Jorrit
Wieteke

Hengelo Gld.: René Ruiterkamp

Hengelo Gld.: Gerlanda en Theo 
Zweverink-Ruiterkamp

Jochem en Sandra
Sabine
Wouter

21 februari 2008 

Correspondentieadres:
Sarinkdijk 7,  7255 MS Hengelo Gld.

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben op
dinsdag 26 februari te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Na nachten vol met mooie dromen
over wanneer de baby nu zou komen
is het dan eindelijk zover.
Hoera! Mijn broertje is er!

Dennis
Hij is geboren op 20 februari 2008,
weegt 5090 gram en is 54 cm lang.

Dibora, Ard en Jacco 
Kettelerij-Smeenge

Almenseweg 26
7251 HR Vorden

Gelukkig en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Anouk
Jacoba

Hendrika
Everdina

20 februari 2008
Bert-Jan en Coby 
Hammers-Weenink

Lankhorsterstraat 19
7234 ST Wichmond
tel: 0575 - 44 15 85

Een warme handdruk……
Een meelevende blik in veler ogen……
Een bemoedigend woord……

Dat is wat wij ervaren hebben tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

Hendrik  Tjoonk

Daarvoor willen wij u hartelijk danken.

Namens ons allen,
W.J. Tjoonk – Vriezen

Vorden, februari 2008

Verdrietig zijn wij om het overlijden van mijn lieve
schoonzus en onze tante

Reintje Ruiterkamp-Dimmendaal

op de leeftijd van 81 jaar

Vorden: M.J. Ruiterkamp- Korenblik
Neven en nichten

welkom lieve

Jelmer
Jelmer is geboren op 21 februari 2008
weegt 4400 gram en is 55 cm lang

zoon en broertje van 
Frank, Anouk en Floris van Zeeburg

Insulindelaan 7, 7251  EJ Vorden
tel: 0575 - 552804

HOERA!
Senne heeft een broertje

Wiebe
21 februari 2008

Niek Schurink & Cindy Hazewinkel
Senne

Verlengde Kroezelaan 20
7261 BN Ruurlo Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de

aanwezigheid tijdens de begrafenis van onze vader,
opa en oude opa

Herman Groot Roessink

Ook hartelijk dank voor de vele mooie kaarten en
brieven.

Ineke en Derk Besselink-Groot Roessink
Henk en Gerrie Groot Roessink-Haverkamp

Verbaasd hè !!!!!

Maar toch is het waar
wij gaan trouwen

Thomas Kniewallner 
en
Wendie Vrieler

7 maart 2008

Onze receptie geven wij van 15.00 tot 18.00 uur
in Hotel Restaurant Bakker, Dorpsstraat 24, 7251
BB  Vorden.

Daarom is Bistro de Rotonde 7 maart gesloten.

Kadotip: we gaan op huwelijksreis!

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14

1948    -    2008

Woensdag 5 maart a.s. zijn

Gonny en Tienus Maalderink
60 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen, klein- en
achterkleinkinderen en familie te vieren.

Wij nodigen u van harte uit op onze receptie die
we houden van 15.00 uur tot 17.00 uur in „De Her-
berg”, Dorpsstraat 10 te Vorden.

de Bongerd 20
7251 CD  Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

De vele blijken van medeleven na het overlijden van

Karel Cornegoor

hebben ons zeer getroffen.

Al de uitingen van deelneming, persoonlijk schrijven
en uw aanwezigheid bij de uitvaartplechtigheid
waren voor ons een grote steun.

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Mede namens verdere familie:
G. Cornegoor-Peters

Vorden, februari 2008

STUNTPRIJS
vanaf € 749,-
���������	
��

Lochemseweg 2
7271 WD Borculo
Tel.: 0545 274521

www.ibiza-borculo.nl

INFRA ROOD
SAUNA’S



Voordat de bewoners de huurovereen-
komst tekenden en de sleutel ontvin-
gen, vond er nog een symbolische han-
deling plaats. Hans van der Linden
(voorzitter van de huurdersvereniging
HeVo en de heer en mevrouw Dijkman
(oud bewoners) sneden samen een
taart in de vorm van een sleutel aan.

Hiermee werd de eerste sleutel symbo-
lisch in gebruik genomen. Of beter ge-
zegd, genuttigd! 
De huurdersvereniging heeft de oud-
bewoners van de Molenweg intensief
begeleid bij onder andere het opstel-
len van een sociaal plan. Hierin zijn
bijvoorbeeld afspraken vastgelegd

over de herhuisvesting en verhuisver-
goedingen. 

Het nieuwbouwplan bestaat uit acht
ruime seniorenwoningen met alle
voorzieningen op de begane grond en
een tweede slaapkamer op de eerste
verdieping. ProWonen heeft veel aan-
dacht aan energiemaatregelen be-
steed. Zo zijn alle acht woningen voor-
zien van een warmteterugwininstalla-
tie en heeft elke woning een zonneboi-
ler in combinatie met een zonnepa-
neel op het dak.

Drie bewoners keren na twee jaar
terug op vertrouwde plek

Wooncorporatie ProWonen overhandigde op 21 februari de sleutel aan de
nieuwe bewoners van de Molenweg/Insulindelaan in Vorden. Onder de
acht bewoners bevinden zich drie oud-bewoners. Zij hebben ruim twee
jaar in een wisselwoning gewoond. Met de oplevering van deze acht wo-
ningen, komen er weer vijf huurwoningen vrij in Vorden. Douwe Draaisma (1953) is sinds 2003

bijzonder hoogleraar in de geschiede-
nis van de psychologie aan de Rijks-
universiteit Groningen, Heymans In-
stituut voor de Geschiedenis van de
Psychologie. In 2007-2008 bezet hij te-
vens de Sarton-leerstoel voor de ge-
schiedenis van de wetenschap aan de
Universiteit van Gent. 

Zijn publicaties en boeken, waarvoor
hij diverse prijzen kreeg, zijn in vele
talen vertaald. Hij heeft hiermee veel
bijgedragen aan de wetenschap van de

psychologie. Zijn boeken zijn populair
wetenschappelijk geschreven. De
Heimweefabriek is ook als luisterboek
verkrijgbaar vanaf 7 maart.

De Westerholtzaal van Kasteel Hack-
fort staat zondag 9 maart tot zijn be-
schikking en er worden veel belang-
stellenden verwacht. Kaarten kunnen
gereserveerd worden bij boekhandel
Bruna of bij de Openbare Bibliotheek
Vorden. Donateurs van St. Vrienden
Openbare Bibliotheek Vorden krijgen
korting op de entreeprijs.

Lezing Douwe Draaisma

Stichting Vrienden van de Bibliotheek Vorden heeft in samenwerking
met boekhandel Bruna Douwe Draaisma naar Vorden gehaald. Deze au-
teur, van Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, Ontregelde
geesten en De heimweefabriek (vanaf 7 maart), zal op 9 maart een lezing
houden over zijn werk. Dit sluit helemaal aan bij het thema van de Boe-
kenweek (van 11 tot 22 maart) 'Van oude menschen'.

Zij hebben 1,5 jaar assistentie verleend
in de lessen van de 5 tot 9 jarigen bij
de vereniging. Dit alles onder leiding
van een gediplomeerde gymnastiek-
leidster.  

De 4 assistenten kregen bij het begin
van hun praktijkopleiding een boek

met opdrachten die in willekeurige
volgorde werd doorgewerkt. Nu zijn ze
officieel junior assistent. Naast de di-
ploma's ontvingen de 4 meiden een
roos voor hun bereikte resultaat. Wik
Wichmond dankt de 4 assistenten, te
weten Paulien van Til, Linda Hendriks,
Wynanda Golstein en Valerie Steenblik.

Diplomering WIK Wichmond

Op 19 februari kregen 4 jeugdleden van gymnastiekvereniging Wik Wich-
mond hun diploma Junior Assistenten Gymnastiek.

Frieda te Lindert: ‘We hebben al jaren-
lang eenzelfde vaste groep van acht
tot tien personen. Zo zoetjesaan be-
gint toch ook hier en daar de vergrij-
zing toe te slaan. Willen we in de toe-
komst verder, dan moeten er binnen
niet al te lange tijd wat jongelui bijko-

men. We hebben door omstandighe-
den de afgelopen jaren geen uitvoe-
ring kunnen geven, richting toekomst
zijn we toch van plan jaarlijks op te
treden’, zo sprak ze. Het afgelopen
weekend dus twee keer, een derde
avond had ook een volle zaal opgele-

verd, maar was praktisch niet haal-
baar. Reint Mennink, vrijdagavond tij-
dens zijn openingswoord: ‘Het wordt
een avond met een nostalgisch tintje.
Veertig jaar geleden zaten we hier in
de winterdag rondom een grote ka-
chel te repeteren en desondanks nog
te verkleumen van de kou. Komende
week gaat de kapel tegen de grond
(vandaar ook geen derde avond) en
zullen we volgend jaar in een lux ge-
bouw gaan optreden’.

TAO een begrip in de Wildenborch

Toneelvereniging TAO (Tot Aller Ontspanning) is al meer dan een halve
eeuw een begrip in het buurtschap Wildenborch. Iedereen kent iedereen
en daarnaast zijn er ook nog familiebanden, kortom een hechte toneel-
groep.

Ook Gradus zit vast in de antieke kast.



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

WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!

www.contact.nl

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

‘Wij zoeken collectanten!’

‘Helpt u mee met onze jaar-

lijkse collecte? In 2008 van

26 tot en met 31 mei. Dan

gaan we weer alles op alles

zetten om zoveel mogelijk

geld op te halen voor 120.000

mensen met epilepsie. Wilt u

helpen? Een paar uurtjes

maar. Ik weet zeker dat al die

mensen met epilepsie, zoals

mijn dochter, u heel dankbaar

zullen zijn. Net als ik. Alvast

bedankt!’ Bel 030 63 440 63

Erwin Koeman, ambassadeurErwin Koeman, ambassadeur

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

Koopzondag 9 maart a.s.
Openingstijden:

Maandag: 
van 13.30 uur tot 17.30 uur

Dinsdag - Woensdag - Donderdag:  
van 9.30 uur tot 17.30 uur

Vrijdag:  
van 9.30 uur tot 20.00 uur

Zaterdag:  
van 9.30 uur tot 16.00 uur

MODESHOW ZOMER 2008
Woensdag 5 maart a.s.

1e Show : 10.00 uur
2e Show : 14.00 uur

Graag presenteren wij u onze nieuwe zomercollectie.
Kleur is terug, het lijnenspel van Mondriaan is een 

voorbeeld van kleuren deze zomer.

Een onverwacht beeld van exclusieve, maar betaalbare 
eigentijdse mode die afwijkt van het doorsnee aanbod.

U bent van harte uitgenodigd!

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 46 12 35

Fashion with feeling

OA E R B I CS

HARDLOOPCURSUSSEN  VOOR BEGINNERS  
v.a. zondagochtend 

9 maart 11.30 – 12.30 uur en
v.a. maandagochtend 

10 maart 9.00 – 10.00 uur
o.l.v. Niels Gude

NORDIC WALKING CURSUSSEN 
voor beginners v.a. zaterdagochtend 

8 maart 09.00 – 10.30 uur en
voor beginners v.a. donderdagmiddag 

13 maart 13.30 – 15.00 uur en
voor gevorderden v.a. woensdagochtend 

19 maart 09.00 – 10.30 uur

info: gerlandegude@hetnet.nl
tel.: 0573 453354
website: www.aerobicdancecentreruurlo.nl
(informatie lesrooster streetdance v.a. 4 jaar; 
sportief wandelen; total conditioning; pilates en 
bodyshape (spierversterkende oefeningen) )

365 dagen per jaar een mooie tuin?

Voorjaarsbeurt 

verticuteren van het gazon

snoeien van borders en hagen

bemesten van beplanting

Wij bieden u onderhoud ‘op maat’!

www.hoveniersbedrijfevers.nl

0575-441048 / 06-53347311

Maand Maart Aktiemaand

Superaanbieding
DROOGMOLENS

Alle maten en soorten!!!

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

De kadoshop van de gemeente Bronckhorst!

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Land- en Tuinbouw mechanisatie

Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR 
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE Uw tuin ploegen

of frezen??
Gerard Esselink, Vierakker

Tel. 06-28162335

NIEUW BIJ RUESINK!
DE COMPACTE BEDRIJFSAUTO 
DIE GROOTS UITPAKT.

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Citroën Nemo
vanaf € 8.890*

Leaseprijs vanaf €259*

per maand

* Prijzen zijn excl. belastingen, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Elke 
nieuwe Citroën heeft 2 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar Citroën Assistance en 6 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit. Financieringen worden verstrekt door Citroën 
Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in Tiel. Full Service Operational Lease, max. 20.000 km per jaar, 48 maanden, excl. btw/bpm, excl. vervangend vervoer. 
Zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden. 



Regisseur Frieda te Lindert daarover:
‘Toen iedereen weer gezond was vond
de groep dat er toch nog een uitvoe-
ring moest komen. Tijdens de eerdere
repetities had men zo vaak ‘rommel’
van- en naar het toneel moeten sle-
pen, dat men vond dat er nu toch
maar doorgezet moest worden. Dus
vandaar’, zo sprak Frieda. 

Een goede beslissing van TAO met als
grote winnaar, het publiek dat een
prachtig blijspel voorgeschoteld kreeg.
Schitterende dialogen tussen vrijgezel
Adriaan en de ‘onder de plak zittende’
Jacob van der Moer. Deze Jacob was ge-
trouwd met Katrien (Erica Scharren-
berg), een vrouw met haar op de tan-
den en bovenal een ‘vernemstig wief ‘.
Katrien had niet zo’n hoge pet op van
het compagnonschap van de beide
handelaren. Zij betitelde de heren als
de ‘firma slapend arm’!
Onder de koopwaar een oude radio
die met een daverende knal er de brui
aan gaf. Oorzaak: muizen in de radio.
Adriaan Parel was helemaal verguld
toen dienstmeisje Nellie (Kristie Hols-
beke) bij hem de huishouding kwam
doen. ‘Ga je nooit uit Adriaan’, zo

vroeg de lieve schat. ‘Jazeker meid, één
keer per jaar naar het Wildenborchs
feest’, zo sprak Parel. Toen hij op gege-
ven moment Nellie van diefstal be-
tichtte, (ten onrechte, zo bleek) pakte
de dienstmeid haar biezen. Een poos
later kwam ze terug om Adriaan tot
diens grote verbijstering te vertellen
dat zij zijn dochter was! Droge en lach-
wekkende humor van vuilnisman
‘wacht effe’ Gradus Blikman (Reinier
Klein Brinke) en zijn vrouw Grada (Ine-
ke Braakman) die regelmatig old gerei
kwam aanbieden. Interessante handel
met name voor antiek handelaar Juul
Brugman (Hugo van Ditshuizen). 

Dan de meest komische momenten
van de avond. Jacob van der Moer had
voor 30 euro bij de simpele ziel Keeke
Tabak (Dinie Schoolen) een antieke
kast gekocht. Juul Brugman zeer
nieuwsgierig, met de kop vast in de
kast. ‘Ik kan niet zo goed zien wie er in
de kaste zit, veur een hond liekte mien
toch te groot’, zo merkte Adriaan op.
Toen kwam Keeke jammerend het to-
neel op met de woorden ‘ik bun dertig
duuzend euro kwiet, die had ik in een
enveloppe in de kaste verstopt’. Intus-

sen ook Gradus en Grada met de kop
vast in de kast. Parel en Moer in zak en
as over het verdwenen geld. Wat bleek:
Keeke, zeer vergeetachtig had de
30.000 euro al lang voor de verkoop
van de kast, op haar bankrekening ge-
stort! De lachsalvo’ s denderden door
de kapel. Het geheel voelde alsof het
publiek gewoon een avondje bij TAO
op viste was. Plattelandstoneel onder
regie van Frieda te Lindert in optima
forma en bovenal voortreffelijk en
zeer ongedwongen gespeeld. Grime:
Ina Weesselink en souffleuse Gerda
Wezinkhof.

Parel en Moer, handelaren in antiek en curiosa

Toneelvereniging TAO zorgde voor
prachtig amusement

Frits Pladdet die onlangs afscheid nam als directeur van Pladdet B.V. uit Al-
men, heeft een nieuwe baan gevonden. Dat bleek het afgelopen weekend
toen hij zich in een overvolle kapel in de Wildenborch presenteerde als Ja-
cob van der Moer, handelaar in antiek en curiosa. Dat ‘handelen’ deed hij
niet alleen, maar samen met zijn compagnon en vriend Adriaan Parel. Ja-
zeker ‘Parel en Moer’ verstonden het vak van handelaar tot in de perfectie
! Adriaan Parel (een schitterende rol van Appie Klein Brinke) bepaalde de
verkoopprijs van de ‘olde pruttel’ en Jacob van der Moer (Frits Pladdet dus)
kocht tegen zeer scherpe prijzen in. Huizenhoge ‘handel’ op het toneel,
één van de redenen dat het blijspel toch werd opgevoerd. Het stuk stond
namelijk al twee keer eerder op de rol. Echter beide keren moesten de re-
petities vanwege ziekte van enkele spelers worden stopgezet.

Onderscheiding Wim Vreeman
Vanwege zijn verdiensten voor de hen-
gelaarsvereniging "De Snoekbaars" is
Wim Vreeman onderscheiden met de
zilveren speld van de federatie Midden
Nederland. Deze werd hem tijdens de
jaarvergadering van de club opgespeld
door de heer E. Waarbroek. Wim
Vreeman is jarenlang penningmeester

geweest van "De Snoekbaars". Tijdens
deze vergadering nam hij afscheid. In
zijn plaats werd M. Geitenbeek be-
noemd. Tevens werden de kampioe-
nen van 2007 gehuldigd. Bij de jeugd
werd Twan Eggink met 592 punten
kampioen, 2e: Sander Steenblik 586,
3e: Ruben Golstein 580 punten. Bij de
senioren werd Johnny Golstein met
878 punten kampioen, 2e: Wim
Vreeman 876 punten, 3e Jan Groot Jeb-
bink 872 punten.

" D e  S n o e k b a a r s "

Start en finish waren bij het clubhuis
van De Graafschaprijders.
De deelnemers konden kiezen uit drie
klassen te weten A, B of C- klasse. Deze
laatste categorie speciaal bedoelt voor
beginners.

UITSLAGEN WAREN ALS VOLGT
A- Klasse: 1 W.D. Wisselink, Ruurlo 66
strafpunten, 2 R. Plat Scheemda 67 , 3
J. Luiten Hengelo 67 strafpunten.

B-Klasse: 1 G. Siemes Zutphen 177
strafpunten, 2 H. Koenraad Haaren
194, 3 B. v.d. Horst Harderwijk 227
strafpunten.

C- Klasse: H. Broersma Hoogersmilde
122 strafpunten, 2 E. Tieman Zwolle
190, 3 J. Praa Leusden 284 strafpunten.

De Vordense auto- en motorclub heeft
voor de rest van het jaar nog vier
oriënteringsritten op het programma
staan. 
Zo vindt er 13 april de Voorjaarsrit
plaats, op 4 mei de Achtkastelenrit, op
1 juni de Zomerrit en op 30 november
de Herfstrit.

Midwinterrit VAMC De Graafschaprijders
De VAMC De Graafschaprijders or-
ganiseerde zondagmiddag onder
ideale weersomstandigheden de
jaarlijkse Midwinterrit, een oriën-
teringsrit over een afstand van cir-
ca 50 kilometer. 

Hans Cortumme, die als geen ander
het klappen van de zweep kent (hij
heeft in zijn carrière als rijder van
oriëntatieritten al heel wat kampioen-
schappen op zijn naam geschreven)
had voor de deelnemers in de omge-
ving van Vorden, een aantrekkelijk
parcours uitgezet.

Flash J1 heeft bijna alle wedstrijden in
de basisopstelling gespeeld met Ilse

van Dijk, Vera Velhorst, Erik van Hof-
fen en Carlos Waenink. Twee spelers

van het tweede team, Jelle van Rossum
en Femke Nab zijn een enkele keer bij
ziekte en vakantie ingevallen. Flash J1
proficiat met jullie behaalde succes!
Wie alle uitslagen nog eens na wil
lezen kan daarvoor terecht op de web-
site: http://www.flash-vorden.nl

Badmintonteam Flash J1
ongeslagen kampioen!

Afgelopen zaterdag speelde Flash Vorden J1 de laatste thuiswedstrijd
tegen Doesburg J3. Al voor het begin van de wedstrijd kon J1 gehuldigd
worden, want de voorlaatste competitieronde hadden beide achtervolgers
zo veel punten laten liggen, dat Flash J1 niet meer ingehaald kon worden.

V.l.n.r.: staand: Ilse van Dijk, Carlos Waenink, trainer Johannes Muyokarno, Erik van Hoffen, zittend: Jelle van Rossum, Vera Velhorst, Femke Nab.

VORDEN - GENDRINGEN 0-2
Vorden heeft zondag de zespunten
wedstrijd tegen Gendringen onnodig
verloren. Beide ploegen hadden zich
defensief ingesteld en vergaten te voet-
ballen. Gendringen was daar het toon-
beeld van. Vijf verdedigers op rij en ie-
dere bal werd weg gerost. Vorden wist
daar niets tegenover te zetten en de
meest gelukkige stak de drie punten
in de zak. Vorden heeft altijd moeite
met fysiek sterke teams. Scheidsrech-
ter Hachmang stal de show door zijn
meer dan autoritair optreden. 
Beide ploegen startten zeer behou-
dend en in opbouwend en aanvallend
opzicht werd er slecht gepresteerd.
Kennelijk hadden beide teams de
angst in de benen zitten van het verlie-
zen. In voetballend opzicht viel er wei-
nig te genieten. Het gevaar aan Vor-
dense kant kwam vooral van Bart
Stokman en Stefan Eggink, doch laats
genoemde werd bij iedere aanval on-
deruit geschoffeld, zonder dat de
scheidsrechter daartegen daadwerke-
lijk optrad, want het bleef bij berispin-
gen en kennelijk een goed gesprek. 
Een aardige kans kreeg Vorden uit een
vrije trap van Rob Enzerink op Bart
Stokman, die laag voortrok, maar de
Vorden spitsen kwamen een teenleng-
te te kort. Bij Gendringen was de rech-
tervleugelspits een lastige opponent
voor verdediger Erik Rakitov.
De tweede helft gaf een zelfde speel-
beeld te zien. Vorden had niets in te
brengen tegen de boomlange verdedi-
gers van Gendringen en miste de crea-
tiviteit om de fysieke kracht te ontlo-
pen. Dit soort wedstrijden verdienen
geen winnaar en daar leek het ook

lang op, maar Gendringen had het ge-
luk aan haar kant, want zij scoorden
tweemaal een lucky goal. Maar ook de-
ze tellen en dat betekende een kost-
baar verlies.

Verdere uitslagen:
Vorden D1-Warnsveldse Boys D1 1-0.
Vorden B1-Pax B1 1-2. SDOUC C1-Vor-
den C1 1-1. Steenderen D2-Vorden D2
0-14. Vorden D3-Ratti D1CD 14-0. Pax
D3-Vorden D4 1-0. Gorssel E2-Vorden
E3 7-0. Be Quick Z. E2-Vorden E4 8-4.
Vorden F1-Westervoort F2 3-1. Vorden
F7-Angerlo Vooruit F4 0-8. Vorden 1-
Gendringen 1 0-2. Vorden 2-Reunie 2 2-
6. Vorden 3-Grol 6 3-0. Witkampers 4-
Vorden 4 0-3. Socii 5-Vorden 5 2-3.

PROGRAMMA
Zaterdag 1 maart: 
Rheden A1-Vorden A1 14.30. Vorden
A2-OBW A2 13.00. Vorden B1-AZC B1
14.45. Vorden B2-Warnsveldse Boys B3
13.00. Vorden C1-Neede C1 15.00. VVO
C3D-Vorden C2 14.30. Erica '76 D1-Vor-
den D1 12.00. Dierense Boys D1-Vor-
den D3 11.15. Vorden D4-Zelhem D3M
9.00. Vorden E1-DZC '68 E3 11.00. Vor-
den E2-DVOV E1 10.00. Vorden E3-Oe-
ken E2 11.00. Vorden E4-Concordia-W
E2 10.00. Vorden E5-FC Zutphen E9
9.00. MvR F2-Vorden F1 9.00. Vorden
F2-Pax F4 9.00. Eefde SP F3-Vorden F3
9.00. SBC '05 F3-Vorden F4 11.00. Oeken
F3-Vorden F5 9.15. Keijenburg. Boys F4-
Vorden F6 11.00. VIOD F9-Vorden F7
8.45.

Zondag 2 maart: 
Vorden 1-Silvolde 1 1400. Vorden 2-
Varsseveld 3 10.00. Vorden 3-RKZVC 3
10.00. Veldhoek 1-Vorden 4 12.00.
Brummen 4-Vorden 5 10.00.

Vo e t b a l



Prijswinnaars Kranenburgs carnaval

1e Prijs winnaar: Mevrouw Lamens.

2e Prijs winnaar: Familie Tuller.

3e Prijs winnaar: Familie Weenk en 4e prijswinnaar: Mevrouw Van Dommelen.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

• Kaartclub 's maandagmiddags in
de Wehme en bingo woensdags-
smiddags in Dorpscentrum.

FEBRUARI
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
28 PCOB Viering 20 jarig bestaan in

het Dorpscentrum

MAART
5 Handwerkmiddag en Kraamverkoop

Welfare Rode Kruis in de Wehme
5 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
6 Bejaardenkring
6 Klootschietgroep de Vordense Pan
7 ANBO jaarvergadering 2007 m.m.v.

notaris Hulleman
12 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
14 PCOB Viering Lijdensverhaal
15 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+

in de Wehme, tel. 55 20 03
19 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
19 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
19 L.V.G. Linde Paasviering
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
20 Bejaardenkring
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
27 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
28/2, 20/3: 

filmhuis Bibliotheek
T/m 10/3: 

Beeldende kunst "Fantastisch" en
animatiefilmpjes in Bibliotheek
Vorden

9/3: Lezing Filosofie Kasteel Hackfort
9/3: Kunstzondag te Vorden, beelden-

de kunst/fotografie/film
t/m 10/3: 

Tentoonstelling J. Megens/    
L. Bruinink in de Bibliotheek

16/3: Jazzconcert in Hotel Bakker

Afgelopen zaterdag, moesten de da-
mes uit Vorden het opnemen tegen de
dames 4  van Set-up '65. Dash staat mo-
menteel eerste op de ranglijst, met 10
punten voorsprong op de nummer 2.
Set-up '65 staat 4de op de ranglijst.
De eerste set begon goed. De dames uit
Vorden kwamen meteen al op een
voorsprong, van 11-2, te staan. Set-up
'65 wist toch nog goed bij te komen,
14-12. Maar Dash wilde de set niet weg-
geven en won de set met 25-13.
De tweede set ging ongeveer hetzelfde
als de eerste. Dash had weer een grote
voorsprong van 11-2, mede door een
goede serve druk. De set werd dan ook
weer goed afgemaakt en Dash won
met 25-13. Het begin van de 3de set
ging iets anders. Er waren wat wisse-
lingen in de opstelling en de set ging
gelijk op, 6-5. Er werden een aantal
pass fouten gemaakt, waardoor Set-up
'65 goed bij bleef. De dames van Dash
wilden graag met 4-0 winnen, dus zij

wilden deze set ook niet zomaar uit
handen geven. Ze wisten dan ook weer
goed uit te lopen naar 13-9. De set ook
weer goed afgemaakt door Dash. Er
was een goede serve druk en de set
werd dan ook gewonnen met 25-16.
Ook de vierde set, begon Dash met een
voorsprong, van 7-3 en kwam Set-up
'65 weer bij met 10-9. De dames van
Dash stonden zelfs nog even achter
door een aantal fouten. Deze set werd
dan ook nog spannend. Dash wilde
erg graag deze pot wel winnen met 4-
0 en maakte de set ook goed af met 25-
22. Zaterdag 23 februari was er geen
wedstrijd voor de dames van Dash, ge-
sponsord door Friso Woudstra Archi-
tecten en Strada Sports, maar op 1
maart spelen ze weer thuis om 17:00
uur. Dit keer neemt Dash het op tegen
Harambee. Op 4 maart spelen de da-
mes ook nog een bekerwedstrijd tegen
WSV. Deze wordt gespeeld in Warns-
veld om 20:00 uur.

Vo l l e y b a l

Jaarlijks komen er steeds meer men-
sen een kijkje nemen. Het afgelopen
jaar zelfs 1470 meer dan in 2006. Tot
eind december afgelopen jaar hebben
in totaal 55.676 personen een bezoek
aan de kerk c.q het museum gebracht.
Naast de vaste beeldenopstelling is er
ook in 2008 een speciale thema-expo-
sitie die bepaalde religieuze onder-
werpen zal belichten. In het verleden
werd bijvoorbeeld aandacht geschon-
ken aan liturgische gewaden en voor-
werpen, aan het pausschap, de Maria
verering, het kind in de kerk en ico-
nen. Voorzitter Bart Harteman: ‘Dit
jaar wil de stichting de ‘rituelen rond-
om de dood’, ofwel het laatste taboe in
onze moderne maatschappij belich-

ten. Het expositiemateriaal is ons wel-
willend ter beschikking gesteld door
Henk Ensink uit Deurningen. De geëx-
poseerde voorwerpen hebben uiter-
aard betrekking en ook begrijpelijk,
op een rijk ‘rooms’ verleden. In een
speciale themafolder schenken we
echter ook zijdelings aandacht aan ri-
tuelen rondom de dood die gebruike-
lijk zijn bij de drie ‘uitheemse’ gods-
diensten als de Islam, het Boeddhisme
en het Hindoelsme. Daarnaast wordt
tijdens de openingstijden van het mu-
seum ook de grafkapel van de familie
van Dorth tot Medler, op het tegen-
over de Antoniuskerk gelegen kerk-
hof, voor het publiek opengesteld. De
route langs de beelden wordt dit jaar
ook veranderd. De nieuwe beeldenrou-
te is alfabetisch. Dat betekent dat alle
in de kerk staande beelden (met uit-
zondering van de beelden in vitrines)
van een naam zijn voorzien, zodat de
bezoekers ze makkelijk in de brochure
kan terug vinden.

Speciaal thema rondom
openstelling Antoniuskerk
De Stichting Vrienden van de kerk
op de Kranenburg, stelt de Anto-
niuskerk vanaf Tweede Paasdag
(24 maart) opnieuw elke zondag,
dinsdag en donderdag voor het
publiek open.

Op vrijdagavond 7 maart a.s. wordt in
het Withmundi gebouw achter de
Hervormde kerk in Wichmond de
jaarlijkse Wereldgebedsdag gehou-
den. Dit jaar wordt er aandacht be-
steed aan Guyana in het noordoosten

van Zuid-Amerika. Gyuana is een van
de armste landen van de regio en er is
een werkeloosheid van ongeveer 30%.
We hopen iets van de grote nood die
er is in dat land te kunnen lenigen
door onze collectes.

Wereldgebedsdag 2008
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Organisator van De Vordense Toppers
is Patrick Zuurveld die ook mede ver-
antwoordelijk is voor het jaarlijkse
Midzomerfeest en het Oud & Nieuw
Feest in de sporthal. De Vordense Top-
pers was vorig jaar een groot succes.
Een tweede editie was dan ook een lo-
gisch vervolg. "De samenstelling van
de artiesten is iets anders dan vorig
jaar. We wilden ook anderen de kans

geven om aan het evenement mee te
doen. Vandaar dat we een mailtje heb-
ben rondgestuurd naar de artiesten
van vorig jaar met de vraag of ze ook
nog andere muzikanten of zangers
weten die graag mee willen doen. Vor-
den barst van het talent! En dat willen
we graag laten horen."
De muzikanten die op 15 maart mee-
doen spelen allemaal in eigen bands

zoals The Avalanche, Kas Bendjen, Op
Drift, Hoe? Zo!, Makken, Moonyard,
OverTheHill, Van Peelen en Super Slea-
zy. Maar tijdens de Vordense Toppers
beklimmen ze dus samen het podium
en wordt er in diverse verschillende sa-
menstellingen opgetreden. Een echte
jamsessie is het niet want de komende
tijd wordt er druk gerepeteerd voor
een zo goed mogelijk resultaat.
Wie deze wervelende show wil mee-
maken moet op zaterdag 15 maart op
tijd zijn. Want er zijn geen kaarten in
de voorverkoop. De zaal van De Her-
berg gaat open om 20.30 uur. Maar let
op: vol = vol!

De Herberg 15 maart podium voor muzikaal talent:

Vordense Toppers op herhaling

Wegens succes geprolongeerd! Dat mogen we gerust zeggen van de Vor-
dense Toppers. Op zaterdag 15 maart vindt bij De Herberg in Vorden de
tweede editie plaats. Opnieuw hebben ruim 25 plaatselijke muzikanten,
zangers en zangeressen de koppen bij elkaar gestoken. En ze spelen maar
liefst drie sets.

Dit is de laatste activiteit van het zeer
succesvol verlopen winterseizoen, met
o.a. het sinterklaasfeest, Bekveld in het
licht en onlangs de rock en roll spook-
tocht. Voor dit laatste evenement was
een overweldigende belangstelling.
Deze avond was dan ook volledig uit-
verkocht en het omgetoverde jeugd-
honk zat tot de nok toe gevuld. De
avond begon met een disco show van
D.J. Tijn en werd vervolgd met de
spooktocht. Dit was een route van on-
geveer 2 km. Deels door de natuur en
deels over de openbare weg. 
Onderweg kwamen de deelnemers al-
lerlei verrassende onderdelen tegen
die voor de nodige spanning zorgden.

Een puntje van kritiek is dat het mis-
schien voor de wat stoerdere, oudere
deelnemers iets spannender had mo-
gen zijn. Vanwege het grote leeftijds-
verschil, 10 t/m 14 jaar, meende de or-
ganisatie het aan de voorzichtige kant
te moeten houden. Voor het volgend
jaar zal er echter uit een ander vaatje
worden getapt en is er de mogelijk-
heid halverwege de route aan te geven
of het spannender moet worden of
niet. Bij terugkomst van de spooktocht
was er de mogelijkheid om even uit te
leven op een drumstel onder leiding
van Tijn Spekkink die dat geweldig
deed. Vanaf 20.00 uur was er een live
optreden van de Grolschbusters die 2
sets speelden van 6 nummers. De he-
ren hadden er veel plezier in en het
publiek genoot dan ook met volle teu-
gen. Al met al was het een zeer ge-
slaagde avond. Fotograaf René Arent-
sen heeft gedurende de hele avond
een foto reportage gemaakt, van de
discoshow tot en met het unieke op-
treden van de Grolschbusters, te zien
op www.hiergeweest.nl
Tweede Paasdag gaat de kinderboerde-
rij weer open voor het zomerseizoen
en tot die tijd is het natuurlijk wel mo-
gelijk om partijtjes en groepsfeestjes
te geven. Voor info hierover zie
www.feltsigt.nl of bel 0575-462828. 
Tot 27 februari: spelen en voeren.

Laatste winteractiviteit bij Feltsigt

Voeren en spelen
Op woensdag middag 27 februari
2008 is de laatste winteractiviteit
bij kinderboerderij Feltsigt. Deze
middag kan er vanaf 13.00 uur een
bezoek gebracht worden aan de
dieren die langzaam uit hun win-
terslaap ontwaken, zeker met het
mooie weer van afgelopen week!
Tevens kan men genieten van de
vernieuwde nog in aanbouw zijnde
speelweide met nu al een aantal
nieuwe onderdelen. Tot aan het
eind van de middag kan men geza-
menlijk de dieren voeren. Ook bij
slecht weer is er van alles te doen in
de gezellige zitschure.

Hij begon zijn carrière in 2005 op een
Yamaha Thundercat in de KNMV-cup.
Daarna stapt hij over op een door Mile
Pajic getunde Kawasaki in het Open
Nederlands Kampioenschap.Vorig jaar
behaalde hij een dertiende plaats in
de eindstand van het ONK met als be-
ste resultaat een zevende plek in
Eemshaven. Dit jaar rijdt hij  op een
door Ahnendorp getunde Yamaha in
de supersport klasse.Hij komt uit voor
het MRTT-Hugen Team die al vele rij-
ders naar de top wist te brengen.
De reglementen zijn voor 2008 ingrij-
pend veranderd in de klasse super-

sport, de aanschaf van een nieuwe mo-
tor was daardoor onvermijdelijk.Het
MRTT-Hugen team met vele andere
sponsoren maakten dit mogelijk voor
Heusinkveld. De motor zal worden
voorzien van nieuwe veringscompo-
nenten van Ohlins en men stapt over
van Michelin naar Pirelli banden.
Vorig jaar kwam men duidelijk te kort
met de Michelin banden. De verwach-
ting is dat de supersport in Nederland
weer een volle competitieve klasse zal
gaan worden.Fabian heeft als doelstel-
ling om dit jaar in de top tien te rij-
den. Hij gaat zich volledig richten op

het ONK die bestaat uit negen races en
zal als het mogelijk is ook enkele races
mee pakken voor het Duitse kampi-
oenschap (IDM). Heusinkveld die te-
vens voor de HAMOVE uitkomt liet we-
ten dat hij misschien ook gaat rijden
in de Drie Landen Cup races. Deze
worden gereden op de Varsselring in
Hengelo, in het Belgische Oostende en
het Duitse Frohburg.

Fabian vertelde dat dit alles niet moge-
lijk is zonder de hulp van alle sponso-
ren, familie en vrienden die hem met
alles helpen. Volgende week gaat hij
als voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen vier dagen trainen met de motor
in Kroatië.

Fabian Heusinkveld komt uit voor
het MRTT-Hugen Team

ONK Supersport 600 rijder Fabian Heusinkveld stelde afgelopen zaterdag
zijn nieuwe  motorrace team voor aan het publiek.

Fabian Heusinkveld links met de leden van het MRTT-Hugen team in de nieuwe kleuren. Foto: Henk Teerink.

SOCII NIEUWS
Socii ging op bezoek bij Stokkum en
het waren twee hardwerkende ploe-
gen met menig mannelijk duel over
en weer. 

In de 40e minuut werd een vrije trap
feilloos boven in de kruising gescho-
ten, onhoudbaar voor Dennis Spiege-
lenberg 1-0. Snel na de aftrap kreeg So-
cii een hoekschop en deze werd er in
een keer ingedraaid door Stefan Roor-
ding ruststand 1-1.

In de 60e minuut kwam de thuisclub
op 2-1 en was het kort erop Robert Kor-
negoor die via een terechte toegewe-
zen strafschop de 2-2 inschoot. Snel er-
na een mooie opgezette aanval over
vele schijven door Jos Peters ingescho-
ten maar werd om duistere redenen
afgekeurd. 

Diezelfde Peters was ook betrokken bij
een aanval waar de doelman de bal
losliet en  na de grond getrokken werd
maar de man in het zwart die vanaf
dat moment de hele weg kwijt was gaf
geen strafschop maar een vrije trap te-
gen.

Vanuit die onterechte vrije bal scoorde
Stokkum 3-2 i.p.v. dat het 2-3 voor Socii
had moeten staan. Uiteraard werd met
deze stand de ballen er ingepompt,
maar de gelijkmaker wilde niet vallen,
wel werd het kort voor tijd nog 4-2 en
werd Thijs Rensink tot ieders verba-
zing met  rood van het veld gestuurd.
Zondag 2 maart nieuwe kansen tegen
Gorssel uit.

Verdere uitslagen:
Silvolde 3-Socii 2 0-2
Rheden 4-Socii 3 4-4
Erica 76 7-Socii 4 2-0
Socii 5-Vorden 5 2-3

Programma zondag 2 maart:
Gorssel 1 - Socii 1
Worth Rheden 3 - Socii 3
Socii 4 - Brummen 6
Socii 5 - SHE 6

Vo e t b a l

Vijftien ontwerpers brengen
hun 'bagage' mee en pakken uit
in Galerie Agnes Raben in Vor-
den. Een expositie boordevol
schoonheid, eigenzinnigheid,
vernuft en inventiviteit.

Peggy Bannenberg, Berendsen/Van
den Dungen, Mecky van den Brink,
Eva Fischer, Nayme Fülber, Herman
Hermsen, Christina Karababa, Me-
lanie Kubitza, Andreas Lehmann,
Henk Leppink, Nynker, Britta Re-
jek, Claudia Schmedding, Vivi Tou-
loumidi en Michael Vogel presente-
ren op persoonlijke wijze hun eigen
ontwerpen.

Lotte Menkman, Conservator CO-
DA Museum, Apeldoorn opent de
expositie op zondag 2 maart om
15.00 uur. In de expositie Bagage
van 2 maart t/m 13 april 2008 kan
het publiek kennis maken met een
stukje van de wereld achter de ont-
werpen en deze bewonderen, pas-
sen en kopen.

Galerie Agnes Raben is open van
vrijdag t/m maandag 's middags.
Verscheidenheid en variatie. Een
keur aan eigenzinnige moderne
sieraden, maar ook tassen, lampen,
kleding - en  woonaccessoires.

Bagage
15 ontwerpers 15 werelden

PONYCLUB DE GRAAFSCHAP

Wedstrijduitslagen te Vorden.
Op zondag 24 februari heeft Cheyen-
ne van Dijk met haar pony Shirley 2
keer een 1e prijs gehaald tijdens de
dressuur wedstrijd in Hengelo Gld.

Dit was in de klasse L1 cat. C resp. met
188 punten en 191 punten.

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

Stichting CCK opent het Paasvuurter-
rein aan de Bergkappeweg voor het
brengen van snoeihout op zaterdag 1
maart. Dit is de laatste zaterdag dat
deze mogelijkheid er is. Het terrein is
geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Het snoeihout mag maximaal 10 cm

dik zijn. Stobben worden niet toege-
laten. Er wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd.
Het Paasvuur wordt op eerste Paasdag
ontstoken door de vuurkoning van vo-
rig jaar. Hierop volgend het traditionele
tentfeest m.m.v. de Trainband.

Paasvuur terrein het laatst
open op zaterdag 1 maart



NOORDIJK 1 - RATTI 1
Op zondag 24 februari moesten de
heren van Ratti 1 aantreden tegen de
rode lantaarndrager uit de zesde klas-
se D, Noordijk. Ratti-trainer Eric Gijs-
berts miste opnieuw een flink aantal
mensen, daarom reisden de A-junio-
ren Luuk Heuvelink, Fabian Dijkman,
Koen Klein Herenbrink en Arjen Kor-
negoor met de Ratti-selectie af naar
Noordijk.

Voor Ratti was het zaak om drie pun-
ten te pakken tegen Noordijk en de
Kranenburgse ploeg begon goed aan
de wedstrijd. Met verzorgd voetbal
werd de helft van Noordijk opgezocht.
Noordijk beperkte zich het eerste
kwartier vooral tot verdedigen en gaf
ondanks de druk van Ratti weinig kan-
sen weg. De eerste levensgrote kans
van de wedstrijd was zelfs voor de
thuisploeg. Slordig balverlies op het
Ratti-middenveld leidde een counter
van Noordijk in. Een Noordijk-aanval-
ler ging alleen op Ratti-doelman Wou-
ter Gudde af, maar onder druk van
verdediger Bas Vriend produceerde de
Noordijk-speler een slappe inzet die
voorlangs het doel verdween. 

Ratti leek geschrokken van deze mo-
gelijkheid voor de tegenstander en ver-
gat het goede spel van het eerste kwar-
tier door te trekken. Ratti ging mee in
het spel van Noordijk en speelde teveel
de lange bal. Toch was het Ratti dat in
de 38e minuut op voorsprong kwam.
Ruud Mullink omzeilde de falende
buitenspelval van Noordijk en schoot
oog in oog met de doelman van Noor-
dijk de bal beheerst binnen. De rust
werd bereikt met een 0-1 voorsprong
voor de Kranenburgers.

Ratti-trainer Gijsberts zette zijn man-
schappen in de rust op scherp, omdat
verwacht werd een feller Noordijk te
treffen in de tweede helft. Met Noor-
dijk aan de aftrap zette Ratti meteen
druk op de Noordijkse defensie. 

Ratti onderschepte de bal en met een
mooie combinatie werd A-junior Luuk
Heuvelink aangespeeld. Deze bedacht
zich geen moment en schoot binnen
Ratti een minuut na rust van dichtbij
op een 0-2 voorsprong. Nog nauwelijks
bekomen van deze tegenvaller ver-
speelde Noordijk vanaf de aftrap op-
nieuw knullig de bal en voltrok zich
een zelfde scenario. Opnieuw was het
Luuk Heuvelink die aan het einde
stond van een Ratti-aanval en in de
tweede minuut na rust met zijn twee-
de treffer Ratti op een 0-3 voorsprong
bracht.

Noordijk wankelde als een aangesla-
gen bokser, maar werd door Ratti weer
enigszins in de wedstrijd geholpen. In
de 50e minuut trad de Ratti-defensie
niet resoluut op en stelde daarmee
Noordijk in de gelegenheid om de 1-3
te scoren. Noordijk ging op zoek naar
meer treffers en ondanks dat de groot-
ste kansen voor Ratti waren scoorde
Noordijk zowaar de 2-3 in de 79e mi-
nuut. Na de aansluitingstreffer van

Noordijk kreeg Ratti drie levensgrote
kansen, maar de voorwaartsen van
Ratti vergaten de wedstrijd definitief
in het slot te gooien. In de 85e minuut
vond Ruud Mullink alsnog het net
voor Ratti met een snoeiharde vrije
trap. Met de treffer van Mullink was
de wedstrijd in principe beslist en toen
een speler van Noordijk in de slotfase
ook nog eens zeer terecht een rode
kaart kreeg na een grove charge op
Ratti-aanvaller Mathijs Nijhof waren
de drie punten voor Ratti helemaal
binnen. Ratti boekte een meer dan ver-
diende overwinning en mag door de
zege weer naar boven kijken.

RATTI DAMES
RATTI 1 - FC GELRE 2
Afgelopen zondag betraden de dames
van Ratti het veld voor de return tegen
FC Gelre. Het uitduel werd gewonnen,
maar FC Gelre was toen geen gemak-
kelijke prooi dus met deze gedachten
in het achterhoofd begon Ratti aan de
wedstrijd. 

Keepster Sanne Mullink raakte helaas
al bij de warming-up geblesseerd,
waardoor Kelly Peters de rol van keep-
ster overnam. Ratti  begon geconcen-
treerd aan de wedstrijd en de vrije
man werd goed gevonden, waardoor
er netjes werd gecombineerd. Ogen-
schijnlijk leek FC Gelre te tekenen
voor de openingstreffer, maar dit doel-
punt werd terecht afgekeurd wegens
buitenspel. De speelsters van FC Gelre
wisten met dit voorval niet goed om te
gaan en waren meer met elkaar bezig
dan met de wedstrijd. Middenvelder
Marielle Peters veroverde de bal in de
14e minuut op het middenveld. 

Vanaf het middenveld was de weg vrij
richting doel en op snelheid werden
de speelsters het bos in gestuurd en
kon ze binnenschieten. 1-0. FC Gelre
creëerde niet veel kansen, maar voor
rust was een speelster de verdediging
te snel af en zorgde voor de gelijkma-
ker. De rust werd bereikt met een 1-1
stand. Na de rust bleef Ratti net zo
hard werken als de eerste helft. Ach-
terhoedespeelsters Gerdien Peppel-
man en Rachel Wichers speelde een
goede wedstrijd en hadden hun tegen-
stander in de pocket. 

Ratti bleef veel druk naar voren zet-
ten, maar de kansen werden niet ver-
zilverd. FC Gelre bleek verbaal een
goed team te zijn, maar dit kwam niet
ten goede van hun voetbalspel. Een
speelster van FC Gelre moest aan de
noodrem trekken toen Marielle Peters
het zestien meter gebied bereikte. Een
mooi ingeschoten penalty van Rianne
Meijerink was het resultaat en hier-
mee werd eindelijk de verdiende voor-
sprong een feit. 

Ratti maakte het in de laatste minuut
nog even spannend door een kansje
weg te geven, maar er zat niet meer in
voor FC Gelre. De eindstand bleef 2-1.
Een verdiende winst! Aanstaande zon-
dag uit tegen VDZ.

Vo e t b a l

In januari 2008 was het 20 jaar gele-
den dat de PCOB afdeling Vorden en
omstreken werd opgericht.  Het be-
stuur is van mening dat we dit 4e lus-

trum niet ongemerkt voorbij mogen
laten gaan. Na de opening volgt een
kort historisch overzicht over de afge-
lopen 20 jaar. Bovendien kunt u aan
het begin van de vergadering het Be-
stuur gelukwensen met dit Jubileum.  
Wij nodigen leden en belangstellen-

den uit de feestelijke middagbijeen-
komst bij te wonen. Deze bijeenkomst
vindt plaats op donderdag 28 februari
as. te 14.00 uur  in de grote zaal van
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
te Vorden. Einde van de bijeenkomst is
te ca. 17.00 uur.

PCOB afdeling Vorden 20 jaar jong
Nog een laatste herinnering voor
deze belangrijke mijlpaal.



"Het is altijd geweldig om een prijs uit
te reiken, zeker als die prijs een auto
is" vertelt Gerrit Wajer van Herwers
Mitsubishi in Zutphen. "Bovendien
was de vreugde nu extra groot, omdat
de auto heel goed terecht is gekomen.
De prijswinnaars krijgen bij de uitrei-
king altijd de mogelijkheid om de Colt
in te ruilen tegen een geldprijs, maar
de familie Ooink koos ervoor om de
auto te houden en deze in te ruilen
voor een grotere Mitsubishi, een Lan-
cer Wagon".
Marijke Ooink is dolgelukkig met de
nieuwe auto: "We hebben nog nooit
een nieuwe auto gehad, dus dit is fan-
tastisch" vertelt ze opgetogen. "Mijn
man en ik hebben gekozen voor een
groter model, omdat we regelmatig
een weekendje naar Denemarken rij-

den. Ik zit dan altijd achter het stuur.
In de korte tijd dat we de Lancer heb-
ben kan ik al zeggen dat het een heer-
lijke auto is. Vooral de voetensteun
naast de pedalen vind ik een verade-
ming tijdens lange ritten. Die voor-
komt dat ik kramp krijg in mijn bo-
venbeen. Ook de verlichte asbak
maakt het rijden een stuk makkelij-
ker. Het zijn misschien kleine dingen,
maar de auto heeft veel van dat soort
doordachte handigheidjes".
De Sponsor Bingo Loterij steunt goede
doelen op het gebied van gezondheid
en welzijn en vele clubs en verenigin-
gen. De loterij is op initiatief van Hu-
manitas in 1989 opgericht. Uniek is
dat deelnemers de helft van de maan-
delijkse inleg van 7,80 euro per lot aan
een zelf gekozen goed doel kunnen

toewijzen. Op deze wijze is in 2007
veertig miljoen euro verdeeld over 32
goede doelen. Goede Doelen van de
Sponsor Bingo Loterij zijn onder meer:
het Astma Fonds, de Nederlandse
Hartstichting en Doe Een Wens Stich-
ting Nederland.
In het tv-programma Lingo wordt da-
gelijks aandacht besteed aan de win-
naars en goede doelen van de Sponsor
Bingo Loterij.

Herwers Mitsubishi en Sponsor Bingo Loterij geven auto weg

Mitsubishi Colt gewonnen in Zutphen
Mitsubishi-dealer Herwers en TROS-presentator Rick Brandsteder hebben
onlangs de Sponsor Bingo Loterij autoprijs uitgereikt aan de Familie
Ooink uit Zutphen. In het tv-programma Lingo was te zien hoe de Spicey
Red Mitsubishi Colt CZ3 1.1 Incharge  aan de gelukkige winnaars werd
overhandigd. Inmiddels is er al een groot aantal Sponsor Bingo-winnaars
verrast met een Mitsubishi Colt.

Marijke Ooink is dolgelukkig met de Mitsu-
bishi Lancer.

Begin 1999 is de Graafschaprijders in
samenwerking met toen nog de ge-
meente Vorden, gestart met het ver-
krijgen van deze milieuvergunning.
Eind 2007 is bij de gemeente Bronck-
horst een nieuwe aanvraag ingediend.
‘Dit is na overleg met de gemeente,
vanwege vele gewijzigde regelgeving
en beoordelingscriteria, besloten. Alle
partijen verwachten dat dit jaar de uit-
eindelijke vergunning aan onze club
zal worden verstrekt’, aldus secretaris
Wouter Memelink.

Overigens levert het Delden-circuit de
club ook nog geld op, althans middels

het starthek dat daar bij wedstrijden
wordt gebruikt. ‘Wij kunnen dit start-
hek veelvuldig aan zusterverenigin-
gen verhuren. Dat betekent naast pu-
bliciteit ook geld voor de crosskas. 

Het geld dat wij voor het verhuren ont-
vangen wordt gebruikt voor investe-
ringen in het circuit zelf’, zo zegt
Wouter Memelink. VAMC De Graaf-
schaprijders kent naast de vele andere
vrijwilligers ook een bouwploeg. In dit
lopende jaar zal deze bouwploeg de
bouwactiviteiten in- en rondom het
clubhuis aan de Eikenlaan continue-
ren. Door de uitgebreide accommoda-
tie zal de club diverse evenementen
nog beter kunnen organiseren. Zo zal
ook de oriëntatieafdeling haar activi-
teiten vanaf het clubhuis starten (De
toercommissie deed dit al). 

Wouter Memelink: ‘Dit verhoogt de
gebruikersgraad, at weer ten goede
komt aan de exploitatie. We zullen
ons als bestuur daarnaast gaan bezien
hoe we ons clubhuis nog breder kun-
nen gaan inzetten’.

VAMC De Graafschaprijders verwacht 
dit jaar milieuvergunning circuit Delden
Het bestuur van de Vordense auto-
en motorclub verwacht in de loop
van 2008 de milieuvergunning
voor het Delden-circuit binnen te
krijgen. Dit terrein in het gelijkna-
mige buurtschap Delden, wordt ge-
bruikt voor ondermeer training,
onderlinge crosswedstrijden en
tijdens de jaarlijkse betrouwbaar-
heidsrit in oktober (Oost Gelder-
land Rit).

Wilde hij het thuisfront bereiken, dan
moest er getelefoneerd worden, juist
ja, via het postkantoor in Emmen en
zo ontstond het eerste ‘onzichtbare’
contact tussen beiden. Gonny: ‘ We
hadden elkaar nog nooit gezien, toen
mijn moeder mij op gegeven moment
zei, ‘er is hier iemand aan de deur ge-
weest, die naar jou heeft gevraagd. Het
bleek Tienus te zijn geweest. 

Er werd (uiteraard weer telefonisch)
een afspraak gemaakt’, zo zegt ze. Tie-
nus: ‘ Ik weet het nog goed, we spra-
ken af bij het dierenpark in Emmen. Ik
herkende Gonny direct aan haar witte
regenjas, die ze die avond, zoals afge-
sproken aan zou hebben, ha, ha’. Van
verliefdheid was bij Gonny na die eer-
ste afspraak nog geen sprake. Dat
groeide langzaam en kreeg pas echt

gestalte toen Tienus ook een half jaar
bij Gonny thuis was ondergedoken..

Gonny: ‘Wij hadden het vroeger bij
ons thuis niet gemakkelijk. Ik ben in
Utrecht geboren. Ik was vijf jaar toen
mijn vader dodelijk verongelukte.
Mijn moeder bleef met zeven kinde-
ren alleen achter en besloot toen om
weer naar haar geboortestreek, naar
Emmen terug te keren. Na de oorlog,
toen ik inmiddels verkering had met
Tienus, ben ik eerst weer naar Utrecht
terug gegaan waar ik bij mijn zus ging
werken. Van daaruit naar Vorden waar
Tienus en ik op 5 maart 1948 zijn ge-
trouwd’, zo zegt ze. Toen het noorden
van Nederland door de Polen was be-
vrijd, restte er voor Tienus Maalderink
maar één ding, zo snel mogelijk weer
terug naar Vorden.

Van ‘enige snelheid’ was geen sprake,
zo bleek. Tienus: ‘ Ik ben op een fiets
met massieve banden naar Vorden ge-
reden, naar de Zutphenseweg waar
mijn ouders toen woonden. Trouwens
een lange rit, ik haalde nog geen tien
kilometer per uur’, zo kijkt hij terug. 

Na een paar jaar bij de Empo te heb-
ben gewerkt, vond Tienus zijn uitein-
delijke ‘stek’ bij de Nederlandse Spoor-
wegen waar hij in totaal 40 jaar heeft
gewerkt. Daarvoor waren Gonny en
Tienus in 1948 getrouwd. 

Tienus: Dat gebeurde met een klein
bescheiden feestje in zaal Lettink. We
werden in het gemeentehuis (thans
het dorpscentrum ) getrouwd door ge-
meentesecretaris van der Plas. Junio-
ren van de voetbalclub Vorden maak-
ten een erehaag en daar stond jij ook
nog bij, de foto heb ik nog’, zo sprak
Tienus tot de verbaasde schrijver van
dit artikel!

Het echtpaar Maalderink herinnert
zich de huwelijksdag tot in de details.
Tienus: ‘ In de na- oorlogse jaren was
alles nog op de bon. Bernard Mom-
barg heeft het trouwpak voor mij ge-
maakt. Een zwart pak, ik had echter
niet genoeg ‘punten’ op de textiel-
kaart. Toch heeft Bernard het pak ge-

maakt en daar was ik heel erg blij
mee. Een bruidsjurk kopen was in die
jaren al helemaal een probleem, veel
te duur. Dus werd de jurk, net als bij
de meeste bruidjes in die jaren, ge-
leend. ‘Wel een hele mooie jurk, want
Gonny zag er stralend uit’, zo zegt Tie-
nus terwijl hij zijn bruid met een tede-
re blik aankijkt. Gonny: ‘ We zijn erg
gelukkig samen maar hebben in ons
gezinsleven in al die jaren ook veel lief
en leed meegemaakt’. Op 5 maart aan-
staande gaan ze met hun drie kinde-
ren, kleinkinderen en achter- klein-
kinderen van 15.00- 17.00, met een re-
ceptie in zaal de Herberg, het 60 jarig
huwelijksfeest vieren.
Tienus en Gonny zijn nog goed ter
been, wandelen heel veel met de hond
Sabo en samen veel reizen. Noem een
land in West- Europa of ze zijn er wel
geweest ( met de trein natuurlijk) . Ver-
der vermaakt de bruidegom zich uit-
stekend met het verzamelen van post-
zegels, met tuinieren of op TV naar
zijn favoriete club PSV te kijken. Voet-
ballen is, zij het thans wat minder,
nog altijd de grote passie van Tienus.
Vanaf zijn 17e tot zijn 28e jaar heeft
hij in het eerste elftal van Vorden ge-
speeld. Vanwege de onregelmatige
werkzaamheden bij het spoor ( veel
weekend- diensten ) moest Tienus er
noodgedwongen mee stoppen. Gonny
is ‘gek op’ breien, haken, handwerken
en puzzelen. ‘Een feestje vind ik ook
heel leuk, ik kan mij dan ook enorm
op ons 60 jarig huwelijksfeest verheu-
gen’, zo zegt ze.

Gonny en Tienus Maalderink: 60 jaar getrouwd!

Het is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld, je partner via een
sms-je, een date, via internet of telefonisch te leren kennen. Zoals het vroe-
ger tijdens een dansavond ging, ‘mag ik deze dans van jou en mag ik je
vanavond ook naar huis brengen’, wat heel vaak tot een ‘verkering’leidde,
is anno 2008 bijna voltooid verleden tijd. Kijk naar de thans 80 jarige Gon-
ny en 83 jarige Tienus Maalderink, die waren hun tijd pas echt ver voor-
uit.. De toen 20 jarige Tienus raakte een beetje verliefd op een stemmetje
van een 17 jarig meisje, aan de andere kant van de telefoonlijn. De stem
bleek van ene Gonny te zijn die in de oorlogsjaren door de ‘bezetter’ ver-
plicht werd om als telefoniste op het postkantoor in Emmen te gaan wer-
ken. Tienus Maalderink, geboren en getogen Vordenaar, was in die tijd on-
dergedoken in Odoorn, een dorp onder de rook van Emmen.

het diamanten echtpaar: Tienus en Gonny Maalderink

VORDENSE BRIDGECLUB
In het Dorpscentrum in Vorden wordt
elke maandagavond en woensdagmid-
dag competietiebridge gespeeld in 2
lijnen. 

Na een periode van 5 weken promo-
veren en degraderen de bovenste en
onderste twee paar uit elke lijn.

UITSLAGEN 

Maandagavond 18 februari
GROEP A:
1. Dhr. Bergman/Dhr. Veen 56,94%
2. Mw. Hoftijzer/Dhr. Hoftijzer 56,60%
3. Mw. van Gastel/Walter Kilian 56,25%

GROEP B:
1. Dhr. Veenhuis/Dhr. Schipper 58,33%
2. Mw. van Alphen/Warnaar 56,67%
3. Mw. Veenhuis/Stehmann 55,42%

Woensdagmiddag 20 februari
GROEP A:
1. Mw. Hoftijzer/Mw. Vruggink 59,38%
2. Mw. Rossel/Dhr. Wijers 59,03%
3. Mw. Thalen/Dhr. Thalen 55,56%

GROEP B:
1. Dhr. Dekker/Mevr. de Vries 60,82%
2. Mw. den Ambtman/Assink 57,29%
3. Mw. Eijerkamp/Mw. Kriek 57,00%

B r i d g e

De commissie heeft de afgelopen
maanden weer een prachtige collectie
artikelen bij elkaar vergaard, waaron-
der bijzondere schilderijen, klokken,
antiek meubilair e.d. De entreeprijs
bedraagt 3 euro.

De mogelijkheid bestaat om de te vei-
len artikelen 's middags tussen 14.00
en 17.30 uur te bekijken. 

Vanaf 1 maart is op de volgende adres-
sen een catalogus verkrijgbaar: "De
Herberg", Dorpsstraat 5, het VVV-kan-
toor aan de Kerkstraat 1 en de biblio-
theek aan de Dorpsstraat 5.

In deze catalogus staan de te veilen
goederen op nummer vermeldt.

De catalogus is 8 maart ook 's middags
en 's avonds aan de zaal te verkrijgen.
Tijdens de veiling wordt er ook een
verloting gehouden.

Veiling voor
dorpskerk
De Stichting Veilingcommissie
Vorden organiseert op zaterdag-
avond 8 maart (aanvang 19.00 uur)
in de grote zaal van restaurant
"De Herberg" te Vorden een veiling. 

De opbrengst is bestemd voor de res-
tauratie van de monumentale 14e
eeuwse Vordense dorpskerk.

Na de koffie volgt er een lezing over
UILEN EN ROOFVOGELS door de
heer Jansen van de "Vogelwerkgroep
Ambt Doesborgh". Ook kan men
zich opgeven voor ons lente-reisje
d.d. donderdag 17 april door inleve-
ring van de ingevulde strook onder-
aan de uitgedeelde briefjes. Alle le-
den van de vereniging zijn van harte
uitgenodigd voor deze avond. Ook
niet-leden met belangstelling voor
het praatje over uilen en roofvogels
zijn welkom en tot niets verplicht.
Locatie: gebouw Withmundi bij de
Hervormde Kerk te Wichmond.

Oecumenische
Vrouwengroep
Wichmond-
Vierakker
De bijeenkomst van 12 maart is
verzet naar 5 maart. Ouderen
die willen komen zijn van harte
welkom, maar er zal geen Paas-
liturgie zijn.
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internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Iets te vieren?
of een belangrijke
m e d e d e l i n g ?

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

Iets te drukken?
Of te printen?
Folders of clubblad?

LAMMETJES-
VLAAI

KLEIN 

€ 7.50

GROOT 

€ 11.25

WITTE 
PUNTJES

NU 6 VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 26 februari t/m 1 maart.

ELKE DONDERDAG

5 BRODEN

VANAF € 8.75

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Spaar uw kassabonnen
voor een GRATIS 
VLAAI OF TAART

Herwers Mitsubisi 
Gelderhorst 2 • Zutphen • Telefoon (0575) 52 65 90

DE  PERFECTE  LEASEAUTO  VOOR  HET  HELE  GEZIN.

KIJK  VOOR  MEER   INFORMATIE  OP  WWW.HERWERSMITSUBISHI.NL

Leasebedrag is op basis van Full Operational Lease, 20.000 km/jr, looptijd 60 mnd. Prijzen incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken, af Schiphol-Rijk. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaard specifi caties.

Brandstofverbruik van 6,6 l/100 km tot 10,0 l/100 km, CO
2
 emissie 175 tot 237 g/km. Elke nieuwe Mitsubishi personenauto wordt geleverd met 3 jaar multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen voorbehouden.

De Mitsubishi Grandis. 
Een multifunctionele 5-, 6- of zelfs

7-zitter. Een auto die slim vanbinnen

is en heel fraai vanbuiten.

Een auto ook die tegen een stootje

kan, een bijzonder sportieve

wegligging heeft en geschikt is

voor veel collega’s én kinderen...

Maar laten we vooral even zakelijk

blijven: met z’n bescheiden bijtelling 

en een leasebedrag vanaf € 599,-

is de Mitsubishi Grandis vooral 

dé perfecte leaseauto.

Maak snel een overtuigende proefrit!

Er is al een Mitsubishi Grandis 
vanaf € 29.092,-.

Lease vanaf € 599,- per maand.

GEZOCHT
• Enthousiaste interieurverzorg(st)ers 

Voor verschillende mooie projecten in
Zutphen, Lochem en Brummen zijn wij op
zoek naar enthousiaste nieuwe medewer-
ker(ster)s die in de ochtend-middag- en
avonduren beschikbaar zijn. We zijn op zoek
naar vaste krachten, weekend krachten en
flexibele invallers. 

Houd je van aanpakken en ben je minimaal
een half jaar beschikbaar? 
Bel naar onderstaand telefoonnummer en
vraag naar Ingrid Bark om een sollicitatie-
formulier!

J. van der Ploeg Dienstverlening B.V.
0575-544640 

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

‘Wij zoeken collectanten!’

Erwin Koeman, ambassadeur

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

Erwin Koeman, ambassadeur



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

Cees Roorda is geboren in Krommenie
(1942) maar verhuisde snel daarna
naar Doesburg. Hij groeide samen met
Frans Brinkhorst op (1941, Doesburg)
en de jeugdvrienden gingen naar de-
zelfde scholen. “Tot aan de Ulo, daar
konden ze me niet meer gebruiken,”
lacht Frans. Cees maakte deze school
af en vervolgens het Grafisch Lyceum
in Utrecht. Frans kwam in contact
met Atze de Winkel en doorliep de
Schildersschool. 
Frans kwam via Het Gooi in ’79 terug
naar de Achterhoek. “Dat trekt dan
toch weer.” Hij verhuisde een aantal
keer, maar kwam in 1992 naar de Bo-
venstraat.“ Hij runde tot twee jaar te-
rug een eenmansschildersbedrijfje. 
In 1986 was hij bij Giessen in De Luur
het huis aan het schilderen en daar
werd een koe gewassen, Augusta 109,
vanwege haar 100.000ste liter melk.
“Dat was toen veel. Het werd nog ge-
vierd en Buddingh’ kwam zelfs met
een Makkumer bord. ’Die koe moet je
eens schilderen’ werd gevraagd en dat
is toen gebeurd,” vertelt Frans over de
geschiedenis van zijn eerste koeien-
schilderij. “Dat verhaal is in Bronk-
horst heel bekend.”
Hij hield vele exposities, de eerste in
het kerkje in Laag-Keppel, Galerie 1880
en verkocht diverse werken met koei-
en, maar ook Gelderse landschappen,
ganzen, kippen, fazanten, bloemen,
bielemannen. “Het Gelders Landschap
is toch mooi hé, zo aan de Veluwe-
zoom. Als ik aan het schilderen ben
wordt het vaak wel iets anders. Je laat
dingen weg en je voegt toe.” Het schil-
derij van de om een hen vechtende fa-
zantenhanen is kleurig en figuratief.
“Dan hou je er rekening mee dat de
kop zichtbaar is, maar in de veren is al-
leen de beweging te zien,” laat Frans
enthousiast zien.
Cees Roorda verbleef tussen’67 en ’77
met zijn vrouw in avontuurlijk Zuid-
Afrika en werkte er als lithograaf. De
kinderen werden daar geboren, gin-
gen er naar school en spraken bijna
vloeiend Engels. Vanwege de opstand
van de scholieren in Soweto en de on-
rust die ontstond voor de kinderen be-
sloten zij terug te gaan. “We konden

toen nog de kinderen meenemen hier-
naartoe en opnieuw beginnen!” ver-
telt hij. In Drempt woonden ze in een
gemeubileerde woning. Cees kon geen
werk vinden en de gemeente raadde
hem aan om naar de BKR te gaan. Die
oordeelden dat zijn schilderijen een
‘technisch hoogstandje, technisch per-
fect’ waren, maar dat werd toentertijd
niet als kunst gezien. Dat is tegen-
woordig wel anders, nu is realisme
weer helemaal in. “Kunst is iets wat je
beroerd, waar je door geraakt wordt,”
vindt Cees Roorda, die mensen heeft
zien huilen om zijn werk. “Het moet
iets doen.” Frans zag mensen de gale-
rie in en uitgaan. “Oh, dat is niks, alle-
maal modern. Wie heeft er nou blau-
we koeien.”
Cees en Frans schilderden naar aanlei-
ding van werk van Klaas Gubbels, die
al 40 jaar alleen maar gestileerde kof-
fiepotten en tafels schildert. “We kwa-
men met die man aan de praat. En hij
vond ons werk geloof ik maar niks.
Toen zei hij ‘maak voor mij eens een
schilderij met als uitgangspunt een
koffiepot, in jullie stijlen’. Het werden
schilderijen van 1x1 meter.” Frans
schilderde een melkkrukje met koffie-
pot in de wei, uier als koffietuut en
koeien eromheen. Cees schilderde kof-
fiepotten op een tafeltje met vogeltjes. 
“We hebben zelfs een gezamenlijke
vriend die dus werk koopt van ons al-
lebei,” lacht Frans. “Dat vind ik toch
wel grappig.” Deze schilderijen han-
gen naast elkaar en zo blijven ze een
duo. Frans Brinkhorst volgt een cursus
Portrettekenen op de Gruitpoort.
“Moet je dat doen? Heb jij dat nodig?”
werd me gevraagd. “Nee, maar ik vind
van mezelf, je moet eerst de anatomie
leren. Je moet weten hoe een en ander
in elkaar zit.” Beide zijn ze van me-
ning dat je ook van een bloem moet
weten hoe die in elkaar steekt en deze
terug kunnen brengen tot de basisvor-
men. “Een rode vlek is niet altijd di-
rect een klaproos.” Veel mensen zien
niet dat een kunstschilder tijd en ken-
nis nodig heeft om een schilderij te
maken. “Zoals ik mijn penseel laat
gaan, daar krijg ik een plezierig gevoel
van,“ vertelt Frans. “En dan krijg je

een bepaalde stijl.” Cees en Frans schil-
derden beide in eerste instantie figu-
ratief, maar Frans kon daar gemakke-
lijk afkomen. “Ik heb dat niet, ik zit
daarin gevangen op een of andere ma-
nier,” zegt Cees. “Het ligt in mijn
aard.” Een landschap van Cees Roorda
is natuurlijk weergegeven, terwijl
Frans Brinkhorst dat totaal anders zou
doen, meer met kleurenvlakken.
“Toch heb ik ook wel eens modern ge-
schilderd,” lacht Cees. “Kijk Frans, de
pijpen bij Lathem met die meeuwen
erop. Af en tot maak ik wel een uit-
schieter.” Verder maakte hij schilderij-
en met vossen, wolven, kastanjes, ha-
zen, mussen en meer. De mus van OBS
De Steenuil is een weggevertje voor
het goede doel. “De mensen moeten
maar kijken op www.kunstindruk.nl
als ze nog meer willen weten over de
veiling,” promoot Cees. 

De kleine schilderijtjes gingen naar
Engeland “Vooral op het eiland Guern-
sey waar ik eens in de vijf jaar een ex-
positie houdt, zijn ze gek op die kleine
werkjes. Daar ben ik heel beroemd,”
lacht hij. Hij exposeerde met succes in
Engeland, Duitsland, Zwitserland,
Zuid-Afrika, Groot-Brittannië, de Ka-
naaleilanden en tenslotte ook in Ne-
derland. Jaarlijks is hij deelnemer aan
de internationale Wildlife-Art ten-
toonstelling ‘Wild in de Natuur’ in En-
schede. Van 40 kunstenaars vanuit de
hele wereld hangen er 400 werken.
Frans Brinkhorst maakt schilderijen af
om te exposeren tijdens de
Kunst10Daagse. Vorig jaar maakte hij
nieuw werk en dat zal worden geëxpo-
seerd. “Cees en ik zijn allebei met de
natuur bezig. Totaal verschillend,
maar de eerste opzet, de start van een
schilderij zal bijna hetzelfde zijn. Een
hele naturalistische schets en hij kan
het dan fantastisch in zijn structuur-
tjes en in zijn veren alles weergeven en
ik heb een grovere uitwerking,” legt
Frans uit, die grovere kwasten en pa-
letmessen gebruikt. Cees Roorda pen-
seelt met fijne penseeltjes, soms met
slechts een haar. “Ik schilder ook wel
grovere dingen, maar heb altijd de nei-
ging om het verder uit te werken,”
vult Cees aan. “We maken er wel iets
leuks van!” zegt Frans tenslotte over
de Kunst10Daagse.

Cees Roorda woont aan de Dreef 41,
6996 BC Drempt, telefoon (0313) 47 64
34. Informatie over zijn werk is te vin-
den op http://wildlife-art.nl/artists/
roorda_cees/artist.html.
De expositie van beide natuurkunst-
schilders wordt gehouden in Atelier
Frans Brinkhorst, Bovenstraat 8,
Bronkhorst, tel. 0575-452626.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Natuurkunstschilders
Frans Brinkhorst en Cees Roorda

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement.
Tijdens de Kunst10Daagse exposeren de jeugdvrienden Cees Roorda en
Frans Brinkhorst samen in het atelier van Frans in het stadje Bronkhorst.
Werk van de beide natuurkunstschilders is dan te bezichtigen.

Frans Brinkhorst (l.) en Cees Roorda.

Het is begrijpelijk dat de kop mannen
lokt. Dat is ook de bedoeling, want het
volgende onderwerp vinden mannen
doorgaans niet erg interessant, terwijl
het voor ze van groot belang kan zijn!
Zeker om van een 7 een 8 1/2 te maken.
Het gaat om een cursus die hun vrouw
meestal wel ziet zitten, is de ervaring
van Marga Jansen.

Want is het niet zo, dat mannen toch
vaak vinden dat hun vrouw zeurt, of
dat vrouwen vinden dat hun man niet
attent genoeg is? In een relatie is dat
een herkenbare gedachtegang. Toch is
aan deze ingesleten patronen wat te
doen. Volgens Marga, relatiecounse-
lor, is de cursus die volgende week
weer van start gaat een oppepper voor
gewone relaties. Leren weer oog voor
elkaar te hebben en elkaar te begrij-
pen. Er wordt veel informatie gegeven
en oefeningen gedaan om de commu-
nicatie levendig te maken. Dit werkt

door op alle terreinen van het huwe-
lijk en is dus voor vrouwen én man-
nen interessant! Zo makkelijk kan het
zijn om een 8 1/2 van een relatie te ma-
ken.
Marga Jansen vermeldt wel, dat wan-
neer een van de partners deze work-
shop niet ziet zitten, dit niet tot een
punt van discussie gemaakt moet wor-
den, aangezien het dan een averechts
effect heeft. Het is voor een relatie het
meest effectief, wanneer beide part-
ners energie in het opfleuren ervan
steken. Maar gunstige belnvloeding
van de relatie door één partner kan
ook, dat kan in afzonderlijke sessies,
niet op deze avonden.

De avonden vormen samen een ge-
heel. De ervaring leert, dat het fijne,
respectvolle avonden zijn, waarin ook
veel gelachen wordt. Jansen vertelt,
dat mensen die de cursus ‘Werken aan
Liefde’ gevolgd hebben het jammer
vonden dat de serie afgelopen was. Ze
zagen het als een avondje uit, wat ook
nog eens ergens over ging.
Wanneer: 6 en 20 maart en 3 april
2008. Info en opgave bij M. Jansen,
telefoon (0575) 441569 en 
www.praktijk-margajansen.nl

Interesse?

Computers, voetbal of …
Marga Jansen start binnenkort een
workshop waarin echtparen leren
hun gewone relatie op te frissen.
Oog hebben voor elkaar, begrijpen
en communiceren zijn hier belang-
rijke onderwerpen.

Er zou ter plaatse snoeihout worden
verstookt, maar in het kader van het
project ‘Warmte uit eigen streek’ bleef
het liggen om te worden versnipperd.
Het versnipperde materiaal wordt in
deze regio verstookt in branders bij
agrarische bedrijven. Een milieuvrien-
delijke oplossing, waardoor bedrijven
warmte verkrijgen uit de eigen streek! 
Het doel van het project ‘Warmte uit
eigen streek’ is het onderzoeken van
mogelijkheden voor het gebruik van
hak- en snoeihout als duurzame ener-

giebron ter versterking van het coulis-
selandschap in de Graafschap. Het pro-
ject wordt uitgevoerd door ’t Onder-
holt en is opgezet om na te gaan of het
loont om gebruik te maken van hout-
gestookte CV- en verwarmingsketels in
plaats van met het duurdere aardgas
gestookte ketels. Voordeel voor de agra-
riër of particulier is het verlagen van
het aardgasgebruik. Voor landschap
en natuur biedt het mogelijkheden
doordat er door een grotere vraag naar
snoeihout voor het stoken, het voor
grondeigenaren interessant kan wor-
den om houtsingels aan te gaan leg-
gen. Dit geeft verdere verfraaiing van
het landschap en dient zo het belang
van meerdere partijen. De houtge-
stookte kachels met houtstammen
worden al enkele jaren naar tevreden-
heid gebruikt, al moeten deze kachels
handmatig worden bijgevuld. De hout-
snipperkachels worden gevuld vanuit
een soort silo, waarbij een toevoersys-
teem de hoeveelheid snippers regelt,
die naar de kachel wordt geleid.

Snoeihout versnipperd voor
houtgestookte ketels

Johan Mensink loonbedrijf voor
bosbouw uit Gelselaar snipperde
dinsdagmiddag 19 februari jl. het
vrijgekomen snoeihout van een rij
wilgen en enkele solitaire bomen
die werden geknot in de Baker-
waard bij Bronkhorst. Vrijwilligers
van Het Steenders Landschap en
de Wildbeheereenheid hadden de
zaterdagochtend ervoor gezorgd
dat het gesnoeide hout netjes ge-
stapeld werd

Met een kleine kraan wordt het snoeihout naar de versnipperaar geleid.

Dit evenement is een 2 jaarlijks gebeu-
ren en vindt nu voor de 5e maal plaats.
Het wordt georganiseerd door stich-
ting Humstee, een samenwerking van
de plattelandsjongeren afd. Steende-
ren en Jong Gelre Hummelo&Keppel.
Er is plek voor 150 deelnemers die de
strijd met elkaar aan zullen gaan,
maar let op wees er snel bij, want vol is
vol! Er zullen verschillende klassen
zijn variërend van tractoren tot 2.000
kg, tot een klasse vanaf 7.500 kg. Te-

vens kan er ook meegedaan worden in
de sportklasses. 3.500 kg en 4.500 kg
en in deze klassen is deelname gratis.
Na afloop zal er een groot trekkertrek-
feest zijn in de tent op het terrein. Hier
zal de band lady en de Vageband een
spetterend optreden geven. Kortom
een dag vol spanning, sensatie en ple-
zier die je niet mag missen!!

Inschrijving is al mogelijk.
Kijk hiervoor op de site www.hums-
tee.nl. Hier zal u alle informatie vin-
den over het inschrijven . VOL IS VOL.
Inschrijven voor 8 maart, voor verdere
info kan u ook contact opnemen met
JanWillem Huetink, tel. 06-22570792.

Opgave Trekkertrek Toldijk
Op zondag 15 juni is het weer zo-
ver! Dan vindt in Toldijk bij vlees-
boerderij Garritsen weer een spec-
taculaire Trekkertrek plaats!
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Enkele ateliers bevinden zich in het
mooie buitengebied van Vorden, de
overige deelnemers vindt u in de be-
bouwde kom. Alle deelnemende loca-
ties zijn herkenbaar aan de KZV-vlag.
Als centraal punt fungeren Gale-rieBi-
bliotheekVorden, Dorpsstraat 3, tel.
0575 551500 en VVV Vorden. Daar ligt
het informatieblad met route-beschrij-
ving ruim van tevoren klaar. U kunt
zich ook oriënteren bij onze website
www.KunstZondagVorden.nl. Hier
vindt u onder andere het infor-matie-
blad, dat in kleur is te downloaden. 

IN DE SCHIJNWERPER 
We geven elke KunstZondagVorden
één van de deelnemers extra aan-
dacht. Deze keer is dat schilder Lineke
Rekers. In haar atelier, Decanijeweg 5,
exposeert zij onder andere realistische
schilderijen. Haar specialiteit is het
schilderen van portretten in aquarel,
acryl of olieverf. Rekers werkt veel in
opdracht. Hierbij wordt met de op-
drachtgever uitgebreid overlegd over

onderwerp, formaat en kleurstelling.
Lineke Rekers genoot haar opleiding
aan de DEVA-vakschool en de AKI (Ho-
geschool voor de Kunsten Enschede).
Daarna deed zij ervaring op bij diverse
reclamebureaus in Enschede, Amster-
dam en Doetinchem, waar zij werk-
zaam was als grafisch ontwerper en il-
lustrator. Voor belangrijke merken als
FBTO, Friesche Vlag, Stegeman en
GSM maakte zij illustraties. Ontwer-
pen voor verpakkingen zijn nog terug
te vinden in de schappen van Albert
Heijn. Tijdens deze KZV zijn in het ate-
lier van Lineke Rekers ook illustraties
te bezichtigen voor het tijdschrift
Landleven, waarvan Rekers vanaf de
eerste uitgave de rubriek 'Oude Frui-
trassen' illustreert. Tevens toont zij
haar vrije werk dat te koop is. 

KunstZondagVorden wordt viermaal
per jaar gehouden; dit jaar is dat nog
op 18 mei, 7 september en 14 de-cem-
ber. KZV valt steeds samen met de
plaatselijke koopzondag.

KunstZondagVorden in eigen sfeer

Op zondag 9 maart a.s. wordt in Vorden (gemeente Bronckhorst in de Ach-
terhoek) alweer de zesde Kunst-ZondagVorden georganiseerd. Inmiddels
is KZV (KunstZondagVorden) een begrip, ook in de regio. Tussen 12:00 en
17:00 uur hebben de deelnemende galeries en ateliers hun deuren open
voor het publiek. Veelal is de exposerende kunstenaar aanwezig om
zijn/haar werk toe te lichten en met het publiek in gesprek te gaan. Dit
leidt tot de geheel eigen sfeer van deze dag. Voor de KZV-bezoeker is er een
diversiteit aan kunstvormen te bekijken zoals schilderijen, beelden/objec-
ten, foto's, animatiefilmpjes en marionetten, modeaccessoires, organi-
sche objecten en 3-D design.

Het Seniorenconvent is een overkoepe-
lende organisatie van alle acht oude-
renbonden in de gemeente Bronck-
horst. De doelstelling is om de belan-
gen te behartigen van de (ouderen)
bonden. Fred Midden, voorzitter van
het Seniorenconvent, heeft grote be-
denkingen over de buslijn die niet
meer door het dorp van Hengelo rijdt.
“Nu gaat de bus via de rondweg Hen-
gelo naar Vorden met een proeftijd
van één jaar. Afhankelijk van het aan-
tal busreizigers wordt dan een beslis-
sing genomen of het zo blijft of niet”.
Midden is bang dat de bus niet meer
door het dorp komt te rijden. “Dit is
heel vervelend voor ouderen. De rond-
weg is veel te ver en helemaal voor
mensen die slecht ter been zijn. Als Se-
niorenconvent zijn we teleurgesteld
over de busverbinding die er nu is”. 

Teleurgesteld is de voorzitter ook over
de voortgang van De Bleijke. Er zou
een nieuw verzorgingstehuis komen
maar die is er nog steeds niet. “Het ou-
de tehuis is afgebroken en al twee jaar
is het een bouwval. De bewoners
moesten toen snel overgeplaatst wor-
den. Veel bewoners moeten een kamer
delen met andere bewoners. Het is
nog steeds ‘het gat van Hengelo’ en er
is nog niets gebeurd. Wanneer wordt
er nu met de nieuwbouw begonnen”,
vraagt Midden zich af. 

Een andere teleurstelling vindt de
voorzitter van het Seniorenconvent,
de WMO-raad die nog niet is gelnstal-
leerd. Deze raad bestaat uit verschil-
lende disciplines met hun eigen ver-
antwoordelijkheden en brengen ad-
vies uit aan de verantwoordelijke wet-

houder. Midden: “Het duurt nu alle-
maal wel lang. Ik vind dat die raad nu
wel meer vorm mag krijgen”. De voor-
zitter zegt nadrukkelijk zich niet af te
willen zetten tegen de gemeente of an-
dere instanties. “Er is een goed en een
constructief overleg met de gemeente
Bronckhorst. Ook met andere part-
ners is het overleg plezierig”. 
Het Seniorenconvent werkt veel sa-
men en voert overleg met diverse in-
stanties. Naast overleg met gemeente
is dit met woningcoöperaties, dorpsra-
den, kerken, politieke partijen, SWO,
maar ook met de lokale ouderenorga-
nisaties en regionale- en landelijke
bonden. 

Midden merkt, dat het ledenaantal
bij ouderenorganisaties sterk toe-
neemt. “De organisaties hebben veel
te bieden voor hun leden en spelen ge-
richt in op de behoefte van deze men-
sen”. Voor vragen en informatie over
het Seniorenconvent, kunt u bellen
met Fred Midden. Tel. 0575-464638.

Seniorenconvent bezorgd

Het Seniorenconvent is bezorgd om de voorzieningen die ouderen in de
gemeente Bronckhorst aangaan. Die bezorgdheid richt zich met name op
het openbaar vervoer en de vooruitgang van het nieuwe verzorgingste-
huis De Bleijke.

'Het gat van Hengelo' waar het nieuwe verzorgingstehuis De Bleijke moet komen.

Door jezelf (of een ander) Reiki te geven
wordt het zelfgenezend vermogen van
het lichaam gestimuleerd. Met als di-
rect gevolg een diep gevoel van ont-
spanning. Door regelmatig te behande-
len wordt je weerstand en vitaliteit ver-
groot. Reiki ondersteunt bij allerlei
soorten van klachten. Bestrijdt niet al-
leen symptomen, maar bereikt ook de
oorzaak. Iedereen kan Reiki leren. Voor
een cursus Reiki heb je geen speciale
voorkennis of vaardigheden nodig. Ook
je opleidingsniveau speelt geen rol.

WIL JE KENNISMAKEN MET REIKI?
Als Reikimaster is het mijn grootste
wens om anderen Reiki te mogen leren
en hopelijk gaan zij net zo enthousiast
met Reiki aan de slag als ik. Ik organi-
seer Reikicursussen. Tijdens een Reiki-
cusus leer je hoe jezelf en anderen deze

universele levensenergie (= Reiki) kunt
geven. Deze cursussen worden gegeven
op de traditionele wijze (Usui Shiki
Ryoho). Ik geef Reikibehandelingen, zo-
dat je aan den lijve kunt ervaren wat
Reiki doet. Daarnaast geef ik bij mij aan
huis ook oefenavonden voor mensen
die een Reiki-cursus hebben gevolgd.
Als je nog geen cursus hebt gevolgd,
ben je ook welkom als gast. Dus ge-
woon om eens te ervaren wat Reiki is.
Eerstvolgende Reikicursus:
Ik heb weer een aantal Reikicursussen
gepland bij mij aan huis: 13, 14 en 15
maart (2 avonden van 19.30-22.30 uur
en op zaterdag van 9.30-16.30 uur); 24
en 25 april a.s. (2 dagen van 9.30-16.30
uur); 5, 6 en 7 juni a.s. (2 avonden van
19.30-22.30 uur en op zaterdag van 9.30-
16.30 uur). Als deze data je niet schik-
ken, neem dan contact op met mij, dan
plannen we samen een ander moment.
Vragen over Reiki
Neem contact met mij op per telefoon
of e-mail en stel je vragen. Je kunt na-
tuurlijk ook een afspraak maken om
een keer bij mij langs te komen, zodat
ik je informatie kan geven en al je vra-
gen kan beantwoorden. Info: www.rei-
ki-vorden.nl. Ook kun je mailen naar:
info@reiki-vorden.nl of bellen met Rei-
ki Vorden. Rianne Leijten (Reikimaster
Usui Shiki Ryoho), Smidsstraat 13 te
Vorden, tel. 0575-553528 (na 17.30
uur). (Zie ook de advertentie)

De kracht van Reiki ligt in de eenvoud
Reiki komt uit Japan en betekent
"Universele Levensenergie". Deze le-
vensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziek-
tes of problemen kunnen ontstaan.
Reiki geef je simpelweg door je
handen neer te leggen. Reiki komt
nooit in plaats van de reguliere ge-
neeskunde, maar kan er wel naast
toegepast worden. Reiki is een
krachtige, liefdevolle energie die je
niet kunt sturen of beïnvloeden.

Petra Broere-van der Laan vertelt: 
"Ons bedrijf was eerst gevestigd in Ede
op de Veluwe maar na 3 jaar behoor-
lijk uit zijn jasje gegroeid. We moesten
dus op zoek naar een nieuwe plek met
meer ruimte voor onze paarden en
met voldoende mogelijkheden om uit
te rijden in de omgeving. Dit hebben
we gevonden in Vorden.Het afgelopen
jaar zijn we druk bezig geweest om de
voormalige varkensstallen in te rich-
ten voor de paarden en het terrein er
omheen goed bruikbaar te maken.
Een hele klus en gelukkig zijn we nu
de laatste projecten aan het afronden.
Ondertussen zijn we al actief aan het
rijden met gasten, die uit heel Neder-
land afreizen, om op de rug van onze
Tinkers de mooie Achterhoek te ver-
kennen." "We krijgen veel positieve re-
acties en niet alleen over de omgeving
maar ook op de manier waarop onze
Tinkers gehuisvest worden. Onze Tin-
kers leven het hele jaar in kuddever-
band en wij zijn daarmee de tijd ver
vooruit. De kudde bestaat uit merries

en ruinen van alle leeftijden. De oude-
re paarden voeden de jongere op. Door
de paarden op deze manier te houden
is er rust en natuurlijk evenwicht. Dit
merken we ook op de ritten die we rij-
den. De paarden hoeven onderweg de
rangorde niet te bepalen want dat is
in de kudde al gebeurd. Een hele op-
luchting voor de ruiters die wat dat be-
treft de paarden niet hoeven te corri-
geren. Men noemt het wel het andere
paardrijden. We rijden alleen met er-
varen ruiters en de Tinkers worden op
een lichte contactteugel gereden zo-
dat ze op eigen benen lopen. De Tin-
ker die van nature bekend staat om
zijn rustige karakter helpt mee aan
heerlijk ontspannen buitenrijden. On-
ze Tinkers hebben al menig angstige
ruiter geholpen om weer een eerste
stap buiten te zetten." Verder staan op
de Stoeterij 2 goedgekeurde dekheng-
sten en een aantal fokmerries. Half
maart wordt het eerste veulentje ver-
wacht, altijd weer een spannende tijd.
In 2008 zal de bekende Freestyle trai-
ner Emiel Voest een aantal workshops
verzorgen. Mensen die hier interesse
in hebben (met of zonder paard) kun-
nen dat kenbaar maken via de website
www.hofvanede.com Hier kan men
verder ook alles over de Stoeterij te we-
ten komen.

Stoeterij Hof van Ede
Stoeterij Hof van Ede is sinds 2007
gevestigd in Vorden. Het bedrijf
houdt zich bezig met de fok en op-
fok van Tinkers en verzorgt daar-
naast actieve buitenritten met gas-
ten door de prachtige omgeving.



SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

POSTERS
full-colour
ze knallen er uit

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555* 
Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl

PAK NU NOG UW BELASTINGVOORDEEL
DIVERSE AKTIEMODELLEN OP VOORRAAD

KIA NIEUW met INRUILPREMIE
Kia Picanto 1.0 5-drs Light, zwart of zilver 500

Kia Carens 2.0 X-tra 7-zits, grijs of zwart 2.000

Kia Cerato 1.6 X-tra Airco 4-drs , rood m 1.750

Kia Cerato 1.6 Sport 5-drs , zwart 1.500

Kia Ceed 1.6 5-drs X-ecutive 750

Kia Sportage 2.0 X-ecutive , blauw m 1.250

Kia Sportage 2.7 V6 X-pression Automaat 2.500

Kia Sorento 2.5 CRD diesel , grijs m of zilver m 2.500

KLEIN EN ZUINIG
Kia Picanto 1.1 LXE 5-drs , blauw m. 2004 7.450

Kia Picanto 1.0 LXE 5-drs , zilver m. 2004 7.450

Kia Rio 1.3 GS 5-drs dakspoiler 2002 5.750

Kia Rio 1.3 Visto Navi Airco 5-drs 2004 9.250

Toyota Starlet 1.3 XLi 5-drs 1998 4.950

Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs 2001 8.750

Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol 3-drs 2001 9.990

Toyota Corolla 1.3 Liftback 5-drs, LM velgen 2001 8.950

Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs 2000 5.250

Ford Fiesta 1.3 Forza 5-drs 1998 4.450

Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs 2003 6.750

Subaru Justy 1.3 GX AWD 3-drs 1998 4.950

Mazda 121 1.3i LX 3-drs 1999 6.750

KIA DEMO 
Cee’d SW 1.6 Business , Navi 2007 23.450

Carens 2.0 CVVTi X-ecutive 7-zits 2006 22.750

Magentis 2.0 CVVTi X-ecutive 2006 20.900

Magentis 2.7 V6 X-clusive Automaat 2007 29.900

Sportage 2.0 CVVTi X-ception Navi 2007 28.250

Sorento 2.5 CRDi VGT diesel Adventure 2006 32.900

Sorento 3.5 V6 Adventure Automaat 2005 29.950

SUBARU NIEUW met 2 JAAR GRATIS ONDERHOUD*
Legacy 2.5 GXi sedan AWD van 33.290 voor 19.950

Justy 1.5 G3X 5-drs AWD van 18.195 voor 16.995

SUBARU GEBRUIKT met 1 tot 2 JAAR GARANTIE
Impreza 2.0 Plus GL AWD 2001 7.950 

Legacy 2.0 sedan GL AWD 2001 14.900

Forester 2.0 S-Turbo AWD 2001 20.750

Forester 2.0 AWD LPG-G3 1999 9.500

RUIMTE
Kia Carens 2.0 VGT diesel EX, roetfilter 2006 19.950

Kia Carnival 2.5 V6 EX 7-pers., blauw 2002 12.900

Kia Sorento 2.5 CRD Adventure, roetfilter 2003 21.900

Kia Sorento 2.4i Adventure, RVS sidebars 2003 19.900

Chrysler Voyager 3.3 V6 SE 7-persoons 1996 6.975

Toyota Corolla 1.3i 16v Stationwagon Terra 2000 9.250

Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco 2000 5.950

OCCASIONS

Dorpsstraat 103, 7136 LJ Zieuwent
Tel. (0544) 351 319 - Fax (0544) 351 794 - www.auto-voorhuis.nl

Kijk ook op:  www.auto-voorhuis.nl

SPECIALE ACTIE:

Daihatsu Copen 1.3 + Sportpakket 2006 grijs met. 18.750,--

Daihatsu Terios 1.5 2WD Explore 2007 rood 20.500,--

Daihatsu Terios 1.5 2WD Expedition 2006 geel 19.750,--

Daihatsu Terios 1.3 4WD SX 2000 groen met verwacht

5x Daihatsu Gran Move vanaf 1999 divers vanaf 5.000,--

Daihatsu YRV 1.3 XTI 2001 rood 7.250,--

Daihatsu Sirion 1.3 VTI 2002 geel 7.750,--

Daihatsu Sirion 1.0 RTI 1998 champagne met. 3.950,--

Daihatsu Move 1.0 2003 zilver met. 7.450,--

Daihatsu Cuore 1.0 RTI + Airco 2000 rood 4.950,--

Daihatsu Cuore 1.0 XTI 1999 rood 4.250,--

Daihatsu Cuore 850 Marathon 1997 geel  verwacht

Mitsubishi Space Star 1.6 Family 2002 groen met. verwacht

Mitsubishi Space Star 1.3 Diamond 2001 blauw 7.000,--

Opel Corsa 1.2 Comfort 2001 zwart 6.250,--

naaimachinespecialist

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

Ruurloseweg 45a,Vorden.Tel. 0575-551217

GEZOCHT: WEEKENDHULP

Wij zoeken:
Een parttime terreinmedewerker die bereid is vrijdagavonden
en zaterdags en eventueel in de vakanties ons team te verster-
ken.Wij zoeken iemand die enthousiast is en graag de handen
uit de mouwen steekt. Heb je minimaal HAVO/MBO werk- en
denkniveau en ben je minimaal 18 jaar? Reageer dan snel.

Functiewerkzaamheden:
• Klanten helpen met het in/opladen van tuinmaterialen;
• Onderhouden van de showtuin;
• Inpakken van geloste materialen in de houtstelling;
• Alle bijkomende werkzaamheden.

Reageren?
Je schriftelijke sollicitatie kun je uiterlijk 7 maart richten aan:
G.Weulen Kranenbarg en Zn. B.V.
Ruurloseweg 45a, 7251 LA Vorden
Mailen kan ook: info@weulenkranenbarg.nl

Dé specialist in:
• Sierbestrating • Tuinhout • Tuinhuisjes • Natuursteen • Verlichting

Voor onze bloemen en 
plantengroothandel te Vorden

zoeken wij:

enthousiaste mensen die
ons willen helpen bij het
verpakken van bloemen.

parttime/fulltime

Aanmelden alleen schriftelijk

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Vorden BV

Bedrijven Vereniging
Darttoernooi

12 april 2008

De Herberg organiseert i.s.m. dartvereniging
F.D.T.V. een toernooi voor Vordernse onder-
nemers.

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid zich in
te schrijven met teams van 4 personen welke
in pouleverband op 16 wedstrijdbanen zullen
gaan strijden om de Herbergbokaal, welke
wordt aangeboden door Atomica Plastics
(max. 32 teams).

Bedrijven kunnen hun teams tot 6 april opge-
ven bij: Harry tel. 553611 of Gerrie tel. 553261
of via e-mail gerries@chello.nl

Leuke baan in de
mode?

www.meilink.nl

Wij zijn op zoek naar een:

Parttime medewerker (vanaf 17 jaar)
Wij vragen:
• klantvriendelijke, enthousiaste houding en representatieve uitstraling
• Flexibele inzetbaarheid

Voldoe je aan bovenstaande eisen en wil je werken bij een enthousiast team?
Stuur dan je schriftelijke reactie met pasfoto naar:
Multimate Heijink, t.a.v. de heer H.J. Heijink
Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen

www.bouwmarkt-heijink.nl



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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B en w stemden vorige week in met
het klimaatbeleidsplan 2008-2011.
Ons klimaat verandert. We hebben
te maken met hogere temperaturen
en een stijging van de zeespiegel.
Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat menselijk toedoen dit
grotendeels veroorzaakt. Om hier
wat aan te doen is de internationale
afspraak gemaakt om de uitstoot
van broeikasgassen te verminderen.
Ook Nederland heeft zich aan dit
Kyoto-protocol geconformeerd.
Eind 2007 tekenden diverse mini-
steries en de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) een nieuw
klimaatconvenant, met als doel een
reductie van de uitstoot van broeikas-
gassen in 2020 en een jaarlijkse
energiebesparing te realiseren. 
In navolging hierop stimuleert de
VNG gemeenten in ons land om een
lokaal klimaatbeleid te realiseren.
De gemeente Bronckhorst heeft dat
nu gedaan. De raad beslist in maart
over het nieuwe klimaatbeleidsplan.

“Het voeren van een actief klimaat-
beleid geeft een belangrijke impuls
aan de leefbaarheid in onze ge-
meente. Duurzame bedrijfsterreinen
en woningen, minder vervuiling: het
zijn voordelen die dankzij klimaat-
beleid in beeld komen”, zegt verant-
woordelijk wethouder André Baars.
Het doel van het Bronckhorster
klimaatbeleid is het realiseren van
een reductie van de CO2-uitstoot
met 4% in 2011 ten opzichte van
1990 (landelijk uitgangspunt voor de
metingen), het verminderen van het
energieverbruik met 2% per jaar en
het stimuleren van de toepassing
van minimaal 3% duurzame energie
in 2011 ten opzichte van 1990.

Baars: “Als uitgangspunt voor het
beleid heeft de gemeente een
klimaatscan uitgevoerd. Bronckhorst
zet op een aantal terreinen al in op
energiebesparing en klimaatbeleid.
Zo kopen we voor alle gemeentelijke
gebouwen voor 100% groene stroom
in, hebben we in Zelhem een duur-
zaam bedrijventerreinen ingericht

(Vinkenkamp, red.) en stimulerings-
acties voor duurzame energie
gehouden. Bijvoorbeeld de actie
'Energie Besparen Loont' voor
agrarische bedrijven in Hengelo en
Vorden in 1999.”

Thema's 
De komende periode richt de
gemeente zich onder andere op de
volgende thema's:
• klimaat in beleid
• gemeentelijke gebouwen en

voorzieningen 
• woningbouw
• bedrijven en utiliteitsbouw
• agrarische bedrijven
• verkeer en vervoer

Klimaat in beleid
Hierbij gaat het om het op de agenda
zetten van klimaatbescherming bij
het ontwikkelen van allerhande
beleid en plannen door de gemeente.
Bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen
en ontwikkelingsvisies voor kernen. 

Gemeentelijke gebouwen en
voorzieningen
Hierbij gaat het onder andere om het
uitvoeren van alle relevante energie-
maatregelen met een terugverdientijd
van vijf jaar bij renovaties (bijvoorbeeld
ten aanzien van openbare verlichting).
Ook wil de gemeente haar voorbeeld-
functie naar de maatschappij gestalte
geven met een voorbeeldproject voor
duurzame bouw. 

In dit klimaatsbeleidsplan is dat het
nieuwe gemeentehuis dat volgens
de bijzonder duurzame variant
DuBo++ (waarbij het energieverbruik
50% lager ligt dan in een gewoon
energiezuinig gebouw) wordt
gebouwd. 

Daarnaast doet de gemeente dit jaar
een energiescan om het landelijke
energielabel voor gebouwen te
krijgen. Dan is ook zichtbaar welke
maatregelen we kunnen nemen om
een hogere waardering te krijgen. 

Woningbouw
Hierbij gaat het om nieuwe en
bestaande woningen. Voor nieuwe
woningen zijn in het bouwbesluit
duurzaamheidseisen opgenomen.
De gemeente ziet er bij bouwprojecten
op toe dat dit nageleefd wordt. 
Bij woningbouwprojecten waarvan
wij als gemeente opdrachtgever zijn,
willen we inzetten op nog vooruit-
strevender maatregelen zoals
warmtepompen en zonneboilers.
Voor bestaande woningen overlegt
de gemeente met woningbouw-
corporaties over mogelijkheden voor
energiebesparing in de woningen
en gaan wij voorlichting geven aan
woningeigenaren. 

Eén van de projecten die de gemeente
in 2008 wil inzetten is het 
Energie Prestatie Advies. 

Bedrijven en agrarische bedrijven
Bij vergunningverlening en handha-
ving besteedt de gemeente aandacht
aan energiebesparingsmogelijkheden.
We willen dat bedrijventerreinen in
de gemeente duurzaam ontwikkeld
worden. Bij agrarische bedrijven sti-
muleert de gemeente de opwekking
van biogas en geeft voor zover
mogelijk medewerking aan energie-
besparende initiatieven (bijvoorbeeld
zuiniger verlichting). 

Verkeer en vervoer
De gemeente heeft eigen voertuigen
en gaat bekijken welke mogelijkheden
hier liggen op het gebied van energie-
besparing en het milieu. Bijvoorbeeld
door in de toekomst uitsluitend nog
nieuwe personenauto's uit de klasse
A en B van de Energie-etikettering
aan te schaffen.

Tot slot
Binnen de gemeente is een coördinator
klimaatbeleid actief die zich met de
genoemde klimaatactiviteiten gaat
bezighouden. Met het klimaatbeleid
is in totaal circa € 176.000,- gemoeid.
Voor de helft van deze kosten vraagt
de gemeente subsidie aan (via Senter
Novem).

B en w stemmen in met klimaatbeleidsplan 
Raad beslist er in maart over

B en w stemden vorige week in met
het bestemmingsplan voor het
nieuwe gemeentehuis in Hengelo
(Gld). De gemeente heeft aan de
Elderinkweg langs de rondweg
terrein aangekocht om een nieuw
gemeentehuis te bouwen dat vanaf
januari 2010 z'n deuren moet openen.
Voor het gebied is het bestemmings-
plan 'Buitengebied 2005 Hengelo/
Vorden' van kracht en om de nieuw-
bouw mogelijk te maken is een
bestemmingsplanwijziging nodig. 
In 2007 is het voorontwerpbestem-
mingsplan tijdens een informatie-
bijeenkomst besproken met inwo-
ners en een klankbordgroep van
omwonenden, waarna het plan ter
inzage is gelegd zodat een ieder

zijn/haar mening kon geven. Ook is
overleg geweest met onder meer de
provincie Gelderland en de VROM-
inspectie. Zij stemden onlangs in
met de plannen voor het nieuwe
gemeentehuis op het terrein. Tegen
het nieuwe bestemmingsplan diende
één inwoner een zienswijze in. Deze
ging met name over de mogelijk
hoogte van het nieuwe gebouw. 
De zienswijze heeft geleid tot een
beperking in de hoogte voor een deel
van het plangebied. De gemeente-
raad bespreekt het plan in maart.
Vorige week begon ook het slopen
van het huis op het nieuwbouw-
perceel. Het is de planning dat de
bouw in het najaar van 2008 start.

B en w stemmen in met bestemmingsplan nieuwbouw gemeentehuis 
Raad bespreekt het plan in maart



Voor de beoordeling van aanvragen
voor gehandicaptenparkeerplaatsen
bestond nog geen eenduidig
Bronckhorster beleid. Tot nu toe
werden de richtlijnen van de
voormalige gemeenten gehanteerd. 

B en w stelden op 19 februari jl.
nieuwe Bronckhorster richtlijnen
vast voor aanvragen voor individuele
(op kenteken) en algemene gehan-
dicaptenparkeerplaatsen in de
gemeente. De verschillen zaten met
name in de wijze van toekenning 
en de kostenverdeling tussen de
gemeente en de aanvrager. In het
nieuwe beleid ligt vast wanneer
iemand wel of niet in aanmerking
komt voor een gehandicapten-
parkeerplaats en hoe dit geregeld
wordt. Daarnaast staat erin hoe de
gemeente omgaat met algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen bij
openbare gebouwen in centra en bij
voorzieningen. Gehandicapten-
parkeerplaatsen worden aangegeven
met borden. Incidenteel is het nodig
een parkeerplaats aan te passen of
te verbreden. De kosten voor levering
en plaatsing van de borden zijn
voor rekening van de aanvrager. 
De kosten voor het aanpassen van
een gehandicaptenparkeerplaats
komen voor rekening van de eigenaar
van de onderliggende gronden.
Meestal is dat de gemeente.

Gemeente komt
met eenduidig
beleid voor
gehandicapten-
parkeerplaatsen

Al eerder waren er plannen voor de
aanleg van een nieuwe (brom)fiets-
oversteek aan de zuidzijde van de
rotonde Rondweg N316/Bannink-
straat in Hengelo (Gld). B en w heb-
ben toen de plannen aangehouden
omdat er nog onduidelijkheid was
over de bestemmmingsplanmoge-
lijkheden en nieuwe ontwikkelingen
rondom de verbouw van de woningen
aan de Rusthoek. De plannen voor
de woningen zijn nu bekend. 

Met ProWonen en de bewoners van
de Rusthoek zijn goede afspraken

gemaakt over de invulling van
ondermeer een voetpad bij de
woningen en de aanleg van de 
extra (brom)fietsoversteek.

De provincie is eigenaar van de
grond en beheerder van de Rondweg.
Zij legt de nieuwe oversteek aan. 

De kosten van de aanleg worden
geschat op € 17.500 en worden
gedeeld door provincie en gemeente.

De oversteek wordt naar verwachting
komend najaar aangelegd.

Nieuwe (brom)fietsoversteek
Rondweg/Banninkstraat

Als de brandweer uitrukt na een
melding, dan bepaalt de aard van de
melding welke regels gelden voor
het voeren van optische (zichtbare)
en akoestische (hoorbare) signalen
en het weggebruik. Deze regels zijn
er om de verkeersveiligheid te waar-
borgen. Ook u als weggebruiker
heeft een actieve rol om de brand-
weer of een andere hulpverlenings-
dienst tijdig en veilig op de plaats
van het incident te laten arriveren.

Er zijn drie soorten incidenten:
1. de brandweer rukt uit naar een

levensbedreigende situatie, zoals
een woningbrand, verkeersongeval
of bedrijfsongeval met gevaarlijke
stoffen

2. de brandweer rukt uit naar een
niet levensbedreigende situatie,
waarbij het spoedig ter plaatse
zijn is gewenst, zoals een vuil-
containerbrand (waarbij de omge-
ving niet direct wordt bedreigd),
wateroverlast of stormschade

3. de brandweer vertrekt naar een
niet levensbedreigende situatie
en er is geen tijdsdruk om ter
plaatse te komen, zoals een kat in
de boom of een vervuild wegdek

Alleen in het eerste geval moet het
eerste brandweervoertuig binnen
een bepaalde tijd aanwezig te zijn.
Deze maximale tijd is een landelijke
norm en wordt bepaald door de aard
van het incident en het soort gebouw
waar de melding vandaan komt. Om
binnen deze gewenste tijd aanwezig
te zijn, mag het brandweervoertuig
gebruik maken van optische en
akoestische signalen. 

De richtlijnen schrijven voor dat
beide signalen bij vertrek worden
ingeschakeld en bij aankomst op de
plaats van het incident worden
uitgeschakeld. Dit kan 's nachts
onnodig veel geluidsoverlast voor de

burgers veroorzaken. Daarom wordt
in de nachtelijke uren soms besloten
om geen signalen te voeren. Er is
dan minder verkeer, waardoor het
voertuig naar verwachting binnen de
gestelde tijd ter plaatse kan zijn.

Wanneer een brandweervoertuig
gebruik maakt van optische en
akoestische signalen, dan is dit een
voorrangsvoertuig en heeft het vrij-
stelling op de algemeen geldende
verkeersregels. Andere verkeers-
deelnemers dienen dit voertuig dan
ook voorrang en ruim baan te geven. 
Het voertuig mag geen voorrang
nemen en is dus geheel afhankelijk
van het gedrag van het overige
verkeer. Als voorwaarde wordt wel
gesteld dat het overige verkeer niet
in gevaar wordt gebracht en verkeers-
bewegingen van het voorrangs-
voertuig met gepaste snelheid ten
opzichte van het overige verkeer
worden uitgevoerd. Deze regels zijn
vastgelegd in een brancherichtlijn
'Optische- en geluidssignalen'. 
Daarnaast hebben alle bestuurders
van een brandweervoertuig het
diploma 'Brandweerchauffeur'

Voor u als medeweggebruiker geldt:
• stop niet abrupt bij het horen van

de sirene, maar maak veilig plaats
• blijf na het passeren van een

voorrangsvoertuig altijd opletten,
er kan nog een voorrangsvoertuig
volgen. Geef ook dit voertuig de
ruimte

• wanneer op uw rijstrook filevorming
ontstaat, keer niet om en houd de
splitsing, kruising of rotonde vrij.
Er kan dan altijd een voorrangs-
voertuig passeren

• Als de situatie het noodzakelijk
maakt om een vrije doorgang te
creëren voor het voorrangsvoertuig,
mag u met gepaste snelheid
verkeersregels negeren zonder
dat u het overige verkeer in gevaar
brengt. Ver vooruit kijken en anti-
ciperen is van groot belang voor
de gezamenlijke verkeersveiligheid

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de brandweer
Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 22 of
e-mail: brandweer@bronckhorst.nl

Brandweer Bronckhorst adviseert: 
de brandweer en het verkeer

Geïnteresseerden die zich nog niet
hebben ingeschreven voor het
Bronckhorst Berkelland Breedband
Netwerk (B3N-OnsNet) kunnen zich
via de website www.b3n-onsnet.nl
alsnog aanmelden! Vorig jaar
hebben de gemeenten Bronckhorst
en Berkelland de Hogeschool
Arnhem/Nijmegen (HAN) laten
onderzoeken hoe in hun buiten-
gebieden een breedband glasvezelnet
kan worden aangelegd, voor super-
snel internet. Op 12 februari jl.
presenteerden de trekkers van het
breedbandproject voor het buiten-

gebied bij hotel Bakker in Vorden
tijdens een tweede informatieavond
de achtergronden van het project.
Jan Fikken van Rabobank Graafschap-
Noord, André Baars, wethouder 
van de gemeente Bronckhorst en
Jaap van Till, hoogleraar aan de
Hogeschool Arnhem Nijmegen,
bespraken met de tientallen aan-
wezigen de mogelijkheden. Vervol-
gens konden aanwezige bewoners
en bedrijven vragen stellen en werd
er volop over het nieuwe netwerk
gediscussieerd. Het enthousiasme
was groot en een aantal aanwezigen
schreef zich ter plekke in. Maar ook
u kunt zich dus alsnog aanmelden,
als u inwoner bent van het buiten-
gebied of hier een bedrijf heeft.
Overigens betekent aanmelding niet
dat u automatisch op het proef-
traject wordt aangesloten. Uit de
inschrijvingen wordt een selectie
gemaakt. Woningen en bedrijven 
die niet betrokken kunnen worden
bij het proefproject, kunnen in de
daaropvolgende fase (de grote uitrol)
nog aansluiten. Aan het proefproject
kunnen maximaal 100 deelnemers
meedoen.

Supersnel internetten in het buitengebied
U kunt zich nog aanmelden voor het proefprojectIedere eerste maandag van de

maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in Bronckhorst. De sirenes geven
dan één luid alarm dat 1 minuut en
26 seconden te horen is. Omdat het
om een test gaat, hoeft u geen actie
te ondernemen. Het maandelijkse
alarm heeft tot doel het landelijke
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

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 instruc-
ties. Op maandag 3 maart a.s. is de
eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

De provincie Gelderland houdt op
woensdag 5 maart 2008 een infor-
matieavond over de inspraak rond
de rondweg Hummelo (N314).
Bewoners en belangstellenden zijn
welkom tussen 19.30 en 22.00 uur
in De Gouden Karper, Dorpsstraat 9
in Hummelo (zaal open om 19.00 uur).

Tijdens de bijeenkomst geven ver-
tegenwoordigers van de provincie
Gelderland en de gemeente Bronck-
horst inzicht in het tracé, het ver-
richte onderzoek en de inspraakpro-
cedure voor de rondweg Hummelo.
Gedeputeerde Marijke van Haaren
en wethouder Peter Glasbergen zijn
aanwezig om vragen te beantwoorden.

De provincie Gelderland en de
gemeente Bronckhorst willen de
verkeers- en leefbaarheidssituatie
langs de Dorpsstraat (N314) en de
Keppelseweg (N814) verbeteren.

Met de aanleg van een rondweg aan
de westkant van het dorp wordt het
doorgaande verkeer langs de kom
van Hummelo geleid en kan de
dorpskern verkeersluw worden
ingericht. Tot en met 1 april kunnen
bewoners en andere belanghebben-
den inspreken op het ontwerp van
een gedeeltelijke herziening van het
Streekplan Gelderland 2005 en het
bijbehorende milieueffectrapport
(MER). De inspraakdocumenten
liggen sinds 19 februari jl. ter inzage
in het provinciehuis in Arnhem en
het gemeentekantoor in Hengelo.
De documenten zijn ook te down-
loaden via www.gelderland.nl/n314

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact
op met de provincie Gelderland,
projectsecretaris Jan van de Wouw,
tel. (026) 359 84 91, e-mail:
j.vande.wouw@prv.gelderland.nl

Informatieavond over inspraak rondweg
Hummelo op 5 maart a.s.



Zwerfvuilopruimdag in buitengebied Bronckhorst op 15 maart a.s.
Helpt u mee het buitengebied weer schoon te maken?
Op zaterdag 15 maart a.s. wordt een
grootschalige zwerfvuilopruimactie
georganiseerd in het buitengebied
van Bronckhorst. Vele vrijwilligers
ruimen die dag het zwerfvuil in het
buitengebied op, zodat uw Bronck-
horst er weer prachtig uitziet. 

B en w doen ook mee. Kunnen we
ook op u rekenen? Iedereen die aan
de opruimactie meedoet, wordt
beloond met een hapje en drankje.

Zwerfafval in de woonomgeving is
voor menigeen een dagelijks terug-

kerende ergernis. Iedereen wil in
een plezierige omgeving wonen of
recreëren en zwerfafval bederft dat
plezier. Terwijl de oplossing eigen-
lijk heel simpel kan zijn door met
elkaar af te spreken om afval in een
afvalbak te gooien én je aan die

afspraak te houden. Maar de prak-
tijk pakt helaas vaak anders uit. 

Al vele jaren maken diverse organi-
saties in onze gemeente daarom op
een zaterdag in maart het buiten-
gebied schoon. Dit gebeurt vaak
door vrijwilligers van wildbeheer-
eenheden, scouting, een visvereni-
ging, leerlingen van enkele basis-
scholen en de werkgroep Zwervuil-
dag Vorden. Maar iedereen die mee
wil helpen, is van harte welkom. 

Aanmelden
Vrijwilligers die op 15 maart a.s.
willen schoonmaken, kunnen zich
via onderstaande organisatoren
aanmelden. Dit kan tot en met
vrijdag 7 maart. De gemeente zorgt
ervoor dat voor alle deelnemers de
benodigde materialen aanwezig zijn
om veilig schoon te kunnen maken.

Voor het schoonmaken van:
• het buitengebied van Hummelo en

Keppel 
- de heer B. Veldhuizen, 

tel. (0314) 38 24 10 
(wildbeheerseenheid Hummelo)

- de heer G.F.C. van Heusden, 
tel. (0313) 47 20 42  (stichting 
wandelpaden Hummelo en Keppel)

• het buitengebied van Hengelo (Gld)
- de heer J. Hoogeveen, 

tel. (0573) 46 14 60 
(wildbeheerseenheid Hengelo eo)

• het buitengebied van Vorden/
Kranenburg 
- mevrouw R. van Vleuten, 

tel. (0575) 55 33 57 
(werkgroep zwerfvuildag)

• Wichmond/Vierakker 
- de heer J. Rietman, 

tel. (0575) 44 19 99 
(werkgroep zwerfvuildag)

• het buitengebied van Steenderen 
- de heer R.H.J.M. Gosselink,

tel. (0575) 45 13 74 
(wildbeheerseenheid Steenderen)

• het buitengebied van Zelhem 
- de heer E. Colenbrander, 

tel. (0314) 62 52 67 
(wildbeheerseenheid Zelhem/ 
Doetinchem)

- mevrouw G. Til, 
tel. (0314) 62 55 36 
(stichting Boelekeerlspad)

N.B. Behalve in Steenderen is de
zwerfvuilopruimdag 's morgens. 
Bij de organisatoren krijgt u alle
informatie als u zich opgeeft. 
In Steenderen begint de actie om
13.30 uur bij forellenvisvijver 
Breukink op de Emmerweg 12.

Vindt u het ook belangrijk in een
mooie, schone omgeving te wonen?
Meldt u dan aan voor de zwerf-
vuilopruimdag op 15 maart! Vele
handen maken immers licht werk!
Het kan nog tot en met 7 maart!

Raadsvergadering 28 februari 2008
Op 28 februari a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:

Bestemmingsplan 'Buitengebied
2003 - Bruinderinkweg Hengelo
(Gld)'
Dit bestemmingsplan maakt uitbreiding
van Bosman Groenkwekerij aan de
Kervelseweg 23 in Hengelo mogelijk.
Op het oorspronkelijke plan zijn
zienswijzen ingekomen die, in
overleg met de firma Bosman, 
geleid hebben tot aanpassing van 
het bestemmingsplan. Dit betekent
o.a. dat er minder bebouwing komt 
op het perceel en dat een lagere
maximale hoogte van de gebouwen
is afgesproken. 

Bestemmingsplan en beeldkwali-
teitsplan 'Landgoed Elsmaten in
Zelhem'
Met dit bestemmingsplan wordt de
bouw van een landgoed mogelijk,
met de vestiging van een landhuis
van 'allure' met drie wooneenheden.
Tevens zorgt een herziening van het
geldende bestemmingsplan 'Zelhem
Buitengebied 2-1988' voor de ont-
wikkeling en het behoud van nieuwe
natuur en versterking van landschap-
pelijke waarden. 

Ontwikkelingsvisie Bronkhorst
Met de ontwikkelingsvisie wil de
gemeente, samen met bewoners en
ondernemers, de relatie toerisme en
leefbaarheid optimaliseren. Binnen
de randvoorwaarden die gesteld
worden vanuit leefbaarheid en
behoud van het kleinschalige en
authentieke karakter van Bronkhorst,
is het de bedoeling de economische
mogelijkheden van Bronkhorst
binnen de gemeente Bronckhorst 
te verbeteren. De visie moet leiden
tot concreet uitvoerbare projecten. 

Milieujaarprogramma 2008
Op grond van de Wet milieubeheer is 
de gemeente verplicht om jaarlijks 
een milieuprogramma vast te stel-
len. Het milieujaarprogramma 2008
bevat geen limitatieve opsomming
van de taken en werkzaamheden 
op het terrein van milieu, maar een
programma op hoofdlijnen. 

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet op
de agenda staan, waarbij de volgende
zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort tot

de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

b.een bezwaar in de zin van
hoofdstuk 7 van de Algemene wet 
bestuursrecht tegen een besluit van
het gemeentebestuur of het advies
van een adviescommissie bezwaar-
schriften ex artikel 7:13 van de
Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrachten
of aanbevelingen van personen

d.een klacht zoals bedoeld in 
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te voren
van tevoren te melden bij de griffier,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder ver-
melding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer. 

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en 
-kantoor is af te halen.

Uit de raad

De weekmarkt in Zelhem wordt in
de loop van het voorjaar van 2008
veiliger. B en w hebben tot een
verkeersmaatregel besloten die
dat moet bereiken. Aan de kant
van de weg komt een afscher-
ming in de vorm van verzinkbare
paaltjes met kettingen er tussen.
Zodra de markt op vrijdag is afge-
lopen, worden de kettingen weg-
gehaald en zakken de palen weer.
B en w besloten hiertoe omdat tij-
dens de markt spelende kinderen
gemakkelijk de weg op kunnen
rennen. In dit gebied geldt wel een
30 km zone, maar soms kunnen
automobilisten in zo'n geval toch
niet tijdig tot stilstand komen.
Verschillende alternatieven,
waaronder verplaatsing van de
markt, zijn besproken. Het college
kiest hier niet voor omdat daar-
mee de levendigheid in het cen-
trum vermindert. De maatregel
kost € 30.000,-. Hiervoor is kre-
diet beschikbaar gesteld in het
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer
Plan.

Markt in Zelhem
veiliger door 
verzinkbare palen
met kettingen

Het plein bij de RK kerk tegenover
basisschool De Vordering in Vorden
wordt deze zomer gereconstrueerd
en afgekoppeld van het hemelwater. 

De kosten zijn voor rekening van de
gemeente, hoewel het kerkplein in
eigendom is van de kerk. B en w
besloten hiertoe, omdat zoveel
inwoners en bezoekers van Vorden
hiervan gebruik maken. Het gebied
heeft daarmee een openbaar karakter.
Daarnaast kan de kerk de kosten
van renovatie van het terrein niet
zelf opbrengen. 

De huidige bestrating van het plein,
betontegels, is dringend aan vervan-
ging toe. Verder heeft de gemeente
afspraken met het Waterschap
gemaakt om zoveel mogelijk het lozen

van regenwater op het oppervlakte-
water terug te dringen. Bij sporthal
't Jebbink zijn afkoppelwerkzaam-
heden in uitvoering. 

Later dit jaar wordt plan Zuid in
Vorden afgekoppeld van de riolering.
De reconstructie van het parkeer-
terrein is een goede mogelijkheid
om het plein en het kerkgebouw ook
van de riolering af te koppelen. 

Met het kerkbestuur zijn afspraken
gemaakt over de voorwaarden van
de afkoppeling en het openbare
gebruik van het plein. De uitvoering
is overigens wel afhankelijk van
toekenning van een Europese sub-
sidie van ca. een derde van de kosten.
Begin maart krijgt de gemeente
hierover uitsluitsel.

Reconstructie kerkplein in Vorden

De gecombineerde belastingaan-
slagen/WOZ-beschikkingen 2008
worden met dagtekening 31 maart
2008 verzonden. Hoewel het de
bedoeling was de dagtekening 
op 29 februari 2008 te stellen,

deze datum is in een aantal tele-
fonische en schriftelijke contacten
met burgers ook genoemd, is dit
door omstandigheden helaas niet
mogelijk gebleken.

Dagtekening gecombineerde belasting-
aanslagen/WOZ-beschikkingen 2008



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, Schooldijk, openlucht toneelspel op 6, 7, 11, 13 en 14 juni van 20.30 tot 00.30 uur,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 6, 7, 13 en 14 juni van 20.00 tot 00.30 uur en 
11 juni 2008 van 20.00 tot 24.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning van 6 t/m 15 juni 2008, 
stichting Openluchtspel Baak

• Bronckhorst, toertocht van antieke tractoren, 5 juli 2008 van 09.00 tot 16.00 uur, TEC De Graafschap
• Halle, café Lovink, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat in 2008, H.J. Lovink
• Halle, Halle-Nijmanweg 40, 17 mei 2008, rommelmarkt van 10.00 tot 14.00 uur, stopverbod Halle-

Nijmanweg vanaf de kruising Nijmansedijk tot de gemeentegrens, muziekvereniging Euterpe
• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, 26 april 2008, concert van 20.00 tot 23.00 uur, verkoop loten

tijdens concert, tijdelijke gebruiksvergunning, koninklijke harmonie Concordia Hengelo 
• Hengelo (Gld), Varsselring, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 24 mei van 10.00 tot

19.00 uur en 25 mei 2008 van 10.00 tot 20.00 uur, H.J. Vosmeijer
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat, innemen van standplaats met een informatiestand van 

1 t/m 5 september 2008, stichting HELP
• Hoog-Keppel, 1 mei 2008, kunst-, antiek- en rommelmarkt van 09.00 tot 16.00 uur, ontheffing

artikel 35 Drank- en Horecawet van 08.00 tot 22.00 uur, afsluiten en instellen stopverbod voor
diverse wegen in en rondom Hoog-Keppel, voetbalvereniging HC'03

• Velswijk, D'n Draejer, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat in 2008, 
E.A.M. de Gier

• Vorden, 't Proathuus, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in 2008, H.B. IJben
• Vorden, Dorpsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2008 van 10.00 tot

01.00 uur, De Herberg
• Vorden, Hamminkweg, kunst- en ambachtsmarkt, 17 en 18 mei 2008 van 10.00 tot 17.00 uur,

mevrouw Pelgrum-Bargeman
• Vorden, 22 juni 2008, wielerronde van 12.45 tot 16.45 uur, afsluiten Industrieweg, Kerkhoflaan,

Handelsweg en Ambachtsweg van 11.45 tot 17.15 uur, RTV Vierakker-Wichmond
• Wichmond, 17 mei 2008, wielerronde van 15.15 tot 18.00 uur, afsluiten Baron v/d Heijdenlaan,

Dorpsstraat, Lankhorsterstraat, Baakseweg en Hackforterweg van 14.00 tot 18.30 uur, 
RTV Vierakker-Wichmond

• Zelhem, industrieterrein De Vinkenkamp, supermoto, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
18 mei 2008 van 10.00 tot 20.00 uur, H.J. Vosmeijer

• Zelhem, Markt, 4 juli 2008, concert van 19.00 tot 20.30 uur, afsluiten Markt van 18.45 tot 20.45 uur,
chr. harmonie vereniging Prinses Juliana

• Zelhem, 6 april 2008, open zondag met diverse activiteiten en live-muziek van 10.00 tot 21.00 uur,
afsluiten Smidsstraat, Stationsstraat, Markt, Kerkweg, Stationsplein en parkeerplaats 
en gedeelte Doetinchemseweg van 09.00 tot 21.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem

• Zelhem, Ruurloseweg 38, 24 april 2008, opening en 25-jarig jubileum van 16.00 tot 24.00 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning, architecten atelier Alfonso Wolbert

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 
• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 2, verbouw woning
• Hummelo, Rozegaarderweg 3, veranderen keuken en dakopening
• Steenderen, Bronkhorsterweg 20, veranderen kozijnen voorgevel
• Vierakker, IJzerhorst 4, gedeeltelijk veranderen woonboerderij
• Vorden, Dienstenweg 23, plaatsen opslagcontainer
• Vorden, Ganzensteeg 7, gedeeltelijk veranderen schuur tot atelier/berging/stalling
• Vorden, Hoetinkhof 121, vergroten woning door aanbouw
• Vorden, het Heijink 2, vergroten woning
• Zelhem, Oude Ruurloseweg ong., bouwen twee woningen met bijgebouwen
• Zelhem, Perebloesem 12, vergroten woning
• Zelhem, Pluimersdijk 2A, vergroten woning

Aanvragen

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
In het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ligt van 
28 februari t/m 9 april 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Baakseweg 4-6, historische buitenplaats Hackfort, aanvraag monumentenvergunning

voor het wijzigen en uitbreiden van de bestaande woning als onderdeel van het bouwhuis

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 10 april 2008. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer
W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Monumentenwet 1988

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Carel Willinkstraat ong., bij drie te realiseren woningen, vrijstelling wegens

overschrijden bestemmingsplanbepaling over de maximaal toegestane goothoogte van een
bijgebouw, geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002, herziening 2004-1'

Het bouwplan ligt van 28 februari t/m 12 maart 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Voorgenomen vrijstellingen

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 34, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Zelhem, Everhardinkweg 3A, voor het verhogen van het maximaal aantal kampeermiddelen tot 25,

in een periode van zeven dagen rond de Achterhoekse Paardedagen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'

• Zelhem, achter perceel Slangenburgweg 2, voor groepskamperen en de daarbij behorende
voorzieningen, 2 en 3 mei 2008 tijdends de Highland Games en het Megapiratenfestijn, 
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'

Deze ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 28 februari t/m 
9 april 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Paulus Potterstraat 7, bouwen berging, vrijstelling wegens overschrijden bestemmingsplan-

bepaling over de maximaal toegestane nokhoogte, geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002,
herziening 2004-1'

Dit ontwerpbesluit ligt van 28 februari t/m 9 april 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

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

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 12 februari 2008:
• Hengelo (Gld), ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor paasvuur, 23 maart 2008 van

20.00 tot 01.00 uur, buurtvereniging De Noabers
Verzonden op 20 februari 2008:
• Zelhem, huis aan huis collecte, 19 t/m 25 oktober 2008, Charité

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 19 februari 2008:
• Vorden, Beatrixlaan 24, plaatsen dakkapel
Verzonden op 21 februari 2008: 
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 40, plaatsen dakkapel
• Laag-Keppel, Olmiuslaan 13-15, plaatsen dakkapel
• Olburgen, Olburgseweg 21, bouwen kapconstructie op een bestaande aanbouw, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 19 februari 2008: 
• Hummelo, Bakkerstraat 12, vergroten woning met bijgebouw, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met ontheffing op grond van
artikel 1.11 van het Bouwbesluit/ontheffing van artikel 4.11 lid 1 van het Bouwbesluit 

• Vorden, Lieferinkweg 6, gedeeltelijk vernieuwen loods/dierenverblijf, verleend met vrijstelling
op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Zelhem, Velswijkweg 3A, bouwen woning met schuur, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verzonden op 20 februari 2008: 
• Zelhem, Kampweg 3, bouwen woning
Verzonden op 21 februari 2008:
• Halle, Dorpsstraat 51, plaatsen nooddeur in de achtergevel van het bijeenkomstgebouw
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 49, plaatsen hekwerk
• Hummelo, Keppelseweg 54 en 56, bouwen basisschool met peuterspeelzaal, om aan het

bouwplan mee te kunnen werken is op 12 februari 2008 vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleend

• Hummelo, Rozegaarderweg 9, uitbreiden varkensschuur tot werktuigenberging

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1. APV)
Verzonden op 19 februari 2008 voor:
• Hummelo, Laarstraat 9, voor verbranding nabij dit adres
• Vorden, Ruurloseweg 65A, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Aaltenseweg 1A, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Bocholtseweg 1A, voor verbranding nabij de Bocholtseweg 1 
• Zelhem, Haitinkweg 10, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Ruurloseweg 26, voor verbranding nabij de Oosterwijkweg 2 in Zelhem

Verleende vergunningen

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 15 februari 2008:
• Halle, Kuiperstraat 6, voor het plaatsen van twee zeecontainers, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied herziening 2-1988' 

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

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunningen)



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verzonden op 21 februari 2008 voor:
• Halle, Halle-Heideweg 6, voor verbranding nabij dit adres
• Halle, Pluimersdijk 12, voor verbranding nabij dit adres
• Steenderen, Eekstraat 7, voor verbranding nabij dit adres

Kapvergunningen
Verzonden op 19 februari 2008:
• Hummelo, Greffelinkallee 8, vellen van één eik, noodkap, herplant verplicht: één inlandse eik
• Keijenborg, Kerkstraat 11, vellen van twee esdoorns, geen herplantplicht
• Laag-Keppel, Rijksweg N317 ter hoogte van hectometerpaal 9.1, vellen van één beuk, noodkap,

herplant verplicht: één beuk
• Vorden, Brinkerhof 107, vellen van één eik, geen herplantplicht

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, ontheffingen
verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen). 

In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Nieuwe Bouwverordening gemeente Bronckhorst
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 22 november jl.
de Bouwverordening, zoals deze op 3 januari 2005 is vastgesteld, ingetrokken en een nieuwe
Bouwverordening gemeente Bronckhorst vastgesteld. Deze verordening ligt vanaf heden voor
iedereen ter inzage in het gemeentekantoor en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. 
De verordening treedt in werking met ingang van 28 februari 2008.

Rectificatie Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk
Op de gemeentepagina's van 13 februari 2008 is de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaal-
werk bekend gemaakt. Per abuis is hier een foutieve datum van inwerkingtreding gepubliceerd. 
De verordening is in werking getreden op 13 februari 2008.

Verordeningen

Op 19 februari jl. stelden b en w beleidsregels voor de toekenning van gehandicaptenparkeer-
plaatsen vast. De beleidsregels worden vanaf deze bekendmaking gehanteerd bij het beoordelen
van aanvragen van individuele (op kenteken) of algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. 
Zie voor meer informatie elders op deze gemeentepagina's. 

Inzage
U kunt de beleidsregels t/m 24 maart 2008 tijdens de openingsuren inzien op de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor.

Vaststelling Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen

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.

REIKICURSUS 
VOLGEN??

Neem contact op met:
Rianne Leijten

0575-553528 (na 17.30 uur)

Anky van Grunsven komt naar Bronckhorst!
Zaterdag 1 maart

Aanvang programma 13.00 uur

Gratis entree

Locatie Hietmaat Hengelo (Gld.)

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

GRATIS SMURFEN. GEWOON BIJ AH HENGELO (G)

SUN VAATWASMIDDEL
div. varianten o.a. all in one

2 dozen à 30 stuks van 12.18
voor 6.09

1+1 G1+1 G RRAATTIISS
SPAANSE BER-
BERA DRAGON
TEMPRANILLO
fles 0,75 ltr

van 4.98 voor 2.99

SHOARMAVLEES OF
GYROSREEPJES
voord. verp.

kilo van 6.49
voor 3.99

DR. OETKER
RISTORANTE
PIZZA
alle varianten

3 pakken van 8.97 voor 4.99

AH TULPEN
bos

van 2.99 voor 1.99
ZALMFILET
voord. verp.

500 gram van 9.49 voor 6.99

WILDE WIJNDAGEN!
ELKE 2E FLES WIJN OF PORT HALVE PRIJS
LET OP ONZE DAGAANBIEDINGEN

TWEE HALEN      EEN BETALEN



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

'Bij voorkeur moet een verkoopstylist
aan de slag vóórdat het huis in de ver-
koop komt,' vertelt Nicole Lenselink
van Fast to sell Verkoopstyling. 'Maar
het is eigenlijk nooit te laat voor ver-
koopstyling!'aldus de verkoopstyliste

die een professionele opleiding volgde
bij het TrainingsCentrum van AA
HomeReDesign in Rosmalen. Nicole
Lenselink is gecertificeerd verkoopsty-
list en aangesloten bij het Landelijk
Netwerk Verkoopstylisten.

In de Verenigde Staten wordt geen en-
kel huis verkocht zonder de hulp van
een verkoopstylist. Makelaars kwa-
men erachter dat huizen die verkoop-
klaar waren gemaakt razendsnel wer-
den verkocht en dat panden waar
niets aan was veranderd, veel langer te
koop bleven staan. Ook in Europa to-
nen statistieken aan dat woningen
sneller worden verkocht tegen een ho-
gere prijs. Het geheim? Een huis zo
presenteren dat kopers de mogelijkhe-
den van de woning kunnen zien.
Sinds kort is dit dus ook in deze regio
mogelijk. 

'Kopers knappen vaak al af op de foto's
die zij op huizensites zien,' zegt Nico-
le. 'Door de jaren heen wordt er nogal
wat verzameld door de bewoners. Zij
zien na verloop van tijd hun eigen
rommel niet meer. Door het teveel aan
spullen lijkt een huis kleiner. Ook de
persoonlijke smaak van de verkoper
kan een negatieve invloed hebben op
kijkers. 

Een verkoopstylist is objectief en kijkt
door de ogen van de potentiële koper.
Zelfs een kleine investering kan uit-
eindelijk veel geld opleveren. Een wo-
ning die met de juiste hulp en op de
juiste manier verkoopklaar is ge-
maakt, trekt een breed kooppubliek
aan. Deze kijkers kunnen zichzelf al in
het huis zien wonen, met al hun eigen
spullen. Het is een gegeven dat ver-
koopstyling de verkoper meer oplevert
dan het verlagen van de vraagprijs!'

Nicole Lenselink helpt bij het opstel-
len van advertentieteksten, het maken
van fotopresentaties en bij opruimen,
neutraliseren, meubels plaatsen of
verplaatsen, ruimte creëren, kleur,
verlichting en het gebruik van de juis-
te accessoires. Fast to sell Verkoopsty-
ling is actief in de regio Gelderland.
Voor meer informatie: tel: 0575-
464016 e-mail: info@fasttosell.nl, 
website: www.fasttosell.nl

Verkoopstyling, een snelle manier van huizen verkopen

Fast to sell Verkoopstyling

Fast to sell Verkoopstyling uit Hengelo (Gld) kan ieder huis, ongeacht het
aantal vierkante of kubieke meters, klaarmaken voor een snellere en suc-
cesvolle verkoop. Het maakt niet uit of een woning wordt verkocht via een
makelaar of door de verkoper zelf.

WWW.MIJNGELDERLAND.NL 
Gelders Erfgoed wil de diverse lokale
historische canons, samen presente-
ren op de website www.mijngelder-
land.nl.  Elke Gelderse plaats die bezig
is met het samenstellen van een loka-
le historische canon kan zich aanslui-
ten bij dit initiatief. Alle lokale histori-
sche canons samen, kunnen over
ruim een jaar, een Gelderse canon op-
leveren. Dat zijn die ontwikkelingen
en gebeurtenissen die Gelderland heb-
ben gemaakt tot wat het vandaag de
dag is. Aanmelden voor deelname kan
via l.tonckens@gelderserfgoed.nl. 

EIGEN STARTPAGINA
Elke lokale historische canon krijgt op
de website www.mijngelderland.nl
een eigen startpagina waar de 50 loka-
le vensters staan gepresenteerd. Door
middel van vijftig afbeeldingen kan ie-
dere bezoeker doorklikken naar het
venster zelf. Hier wordt het lokale ver-
haal verteld aan de hand van tekst, af-
beeldingen, filmpjes of geluidsfrag-
menten.

WIE GAAT DIE LOKALE CANON
GEBRUIKEN
De lokale historische canon is interes-
sant voor iedereen die in kort bestek
de hoofdlijnen van de lokale geschie-
denis wil weten. Leerkrachten kunnen
met behulp van de lokale canon hun
lessen aanvullen met relevante ge-

beurtenissen op plaatselijk niveau. De
gewone schoolboeken nemen de stad
Brugge bijvoorbeeld vaak als voor-
beeld als het gaat over de middeleeuw-
se stad. Met de lokale canon binnen
handbereik zal een docent sneller de
eigen stad als voorbeeld nemen, want
de afbeeldingen en bronnen kunnen
vanaf de website direct op het digitale
schoolbord geprojecteerd worden.  

LOKALE CANONCOMMISSIES
KUNNEN ZICH AANMELDEN
Gelders Erfgoed is op dit moment op
zoek naar de lokale commissies die be-
zig zijn met het samenstellen van een
lokale historische canon en naar men-
sen die van plan zijn aan een derge-
lijke canon te gaan beginnen. 

De commissies krijgen informatie
over hoe men mee kan doen aan de
provinciale website en wat de moge-
lijkheden zijn voor de onderwijs-
toepassingen. 

In het voorjaar zal een bijeenkomst ge-
organiseerd worden voor alle lokale
canoncommissies, hier kunnen erva-
ringen uitgewisseld worden. Iedereen
die informatie wil over het onderwerp
of een lokale commissie wil aanmel-
den, kan een e-mail sturen aan l.tonc-
kens@gelderserfgoed.nl. Meer infor-
matie is ook te vinden op www.gelder-
serfgoed.nl, en www.entoen.nu, de
landelijke site website over de canon.

KOSTEN DEELNAME
De kosten voor het aanpassen van de
website  www.mijngelderland.nl en de
vormgeving worden gedekt door een
subsidie vanuit de Redactie Histori-
sche Publicaties van de provincie Gel-
derland. 

Voor de lokale canoncommissies zijn
geen noemenswaardige kosten aan
het project verbonden, afgezien van
de tijdsinvestering en de eventuele
kosten om de afbeeldingen geschikt te
maken voor publicatie op internet.

Lokale historische canons
op internet
De presentatie van de landelijke ca-
non in het najaar van 2006 door de
commissie Van Oostrom, heeft
heel wat teweeg gebracht. Overal
zijn spontaan canoncommissies
bijeen gekomen die over uiteenlo-
pende onderwerpen eigen canon
maken. In veel Gelderse plaatsen
zijn initiatieven ontstaan om te
komen tot een eigen lokale histo-
rische canon. Onder het motto:
"Wat zijn de vijftig grootse gebeur-
tenissen die de geschiedenis van
onze eigen woonplaats bepaald
hebben?"

Soms loop je thuis tegen een pro-
bleem aan met een bepaalde techniek.
Op een avond van de workshop is rus-
tig de tijd om zo'n techniek samen uit
te lichten. Zo kun je stap voor stap op
deze avond de techniek onder de knie
krijgen.  

In de nieuwe serie workshops die nu
van start gaat zal ook een leuk schilde-
rij gemaakt worden, maar dan op een
hele andere manier. We gaan dan een
eigen mee genomen foto op een can-
vasdoek plakken en dit op een eigen-
tijdse manier bewerken. Zo krijgt ie-
dereen altijd een heel eigen, mooi
werkstuk.  Ook sieraden maken komt
aan de orde. Van een mooi bewerkte
armband tot een ketting met zelf ge-
maakte kralen. In een kleur die voor
iedereen anders kan zijn. Zo blijkt
maar weer, voor ieder wel wat wils
Vaak denkt men vooraf dat gaat nooit
lukken, maar eenmaal bezig en stap
voor stap naar het eindresultaat kijkt
iedereen er van op om toch met een
heel eigen werkstuk naar huis te gaan!
Iedere avond is van 19.30 tot 21.30 uur
en uiteraard word er gezorgd voor een
kop koffie of thee met iets lekkers er-
bij. Van alle werkstukken ligt er vanaf
nu een voorbeeld in de winkel. Zo is
het voor iedereen duidelijk wat er met
een bepaalde techniek bedoeld word.
De planning is al klaar tot en met juni
dus kom snel langs en schrijf u in,
want vol = vol! Wat ook lekker is is dat
het  gebruik van materialen, gereed-
schappen, enz. bij de prijs zijn in be-
grepen. Dus u hoeft zelf nergens aan
te denken! Op deze avond krijgt u ook
10% korting op uw aankoop!

Kom gerust langs voor een kijkje naar
de diverse voorbeelden of informatie
bij: Speelgoed, huishoud, kadoshop en
hobby Sueters Dorpsstraat 15 Tel. 0575
- 553566. Zie ook de advertentie

Vervolg workshop Sueters

Wegens succes worden de work-
shops bij kadoshop Sueters, ver-
zorgd door Suzan, direct verder
voortgezet. Op 28 februari gaat de
eerste workshop al weer van start.
Op deze avond zal met de techniek
lucido gewerkt worden. Deze tech-
niek is op verschillende manieren

te gebruiken. Er wordt een kaart
gemaakt die ieder op eigen wijze
kan invullen. De een kan gaan em-
bossen, de ander borduren of weer
een ander gaat met stickers aan de
slag. Allemaal met de zelfde mal al-
leen verschillende technieken.

Zin in vrijwilligerswerk?
Voor wie op zoek is naar vrijwilligers-
werk biedt Home-Start de mogelijk-
heid gezinnen met jonge kinderen te
ondersteunen. Het gaat om ondersteu-
ning in gezinnen met minimaal één
kind van zes jaar of jonger. De vrijwil-
liger bezoekt het gezin een of meer
dagdelen per week. Elk gezin komt in
aanmerking, ongeacht inkomen, nati-
onaliteit, geloof of gezinssamenstel-
ling. De ondersteuning is gratis.

Waarin ondersteunt de vrijwilliger?
Ieder gezin heeft wel eens een periode
dat het niet zo goed gaat. Daar kunnen
verschillende oorzaken voor zijn: ziek-
te, een moeilijk kind, financiële proble-
men, eenzaamheid, overbelasting. Ou-
ders kunnen vastlopen of het gevoel
hebben het niet meer aan te kunnen.
Soms lossen spanningen vanzelf op,
maar soms kan het teveel worden. De
stap naar professionele hulpverlening
is (nog) niet nodig, maar ondersteuning
zou heel welkom zijn. Dan kan het een
opluchting zijn als iemand tijd en aan-
dacht heeft om te luisteren, of een
handje helpt bij het oplossen van prak-

tische zaken. Hulp van een buurvrouw
of vriendin kan natuurlijk ook, maar
wat als een gezin die goede buur hele-
maal niet kent en hun vrienden druk
zijn met het werk? Een netwerk van
vrienden, kennissen, buren of familie is
niet altijd vanzelfsprekend. In een der-
gelijke situatie kan een vrijwilliger van
Home-Start van grote betekenis zijn.

Professionele begeleiding
Aan vrijwilligers worden geen specifie-
ke opleidingseisen gesteld. De filosofie
is dat mensen een schat hebben aan
ervaringen, bekwaamheden, deskun-
digheid en kennis. Maar bovenal be-
schikken over menselijke kwaliteiten
zoals optimisme, zorgzaamheid, hu-
mor, vriendelijkheid en flexibiliteit.
Home-Start gebruikt vooral deze kwa-
liteiten. Binnenkort krijgen de nieuwe
vrijwilligers een korte cursus aangebo-
den zodat zij goed voorbereid aan de
slag kunnen. Ook na de cursus wor-
den de vrijwilligers ondersteund en
begeleid  door een professionele coör-
dinator. Home-Start biedt vrijwilligers
gezelligheid, veel voldoening in het
werk, zelfontplooiing, werkervaring,
contacten met andere vrijwilligers en
een onkostenvergoeding.

Home-Start onderdeel van Yunio
Home-Start heeft een samenwerkings-
verband met Yunio jeugdgezondheids-
zorg. Home-Start ondersteunt gezin-
nen in een groot deel van het werkge-
bied van Yunio in Oost-Gelderland.

Meer weten?
Voor informatie of aanmelding als
vrijwilliger, maar ook als gezinnen on-
dersteuning willen, kan men contact
opnemen met de coördinator van
Home-Start Achterhoek: Will Schip-
pers, telefoon 06-12 99 86 06, e-mail
w.schippers@yunio.nl of via Yunio
(0900) 98 64 (lokaal tarief), e-mail
info@yunio.nl, www.yunio.nl.

Yunio zoekt vrijwilligers
Yunio zoekt vrijwilligers voor jonge
gezinnen die behoefte hebben aan
een steuntje in de rug. Soms gaat
het niet zo goed in een gezin. Daar
kunnen verschillende oorzaken
voor zijn: ziekte, een moeilijk kind,
overbelasting. Dan kan het een op-
luchting zijn als iemand tijd en aan-
dacht heeft om te luisteren, of een
handje te helpen bij het oplossen
van praktische zaken. In zo'n situa-
tie kan een vrijwilliger van Home-
Start uitkomst bieden. De vrijwilli-
ger bezoekt het gezin een of meer
dagdelen per week. Binnenkort
start een cursus voor nieuwe vrijwil-
ligers en ook na de cursus worden
de vrijwilligers begeleid door een
professionele coördinator.
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De openingshandeling werd gedaan
door de kinderen van eigenaar Rudi
en Elise Wiendels-Hermans. Iris (12) en
Lynn (10) hielden een lint vast en Mick
(6) knipte het lint door. De aanwezige
kinderen lieten ballonnen de lucht in-
gaan. Het gezin Wiendels ging als eer-
ste door de deur van de nieuwe winkel
gevolgd door een lange rij genodig-
den. Rudi en Elise kregen veel compli-
menten en felicitaties. 
Het is alweer bijna negen jaar geleden
dat Schoenmode Hermans zich vestig-
de in Hengelo. Met de verbouwing van
de winkel kan Schoenmode Hermans
weer jaren vooruit. Het magazijn werd
het eerst onder handen genomen en is
verbouwd. Er zijn andere stellingen
geplaatst en het is opnieuw ingericht.
Daarmee zijn de voorraad schoenen
goed te overzien. Toen het magazijn
was opgeknapt werd met de winkel
begonnen. De verkoop van schoenen
werd gedaan vanuit het magazijn.
“Klanten moesten daarom achterom.
Ze hebben wel hinder gehad van de
verbouwing, maar ze hadden daar
best begrip voor”, zegt Elise. “Het was
ook best knus en daardoor ook wel ge-
zellig. Maar ik ben wel blij dat dit nu
allemaal achter ons ligt. Maar ja”, zegt

Elise, “je moet wel met de tijd mee-
gaan”. 
De voorkant van de winkel heeft de
uitstraling gekregen met ‘een knipoog
naar vroeger’. Toen was hier de zaak
van de familie Jansen, medeoprichters
van de Quick Sportschoenenfabriek,
gevestigd. Tot halverwege de voorgevel
zijn grote zwarte granietplaten aange-
bracht. De gebogen ramen, met daar-
boven metalen kappen, vormen een
mooi geheel. 
Wanneer je de winkel binnenkomt
valt de grote ruimte op, die veel rust
uitstraalt. De winkel heeft een ver-
koopoppervlakte van 125 vierkante
meter. Het interieur is sfeervol en met
zorg ingericht. De gelntegreerde pla-
fondverlichting zet het grote assorti-
ment schoenen mooi in het zicht.
Daarnaast is er extra sierlijke verlich-
ting die voor veel sfeer zorgt. De hou-
ten eiken vloer is samen met de wand-
inrichting harmonieus afgestemd. 
Een reeks van merken heeft Schoen-
mode Hermans in het assortiment zo-
als Mexx, Durea, Quick, Van Bommel,
Esprit en Le Coq Sportif. Maar ook
merken van kinderschoenen als Be-
rakkies, Gattino, Red Rag, Lumberjack
en Gaastra. Wie schoenen wil passen

of even moet wachten kan plaats ne-
men in een mooie fauteuil of op een
hocker. “De verbouwing was best een
hele klus, maar we zijn heel tevreden
over het resultaat. En”, zegt Elise,

“maar de service en kwaliteit blijft
vanouds”. Schoenmode Hermans,
midden in het hart van Bronckhorst,
is gevestigd aan de Raadhuisstraat 27
in Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 25 47.

Schoenmode voor de hele familie

Winkel Schoenmode Hermans feestelijk heropend

Na ruim twee maanden slopen en bouwen kon de vlag uit bij Schoenmode
Hermans aan de Raadhuisstraat in Hengelo. De winkel is geheel vernieuwd
en heeft een prachtige uitstraling gekregen. Woensdag 20 februari was de
heropening. Er was een grote belangstelling voor de officiële opening. Aan-
sluitend was er een open huis die eveneens heel druk werd bezocht.

Nieuwe winkel met een mooie uitstraling.

Een groot aantal standhouders
waren aanwezig.

De veertig kramen van de hob-
byisten waren heel divers. Sie-
raden, tuinbeelden, handge-
maakte hoeden maar ook kra-
len, kaarsen, aquarellen en
houtsnijwerk en vele andere
zelfgemaakte objecten maak-

ten het tot een echte hobby-
beurs.

De gezellige en geslaagde beurs
werd opgevrolijkt door een
zangkoor, een harmonica-
groep en een boerendans-
groep. In de volgende editie
van weekblad Contact een uit-
gebreid verslag.

Veel te zien op 

hobbybeurs
De hobbybeurs van de Zonnebloem die afgelopen zaterdag
en zondag werd gehouden in de Hengelose sporthal De
Kamp, werd druk bezocht.

Bij de stand van de Zonnebloem kon men meedoen aan een verloting en
men kon algemene informatie krijgen.
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Een ziekte of handicap brengt behalve
veel zorgen, ook vaak extra ziektekos-
ten met zich mee.

Het kan gaan om hulpmiddelen die
nodig zijn, extra reiskosten, of kosten
die gemaakt worden in verband met
een speciaal dieet. Dit alles kan be-
hoorlijk in de papieren lopen. Er be-
staan echter mogelijkheden om een
deel van deze kosten vergoed te krij-
gen, mogelijkheden waar u misschien
niet van op de hoogte bent. Daardoor
kunt u wellicht vergoedingen mislo-

pen.  Een medewerker van de geza-
menlijke ouderenbonden in Zutphen
geeft informatie over regelingen waar-
mee u die extra uitgaven door ziekte
of handicap terug kunt krijgen. Ieder-
een die hier meer over wil weten is
welkom. 

De toegang is gratis en voor de bezoe-
kers staat de koffie en thee klaar!
De mantelzorgsalon is een ontmoe-
tingsplek voor mantelzorgers van alle
leeftijden. Mensen die voor iemand
uit hun omgeving zorgen die chro-
nisch ziek, gehandicapt of hulpbehoe-
vend is. De mantelzorgsalon is geves-
tigd in de Mariaschool, Tengnagels-
hoek 6 in Zutphen.  Voor meer infor-
matie bel  de VIT Oost-Gelderland
(0573) 43 84 00 of kijk op www.vitoost-
gelderland.nl

Informatie over belastingen
en bijzondere ziektekosten
Op dinsdag 4 maart a.s. vindt in de
Mantelzorgsalon Zutphen, geves-
tigd in de Mariaschool aan de Teng-
nagelshoek 6, een informatiebij-
eenkomst plaats over belastingen
en bijzondere ziektekosten.

De brochure Bronckhorst & Paarden-
toerisme komt voort uit het TROB
(Toeristisch Recreatief Overleg Bronck-
horst) dat in 2006 is gestart op initia-
tief van de gemeente. De doelstelling
van het TROB is Bronckhorst op de
kaart te zetten door toeristische parels
te rijgen en evenementen te organise-
ren met een landelijke uitstraling.
Hieruit is onder andere de werkgroep
‘Paardentoerisme’ voortgekomen. De-
ze werkgroep, bestaande uit de ge-
meente, de VVV Bronckhorst, enkele
verenigingen en ondernemers, heeft
geconcludeerd dat het paardentoeris-
me een forse impuls kan geven aan de
totale toeristische omzet in Bronck-
horst. 

“Bij de oprichting van het TROB heb-
ben we gezamenlijk afgesproken wel-
ke thema’s nu specifiek zijn voor de
gemeente Bronckhorst”, zegt burge-
meester Henk Aalderink. “Daar zijn
vijf thema’s uitgekomen. Dit jaar
wordt voor het eerst thema ‘Paarden’
opgezet. De andere vier thema’s
(Kunst en Cultuur, Kindervakanties,
het Landleven en Tuinen) zijn al ge-
start en zijn een groot succes”. 

De presentatie van de brochure
Bronckhorst & Paardentoerisme is vol-
gens Aalderink een prima vertrekpunt
voor verdere samenwerking in alles
wat met paarden te maken heeft. De
brochure wordt 1 maart feestelijk ten
doop gehouden door mevrouw drs. A.
van der Kolk, gedeputeerde Recreatie
en Toerisme van de provincie Gelder-
land. 

De VVV Bronckhorst heeft samen met
de gemeente Bronckhorst een promo-
tiebrochure laten maken met daarin
alle mogelijkheden rondom paarden-
toerisme in Bronckhorst. In deze bro-

chure staat een overzicht van de ver-
schillende evenementen, ruiter- en
menroutes, maneges, verhuurbedrij-
ven, verenigingen, overnachtings-
adressen voor paard en/of mens, pleis-
terplaatsen en toeleverende bedrijven
in Bronckhorst. In aanvulling op de
brochure is een website gemaakt spe-
ciaal voor het paardentoerisme in
Bronckhorst. Dit alles is een eerste
aanzet voor een verdere samenwer-
king in de Achterhoek en het omlig-
gende grensgebied de Veluwe, Sal-
land, Twente en Kreis Borken (Duits-
land). 

Met de presentatie van de brochure is
het de bedoeling om het paardentoe-
risme in Bronckhorst goed van de
grond te krijgen. “Verder willen we
het paardentoerisme in de regio Ach-
terhoek uitwerken. Er zijn goede con-
tacten met de regio Twente waar ook
veel te doen is met paarden”, zegt bur-
gemeester Aalderink. “En op 1 maart
hebben we ook de Duitse buren (Kreis
Borken, red.) uitgenodigd omdat daar
ook heel veel is op het gebied van paar-
den. Ik hoop dan ook dat met de pre-
sentatie op 1 maart in Bronckhorst,
dit er toe leidt dat wij als regio Achter-
hoek, regio Twente en Kreis Borken
het paardentoerisme goed op de kaart
kunnen zetten”. 

Het is de bedoeling dat met het paar-
dentoerisme een aansluiting komt
met de omliggende (regio) gebieden.
Aalderink daarover: “Paardentoerisme
kun je doen in Twente, de Achterhoek,
Bronckhorst maar ook op de Veluwe.
Maar we moeten zorgen dat die aan-
sluitingen naar die gebieden goed is.
Vandaar ook die samenwerking en dat
je aaneengesloten routes krijgt, maar
ook de voorzieningen om te kunnen
overnachten en arrangementen erom

heen”, vindt Aalderink. “Het is niet al-
leen de koets of het paard, maar het
kan ook de huifkartocht of het pony
rijden zijn. Het gaat erom dat er een
gesloten netwerk komt en dat de toe-
rist zegt: Als ik naar de Achterhoek ga,
dan is er niet alleen rust en ruimte
maar ik kan ook nog iets doen en iets
zien van paardenactiviteiten. Dat
wordt dan een wezenlijk argument
om op vakantie te gaan in de Achter-
hoek”.

PROGRAMMA
Op zaterdag 1 maart vertrekt om 12.30
uur de koetsentocht met genodigden
onder escorte van de politie te paard
naar De Hietmaat aan de Zelhems-
eweg in Hengelo. Om 13.00 uur is er
een presentatie van de rijverenigingen
en ponyclubs uit Bronckhorst, een ras-
senshow en een paardenbeurs op De
Hietmaat. Om 13.45 uur is de officiële
openingshandeling door mevrouw
drs. A. van der Kolk, gedeputeerde Re-
creatie en Toerisme van de provincie
Gelderland. De dressuurdemonstratie
van Anky van Grunsven begint om
14.15 uur. Om 15.00 uur is er gelegen-
heid voor het publiek tot het maken
van een rondrit met een huifkar door
de omgeving van Hengelo. Rondom
16.00 uur is het einde van het feestelij-
ke programma.

De dressuurdemonstratie van Anky
van Grunsven vormt het hoogtepunt
van het programma. De topamazone
en de huidige nummer één op de we-
reldranglijst, werd in 1990 voor het
eerst Nederlands kampioen. Met haar
paard Bonfire, waarmee zij in 1991
voor de tweede keer Nederlands dres-
suurkampioen werd, pakte zij in totaal
negen keer de nationale dressuurtitel. 

De hoogtepunten van Nederlands be-
ste amazone ooit, zijn natuurlijk de
twee gouden medailles behaald tij-
dens de Olympische Spelen van Syd-
ney (2000) en Athene (2004). De eerste
gouden plak behaalde Anky met het
paard Bonfire en de tweede titel met
Salinero. Dit jaar worden de Olympi-
sche Spelen in China gehouden waar
Anky van Grunsven opnieuw voor
goud gaat.

Presentatie brochure Bronckhorst & Toerisme zaterdag 1 maart

Tweevoudig Olympisch dressuurkampioene
Anky van Grunsven in Bronckhorst

De tweevoudig Olympisch dressuurkampioene Anky van Grunsven is
zaterdag 1 maart de publiekstrekker op het evenemententerrein De
Hietmaat aan de Zelhemseweg in Hengelo. De topamazone geeft een dres-
suurdemonstratie tijdens de presentatie van de brochure Bronckhorst &
Paardentoerisme die is samengesteld door de gemeente en de VVV. Voor
de presentatie van de brochure is een feestelijk programma opgesteld en
een groot aantal prominenten is uitgenodigd. Iedereen is welkom en de
toegang is gratis. Het dressuuroptreden van Anky van Grunsven is om
14.15 uur.

Burgemeester Henk Aalderink: "Presentatie brochure mooi vertrekpunt voor verdere samenwerking".

Voor zondag 20 juli is het programma
al grotendeels ingevuld. Vier bands
maken dan tussen 13.00 en 20.00 uur
hun opwachting.
Voor de zaterdagavond 19 juli worden
nog twee coverbands gezocht. Daarom
worden op dinsdagavond 29 april
(avond voor Koninginnedag) en zater-
dagavond 10 mei bij Café Zaal Heezen

twee muziekavonden georganiseerd.
Bands die graag op Marktpop willen
spelen, kunnen zich op één van die
twee avonden bewijzen door hun en-
thousiasme en muzikale talent te sho-
wen op het podium. Per avond kun-
nen drie bands optreden, die door zo-
wel een jury als het publiek worden
beoordeeld. Na beide avonden zijn er
dan twee winnaars bekend, die op 19
juli op Marktpop mogen spelen.

Dus: coverbands die graag op Markt-
pop willen optreden kunnen zich op-
geven voor 1 april a.s.! Informeer dan
naar de spelregels. Dit kan via
info@hotelheezen.nl of telefonisch bij
Gerrit of Ada, telefoon (0575) 451204.

Heezen zoekt bands voor Marktpop 2008
In het weekend van 19 en 20 juli
2008 wordt door Café Zaal Heezen
weer het jaarlijkse muziekfestijn
Marktpop georganiseerd. Steende-
ren zal dan voor de twaalfde keer
een keur aan live-bands voorbij
zien komen op het grote podium
op het Marktplein.

Zoals het goede beheerders betaamt,
is deze keuze niet alleen bepaald door
het merk en de zeer complete uitvoe-
ring van dit model maar is het “vooral

ook om economische redenen dat
voor dit type Peugeot is gekozen”
aldus Rob Leuverink van de vestiging
in Hengelo Gld.

Boschland rekent op
Peugeot-Ridderhof

Huub Rutten en Rob Leuverink, relatiebeheerders van het bekende
accountantskantoor Boschland, hebben onlangs ieder een Peugeot 307
SW in ontvangst genomen van Auto Ridderhof.

De beide heren relatiebeheerder en de gebroeders Ridderhof bij het overhandigen van de
sleutels van hun nieuwe aanwinst.

De CU rockband treedt zaterdag 1
maart op in Café "de Zwaan" te
Hengelo.

Bestaande uit 5 ervaren en enthousias-
te muzikanten, staat CU garant voor
een spetterende liveshow. Door het
uitgebreide repertoire is CU breed in-
zetbaar: geschikt voor jong én oud,
voor kroeg, feesttent én discotheek. 
Naast de stevige rockcovers is er ook
plaats voor populairder werk. Van

Anouk, via Coldplay, Kane, Van Halen,
Pink en Evanescence naar Bon Jovi,
Krezip, Di-rect, Blof, Nena en Queen,
niks is te gek! 

CU staat nooit stil, zodat het reper-
toire altijd up-to-date is. De uitstraling
en presentatie van de band maken het
geheel bijzonder veelzijdig. Kortom:
CU zorgt voor een enorm gezellige en
muzikale avond, die bruist van de
energie. Zie ook de advertentie elders.

CU Rockband bij "de Zwaan" Hengelo

De jaarlijkse collecte voor Amnesty
heeft een bedrag van € 8.080,61 opge-
leverd. 75 collectanten in de plaatsen
Baak, Eefde, Epse, Gorssel, Warnsveld

en Zutphen hebben het bij elkaar
gecollecteerd, waarvoor onze dank!
En natuurlijk bedanken we ook alle
gulle gevers.

Opbrengst collecte Amnesty
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Berendsen Drempt

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS

Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel 06-53842907.

• Aanhangwagens • Paardentrailers

• Vee- en kleinveetrailers • Speciaalbouw

• Onderdelen • Reparatie alle merken trailers

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

Zondag 16 maart

SNUFFEL-
BRADERIE-

BEURS
Sporthal De Pol, Zelhem

30 april

KONINGINNE-
MARKT

Centrum Duiven

Voor reserveren
0316-333205

E-mail: hildegard--@live.nl
Evenementenorg. Hogebos

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

ONYX MODE
Nieuwe stijl!

Kom op zaterdag 1 maart naar onze spetterende opening!

We zijn van 10.00 tot 17.00 uur geopend en u kunt onder het
genot van een hapje en een drankje kennis maken met onze
nieuwe collectie.

Graag tot ziens op zaterdag 1 maart,
Ellen Muileman.

Wij verkopen de volgende merken: stroke, the barn,
sao paulo, opus, yaya, angels. Maten: 36 t/m 46.

Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag 10.00-12.30 en 13.30-18.00
vrijdag 10.00-12.30 en 13.30-21.00
zaterdag 10.00-17.00
maandag gesloten

Onyx Mode, Burgemeester Galleestraat 6b, 
7251 EB Vorden, tel. 0575 - 552655

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van 

werken, wonen en ontspannen. In onze show-

room vindt u een ruime keuze in stijlen, de 

laatste trends en de nieuwste technieken. 

Onze adviseurs ontwerpen samen met u een

inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op: 

www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld 
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 
1 maart a.s. 

in het café

ROCKBAND

CU
In de discotheek

draait

DJ MARTIJN

Zwembad 
“In de Dennen” 
is een gezellig 
en actief 
openluchtbad 
in de gemeente
Bronckhorst

W e b s i t e :  w w w . z w e m b a d - i n d e d e n n e n . n l

Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een

Zwemonderwijzer/toezichthouder m/v

Als zwemonderwijzer zul je je veel bezighouden met het geven van zwemlessen. 
Je houdt toezicht op de bezoekers van het zwembad tijdens het vrij zwemmen. 
Je ziet toe op hygiëne en veiligheid in het zwembad.

Wij vragen:
Een enthousiaste, praktisch ingestelde collega die bereid is om de werkzaamheden 
in collegialiteit te verrichten. Je beschikt over de diploma’s zwemonderwijzer, KNZB
NRZ (6 modules) of CIOS met aantekening zwemmen en bent in het bezit van een 
geldig EHBO en/of geldig BHV diploma. Je bent klantvriendelijk en hebt uitstekende
communicatieve en didactische vaardigheden, zowel met kinderen als volwassenen. 
Je bent bereid om van begin mei tot begin september in ons buitenbad te werken.

Jouw inzet is ons heel wat waard
Aanstelling en salaris geschieden volgens de Recron CAO.

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Ernst Jan Somsen, 
tel. (06) 51 25 47 78. Meer informatie over het zwembad 
vind je op www.zwembad-indedennen.nl

Stuur je sollicitatie vóór 25 februari naar Zwembad In de Dennen, 
t.a.v. de heer T. Koster, Oude Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden 
of naar info@zwembad-indedennen.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 2007 kunt u bij ons terecht op één
van de volgende woensdagavonden: 5, 12, 19 en 26 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30
uur.

Denkt u aan de nieuwe WOZ-waarde per 1-1-2005 (aanslag 2007) en de beschik-
kingen zorg- en huurtoeslag 2007, alsmede de zorgpolis 2007.

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

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

bij KUIJK’S MEUBELBEURS

OP=OP!

Kom nu in aktie! De grote
opruiming is begonnen!

Mercatorstraat 12 - Lichtenvoorde - Tel. 0544-371256
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Naast de Barchemse Bargkapel, onder
de bezielende leiding van kapelmees-
ter Willem Jan Jolink, zullen deze och-
tend/middag ook Die Original Tiroler
Tukkers, oftewel harmonicaspelers
Jan Kokhuis en Ria Kamp uit het

Twentse Geesteren en klarinettist Sam
Velthuis uit Diepenveen meewerken.
Zij zullen een gevarieerd programma,
bestaande uit Oostenrijkse volksmu-
ziek, Duitse schlagers, Oberkrainer
muziek en Nederlandstalig repertoire

voor het voetlicht brengen op hun
Steirische harmonica’s. De aanvang
van het concert is om 11.30 uur. 

De zaal is vanaf 10.30 uur geopend.
Omdat het concert voorgaande jaren
vaak was uitverkocht,verdient het
aanbeveling ruimschoots op tijd kaar-
ten te bestellen bij De Keizerskroon,
tel. (0573) 451416.

Stichting Vrienden van de Bargkapel organiseert zondag 9 maart weer
haar traditionele jaarlijkse frühschoppen bij café-restaurant De Keizers-
kroon in Ruurlo.

Op uitnodiging van Stichting Vrienden van de Bargkapel verzorgen de muzikanten zondag 9 maart een concert in Ruurlo.

Frühschoppen met Bargkapel en Tiroler Tukkers

Vanaf 11 uur ’s morgens zetten koks
en gastheren c.q. gastvrouwen in op-
leiding hun beste beentje voor bij de
vakwedstrijden die voor alle niveaus
worden gehouden. Het initiatief voor
deze dag -vorig jaar voor het eerst in
Winterswijk gehouden- komt van een
aantal actieve leermeesters uit de Ach-
terhoekse horeca. Twee belangrijke

doelen zijn de promotie van de horeca
en het horecaonderwijs en de promo-
tie van regionale producten en dien-
sten. Nieuw dit jaar is een wedstrijd
voor leermeester en leerling. De doel-
stelling is dat zij in eendrachtige sa-
menwerking een smakelijk streekge-
recht op tafel brengen. Een deskundi-
ge jury onder voorzitterschap van zan-

geres Sandra Vanreys uit Aalten zal de
culinaire prestaties beoordelen. 
Voor het publiek is er een aardige wed-
strijd in de vorm van een uitgebreide
‘proeftafel’ en gerenommeerde koks
uit de regio geven interessante de-
monstraties. Producenten van regio-
nale lekkernijen laten hun waren zien
én proeven, er is een vacaturewand en
op het infoplaza kunnen mensen uit
de wereld van de horeca elkaar ont-
moeten. Iedereen is van 11.00 tot 17.00
uur van harte welkom.

Horeca Achterhoek organiseert promotiedag bij Orangerie

Wie wint de gouden pollepel 
en het gouden etiket?

Een ‘gouden’ pollepel en een ‘gouden’ etiket. Dat zijn de hoofdprijzen van
de Horeca Promotiedag Achterhoek die dinsdag 4 maart in de sfeervolle
Ruurlose Orangerie plaatsvindt.

De promotie van horeca en horecaonderwijs en van regionale producten en diensten zijn de belangrijkste doelstellingen van de Horeca
Achterhoek.Promotiedag

Op maandag 3 maart zal Pastoor Ho-
genelst met enkele jongeren vertellen
over de plannen om a.s. zomer naar de
Wereldjongerendagen in Sydney (Aus-
tralie) te gaan. In de uitzending van 10
maart wordt een vraaggesprek uitge-
zonden van Annie Alberink met Pas-

tor J. van Kranenburg van het paro-
chieverband Graafschap Zutphen. De
heer H.J. Boon uit Zelhem zal in de uit-
zending van maandag 17 maart een
overdenking verzorgen. 

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Van 20.00 tot 20.30
uur kunnen muzikale verzoekjes voor
het programma worden aangevraagd
via het tel.nr. (0314) 62 40 02.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma
'De Muzikale Ontmoeting' bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzending weer studiogasten uit-
genodigd.

Maar ook voor Lourdes in 2008 is een
zeer bijzonder jaar. Op 11 februari is
het precies 150 jaar geleden dat Maria
voor de eerste keer verscheen aan de
arme, ongeletterde, meisje Bernadette
Soubirous.

11 februari 1858: Bernadette Soubi-
rous, een veertienjarig meisje uit het
toen nog onbekende Lourdes, sprok-
kelt met haar zus en een vriendin
hout aan de rivier de Gave. Ze schrikt
van een geruis, kijkt om en ziet bij de
grot een verschijning. Tot 16 juli over-
kwam haar dat 18 keer. Sindsdien be-
zoeken jaarlijks miljoenen mensen
deze speciale plek waar de verschijnin-
gen van Maria plaatsvonden.

Tijdens een bedevaart naar Lourdes
staan religie, beleving en ontmoeting
centraal bij het invullen van het bede-
vaartprogramma. Een bijzondere ont-
moeting kan een bedevaart extra bete-
kenis of demensie geven. Een ontmoe-
ting met jezelf, met anderen, met die
Ander.

Deelname is mogelijk voor alle belang-
stellenden, ook voor mensen die speci-
fieke zorg of medische begeleiding no-
dig hebben. Eigen Nederlandse vrijwil-
ligers verlenen alle zorg die wenselijk
is; bijna niets is onmogelijk. 

In bijzondere situaties kan VNB Natio-
nale Bedevaarten op aanvraag pel-
grims financieel tegemoet komen als
de kosten een probleem vormen.

De contactpersonen uit het parochie-
verband "IJsseloevers"willen regio een
reis naar Lourdes organiseren van 8
t/m 12 september 2008.

Wij nodigen u uit voor een voorlich-
tingsavond op dinsdag 19 februari om
19.30 uur in de Emmauskerk Rode
Kruislaan 2 in Dieren De contactper-
soon is: Trees Beuwer parochies
Drempt en Doesburg Zomerweg 24
6996 DE Drempt Tel.: 0313-473452

2008 Jubileumjaar
VNB Nationale Bedevaarten, de
grootste bedevaartorganisatie van
de Benelux, organiseert al sinds
1883 reizen naar Lourdes en viert
dan ook in 2008 haar 125-jarig jubi-
leum. VNB is daarom de specialist
als het gaat om geheel verzorgde
trein, bus- en vliegreizen naar
Lourdes. Met de slogan "betekenis-
vol ontmoeten" wil VNB aangeven
dat op bedevaart gaan is dan zo-
maar op reis gaan. Alle bedevaar-
ten in 2008 zullen een feestelijk ka-
rakter hebben.

Op woensdagmiddag 12 maart van
14.00 - 16.00 uur zijn aanwezig in Bibli-
otheek Hengelo:

MEE Oost Gelderland: MEE geeft op-
voedingsondersteuning en zet zich in
voor ouders van jonge kinderen (0-5 ja-
ren), die zich zorgen maken over de
ontwikkeling van hun kind.

Bim-bam-bom: Esther Scheerder en
Clementine Wolters van Muziekcen-
trum Bim Bam Bom geven een work-
shop muziek op schoot.

Vrijdagmiddag 14 maart van 14.00 -
16.00 uur zijn aanwezig in Bibliotheek
Zelhem:

MEE Oost Gelderland: MEE geeft op-
voedingsondersteuning en zet zich in
voor ouders van jonge kinderen (0-5 ja-
ren), die zich zorgen maken over de
ontwikkeling van hun kind.

De Timpe : magnetiseur, paranormale
therapeuten Wim Anneveldt en Anne-
ke te Grootenhuis-Westervelt geven in-
formatie over nieuwetijdskinderen
die men onder anderen ook wel hoog-
gevoelige-, indigo-, sterre-, kristalkin-
deren  en 'kinderen van nu',  noemt. 

Op zaterdag 15 maart is MEE Oost
Gelderland aanwezig in bibliotheek
Vorden.  

MEE geeft opvoedingsondersteuning
en zet zich in voor ouders van jonge
kinderen (0-5 jaren), die zich zorgen
maken over de ontwikkeling van hun
kind. Zij geven van 10.00 - 12.00 uur
informatie over hun organisatie.

Voorlichtingsbijeenkomsten
In de bibliotheken van de gemeen-
te Bronckhorst zullen een aantal
instanties, die zich bezighouden
met jonge kinderen, voorlichting
en informatie geven over hun orga-
nisatie en activiteiten.

Op het programma staat o.a. het ver-
slag van het jubileumjaar 2007 (70 ja-
rig bestaan) met een verslag van de
motorraces, minibike wedstrijd, vete-
ranenrally, off road en tal van korte
stukjes over andere HAMOVE activitei-
ten. 

Na het succes van vorig jaar worden
ook dit jaar weer oude beelden ver-
toond. 

Er zullen beelden van de wegraces ver-
toond worden van 36 jaar geleden. De
start was toen (1972) nog bij Bosch in

plaats van bij de molen. Verder wordt
er een compilatie vertoond van het
jubileumjaar 1987 (50 jarig bestaan)
met beelden van de wegrace (met de
HAMOVE leden Gerard Slotboom en
Marcel Menting, maar ook zijspannen
met de legendarische strijd tussen
Streuer, Webster, Biland). 

Ook zijn er beelden van de cross op 't
Zand met HAMOVE bestuurslid Torleif
Hartelman, Kees v.d. Ven, Dave en
Strijbosch. Het volledige verslag van
het jubileumjaar 1987 (1,5 uur) is die
avond te bestellen.  

Aanvang van de filmavond is 20.00
uur, zaal open om 19.30 uur. De toe-
gang voor eenieder is gratis.

HAMOVE filmavond
Op dinsdagavond 4 maart vindt
weer de jaarlijkse HAMOVE film-
avond plaats bij zaal Wolbrink,
Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Karin Groot Jebbink

Hamsveldseweg 3A
7251 LR Vorden
06-15474317
info@paardenspier.nl

www.paardenspier.nl
Sportmassage voor paarden

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

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

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

Deze aanbieding is geldig t/m 21 maart

�

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

w w w. b o s c h l a n d . n l

Belastingspreekuur
elke woensdag in maart, 18:00 - 20:00 uur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons belastingspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

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

Kom in onze vernieuwde winkel

en voel de lentekriebels!

Aktie van 21 februari t/m 1 maart

Bij aankoop van

kinderschoenen

RUGTAS GRATIS

Maak kans op het boek
101 YEARS OF QUICKbij aankoop van 1 paar

Quick schoenen

Bij kinder Geox

GRATIS T-SHIRT of

COMPUTERSPELLETJE

Maak bij aankoop vanGaastra schoenen kans op
1 GAASTRA

BADHANDDOEK Gratis verloting

van kadobon t.w.v.

€ 50,00

HEROPEND

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 
1 maart a.s. 

in het café

ROCKBAND

CU
In de discotheek

draait

DJ MARTIJN

Denk aan de voorjaarinspectie van uw maaiers!

SUETERS
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

DATA WORKSHOP SUETERS

28 februari kaart lucido
4 maart sieraad armband bewerken
11 maart kaart nellies zoo
27 maart scrap foto map maken
3 april decoratie windhanger
10 april kaart wonderful nature
17 april sieraad ketting net weven
8 mei decoratie doos met bol
15 mei kaart clippunch
22 mei scrap foto op canvas
5 juni kaart cosy corner
12 juni sieraad kralen met fimo
19 juni kaart tumble punch

KIJK VOOR VOORBEELDEN IN:

Zondag 16 maart

VLOOIENMARKT

Sporth. Jebbink in Vorden

10-16 uur. Kraam

€ 22,50 (4m x 1,20m)

Adr. Jebbink 13, Vorden. 

Rean Evenm.: 06-51481527

Maak nu uw afspraak voor de 
Winterbeurt van uw grasmaaimachine. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

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

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

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

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

RECLAMEFOLDERS
FLYERS

SPAARKAARTEN

Promotiemateriaal
wij verzorgen dat graag
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Margret Teunissen werd geboren in
Arnhem en woonde in diverse plaat-
sen. Haar laatste woonplaats was in
Heijen Noord-Limburg, waarna ze
naar Vorden verhuisde. Ze kwam uit
deze regio en het voelde als thuisko-
men. In Limburg was zij al creatief be-
zig o.a. met brooddeeg, op de school
van de kinderen en met schilderen. Ze
heeft jarenlang bij de kunstenaar Mir-
so schilderlessen gevolgd. Daarom wil-
de ze hier iets gaan doen met Kunst.
Ze koos daarom samen met haar man
voor het ruime pand in het centrum.
“Het woont ook zo heerlijk, ik zit op
mijn plek, dat is echt fijn hoor!”
Margret heeft prachtige schilderijen
gemaakt, intultief en abstract, waarbij
de natuur en met name Schotse Hoog-
landers die haar een oergevoel geven,
haar inspireren. Ze werkt op grote doe-
ken en het liefst met grove penselen
en paletmessen. Momenteel is ze min-
der actief aan het schilderen en om
haar creativiteit te kunnen uiten
zocht ze een nieuwe uitdaging. “Toen
ben ik aan het breien gegaan voor
mijn kleinkinderen,” vertelt Margret.
“En dat is natuurlijk heel leuk, want
dat zijn leuke kleine stukken. En toen
vroeg iedereen een muts. En zo zijn
die mutsen gekomen.” Vervolgens
ging ze aan de slag om meer aparte
breisels te maken. Ze denkt na over
mutsen voor kankerpatiënten, van pu-
re materialen die aangenaam aanvoe-
len en wat langer in de nek zijn. “Het
experimenteren vindt ik het leukste,”
motiveert ze een probeersel. Ook leuk
is het inbreien van motieven en versie-
ren van mutsen. “Daar zit je echt naar
toe te werken, het zoeken van de kleu-
ren wol en combinaties van garens en
om lekker te prutsen, kraaltjes erop
en glittertjes erbij”.
Margret werkt graag met goede mate-
rialen. “Als er merinowol in zit is het
heerlijk zacht.” Breien geeft een soort
ontspanning en het komt ook weer he-
lemaal in. Toch zijn er te weinig brei-

winkels, vindt ze en dat komt door in-
ternet, maar ook doordat er te weinig
mensen breien.
In Het Gele Stoeltje hield Margret vijf
jaar lang, elke zes weken exposities
van diverse kunstenaars. Ze vond het
een leuke tijd. “Dan ging je naar de
kunstenaar toe. Ik ging met vriend
Ton Kramer uit Almen. Ik keek of het
me raakte en Ton keek naar de kwali-
teit, omdat hij zelf ook kunstenaar is.
Zo leuk waar je dan overal komt.” Het
was wel een drukke tijd, het inrichten
en elke zes weken de opening. “Maar
ik vond het helemaal geweldig! Per-
soonlijk ben ik zeer gegroeid in deze
tijd.” Door omstandigheden stopte ze
met de galerie, maar hield het atelier
aan. “Het is mijn ruimte geworden en
niet meer de expositieruimte van een
ander,” zegt Margret. Toch wil ze wel
delen, want in de etalage staan de hoe-
den van Frida Pelgrum naast haar ge-
breide mutsen.
Frida Pelgrum komt van de Wilden-
borch in Vorden en verhuisde later
naar Hackfort, buurtschap Delden.
Frida en haar man runden tot 2000
een akkerbouwbedrijf met vleeskoei-
en en hebben nu nog biologisch graan
op het land. Een keer per jaar houd ze
in haar atelier een ‘goed gemutst
weekend’ en op afspraak geeft ze
rondleidingen. “Ik vertel mijn verhaal
over het hoeden maken en laat mate-
riaal rondgaan, vilt, stroachtige mate-
rialen wat ze kunnen voelen.,” vertelt
Frida hierover. “En ze krijgen koffie of
thee met een traditioneel Vordense
Zwanenhals erbij”. Frida Pelgrum
werkt in de psychiatrie, maar is be-
kend als De hoedenmaakster van Vor-
den en omstreken. Ze leerde het hoe-
den maken bij ‘Hoedendingen’in Lat-
hum en deze hobby werd gaandeweg
een passie en een ambacht. Ze maakt
de handgemaakte vilt-, cocktail- en
feesthoeden van allerlei materialen
zoals vilt, stof, veren en dergelijke. Ze
bezoekt veel kunst/ambachtsmarkten.

“Het leuke van evenementen zijn de
reacties die mensen hebben bij het
passen van hoeden. Dan krijg je een
smile op het gezicht van iedereen,”
lacht Frida. “Eigenlijk is het daarom
‘Goedgemutst met een hoed van Fri-
da’”. Frida maakt hoeden in opdracht
en dit zijn vooral bruidshoeden. Ze
weet dat veel bruiden een hoed kopen
in de bruidswinkel waar de jurk ge-
kocht is. “Ik krijg meer de bruid die
anders wil, of een hoed gedeeltelijk ge-
maakt van de stof van de jurk. Ik kan
dan een basishoed maken en verwerk
de stof van de jurk eromheen. Of ik
voeg een bloem of rozet toe.” Een en-
kele keer maakt Frida accessoires, zo-
als bijpassend enveloptasje, broche of
schoenversiering. In het atelier zijn
ook baretten en herenhoeden, maar
die maakt ze niet zelf. “Ik vind het
leuk dat de mensen rondom Vorden
en de Achterhoek ook hoeden gaan
dragen,” zegt Frida. “Het is een stijgen-
de lijn. De heren durven hier ook lang-
zamerhand weer.” Terwijl mutsen al-
tijd kunnen worden gedragen, zijn
hoeden meer voor speciale gelegenhe-
den, zoals naar de kerk of het theater
gaan. De etiquette gebiedt wel om een
feesthoed overdag te dragen en niet ’s
avonds. Cocktailhoedjes mogen wel
worden opgehouden, die toefjes zitten
ook niet in de weg bijvoorbeeld in het
theater. Margret Teunissen ontmoette
Frida Pelgrum tijdens de Kerst-Kunst-
In Baak. “Ik had haar hoeden wel eens
gezien en was er nieuwsgierig naar,
het sprak mij ook wel aan,” vertelt
Margret. Ze kwamen in gesprek en het
leek haar leuk om de hoeden van Fri-
da in de etalage bij Het Gele Stoeltje te
laten zien. Het publiek reageert posi-
tief op de leuke etalage: “Eindelijk
weer eens een hoedenwinkel”, maar
omdat dit niet het geval is, verwijst
Margret dan naar Frida. Zij heeft haar
atelier aan de Hamminkweg 4 in Vor-
den, waar belangstellenden op af-
spraak terecht kunnen (0575-551267,
www.fridagoedgemutst.nl). 
In Atelier Het Gele Stoeltje zijn schil-
derijen en breisels van Margret Teunis-
sen en handgemaakte hoeden van Fri-
da Pelgrum te zien. Tijdens de
Kunst10daagse is het atelier dan ge-
opend. Frida laat op zondag 27 april,
dinsdag 29 april en zaterdag 3 mei in
het atelier zien hoe zij haar hoeden
ontwerpt en maakt. 
Atelier Het Gele Stoeltje - Margret Teu-
nissen, Burgemeester Galleestraat 36,
Vorden, telefoon (0575) 55 22 62, infor-
matie op www.hetgelestoeltje.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Het Gele Stoeltje Margret Teunissen
Hoedenmaakster Frida Pelgrum

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement.
In Atelier Het Gele Stoeltje zijn schilderijen en breisels van Margret Teu-
nissen en handgemaakte hoeden van Frida Pelgrum te zien. Tijdens de
Kunst10daagse is het atelier geopend en Frida laat zien hoe zij haar hoe-
den ontwerpt en maakt.

Margret Teunissen (l.) en Frida Pelgrum exposeren gezamenlijk in Het Gele Stoeltje.

Martine Hair + Beautysalon is ge-
vraagd om de Make-over voor het
maart nummer te maken.
Het model dat aan Martine Hair + Be-
autysalon werd toegewezen, werd
door Anja en Martine onder handen
genomen, van een rustig blond meis-
je, veranderde ze in een mooie trendy
jonge vrouw.

Het haar was halflang en blond ge-
kleurd. Martine koos voor een mooie
warme koper kleur met donkere high-
lights  effecten. Eerst werd het haar ge-
wassen met de verzorgende producten
van L'anza, omdat het haar slecht ver-
zorgd en daardoor beschadigd was,
kreeg het model eerst een 5-stappen-
kuur, hierdoor werd de beschadiging
van het haar hersteld en voelde het
weer elastisch en gezond aan. Hier-
door is de houdbaarheid, a.g.v. de 5-
stappenkuur,  van de kleur vele malen
beter. Het haar werd volgens de laatste
techniek geknipt met ronde vormen
en een lok die aan meerdere kanten te
dragen is en een variatie op de trendy
bob lijn.

De kleur werd ingezet en verzorgd
door Anja. Nadat de kleur gereed was
werd het haar gewassen en gestyld
met de stylingsproducten van L'anza
hierdoor krijgt het haar meer volume
zonder dat het slap wordt.

Tot slot werd het model voorzien van
een bijpassende mak-up, als kleuren
werden terracotta en kopertinten ge-
bruikt. En als basis een mooie founda-
tion opgebracht. Het model was super
enthousiast en erg blij met het behaal-
de resultaat.

Het maartnummer van de Yes ligt 8
maart in de winkels. Ben jij lezeres
van de Yes, kom dan met het maart-
nummer naar Martine Hair + Beauty-
salon en je krijgt een gratis make-up
advies.

WORKSHOP
Op woensdag 2 april a.s. organiseren
wij de Work Shop: Make-up, de ideale
gelegenheid om samen met je vrien-
din, college of moeder aan deel te ne-
men, deelname is gratis.
Je krijgt tips en uitleg over hoe jij het
beste Make-Up aan kunt brengen toe-
gesneden op jou persoonlijke huid en
haarkleur, ook zijn erg tips voor een
mooie oog make-up voor brildragende
dames.
Deze avond kunt u tevens kennis ma-
ken met de nieuwe Make-up lijn voor-
jaar/zomer 2008.

Meldt je nu aan, deelname is gratis.
Martine Hair + Beautysalon, St. Mi-
chielsstraat 2B, Hengelo Gld, 0575-
465715, info@martinehairenbeauty.nl

Make-over Martine Hair
+ Beautysalon in Yes
(2 april workshop make-up, meldt je nu aan)

Yes is hét blad voor twintigers, boordevol verhalen van lezeressen over re-
laties, vriendschap, alles toegespitst op jouw leven. Vol tips op het gebied
van wonen, mode en beauty. Een vaste rubriek in de Yes is deMake-over,
Metamorfose, lezeressen kunnen zich hiervoor opgeven.

Communicatie vereist gelijke golf-
lengten tussen mensen wil je ervoor
zorgen dat je boodschap zonder 'ruis
op de lijn' overkomt. Daarom is be-

langrijk te weten op welke wijze men-
sen communicatie tot zich nemen.
Met NLP word je getraind om te onder-
kennen tot welke categorie je ge-
sprekspartner behoort. Je kunt dan
vervolgens de wijze waarop je de bood-
schap brengt daarop afstemmen. 
De trainer begeleiders zijn Esther Vos
en Truus Ordelman. De cursusdata
zijn: 5, 12, 19, 26 maart en 2 april  van
19.00 tot 22.00 uur. Er zijn nog een
paar plekken beschikbaar. Info en
aanmelding, tel. (06) 27 29 88 50.

Communicatiecursus van start 
In restaurant Partycentrum De Lui-
fel start op woensdagavond 5
maart een basiscursus communi-
catie. In de basiscursus, die op vijf
avonden wordt gehouden van 19.00
- 22.00 uur, krijg je handvatten en
vooral training hoe je doelgericht
kunt communiceren.

Tijdens de presentatie zijn de motoren
en alle rijders met hun teams en mate-

rieel aanwezig voor de aftrap van het
seizoen 2008. Performance Racing
Achterhoek bestaat uit een drietal
teams in verschillende motorsport dis-
ciplines. Dit is een wegraceteam, een
motorcrossteam en een zijspancross-
team. De avond wordt gepresenteerd
door Eurosport Moto-GP verslaggever
Diederick de Vries.

Teampresentatie
Performance Racing Achterhoek
Bij Garage Wassink aan de Ban-
ninkstraat in Hengelo wordt op
donderdag 28 februari om 20.00
uur de teampresentatie van de Per-
formance Racing Achterhoek ge-
houden.



Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

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

Henriëtte Venema

Particuliere Verpleging
en Begeleiding

Mobiel: (06) 55 30 32 01

Fax: (0575) 55 39 49

E-mail hv@hackfort.nl

Hondenschool 
Konsequent
Start weer met cursussen.

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

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

Of kijk op:
www.konsequent.nl

Hoveniersbedrijf Kettelerij te Vorden zoekt

2 HOVENIERS
welke ervaring en affiniteit hebben in het fijnere hovenierswerk bij voor-
namelijk particuliere klanten betreffende onderhouds- en aanlegwerk-
zaamheden.

Funktie inhoud: - uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in de
tuinen van voornamelijk particuliere klanten.

- evenals aanleg van complete tuinen. 

Funktie eisen: - diploma vakbekwaam Hovenier
- enkele jaren ervaring in het fijnere hovenierswerk
- communatief goed met klanten om kunnen gaan
- rijbewijs BE
- spuitlicentie

Geboden wordt: - een uitdagende baan met veel zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid.

- salarieering confom CAO
- prettige werksfeer
- doorgroei mogelijkheden. 

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Hoveniersbedrijf Kettelerij
t.a.v. Dhr. H. Wassing
Addinkhof 16a
7251 VG  Vorden 

Voor eventuele inlichtingen kunt u contact opnemen 
met H. Wassing, tel.: 0575-5520254.

09/08Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

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

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

www.plus.nl

Wat een verschil.

Weekvoordeel
Geldig van donderdag 28 februari t/m zaterdag 1 maart 2008 

Kilo
NORMAAL 8.98

PLUS
Varkensschnitzels

5.99
kilo

Stokbrood
Wit
Vers uit eigen oven
Per stuk ca. 440 gram
ELDERS 0.99

0.79

PLUS
Appétit Vissalades
Diverse smaken
Bakje 150 gram
NORMAAL 2.29-2.49

1.49

CoolBest
Alle
smaken
Bijvoorbeeld
Premium orange*
2 pakken à 1 liter naar keuze
ELDERS 2.40 Nú 1.80

2e pak
HALVE
PRIJS

*Verschillende 
combinaties
mogelijk.
Per combinatie 
kan de prijs 
verschillen,
u krijgt 25% 
korting op de 
totaalprijs.

PLUS
Aardbeien
Bak 500 gram

0.99
500 gram

PLUS
Grof volkoren
Heel
NORMAAL 1.29

0.99

Heineken
Pils*
Krat 24 flesjes à 30 cl
ELDERS 10.79

7.99

*Wij verkopen geen alcohol 
aan personen onder de 16 jaar.

Aviko
Aardappelschotels
Diverse smaken
Uit de diepvries
2 zakken à 450 gram naar keuze
ELDERS 3.30

2.50
2 zakken

Zoals ook voor onze klanten, zal ook voor jou gelden:

Samenwerking bepaalt het succes!!
zoekt een

Ervaren assistent-accountant (m/v)
en een

Salarisadministrateur (m/v)

• Als assistent-accountant in onze MKB-praktijk bestaat je werk voor een
belangrijk deel uit het samenstellen van tussentijdse overzichten en jaarre-
keningen, de voorbereiding, vervaardiging en samenstellen van belasting-
aangiften, het adviseren en begeleiden van cliënten en het assisteren bij bij-
zondere opdrachten.

• Als salarisadministrateur in onze MKB-praktijk bestaat je werk uit het ver-
zorgen van de gehele salarisadministratie van onze klanten. Naast de ver-
werking van de salarissen via een geautomatiseerd systeem (Lopac)
behoort tevens het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het verzorgen
van ziekmeldingen ed en de opgaven aan de betreffende instanties tot je
werkzaamheden.

• Voor beide functies geldt interesse voor cijfers en de ambitie en het door-
zettingsvermogen om verder te komen in het vak. Met een gedegen oplei-
ding en enkele jaren relevante werkervaring ben je prima voorbereid om
ons team te komen versterken. Vanzelfsprekend ben je accuraat en flexibel
ingesteld.

Ons aanbod
• Een zelfstandige (afwisselende) baan met volop mogelijkheden om een ver-

dere carrière maken.
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden behorende bij

deze functie.
• Een prettige en collegiale werksfeer

Belangstelling?
• Heb je interesse in deze functie stuur je sollicitatie (met cv) naar:

Oudenampsen & Barends
Administratieve en Fiscale dienstverlening
Raadhuisstraat 2-A
7251 AB Vorden

• www.barends.com email: info@barends.com

Gevraagd: Groot perceel WEILAND
of RUW WEILAND voor het maaien,

oogsten en evt. beweiden.
Tel. 06-53706908.



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

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

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

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

Als alfahulp ben je voor sommige mensen heel erg 

belangrijk. Je zorgt namelijk voor een waardevolle 

bijdrage aan de kwaliteit van hun leven.

Soms heel simpel door een leuk gesprek. Of omdat je 

belangrijke dingen signaleert (bijvoorbeeld of iemand 

nog wel genoeg eten in huis heeft of dat de planten wel 

regelmatig water krijgen). En ja, natuurlijk ook door het 

huis schoon te houden.

Heel dankbaar werk dus, waarvoor je enorm veel 

terugkrijgt. Zoals veel vrijheid, want je bent in feite je 

eigen baas. En natuurlijk een aantrekkelijke verdienste.

Maar vooral veel dankbaarheid van je eigen klanten.

En die laten dat, net zoals meneer Hoftijzer, meestal 

op een heel eigen manier merken. Op zulke momenten 

weet je precies waar je het allemaal voor doet.

Ook alfahulp worden? Ben je één of meerdere 

ochtenden of middagen beschikbaar (bijvoorbeeld tijdens 

de schooluren van je kinderen)? En ben je 17 jaar of ouder? 

Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten.

Ook 50-plussers zijn van harte welkom. Op onze website

www.alfahulpworden.nl vind je alle informatie.

Alfahulp bij meneer Hoftijzer. 
Nergens krijg je zoveel terug.

Speciaal voor jou.
 Omdat je elke week 

voor me klaarstaat.

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

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

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

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

feesten, partijen en catering.

�

VitaalPlus is een kleinschalig bewegingscentrum dat zich
vooral richt op de begeleiding van mensen met:

- overgewicht
- een licht verstandelijke handicap
- een lichamelijke beperking
- psychische en arbeidsgerelateerde klachten

èn uiteraard iedereen die zijn of
haar algehele conditie wil 
verbeteren.

Centrum voor verantwoord bewegen

VitaalPlus
Palmberg 18
7021 DJ Zelhem
Tel. 0314 - 64 06 22
www.vitaalplus.com

Vanaf woensdag 
27 februari geopend!

Kom vrijblijvend een kijkje nemen tijdens onze inloopdagen!

woensdag 27 februari tot en met vrijdag 29 februari 

van 15.00 - 20.00 u. en zaterdag 1 maart van 10.00 - 13.00 u.

De provincie Gelderland nodigt u uit voor een
informatieavond over de rondweg Hummelo
(N314). U bent van harte welkom op woensdag
5 maart 2008 van 19.30 tot 22.00 uur in de
Gouden Karper, Dorpsstraat 9 in Hummelo
(zaal open om 19.00 uur).

Tot en met 1 april kunt u inspreken op de plan-
nen van de provincie Gelderland en de gemeente
Bronckhorst voor een rondweg aan de westzijde
van Hummelo. Tijdens de bijeenkomst op 5 maart
geven de provincie Gelderland en de gemeente
Bronckhorst u inzicht in het tracé, het verrichte
onderzoek en de inspraakprocedure. 

Gedeputeerde Marijke van Haaren van de 
provincie en wethouder Peter Glasbergen van 
de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de plannen voor
de rondweg Hummelo op ww.gelderland.nl/n314.
U kunt ook contact opnemen met project-
secretaris Jan van de Wouw, 
telefoonnummer (026) 359 84 91,
e-mail: j.vande.wouw@prv.gelderland.nl.

Uitnodiging informatieavond
op 5 maart over de rondweg
Hummelo (N314)(Gld.)Verkeer

Dichterbij dan je denkt

Ook voor
bedrijfsauto’s

Uitdeuken
zonder spuiten

Spotrepair Zorgeloos
schadeherstel

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

www.autoschadewillemsen.nl

Schadeherstel
is

waardeherstel


