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Toen het huidige bestuur van de voet-
balclub dit in 'Contact' las, kwamen zij
op het idee om ook nu door de pupil-
len van Vorden een erehaag te laten
vormen, hetgeen door het bruidspaar

bijzonder op prijs werd gesteld. 'Het
was weer net als toen, heel erg mooi',
zo sprak een ontroerde bruidegom
Tienus'. Tijdens een drukke receptie
kwam Tienus nog even bij voorzitter

William van der Veen en vice- voorzit-
ter Marc van der Linden 'buurten' en
werden er geweldige voetbalverhalen
over die goede oude tijden uit de sloot
gehaald. Schoten door 'Massy' vanuit
afstanden van wel 40 meter afgevuurd
op het vijandelijk doel, de goals vielen
als rijpe appelen van de boom'.

Erehaag echtpaar Maalderink

Afgelopen woensdag vierden Tienus en Gonny Maalderink hun 60 jarig
huwelijksfeest. Toen het echtpaar in 1948 in het huwelijksbootje stapte
hadden junioren van de voetbalvereniging 'Vorden' een erehaag gemaakt.

De eerste editie van De Vordense Top-
pers van vorig jaar was een groot suc-
ces. De formule is heel simpel. Breng
ruim 25 zangers, zangeressen en mu-
zikanten uit het dorp bij elkaar en

vraag hen 30 nummers samen te stel-
len die ze graag samen willen spelen. 

Het idee kwam van organisator Pa-
trick Zuurveld en na het succes van vo-

rig jaar is de formule verder uitge-
breid en worden er zaterdag geen
twee maar zelfs drie sets gespeeld. 

Ook de samenstelling van de groep is
weer anders dan vorig jaar. Sommige
artiesten hadden dit jaar andere ver-
plichtingen en weer anderen hebben
zich juist wel aangemeld. Nieuw op
het podium van de Vordense Toppers
zijn bijvoorbeeld de zangeressen Paula
Biekart en Wendy Addink en de zan-
gers Arjan Klein Geltink en Erik Knoef.
Hoogtepunt wordt ongetwijfeld het
nummer Lady Marmelade gezongen
door vijf toppers van zangeressen: Ma-
rieke Besselink, Maartje Epema, Rens-
ke Zenhorst, Paula Biekart en Wendy
Addink. De muzikanten die op 15
maart meedoen spelen allemaal in ei-
gen bands zoals The Avalanche, Kas
Bendjen, Op Drift, Hoe? Zo!, Makken,
Moonyard, OverTheHill, Van Peelen en
Super Sleazy. Maar tijdens de Vorden-
se Toppers beklimmen ze dus samen
het podium en wordt er in verschillen-
de samenstellingen gespeeld.

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 en de en-
tree is 3,50 euro. Maar let op: vol = vol!

De Herberg podium voor muzikaal talent uit Vorden 

Vordense Toppers

Een spontane jamsession kun je het niet meer noemen. Er is de afgelopen
weken keihard gewerkt om 15 maart een zo goed mogelijk resultaat neer
te zetten. Ruim 25 muzikale talenten uit Vorden en omstreken staan za-
terdagavond op het podium van De herberg en spelen in diverse verras-
sende combinaties.

Van links naar rechts Paula Biekart, Renske Zenhorst, Maartje Epema en Marieke Besse-
link tijdens de repetities van de Vordense Toppers.

LEZING OVER WATERSCHAP RIJN
EN IJSSEL
Mevrouw Visser zal een lezing hou-
den, middels PowerPoint presentatie
en dia's, over wat het Waterschap in
het algemeen doet. Het zorgt er voor
dat wij droge voeten houden en de slo-
ten steeds schoner worden.

Speciale aandacht zal zij schenken
aan onze directe omgeving. In het ver-
leden veroorzaakte o.m. de Baakse
beek de nodige water overlast. Door
het graven van kanalen en goten werd

dit onder controle gebracht. De Veen-
goot b.v. loopt tot in Duitsland. Wil
men meer te weten komen over deze
zaken die voor ons directe milieu en
dus ook voor ons van levensbelang
zijn, dan bent u van harte welkom om
woensdagavond 2 april om 19.30 uur
naar gebouw Withmundi bij de Her-
vormde Kerk te Wichmond te komen.
Leden van de O.V.G. Wichmond-Vie-
rakker, maar ook andere dames met
belangstelling voor dit onderwerp zijn
van harte welkom, u bent niets ver-
plicht.

Oecumenische vrouwengroep
Wichmond-Vierakker

Alleen deze week:

2 kilo rundergehakt € 5.00
1 kilo riblappen € 4.99
Runderrollade, 750 gram € 5.00
Wagner Pizza’s, 3 stuks nu € 5.00
21/2 kilo Elstar appels € 1.98
Kaapse roos NU 2E FLES 1/2 PRIJS

Nieuw in het weekend:
Heerlijke Turkse pizza’s, pides en diverse andere broden

Deze week speciaal voor u!
Alleen bij:

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

Geachte lezers
en adverteerders
Wij maken u erop attent dat kopij

en advertenties voor de uitgave

van dinsdag 25 maart (week

13) in verband met de Paasdagen

donderdag 20 maart vóór
12 uur in ons bezit dienen te

zijn.

Graag rekenen wij op uw mede-

werking.

De redactie Weekblad Contact



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 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

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

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

�Altijd een vrijblijvend ad-
vies. Herbalife Nieske Pohl-
mann, 06-54326669

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

Dagmenu’s
van 12 maart t/m 18 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 12 maart  
Minestronesoep/Karbonade de Rotonde, frieten en
rauwkostsalade.

Donderdag 13 maart
Thaise kip in saus met rijst en groente/vlaflip met bes-
sensap en slagroom.

Vrijdag 14 maart
Champignonsoep/ Zalmfilet met dillesaus, gekookte
aardappelen en groente.

Zaterdag 15 maart  
Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen en
rauwkostsalade/ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 17 maart Gesloten.

Dinsdag 18 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

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

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 maart 10.00 uur Palmzondag ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 maart 10.00 uur ds. F. van der Weij, Rijssen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 maart 10.00 uur Palmzondag M. Benard.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 16 maart 10.00 uur Palmpasen Woord- en communie-
viering, Jongerenkoor Strong.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 15 maart 17.00 uur Woord- en communieviering
volkszang, zondag 16 maart 10.00 uur Woord- en communie-
viering dames/herenkoor.

Tandarts
15 / 16  maart R.C. Boersma, Vorden tel 0575  55 19 08.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen.

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

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

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14

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

Lochemseweg 2
7271 WD Borculo
Tel.: 0545 274521

www.ibiza-borculo.nl

INFRA ROOD
SAUNA’S

�FFitter, gezonder leven en
gezond/verantwoord afslan-
ken. Gratis lichaamsmeting.
Jerna Bruggink 0575 - 46 32
05.

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

�PAASHAASKOSTUUMS
te huur. DS Design. Molen-
kolkweg 33, Steenderen.
0575-452001.

� t.k. Ongekloofd openhaard
hout. O.a. Esdoorn, Beuk,
Haagbeuk. € 35.00 per kuub,
zelf afhalen. 0575-441048

�Te koop: Pootaardappelen:
Anijs, Parel, Surprise en
Bildtstar. Jansen, Okhorst-
weg 9, Wichmond, tel. 0575-
441534.

�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.

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

Tropische vruchtenvlaai  
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,65

Weekend-knallers

Voorjaarsschnitt € 6,50
met slagroom en appel

Florentines
8 stuks € 3,50

�Puppycursus voor pups va.
8 wkn. in kleine groepjes Ver-
volgcursus, Behendigheids-
baan, hulp bij probleenge-
drag www.karinwentink.nl
0314 625183 / 0625103312
Zet alvast in je agenda: Open
Huis op Zondag 30 Maart
van 13.00 tot 16.00 uur met
leuke activiteiten!

�Zaterdag 15 maart,10.00
tot 16.00 uur inboedel-en res-
tantenverkoop, Nijverheids-
straat 5A, Ruurlo. 06-
53154507

�Uw Tuin laten ploegen of
frezen????? tel:0628162335

�Zaterdag 15 maart, 10.00
tot 16.00 uur inboedel- en
restantenverkoop, Nijver-
heidsstraat 5A, Ruurlo. 06-53
15 45 07

LAMINAAT
vakkundig gelegd,
€ 15,00 per uur
of € 5,50 per m2

Tel. 06-40687276

�Mensen in nood. Kleding-
actie. Uw kleding, meer dan
goed! Kledinginzameling za-
terdag 29 maart a.s. van
10.00 tot 12.00 uur Christus
Koningkerk te Vorden en
H.Antonius van Paduakerk te
Kranenburg.

�Opruiming van uw boeken-
kast? Boekenwurm zoekt alle
soorten goede en verzamel-
waardige (jeugd)boeken. Vrij-
blijvende info: 06-22049149

�2x kamer / keuken geza-
menlijke badk / wasmachine
+ eigen ingang Ruurlo 06-
40687276



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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. (0575) 55 32 83
of (06) 51 10 69 55

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

1958 2008

Op 15 maert bunt wie,

Jan en Dinie Maalderink
vieftig joar etrouwd.

Dit wilt wi’j vier’n met onze kinderen en kleinkin-
deren, familie, vrien’n en ander’n die wi’j kent.
Wi’j wilt ons feessie vier’n op zoaterdag 15 maert
2008 bie café „Eijkelkamp” op ‘t Medler an de
Reurlseweg 114, Vorden.
A’j ons de hand wilt schudd’n dan bu’j welkom van
15.00 tot 16.30 uur.

Jan en Dinie Maalderink
Hoetinkhof 10
7251 XN  Vorden

12-3-2004 12-3-2008

In liefdevolle herinnering

Lieve Betsie

4 hele jaren alweer zonder jouw unieke gezellig-
heid. Ik mis je nog elke dag.

Joke

“Er is meer……”

dinsdag 18 MAART 2008

Aanvang 20.00 – Zaal open 19.00 uur

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl

Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde

Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708

Zie artikel elders in deze krant

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik
u bedanken voor uw hartelijk medeleven, ons be-
toond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
man, vader en opa 

Gerrit Jan Steenblik

Uw belangstelling, in welke vorm dan ook, heeft ons
goed gedaan.

Uit aller naam,
M.J. Steenblik-Buunk

„Albershof”
W. Alexanderlaan 7, 7251 AW Vorden

Nu nieuw in het assortiment

Diverse soorten 
belegde broodjes

Ham, kaas, gezond, eiersalade, tonijnsalade enz.

Broodje van de week:

broodje eiersalade 
nu van € 2.25 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

T 06 55916250
E info@marionpolman.nl     www.marionpolman.nl

Als de dood de schakel van het leven onderbreekt

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.

DANKBETUIGING

Hartelijk bedankt voor alle cadeaus, brieven,
kaarten en persoonlijke felicitaties die ons 60-jarig
huwelijk tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt. 
Een bijzondere dank aan de junioren van groep
F6 en F7 van V.V. Vorden voor de erehaag en
Concordia voor de serenade, het was geweldig!

Groetend

Gonny en Tienus Maalderink
De Bongerd 20
7251 CD Vorden

DANKBETUIGING

Het deed ons goed zoveel kaarten, bemoedigende
woorden, een kus of handdruk te hebben ontvangen
na het overlijden van onze vader, opa en oude opa

Antonius Henricus Eliesen
weduwnaar van Maria Stephania Hendriks

Bedankt lieve mensen, wij hebben dit zeer gewaar-
deerd.

Familie Eliesen
Baak, maart 2008

Opening nieuwe ruimte
Dagverzorging ouderen

“De Klimop”
Bij deze willen wij iedereen van harte

uitnodigen voor de opening van de
nieuwe ruimte op zaterdag 15 maart

van 10.00 tot 11.30 uur.

U komt toch ook ?

Sensire De Wehme
Delle 1

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed als
je iemand, die je lief hebt, verliezen moet.

De vele handen, bloemen, kaarten en telefoontjes
na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Gerrie Arfman-Lenselink

hebben ons erg goed gedaan.
Heel hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 2008

Vleeswarenkoopje

Beenham
bij 150 g GRATIS 100 g tonijnsalade

Special

Abrikozenflapje 100 gram € 1.75

Maaltijdidee

Lasagne 500 gram € 3.98

Keurslagerkoopje

Rundergehakt 2x 500 gram € 5.50

Tip van uw keurslager

4 Speklappen +
4 Saucijzen samen € 4.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Neem een loopje 
met onze ham”

Naar ons Vleeswarenkoopje hoeft u deze week niet te vissen. 
Bij aankoop van 150 gram beenham krijgt u namelijk 100 gram 
tonijnsalade gratis. Over ’van twee walletjes eten’ gesproken... 

Wees er dan wel op tijd bij en zorg dat u niet achter het net vist.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.



Erwin: ‘Een geweldige uitdaging voor
mij. Deze Honda (HM) formatie heeft
haar thuisbasis in het stadje Bobbio,
ongeveer 70 kilometer ten zuiden van
Milaan. Daar worden ook de Honda
crossmotoren omgebouwd tot enduro
motoren. Vanaf april tot en met sep-
tember is er voor mij een appartement
gehuurd. Het tijdelijke verblijf in Italië
is noodzakelijk omdat het HM-Zanar-
do Team contractueel verplicht is om
aan alle acht wedstrijden om het Itali-
aans kampioenschap mee te doen.

Daarnaast ‘zwerf’ ik door geheel Euro-
pa en ook daar buiten, om mee te
doen aan de wedstrijden voor het we-
reldkampioenschap. Tussen de bedrij-
ven door is er natuurlijk wel gelegen-
heid om ‘even’ naar mijn vriendin An-
nemiek in Vorden te gaan’, zo zegt Er-
win Plekkenpol. 

Om niets aan het toeval over te laten
heeft de Vordense enduro coureur
zich een poosje in Vught in een non-
nenklooster afgezonderd. Daar in het
Brabantse klooster zijn de nonnen al
lang verdwenen en wordt er thans les
gegeven. Voor Erwin de gehele week
Italiaanse les. ‘Die ene week heeft er
wel toe geleid dat ik mij thans in het
Italiaans verstaanbaar kan maken. De
rest leer ik wel tijdens mijn verblijf in
Italië, trouwens de meeste coureurs
spreken ook Engels’, zo zegt Erwin.

Begin januari is hij al een week in Ita-
lië geweest (in Piacenza) om daar de
Honda 490 X te testen. ‘Vervolgens ben
ik voor een periode van veertien dagen
in Benicasim in Spanje geweest. Daar
heb ik samen met Oscar Balleti en Mi-
ka Ahola en drie monteurs dag- in dag-
uit met meervoudig kampioen Stefan
Everts getraind. Stefan geeft daar sa-
men met zijn vader Harry Everts een
voortreffelijke training. We werden el-
ke dag in groepen ingedeeld. S’mor-
gens eerst van 9.00 tot 11.00 uur condi-
tietraining en daarna van 11.30 tot
17.00 uur op de motor trainen. Een
dusdanig parcours die voor vader en
zoon Everts zeer overzichtelijk is. Zo
konden ze precies zien wat je goed
deed maar wat belangrijker was, wat
je als coureur kon verbeteren.

Zo werd er opgelet en advies gegeven
over de manier hoe je op de motor zit,
wanneer je tijdens de rit je rust moet
pakken, welk spoor kies je, hoe ga je
de bochten in etc. Waar het eigenlijk
op neerkomt is, dat je de motor het
werk moet laten doen. Op een dusda-
nige manier rijden dat het je zelf wei-
nig kracht kost. Een training onder
ideale weersomstandigheden, tussen
de 25 en 30 graden. Ik heb er heel veel
opgestoken’, zo zegt Erwin Plekken-
pol. Komend week is het heel anders
‘kersen eten’ voor de Vordenaar. Dan
rijdt hij zijn eerste wedstrijden in de
strijd om het wereldkampioenschap
enduro. Erwin: ‘Deze wedstrijden wor-
den gehouden in Ostersund in Zwe-
den. Niks geen rijden over bospaden,
grintweggetjes en dergelijke, maar ge-
woon twee dagen (240 kilometer per
dag) op de enduromotor op banden
voorzien van spikes, over sneeuw en ijs
en dat alles met temperaturen ver on-
der het vriespunt.

Dat wordt een hele kluif. Bij aankomst
kunnen we nog een dag op een speci-
aal aangelegde testbaan trainen. Daar-
na is er nog gelegenheid om de cross-
proeven te bekijken. Tijdens de wed-
strijd zelf per dag 9 tot 12 proeven. Ik
heb al eens eerder door de sneeuw ge-
reden, best wel leuk om te doen’, zo
zegt een optimistische Erwin Plekken-
pol. Vorig jaar eindigde hij in de strijd
om de wereldtitel op de 15e plaats. Dit
jaar hoopt hij zich bij de beste twaalf
te plaatsen en zou een plek bij de eer-
ste tien helemaal top zijn. Behalve de
internationale enduro’ s is de wed-
strijdkalender zodanig ingedeeld dat
Erwin Plekkenpol ook alle enduro’s
om het kampioenschap van Neder-
land kan rijden. Tijdens de eerste wed-
strijd in Holten werd hij tweede achter
de Belg Johan Boonen.

De eerstvolgende wedstrijd in eigen
land is zaterdag 4 oktober in Holten. Er-
win: ‘Dit seizoen wordt voor mij min-
der hectisch. Ik leg mij helemaal toe op
het enduro rijden, het crossen heb ik
vaarwel gezegd zodat ik mij nu hele-
maal op een goede verhouding (rust,
trainen- wedstrijden) kan richten. Dus
meer regelmaat in mijn leven’.

Endurorijder Erwin Plekkenpol
half jaar voor zijn sport naar Italië

Opgenomen worden in het HM-Zanardo Team is voor de 26-jarige Erwin
Plekkenpol een sportieve vooruitgang, maar betekent tevens een ander
leefpatroon. Erwin maakt dit jaar namelijk deel uit van een team dat
verder bestaat uit de Finnen Mika Ahola en Jan Mattila en de Italianen
Oscar Balleti, Fabio Mossini en Alessandro Boturi.

Erwin op buitenlands avontuur.

Exploitant Ruud van Bussel hierover: ‘
Uiteraard is iedereen welkom, maar in
de eerste plaats hoop ik de plaatselijke
bevolking hier naar toe te lokken. We
zijn nu ongeveer vijftien maanden ge-
opend en toch heb ik het gevoel dat de
Vordenaren nog niet weten wat wij te
bieden hebben. Dat heeft ook met het
verleden van het horecapand te ma-
ken. De vorige eigenaars hadden de
blik meer op gasten van buiten Vorden
gericht en stond het etablissement
niet bekend als een restaurant waar je
zo maar naar binnen stapt om een
hapje te eten. Het waren met name de
vakantiegangers die van heinde en
verre naar Vorden kwamen om hier
een rustige vakantie door te brengen’,
zo zegt hij. 

‘Toen na het overlijden van de vorige
eigenaar het hotel werd gesloten, was
het natuurlijk logisch dat ‘de loop’ er
dan een poos uit is. Vakantiegangers
die een vakantie hadden geboekt wer-
den afgebeld. Toen wij het pand gin-
gen huren en exploiteren moesten we
natuurlijk eerst maar afwachten of we
de vakantiegangers van weleer, weer
terug konden krijgen. Dat heeft ge-
woonweg tijd nodig. Datzelfde geldt
voor het feit dat wij nu een restaurant
zijn geworden waar de mensen zo
naar binnen kunnen gaan om te dine-

ren of te lunchen, wat men maar wil.
Verder is de ‘Gravin van Vorden’ een
uitermate geschikt pand voor het hou-
den van feesten en partijen. Zo biedt
het restaurantgedeelte (De Deel)
plaats aan circa 80 personen. In de
lounche kunnen 60 personen terecht.
Daarnaast hebben we nog de ‘tuinka-
mer’ die is geschikt voor een besloten
diner of vergadering, voor pakweg 20
personen. Het terras aan de voorzijde
en achterzijde heeft een capaciteit van
60 tot 70 personen’, aldus Ruud van
Bussel.

Het tijdstip (21 november 2006) toen
de ‘verbouwde’ Gravin weer voor het
publiek werd opengesteld, was vol-
gens hem, achteraf gezien, geen gun-
stig moment. Zegt hij: ‘ De meeste
mensen hebben begin november al
vaak de beslissing genomen waar ze
met de kerst zullen dineren. Voeg
daarbij dat de maanden januari en fe-
bruari sowieso geen ‘vette’ maanden
voor de horeca zijn, dan begrijp je dat
de start van de ‘Gravin van Vorden’
voor ons een beetje teleurstellend was.
Gelukkig was het de afgelopen kerst
een stuk beter. Laten we hopen dat de-
ze trend zich de komende jaren door-
zet’, zo zegt hij. Inmiddels is de Gravin
ook aangesloten bij de organisatie van
‘Wild eten in de Achterhoek’.

Ruud van Bussel: ‘Met ingang van 14
april start deze organisatie een nieu-
we actie te weten ‘Lente in de Achter-
hoek’. Dan wordt een menu samenge-
steld met streekproducten die bij het
voorjaar passen. Denk bijvoorbeeld
aan lamsvlees en asperges. In het na-
jaar behalve het accent op het wild,
ook het stamppotten buffet ‘op de
kaart’. Daarnaast, het gehele jaar
door, zoals op dit moment een drie-
gangen menu voor euro 27,50 en voor
de tweede gast de halve prijs. In de zo-
mermaanden willen we wederom
combinatiearrangementen aanbie-
den. Een samenwerking tussen de
‘Gravin van Vorden’ en ‘De Gouden
Leeuw’ in Bronkhorst, waarvan ik
eveneens de eigenaar ben.

Voor de gasten bijvoorbeeld een vier-
daags of langer verblijf in Vorden. We
stellen de vakantiegangers dan gratis
een fiets beschikbaar, zodat ze naar
het stadje Bronkhorst kunnen fietsen
om daar in de ‘Gouden Leeuw’ te lun-
chen. Echter waar het mij op dit mo-
ment, in de allereerste plaats om gaat
is, om de Vordenaar c.q. de Bronckhor-
sternaar hier bij de ‘Gravin van Vor-
den’ binnen te krijgen. Dan komt de
bekendheid via mondreclame van zelf
op gang. Wat mij het afgelopen jaar
wel is opgevallen, dat de gasten die
hier voor de eerste keer binnen kwa-
men, heel vaak zeiden : ‘ Ik wist niet
dat de Gravin van Vorden, zo’n leuk en
gezellig restaurant is’, zo zegt Ruud
van Bussel.

Exploitant Ruud van Bussel:

De mensen weten nog niet hoe mooi
en gezellig de 'Gravin van Vorden' is!

De ‘Gravin van Vorden’ aan de Stationsstraat houdt in het weekend van
vrijdag 14 tot en met zondag 16 maart ‘open huis’. Die dag kunnen in-
woners van Vorden c.q. geheel Bronckhorst onder het genot van een hapje
en een drankje een kijkje komen nemen.

Dick van Asselt: ‘Tot voor kort waren
belegde broodjes bij Happerij de Mölle
verkrijgbaar. Daar hadden ze een aar-
dig klantenbestand mee opgebouwd.
Wij liepen trouwens ook al geruime
tijd met plannen rond om ook belegde
broodjes te gaan verkopen. Het is er
echter nooit van gekomen. Toen wij
onlangs vernamen dat Frank en Mir-
jam Meulenbroek, wegens verhuizing
naar Twente, de zaak gingen sluiten,
was voor ons de tijd rijp om ook te star-
ten met de verkoop van belegde brood-
jes. In eerste instantie de ‘hardlopers’
zoals broodjes ham, kaas, ‘gezond’ en

verder brie en diverse soorten salades.
We hebben hier in de winkel al gerui-
me tijd een saladebar, die tot dusver
voor andere doeleinden werd ge-
bruikt. Voor mij een nieuwe markt,
hoewel belegde broodjes natuurlijk
wel raakvlakken met de bakkerij heb-
ben. 

Klanten die in de winkel enkele beleg-
de broodjes willen kopen, worden ter
plekke geholpen. Bij grotere bestellin-
gen is het handig vooraf eerst te bellen. 

Wij zijn Mirjam Meulenbroek overi-
gens zeer erkentelijk dat zij ons perso-
neel deze week wegwijs wil maken in
deze voor ons nieuwe materie’, zo zegt
Dick van Asselt (zie advertentie).

Nu ook belegde broodjes
bij bakker van Asselt
Vanaf heden kan men bij ‘De echte
bakker’ van Asselt ook terecht voor
belegde broodjes. Dan wordt er op een mooie

glasschaal een stuk gemaakt
van mooie kronkeltakken,
voorjaarsbloemen, veertjes e.d.
Alle materialen zijn aanwezig. 

De workshop die in de winkel
aan de Raadhuisstraat 4 wordt
gegeven duurt van 19.00 tot
22.00 uur. 

De kosten zijn inclusief koffie/
thee met iets ‘lekkers’ erbij. 

Voor opgave of informatie kan
men bellen 55 52 22.

Paasworkshop
De Vordense Tuin organi-
seert op maandag 17, dins-
dag 18 en woensdag 19
maart een Paasworkshop.



De Berkelduikers staan aan de start
met een jonge, gemotiveerde ploeg
van 16 zwemmers tussen de 7 en 10
jaar. Na de eerste twee slagen, school-
slag en rugslag, staan de Berkeldui-
kers nog bovenaan, maar bij de vrije
slag moet er toch wat worden ingele-
verd. Bij de afsluitende estafette tikt
de laatste zwemster als tweede aan.
Uiteindelijk resulteert dit in een derde
plek. Door de zwemmers is er, behalve
de estafette, 24 keer gestart. Hierbij is
er 21 keer een verbetering van de tijd
gezwommen. Een heel mooi resultaat
dus. Opgevallen zijn hierbij:

50 schoolslag: Robin Kaptein, Frank
Haijtink, Nick Bongers en Salomé
Prakke.

25 schoolslag: Luna Brok, Lisette Vis-
beek en Kayla Tjoonk.
50 rug: Britt Zweverink, Victor Prakke
en Justin Subramaniam.
25 rug: Gideon Prakke, Carmen Dij-
kerman, Sharon Lenselink.
50 vrij: Martijn Cai.
25 vrij: JanWillem Wesselink.

Totaaluitslag: 
1. Proteus Twello 93 punten
2. de Spreng Brummen 88 punten
3. de Berkelduikers Lochem 80 punten
4. abs Bathmen  64 punten
5. Twenhaarsveld  62 punten

De laatste wedstrijd van deze vijfkamp
wordt gezwommen op 19 april in de
Beemd.

Berkelduikers zwemt 
4e vijfkamp wedstrijd

De 4e vijfkampwedstrijd van dit zwemseizoen is zaterdag in de Beemd in
Lochem gezwommen.
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Informatief Huisbezoek
De huisbezoeken voor de doelgroep 80 jaar
worden in het najaar van 2008 gehouden. De
doelgroep ontvangt dan een brief van Welzijn
Ouderen met een antwoordformulier die via
de gemeente Bronckhorst wordt verstuurd.
Senioren die jonger of ouder zijn dan deze
doelgroep, die ook bezocht willen worden,
kunnen zich rechtstreeks melden bij Welzijn
Ouderen Vorden, tel. 55 34 05. Het doel van de-
ze huisbezoeken is om de ouderen te informe-
ren over de mogelijkheden van voorzieningen
en activiteiten die er voor hen zijn en waar in-
dien nodig gebruik van kan worden gemaakt. 

Slecht ziend: Bartimeus   
Bartimeus helpt visueel gehandicapten, zodat
zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en
werken. Ook biedt de vereniging Bartimeus de
mogelijkheid om in een groep te praten over
de problemen die voortkomen uit slechtziend-
heid. De diensten van Bartiméus zijn gratis.
Via de infolijn (0900) 77 888 99 kan er contact
worden opgenomen met Bartimeus. Een
medewerker maakt een afspraak voor een
intakegesprek in het regiokantoor in Deventer
of bij u thuis. Samen bespreekt u welke aan-
passingen er in uw geval mogelijk zijn. Ook
voor verdere vragen met betrekking tot slecht-
ziendheid kan  er contact worden opgenomen
met de infolijn of via www.bartimeus.nl  

Ooglijn  
De Ooglijn is een dienstverlening van Viziris.
Dit is de netwerkorganisatie voor mensen met
een visuele beperking en is een initiatief van
diverse verenigingen voor slechtzienden. De
ooglijn geeft informatie en advies aan mensen
die problemen hebben met zien. De ooglijn is
bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Tel. (030) 29 45 444     www.ooglijn.nl 

Gesproken lectuur 
Het Loket Aangepast Lezen is een uitleen van
boeken, kranten en tijdschriften in braille en/
of gesproken vorm. Men kan hiervan abonnee
worden, hier zijn geen kosten aan verbonden,
maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld. Voor het afspelen van de gesproken
tekst is een Daisy-cd-rom nodig. Deze Daisy
speler is vrij duur, maar kan onder bepaalde
voorwaarden door de zorgverzekeraar worden
vergoed. Aldaar informeren. Loket Aangepast
Lezen is te bereiken, tel. (070) 338 15 00
www.aangepastlezen.nl 
Gesproken lectuur is ook via de Bibliotheek
Vorden te lenen. 

Alzheimer Café Zutphen 
op 19 maart
De sociale kaart: Welke hulp kan ik waar halen?
Iedere derde woensdag van de maand van
19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café ge-
opend. Locatie: "De Born", Oude Bornhof 55-57
te Zutphen, tel. (06) 46 54 01 41.

U hoeft zich niet aan te melden en de toegang
is gratis. Bewoners uit Vorden en omgeving
zijn ook van harte welkom.

Progamma: 
mantelzorgsalon op 11 maart
Thema: Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Dhr H. Dolleman, beleidsambtenaar
van de gemeente Bronckhorst informeert u
over deze wet en vertelt specifiek over de ge-
volgen daarvan voor u als mantelzorger. De
middag is georganiseerd door de VIT Oost-Gel-
derland, initiatiefnemer van de mantelzorgsa-
lon en bestemd voor alle mantelzorgers in de
gemeente Bronckhorst. Ontvangst vanaf 13.30
uur in Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in
Hengelo.

Themabuffet Sensire De Wehme
De laatste dinsdag van de maand wordt er een
buffet verzorgd aan de hand van een thema.
Gasten (buiten De Wehme) van de 'Open Tafel'
kunnen ook deelnemen. 

De kosten zijn € 10,00 per persoon. Als u geen
deelnemer van de 'Open tafel' bent, mag u ook
aanschuiven. De kosten zijn dan € 14,50 per
persoon. U bent van harte welkom. 

Informatie en/of aanmelden via De Wehme,
tel. (0314) 35 74 50.

Rijbewijskeuring 70+ 
via Ouderenbonden in Vorden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een
nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten
keuren. Belangstellenden voor de keuring
kunnen, voor de aanmelding en/of informatie,
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar
(0575) 55 20 03. 

De prijs voor deze medische keuring bedraagt
€ 25,00 De rijbewijskeuring is op zaterdag:
15 maart. 

Valys
Valys is een vervoersvoorziening voor reizigers
met een mobiliteitsbeperking. Deze is bedoeld
voor sociaal recreatieve uitstapjes waarbij de
bestemming of het vertrekpunt van de reis op
meer dan vijf openbaar vervoerzones van uw
woonadres ligt. Voor kortere afstanden kunt u
gebruik maken van de regiotaxi. 

Om van Valys gebruik te kunnen maken heeft
u een Valys-pas nodig. Wij informeren u graag
wanneer en hoe u in aanmerking kunt komen
voor de Valys-pas. U kunt ook bellen met (0900)
96 30 of kijken of www.valys.nl

Handig hulpmiddel voor 
rollatorgebruikers
Hebt u ook altijd moeite om met uw rollator
over een drempel te komen? Of ziet u er tegen-
op om de straat over te steken omdat u niet zo
snel op het trottoir kan komen? Met een Bob-
Up is dat probleem verleden tijd. De Bob-Up is
een "voet" die voorop uw rollator wordt gemon-
teerd en die de wielen van uw rollator helpt
om over de drempel of op de stoep te komen.
De Bob-Up is verkrijgbaar in de Thuiszorgwin-
kel, maar is helaas niet voor elk type rollator
geschikt. Het kost € 49,00 (leden van Kruiswerk
Oost Gelderland krijgen 10% korting). 

De website www.bob-up.nl geeft duidelijke uit-
leg hoe de Bob-Up werkt en hoe deze gemon-
teerd moet worden. Hebt u geen computer,
dan kunt u informatie krijgen bij WegWijZer,
Nieuwstad 32 in Vorden (locatie De Wehme). 

De consulente kan u een filmpje tonen waar-
op goed te zien is hoe dit hulpmiddel werkt.
De Step-up is ook een handig hulpmiddel voor
rollatorgebruikers. Een simpel hulpmiddel
waarmee rollatorgebruikers op een gemakke-
lijke manier met hun rollator de stoep op kun-
nen komen. Het is een stepje dat gemakkelijk
aan de binnenkant van het achterwiel gemon-
teerd kan worden. Kosten: € 16,50 bij de thuis-
zorgwinkel. www.novalights.tk

Belasting hulp chronische 
zieken en gehandicapten
De tijd van de belastingformulieren is weer
aangebroken. Hier een handige link voor u en
mogelijk ook voor uw familie.http://www.be-
lastingvoordeelgehandicapten.nl Voor het in-
vullen aangifte inkomstenbelasting kunt u
ook hulp vragen via Vakbonden, Ouderenbon-
den, Patiëntenverening en Stichting Welzijn
Vorden.

Erwin begon goed aan de wedstrijd, de
tijden waren goed en leek hij op een
overwinning af te stevenen. En toch
sloeg het noodlot toe, want doordat

men vergeten had te tanken, kwam de
Vordenaar zonder benzine te staan en
kwam hij bij de eerstvolgende contro-
le vier minuten te laat binnen, het-
geen hem een tijdstraf opleverde.
Daardoor ging de overwinning naar
Johan Bonen, 2e werd Erwin Plekken-
pol en Erik Davids werd 3e.

Tweede plaats Erwin Plekkenpol
Erwin Plekkenpol is tijdens de eer-
ste endurowedstrijd in het nieuwe
seizoen, zaterdag in Holten, op de
tweede plaats geëindigd.

ZWEMMEN BERKELDUIKERS
VOORAL IN TEKEN VAN DE SPRINT
Zondag namiddag heeft de jeugdse-
lectie van de Berkelduikers gezwom-
men in Westervoort. Samen met Zvw
uit Westervoort en Livo uit Lichten-
voorde houden zij zes keer een geza-
menlijke wedstrijd om de jeugdige
zwemmers voldoende wedstrijd erva-
ring op te laten doen. Dit keer was er,
met de Gelderse Sprint Kampioen-
schappen in het vooruitzicht wat ex-
tra aandacht voor de 50m.

De oudste kinderen (10 en 11 jaar) pro-
beren vooral een snelle zwemslag te
zwemmen, terwijl de jongeren zich
voornamelijk op een goede technische
uitvoering richten. Soms levert een
snellere zwemslag niet meteen een be-
tere tijd op, omdat het weer een wat
specifieke techniek vergt, waarbij de
zwemmer gevraagd wordt om op ande-
re dingen te letten dan bv. bij de 100m.

De jonge groep, die vooral op techniek
zwemt, ziet hun tijd vaak met spron-
gen vooruit gaan. Ook de drie nieuwe
deelnemer, Maaike Hebels, Marije
Lammerdink en Edwin Jager, lieten
meteen een mooie techniek zien met
een prima tijd op de 100m schoolslag
en 50m vrije slag. Kim Nijland en Es-

mee Vrielink zwommen voor het eerst
de 25m vlinderslag met beide een he-
le mooie tijd.

Plaatsingen waren er voor:
50 vrij: 1e Nick Bongers, Britt Marke-
rink, 2e Judith Wentink, 3e Bernice Ja-
ger.
100 vrij: 2e Loes vd Linden, Britt Zweve-
rink zwemt een pr van 20 seconden.
25 vlinder: 1e Kim Nijland, 2e Esmee
Vrielink.
50 vlinder: 1e Thomas Luchies, Har-
men v Middelkoop, 2e Torben Lam-
merdink, Judith Wentink, 3e Bernice
Jager.
100 vlinder: 1e Luuk Nijland, 2e Niels
Tjoonk.
100 rug: 2e Marlieke Scholten.
100 wisselslag: 1e Lisette Kettelarij.
50 rug: 1e Thomas Luchies, Thomas
Achtereekte, 2e Loes vd Linden, Har-
men v Middelkoop, 3e Nick Bongers,
Judith Wentink.
50 schoolslag: 1e Loes vd Linden, Niels
Tjoonk, 2e Frank Haijtink, Rick Haij-
tink, 3e Sjoerd Teunissen.
100 schoolslag: Lukas Hebels zwemt
een pr van 20 seconden! En Torben
Lammerdink is waarschijnlijk 2e,
maar de uitslag was nog niet klaar.
400 vrij: 1e Luuk Nijland, 2e Marlieke
Scholten.

Z w e m m e n

PONYCLUB DE GRAAFSCHAP
Chyenne van Dijk heeft met haar pony
Shirley  een 2e prijs gehaald met 49
1/2 punten tijdens de springwedstrijd
op nivo B in Heeten.

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

Elke training bestaat uit een stukje
theorie en ruim een uur praktijk,
waarbij de deelnemer(ster) de kunst
van het verantwoord regelmatig hard-
lopen wordt aangeleerd. 

Na zes weken kan men minimaal 20
minuten (ca. 3 kilometer) achter el-
kaar hardlopen. 

Men krijgt zes leuke en functionele
trainingen, een T-shirt, het Atletiek
Magazine, een gratis abonnement
voor drie maanden op het tijdschrift
Runners World, de Nationale Sportpas
en de garantie dat uw conditie na zes
weken sterk is verbeterd. 

Voor nadere informatie en opgave:
tenhave@beweegt.nl / (0575) 55 28 27.

Start to run

Slanker en
betere conditie
in zes weken
Zaterdag 15 maart begin in Vorden
de voorjaarscyclus van Start to
Run. 

Dan kan men onder begeleiding van
ervaren en gediplomeerde trainers,
zes weken lang trainen, waardoor
men meer energie krijgt.



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

Dit doen zij door mee te werken aan
een aantal activiteiten zoals op 15 fe-
bruari, toen is meegedaan met de war-
me truiendag. Een andere activiteit is
het planten van klimaatbosjes. Ruim-
te voor grote nieuwe bossen hebben

we niet, maar we kunnen wel een
vuist maken. 
Landschapsbeheer Nederland en De
Landschappen bedachten een inspire-
rende actie: het planten van honder-
den klimaatbosjes in het hele land!

Klimaatbosjes bestaan uit minimaal
drie walnotenbomen in een drie-
hoeksvorm en zijn bedoeld als sym-
bool voor de grote compensatiebos-
sen. De keuze voor deze soort boom is
bewust gemaakt. Het is een echte ge-
bruiksboom die de nodige aandacht
trekt. Door later samen met de kinde-
ren walnoten te gaan rapen, kan het
verhaal achter de klimaatsbosjes bo-
vendien op een aansprekende manier

aan de nieuwe generatie woerden
doorgegeven. Bovendien is het een
duurzame houtsoort.

In de afgelopen periode zijn de Dorps-
belangenorganisaties benaderd om
mee te denken of er bij elke kern in
Bronckhorst, hoe klein ook, plaats is
voor minimaal drie walnotenbomen.
Deze oproep heeft tot resultaat gehad
dat op zaterdag 8 maart 2008 het eer-

ste klimaatbosje geplant werd door
onder andere wethouder Andre Baars.
Het eerste bosje werd geplant in het
dorpsbos in Zelhem (Kampweg, vlak
bij de Kattekolkweg). Aansluitend wer-
den op nog twee locaties samen met
de betreffende Dorpsbelangenorgani-
satie klimaatbosjes geplant. Dit was in
Velswijk aan de Velswijkweg – Populie-
renweg en aan de Binnenweg in Voor-
Drempt.

Gemeente Bronckhorst plant klimaatbosjes
Omdat de klimaatverandering iedereen aangaat, geeft de gemeente
Bronckhorst prioriteit aan de invulling van haar maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid om de uitstoot van CO2 binnen de gemeente te ver-
minderen.

De hobbyisten in ’t Kerkje van Laag-
Keppel maken in de komende maan-
den nestkastjes en voederhuisjes en
willen deze graag te koop aanbieden
om zo samen bij te dragen aan het be-

vorderen en in standhouden van
broed- en eetmogelijkheden voor tuin-
vogels. Vanaf 3 maart is ’t Kerkje aan
de Hummeloseweg 4 elke maandag,
dinsdag en donderdag tussen 9.00-

12.00 uur geopend. Belangstellenden
kunnen dan zien en ervaren hoe de
vrijwilligers hun vrije tijd invullen.

Afhankelijk van het succes van dit
nieuwe initiatief zijn de vogelthema-
dagen gepland voor de maanden
maart en april. Voor meer informatie
bij de voorzitter van Hobbycentrum ’t
Kerkje, de heer D. Besselink, telefoon
(0314) 381744.

Hobbycentrum Laag-Keppel

Vogelthemadagen

In plaats van de gebruikelijke tentoonstellingsdagen rond Palmzondag,
viert Hobbycentrum ’t Kerkje het begin van de lente dit jaar met vogelthe-
madagen. Naast het nog steeds verkrijgbare assortiment speelgoed en an-
dere houtproducten, worden meerdere typen nestkastjes en voederhuisjes
getimmerd. Zelfs speciale wensen kunnen op bestelling verwerkt worden.

Na het welkomstwoord van wethou-
der Ab Boers en een toelichting op
de tussenrapportage van het rap-
port, gaf JEKK-medewerker van bu-
reau Lindenhout een uiteenzetting
over de stand van zaken. 

Het JEKK had de opdracht gekregen
van de gemeente om de hangjonge-
renproblematiek in kaart te bren-
gen, zich te richten op overlastbe-
middeling en vervolgens een bijdra-
ge te leveren aan het opzetten van
een signaleringsnetwerk van jeugdi-
gen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 

Ruim een half jaar heeft JEKK-mede-
werker Taco Jansen erop zitten. Het
onderzoek werd uitgevoerd in ver-
schillende fases. Hij voerde gesprek-

ken met diverse ‘sleutelfiguren’ zo-
als het politieteam Bronckhorst (di-
verse disciplines), hulpverlenende
instanties waaronder het Algemeen
Maatschappelijk Werk, de Raad van
Kinderbescherming en Bureau Halt. 

“Die gesprekken werden gevoerd in
de eerste oriënterende fase om sa-
menwerking te zoeken en te kijken
wat er nodig is aan hulpverlening in
Bronckhorst”, zegt Jansen. 

Het JEKK richt zich in het onderzoek
op jongeren in de leeftijd 12 tot 18
jaar. Jansen ging ‘vindplaatsgericht’
te werk. “Ik ben alle hangplekken in
de gemeente afgegaan en heb daar
diverse gesprekken gevoerd met jon-
geren die ik daar heb aangetroffen”.
Al deze hangplekken en straatgroe-
pen zijn per voormalige gemeente
in kaart gebracht en ingedeeld in

vier ‘type’ jongeren: normale jeugd,
risicojeugd, probleemjeugd en de
harde kern jeugd. Deze vier groepen
zijn geanalyseerd en gedefinieerd
weergeven in het onderzoek. 

De tussentijdse presentatie liet zien,
dat er veel jeugd is in de gemeente
Bronckhorst. De beeldvorming van
de totale jeugd wordt omschreven
als redelijk tot goed. Er is veel voor
de jeugd te doen. Er zijn verschillen-
de initiatieven die prima zijn voor
een bepaalde doelgroep jeugd.  

Uit het onderzoek komt ook naar vo-
ren dat bepaalde dingen als een ge-
mis wordt ervaren. “Dat is onder
meer een sociaal cultureel werker,
een goed functionerend jongerenap-
paraat en het optimaliseren van de
al aanwezigen faciliteiten kan beter. 

Daarnaast wordt aanbevolen het op-
starten van een signaleringsnetwerk
voor jongeren van 12 plus”, zegt Ta-
co Jansen van het JEKK. 

Wethouder Boers nam na afloop
het tussentijdse verslag met de eer-
ste bevindingen in ontvangst. Na
één jaar is het verslag compleet.
“Maar met deze eerste inventarisatie
kunnen we door met verdere uitwer-
king van beleid en het maken van
een plan van aanpak”.

Eerste bevindingen JEKK
Vorig jaar maart is het project
Jeugd- en kleine kriminaliteit
(JEKK) in de gemeente Bronck-
horst gestart. In de eerste fase is
er een inventarisatie gehouden
naar overlastgroepen en is er ge-
start met individuele hulpverle-
ning en overlastbemiddeling.
Daarnaast is gekeken naar de
mogelijkheden van en voor een
netwerk. Vorige week woensdag
werd in het gemeentekantoor de
eerste bevindingen van het pro-
ject gepresenteerd door JEKK-me-
dewerker Taco Jansen.

Cappella Bronckhorst, onder leiding
van dirigent Hans de Wilde, heeft er
voor gekozen om passiemuziek van
Bach uit te voeren, die veel minder be-
kend is: de Markus Passion. In vergelij-
king met de Mattheus Passion en de
Johannes Passion is de Markus Passion
lichter van toon. Voor het eerst werd
deze passie op Goede Vrijdag in 1731
uitgevoerd. Helaas is de originele mu-
ziek verloren gegaan, maar de teksten
zijn wel bewaard gebleven. De tekst
van de recitatieven is afkomstig uit
het Evangelie van Marcus, hoofdstuk-
ken 14 en 15. De teksten van de kora-
len en aria's zijn geschreven door Pi-
cander, één van de vaste tekstschrij-
vers van Bach. In de jaren '90 van de
vorige eeuw hebben enkele Bach-ken-
ners, onder wie Ton Koopman en Si-
mon Heighes, getracht de Markus Pas-
sion te reconstrueren. Cappella
Bronckhorst zal de versie van laatstge-
noemde ten gehore brengen. Heighes

heeft voor koren en aria's vooral geput
uit de Trauerode (cantate BWV 198),
die Bach in opdracht schreef voor de
rouwdienst van koningin Christiane
Eberhardine van Polen en Sachsen.
Verder heeft hij voor de in het werk op-
genomen zestien koralen geput uit
zettingen die Bach voor andere doel-
einden maakte. Heighes koos er voor
om de recitatieven te gebruiken, die
door Reinhard Keiser, collega en tijd-
genoot van Bach, voor zijn eigen Mar-
kus Passion werden gecomponeerd.
Verantwoording hiervoor vindt hij in
het gegeven dat Bach het werk van Kei-
ser waardeerde en zelf uitvoerde. Cap-
pella Bronckhorst, voorheen Sanclust,
is een gemengd koor, dat ongeveer 40
leden telt. Het koor bestaat in 2009 90
jaar. Op het repertoire staat met name
muziek uit de 17e en 18e eeuw, maar
ook muziek uit latere tijden wordt ten
gehore gebracht. In november 2008
staat het Requiem van Verdi op het
programma, dat tezamen met Toon-
kunst Winterswijk wordt uitgevoerd.
De concerten vinden plaats in Does-
burg op 15 maart a.s. om 20.00 uur in
de Martinikerk en in Steenderen op 16
maart om 15.00 uur in de NH-kerk.
www.cappellabronckhorst.nl

Markus Passion
In de dagen rond Pasen wordt in Ne-
derland een traditie hoog gehou-
den: het uitvoeren van Passiemu-
ziek. De meeste aandacht gaat daar-
bij uit naar de Matthäus Passion en
de Johannes Passion van J.S. Bach.

Inschrijven kan van 9.30 tot 12.00 uur
in de molen, gelegen aan circuit ‘De
Varsselring’ aan de Varsselseweg 34 te
Hengelo Gelderland. Telefoon: 0575-

467350 (alleen op zondag 16 maart).
Inschrijfgeld per rijder is 5 euro. Een
passagier kan gratis mee. Bij inschrij-
ving is er een gratis consumptie. Na af-
loop is de bar open voor een hapje en
een drankje.

Er is een beker beschikbaar gesteld
voor de club met de meeste deelne-
mers/sters. 
Voor meer informatie: 
P. Bunkers, tel. (06) 45 45 63 31 of kijk
op www.hamove.nl

Lenterit Hamove touring
Op zondag 16 maart organiseert
Hamove touring de jaarlijkse lente-
rit. Deze toerrit voor motoren
heeft een lengte van ongeveer 220
kilometer en voert over mooie toe-
ristische wegen door de Achter-
hoek en Duitsland. Halverwege is
er een pauze.

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. 



naaimachinespecialist

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Brinkhorst 1 7207 BG Zutphen

tel. 0575-571660 – fax: 0575-571703

info@jansengal.nl – www.jansengal.nl

Autoschade ??
Wij helpen u graag verder.

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

autoschade jansen & gal bv

KIWI-YOGHURT-

VLAAI

KLEIN 

€ 7.50

GROOT 

€ 11.25

VRIJDAG EN ZATERDAG

SLAGROOM-
TAARTJES

voor 6 pers.

€ 7.50

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 11 t/m 15 maart.

DINO BROOD
DEZE WEEK VOOR

€ 1.85

IEDERE DONDERDAG

5 BRODEN vanaf € 8.75
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Bij Univé bent u in dienst van de leden
Univé Oost is een zelfstandige, regionaal georiënteerde Onderlinge 
verzekeringsmaatschappij met vestigingen in Varsseveld, Groenlo, 
Markelo, Delden, Doetinchem, Haaksbergen, Lochem, Ruurlo en 
Zevenaar. Naast een uitgebreid aanbod van brand- en aanverwante
verzekeringen, bieden wij particulieren en zakelijke klanten een 
totaalpakket aan schade-, zorg- en levensverzekeringen, 
alsmede spaarprodukten en hypotheken. We werken daarbij 
volledig op onderlinge basis, dus zonder winstoogmerk. 
Bij Univé Oost zorgen 95 mensen voor een persoonlijke 
dienstverlening aan de verzekerden. Univé Oost is aangesloten
bij Univé Verzekeringen, een landelijke verzekeringsmaat-
schappij met zo'n 3.100 medewerkers, die samen de belangen 
behartigen van ruim 1,3 miljoen verzekerden.

Bij ons kantoor in Ruurlo is per direct de volgende parttime functie vacant:

Assurantie-adviseur binnendienst m/v
Functie 
Als assurantie adviseur van Univé Oost adviseer je onze klanten betreffende alle voor-
komende verzekeringen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten bij ons 
kantoor in Ruurlo. Daarnaast werk je actief mee aan de groei van onze verzekeringsporte-
feuille. Je doet dit door het analyseren van de verzekeringsbehoefte van de (potentiële)
klant, het maken en nabellen van offertes en het verzorgen van de follow-up. Ook verricht
je voorkomende administratieve handelingen. 

Profiel
Wij zoeken een adviseur met een opleiding op minimaal Havo/Meao-niveau. Het bezit 
van het assurantie B-diploma en enige werkervaring is een pre. Het volgen van verdere
opleidingen wordt door ons zeer gestimuleerd. Verder zal er intern veel aandacht worden
besteed aan het verder uitbouwen van je vakkennis en commerciële vaardigheden. 

Aanbod
Wij bieden je een verantwoordelijke functie, waarin ruimte is voor eigen inbreng en 
ontwikkeling, met een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bijzonderheden
Screening maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Functie is beschikbaar voor 20 uur per week.

Geïnteresseerd?
Spreekt de bovenstaande functie je aan, stuur dan vóór 28 maart 2008 een sollicitatiebrief
met c.v. aan Univé Oost, t.a.v. de heer E. ter Beest, Postbus 15, 7059 AA Varseveld. 
Ook voor nadere informatie kun je contact met hem opnemen 
op 06 - 225 565 78 of e.terbeest@unive.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.unive.nl

Raadhuisstraat 22
7251 AB  Vorden
0575 - 553100



De veiling op zich werd om 19.00
uur 's avonds door de voorzitter
van de Veilingcommissie Henk
Vaags geopend.

De veiling begon rustig, een oude foto-
camera bracht zeven euro op, een ko-
lenkit vier euro. Toen een fraai schilde-
rij van E. van der Ven uit 1937 voor 145
euro werd afgeslagen ging het publiek
er eens goed voor zitten. De beide vei-
lingmeesters Wim van Belzen en
Arend-Jan Menkveld waren goed in
vorm en prezen de artikelen op een
humoristische wijze aan. Tussendoor
werden er ook extra nummers, de zo-
genaamde ‘belnummers’, ingebracht.
Zo bracht een krentenbrood 75 euro
op. "De Herberg" bood spontaan de
roomboter aan, waarna het brood on-
der de aanwezigen werd verdeeld. Het
topstuk van de avond bleek het schilde-
rij ‘Havengezicht’ van Martin van Wa-
ning te zijn. Het bracht 230 euro op. 

De Veilingcommissie., ondersteund
door het team van "De Herberg" (de
zaal was ook gratis beschikbaar ge-
steld) en de vele enthousiaste vrijwilli-
gers kunnen terugzien op een geslaag-
de veilingavond. Ook de plaatselijke
middenstand en de Rabobank e.d.
hebben de veiling ondersteund. 
Op 24 mei vindt de Pleinmarkt plaats.
Verder wordt er elke eerste en derde
zaterdagmorgen van de maand meu-
bilair verkocht bij boerderij ‘De Bone-
kamp’ in Linde en bij het oude HAVO
pand aan de Burgemeester Gallee-
straat. De Veilingcommissie houdt
voortdurend aanbevolen voor goed
verkoopbare en uiteraard veilingwaar-
dige goederen.

Veiling dorpskerk bracht 3.500 euro op!

‘Eénmaal, andermaal, niemand meer dan…. Verkocht!’. Deze bekende zin
viel zaterdagavond vele malen tijdens de veiling in zaal "De Herberg" te be-
luisteren. De veiling ten behoeve van de restauratie van de plaatselijke dorps-
kerk en die door de Veilingcommissie werd georganiseerd, bracht in totaal
€3.500,00 op. De grote sortering die de commissie bijeen had gebracht (in to-
taal 190 kavels) kon 's middags al door het publiek worden bezichtigd. De in-
gebrachte artikelen werden vooraf kritisch bekeken want er zaten nogal wat
begerenswaardige zaken tussen zoals bijvoorbeeld een roodkoperen tabaks-
doos, wandklokken, dekenkisten, koffers, noem maar op. 

Alvorens de beurs om 10.00 uur werd
geopend stond er al een flinke rij ko-
pers voor de deur. Eenmaal binnen
toonde het publiek zich enthousiast
over het feit dat er naast gebruikte kle-
ding en speelgoed ook nieuwe dingen
werden aangeboden. Dit keer hadden
ook enkele plaatselijke winkeliers
speelgoed en kleding voor de beurs in
de aanbieding, hetgeen door de orga-
nisatie zeer op prijs werd gesteld.

Om deze beurs elke keer weer moge-
lijk te maken kreeg de organisatie
hulp van de oudercommissie en een
aantal ouders. De oorsprong van de
beurs blijft een beurs voor gebruikte

kleding en speelgoed, maar de insteek
om samen te werken met de plaatselij-
ke winkeliers werd ook als erg leuk er-
varen.

De leiding van Ot en Sien bedankt bij
deze de winkeliers die in verschillen-
de vormen een bijdrage aan deze
beurs hebben geleverd. Dit waren:
Bruna, Etos Barendsen, Yvonne Jeugd-
mode, DA Drogist, Hema, Tuunte Fa-
shion en Sueters speelgoed-huishoud-
kadoshop.

Komend najaar staat een beurs met
winterkleding en speelgoed op de
agenda.

Beurs Ot en Sien bracht 
500 euro op!

De zomerkleding en speelgoedbeurs die de peuterspeelzaal ‘Ot en Sien’
zaterdagmorgen organiseerde is bijzonder goed geslaagd en bracht ruim
500 euro op. Dit bedrag zal worden besteed voor de aankoop van materia-
len voor de peuters. Ook zal er buitenspeelgoed worden aangeschaft.

U kunt uw goede, nog draagbare kle-
ding, schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten plastic zakken afgeven bij de
volgende adressen:
Vorden, r.-k. Christ. Koning Pastorie,
Het Jebbink 6. Vorden/Kranenburg,
Portaal r.-k. Kerk, Ruurloseweg 101.
Afgelopen jaar vierde Sam's Kleding-
actie voor Mensen in Nood haar 40-ja-
rig bestaan! Wij zijn één van de oudste
charitatieve kledinginzamelaars van
Nederland. Bij de kledinginzameling
wordt Sam's Kledingactie onder-
steund door ruim 1.000 vrijwilligers.
De opbrengst van de ingezamelde kle-
ding komt ten goede aan de nood-
hulpprojecten van Cordaid Mensen in
Nood. Ook in 2008 gaat het grootste
deel van de opbrengst naar een voed-
selzekerheidsprogramma in Oost-Con-
go. Enerzijds helpt onze lokale part-

nerorganisatie mensen die door oor-
log een nieuw bestaan moeten opbou-
wen om zelf voedsel te genereren op
bijv. oefenakkers. Anderzijds wordt
binnen dit programma de ondervoe-
ding, met name bij kinderen, structu-
reel aangepakt. Met circa 15 zakken
kleding kan een ondervoed kind wor-
den geholpen en ontvangt de familie
een maand lang eten!

Daarnaast steunen we momenteel ook
projecten dichter bij huis. Het project
'Mode met een Missie' helpt dak- en
thuisloze vrouwen in Nederland. Bin-
nen dit project wordt met o.a. tweede-
hands kleding een eigen modelijn gec-
reëerd en op de markt gebracht. De
vrouwen krijgen zo een zinvolle dag-
besteding en hun gevoel voor eigen-
waarde wordt gestimuleerd.

Voor meer informatie over Sam's Kle-
dingactie voor Mensen in Nood en de
gesteunde projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen
naar 073-687 1060.

Kledinginzameling Vorden
Op zaterdag 29 maart a.s. van 10.00
tot 12.00 uur vindt in Vorden de
jaarlijkse kledinginzameling van
Sam's Kledingactie voor Mensen in
Nood weer plaats.

Deze avond wordt verzorgd door de
tuinclub. Zij hebben de heer J. Koren-
romp, natuurfotograaf en filmer, uit
Groenlo uitgenodigd. Hij zal deze
avond een klankbeeld "Leven in har-
monie met de natuur rond boerener-
ven" laten zien. Met het voorjaar in
aantocht hopen ze dat u allen aanwe-
zig kunt zijn om alvast te genieten van
deze mooie beelden. Ook willen men

u nog herinneren aan de Provinciale
handwerktentoonstelling op 13, 14 en
15 maart in het Dorpscentrum, van
10.00 uur tot 17.00 uur, op zaterdag tot
16.00 uur. Men kan daar mooie werk-
stukken uit de provincie bewonderen.
Ook zijn er verschillende workshops
en demonstraties.
Verder maken ze u erop attent dat de
datum voor het reisje van de agrari-
sche commissie naar de oesterzwam-
men in Laren  is gewijzigd. Dit vindt
nu plaats op 22 april. Voor verdere
informatie hierover kan men terecht
bij de bestuursleden.

Woensdagavond 19 maart a.s. om
19.45 uur houdt NBvP Vrouwen van
Nu afd. Vorden de maandelijkse
bijeenkomst in ‘de Herberg’.

STEENDEREN 1 - RATTI 1 (DAMES)
Afgelopen zondag stond de krachtme-
ting tegen Steenderen op het pro-
gramma. De thuiswedstrijd werd me-
de door een collectieve off-day zuur
verloren met 1-2. Met deze gedachten
nog in de herinnering was het Ratti
dat offensief aan de wedstrijd begon.
Binnen vijf minuten werd de verdedi-
ging van Steenderen al op de proef ge-
steld met een prachtige aanval van
Ratti zijde. 

Rianne Meijerink gaf een prima steek-
pass aan Marielle Peters. Zij gaf vervol-
gens vanaf de linkerkant een voorzet
op maat. Spits Gerrie Brummelman
kreeg volledige vrijheid van haar te-
genstander en met de volle wreef
schoot zij de 0-1 binnen. De keepster
van Steenderen was kansloos. Hierna
bleef Ratti druk naar voren houden en
Steenderen was veel aan het verdedi-
gen. Steenderen kreeg de illusie te ver-
werken de gelijkmaker te hebben ge-
scoord, maar dit doelpunt werd te-
recht afgekeurd wegens buitenspel.
Ratti werd wel even op het feit ge-
drukt dat 0-1 een zeer magere voor-

sprong is. De rust werd bereikt met 0-
1. Na de rust was het wederom Ratti
dat de wedstrijd bepaalde. Steenderen
bleef op inzet nog steeds in de wed-
strijd daarentegen bleef Ratti aanval-
len en de bal moest een keer goed val-
len. In de 70e minuut was het Hanne-
ke Nijenhuis die vanuit een counter
op een uitlopende keepster stuitte. Ze
hield het hoofd koel en hield het over-
zicht waarbij ze de bal breed legde op
Rianne Meijerink die vervolgens de 0-2
binnenschoot. Steenderen bleef nog
geloven in zichzelf en gaf de wedstrijd
nog niet uit handen. Gevaarlijk wer-
den ze echter niet en ze kwamen niet
tot nauwelijks tot aanvallen. Drie mi-
nuten voor tijd gooide Ratti de wed-
strijd definitief op slot. Hanneke Nij-
enhuis reageerde alert op een steek-
pass van Marielle Peters. Ze scoorde
uitstekend in de verre hoek en liet de
keepster nog eenmaal de bal uit het
net vissen. De eindstand bleef 0-3. Rat-
ti deed goede zaken en heeft drie wed-
strijden op rij weten te winnen. 

Aanstaande zondag thuis tegen de
nummer twee SHE. 

UITSLAGEN:
Zaterdag 8 maart: 
Ratti B1C - Schalkhaar B6 0-8. Ratti
C1C - Epse C1 1-4. Ratti D1CD - Dieren-
se Boys D1 1-4. Ratti E1C - SCS E1 6-3.
SKVW 4 (zat) - Ratti 4 (zat) 7-0. Bon.Boys
A2D - Ratti A1CD 0 - 1. Brummen F5 -
Ratti F1C 1-4. Hoven F4 - Ratti F2 0-7.

Zondag 9 maart: 
Ratti 1 (zon) - Rietmolen 1 (zon) 0-1.
Ratti 2 (zon) - DEO 3 (zon) 1-4. Ratti 3
(zon) - Socii 5 (zon) 1-2. Steenderen DA1
(zon) - Ratti DA1 (zon) 0-3.

PROGRAMMA
Dinsdag 11 maart:  AZC B3 - Ratti B1C.

Zaterdag 15 maart: 
Ratti 4 (zat) - FC Zutphen 10 (zat). Ratti
A1CD - Steenderen A1. Ratti F1C -
Warnsv. Boys F5. Ratti F2 - Vorden F6.
Steenderen C2 - Ratti C1C. SBC '05 D2 -
Ratti D1CD. Hoven De E2 - Ratti E1C.

Zondag 16 maart: Ratti DA1 (zon) - SHE
DA1 (zon). Meddo SC 1 (zon) - Ratti 1
(zon). Lochem SP 7 (zon) - Ratti 2 (zon).
Pax 8 (zon) - Ratti 3 (zon).

Vo e t b a l

DASH WINT STEEKDERBY
Dash dames 1 speelde afgelopen zater-
dag tegen DVO uit het naburige Hen-
gelo Gld. De dames uit Vorden hadden
wat goed te maken tegen de DVO mei-
den. De eerste en enige verliespartij
om de competitie tot nu toe was tegen
DVO. De eerste set nam Dash vanaf het
begin de leiding. bij een stand van 5-1
werd de eerste time-out door DVO aan-
gevraagd. Dash wist de voorsprong
lang te behouden maar door wat slor-
dige fouten op rij kwam DVO weer he-
lemaal terug. Door een mooie aanval
over het midden werd de set toch win-
nend afgesloten met 25-22 en stond
Vorden met 1-0 voor. De 2e set kwam
Dash, mede door wat mooie aanvallen
van Debbie van de Vlekkert, op een
mooie voorsprong. Door een blessure
speelde Diewertje Pelgrum op de Libe-
ro positie en speelde Maaike Draaijer
op de buiten aanval. Dit pakte voor
DASH goed uit want er werden veel
ballen van de vloer gehaald, DVO
kwam niet tot scoren, och wisten de
dames uit Hengelo terug te komen tot
23-23. Door een paar mooie aanvallen

van Maaike Draaijer won Dash de
tweede set met 25-23. De derde set be-
gon Dash voortvarend en kwamen ze
op een mooie voorsprong. Margo
Brandwacht kwam in het veld voor ex-
tra aanvalskracht aan het net, mede
hierdoor werden er aan het eind van
de set voldoende punten gescoord om
DVO de set te laten winnen, ondanks
dat de Hengelose dames nog terug
kwamen tot 23-23. DVO misten vele
vaste waarden door blessures hierdoor
kwamen wat kleinere speelsters aan
het net en kon er over het blok gesla-
gen worden door de Vordense dames.
Met 25-23 was de overwinning van de
derde set een feit. In de vierde set be-
gon Dash met een andere opstelling.
Deze set ging gelijk op tot 8-8. Door
een mooie aanval van Anouk Nijbroek
kwam Dash weer op voorsprong. Deni-
se de Hart kwam aan de service en
maakte 6 punten op rij. DVO had geen
antwoord meer op de harde service en
aanval van Dash. De vierde set werd
door Dash gewonnen met 25-18. Weer
5 punten voor de dames van Dash ge-
sponsord door Strada Sport en Archi-

tectenburo Friso Woudstra. Volgende
week zaterdag speelt Dash tegen
Havoc 2 om half twee in Haaksbergen.
Iedereen is van harte welkom! 

UITSLAGEN: 
KSH D2-Dash D6 0-4. Guv greven BOVO
MC1-Dash MC1 4-0. Willems Gemini
D3-Dash D5 1-3. Labyellov MA1-Dash
MA1 3-1. V.IJ.V. H1-Dash H2 3-1. Volga
H2-Dash H1 3-1. Willems Gemini D2-
Dash D4 3-1. Dash MC3-Dynamo Neede
MC3 1-3. Dash MC2-Vollverijs MC2 0-4.
Dash MB1-Dynamo Neede MB1 1-3.
Dash D2-Dynamo Neede D2 3-2. Dash
D3-Sparta D3 4-0. Dash D7-Dynamo
Neede D7 3-2. Dash D1-DVO D1 4-0. Pro-
gramma zaterdag 15 maart: Dynamo
Neede MB1-Dash MB1. Doc Stap Orion
D9-Dash D7. Rabo Havoc D2-Dash D1.
Tornado Laren MC1-Dash MC3 de Bra-
nink. Vios Beltrum MC1-Dash MC2.
Longa '59 D5-Dash D3. Harfsen D1-
Dash D2 Hoeflo. Dash circ. 1-Overa 1.
Dash MC1-Willems Gemini MC1. Dash
D5-Tornax D2. Dash MA1-Avanti MA1.
Dash D4-DVO D3. Dash D6 -DVO D8.
Dash H1-Tornax H1. Dash H2-DVO H3.

Vo l l e y b a l

Rinus Ilbrink links informeert kopers.

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

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

NBvP Vrouwen van Nu
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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

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

Denk aan de voorjaarinspectie van uw maaiers!

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: 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

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 

woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-

werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 

gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 

diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 

bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

Oost

Asbestsanering

Voor veilige 
asbestsanering

Voor meer 
informatie of 
een 
vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Zaterdag 22-3-2008 en maandag 24-3-2008

VOORJAARSDEMODAGEN!!!
11.00-17.00 uur

Wij nodigen u uit om onder het genot van een drankje, onze nieuwe
modellen te bewonderen en de demonstraties te aanschouwen.

Door onderstaande bon in te leveren op één van deze dagen, 
maakt U kans op leuke prijzen. Hoofdprijs: EEN GRASMAAIER!!!
Ook aan de kinderen wordt gedacht.

Ruurloseweg 65c
7251 LB  Vorden

Tel.: (0575) 55 20 80
Mobiel: (06) 51 631 878

info@bulten-techniek.nl
www.bulten-techniek.nl

Naam:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adres: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Postcode/Plaats: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Telnr.: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

E-mail: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Dit in voorbereiding op het wegsei-
zoen, waarin Vordenaar Thijs van
Amerongen voor de laatste keer bij de
Beloftes zal starten, de categorie tot
onder de 23 jaar. Thijs: ‘In juli word ik
22 jaar. Je zou denken dat ik dan ook
volgend jaar nog bij de Beloftes zou
mogen rijden. Echter, de regel is, dat
in het jaar dat men 23 wordt, men
niet meer in deze categorie mag uitko-
men. Dat houdt tevens in dat het afge-
lopen crossseizoen ook mijn laatste
jaar bij de Beloftes is geweest.

Een goed seizoen, waarop ik tevreden
terug kijk. Tijdens het Nederlands
kampioenschap nog wel een bittere
pil moeten slikken, toen ik achter Boy
van Poppel tweede werd. Ik had ge-
hoopt kampioen te worden en als dat
dan niet lukt, is dat wel een paar da-
gen stevig balen’, zo kijkt Thijs van
Amerongen terug. Behalve het NK
nam Thijs het afgelopen jaar ook deel
aan het wereldkampioenschap veldrij-
den in Treviso (Italië) waar hij als elfde
eindigde. Het absolute hoogtepunt
van het afgelopen seizoen was voor
hem het winnen van de Super Presti-
ge. Thijs: ‘Dit is een internationaal eve-
nement bij de Beloftes over acht wed-
strijden in Nederland en België. Ik heb
in totaal zes keer een podiumplek be-
haald, waarvan twee keer als win-
naar’, zo zegt hij. In het eindklasse-
ment eindigde de Luxemburger Jempy
Drucker als tweede en de Zwitser Ju-
lien Taramarcaz als derde.

Ook nam Thijs van Amerongen aan de
wereldbekercompetitie deel. In totaal
5 wedstrijden, waaraan ook alle West-
Europese selecties deelnamen. Thijs:
‘Ik ben best tevreden met mijn vijfde
plaats in het eindklassement. Als ik in
Milaan niet was gevallen, was een der-
de plek binnen handbereik geweest,
maar dat is allemaal achteraf gepraat.
Komende herfst en wintermaanden
verschijnt Thijs dus bij de Elites aan de
start, een categorie die voor het me-
rendeel uit profrenners bestaat. Daar
komt hij ook mannen als wereldkam-
pioen Lars Boom en de wereldkampi-
oen bij de Beloftes, de Belg Niels Al-
bert tegen. ‘Zeer sterke coureurs, waar-
van ik nog nooit heb kunnen winnen,
maar misschien komt dat nog een
keer’, zo zegt Thijs lachend. Ook hoopt
hij in het najaar als prof aan de start te

kunnen verschijnen. Thijs: ‘Er zijn mo-
menteel al wel wat contacten, ik heb
zelfs al een aanbieding binnen, waar-
over ik mij nog moet beraden. Het kan
ook best zijn dat ik volgend seizoen ge-
woon weer in de ploeg van ‘Van Vliet
EBH-Elshof’ zal starten. (Tussen twee
haakjes, Van Vliet is een containerbe-
drijf en EBH- Elshof is een advocaten-
kantoor). Maar alvorens het zover is,
zal Thijs eerst al zijn aandacht aan het
wegseizoen schenken.’Ik wil laten zien
dat ik mee kan komen. Internationaal
gezien zal ik er alles aan doen om re-
gelmatig een top tien klassering te rea-
liseren. Een goed wegseizoen kan im-
mers nog aanleiding zijn om een goed
profcontract voor het cross- seizoen te
bemachtigen. Hoe het ook zal gaan, ik
hoop vergeleken bij vorig seizoen, in ie-
der geval een ‘stapje meer’ te maken,
zo zegt hij.

De Vordenaar is er trouwens wel van
overtuigd dat het een zwaar seizoen
zal worden, gezien het grote aantal
Nederlandse en buitenlandse wegcou-
reurs. Een sterk deelnemersveld dus.
De eerste stimulans voor Thijs om een
goed seizoen te rijden is er al. Bonds-
coach Egon van Kessel selecteerde
hem namelijk al voor een etappekoers
(één week) in Italië en wellicht ook
voor een meerdaagse etappekoers in
Canada! Vanaf nu begint Thijs van
Amerongen met een training van 10
tot 30 uur per week.Dagelijkse trai-
ning van één tot zes uur. Grote trai-
ningsritten vanaf Vorden, Emmerik,
Kleef, het Reichswald en via Nijme-
gen, Arnhem weer terug naar Vorden
afgewisseld door kleinere ritten via
Zutphen, Doesburg, Zeddam, Doetin-
chem. Verder fitness in de sportschool
en als het even kan op de maandag-
avond lekker ‘uitfietsen’ bij zijn club
RTV Vierakker-Wichmond. Trainings-
arbeid om zowel bij de Beloftes alsme-
de bij de Elite (in die categorie wil de
Vordenaar ook aan diverse wedstrij-
den mee doen) een goed figuur te
slaan. Thijs: ‘Voorlopig is het vizier op
begin juli gericht wanneer voor de be-
loftes in Ootmarsum het Nederlands
kampioenschap op de agenda staat. In
die maand maak ik ook de balans op,
of ik maak het wegseizoen af, of ik ga
mij alvast voorbereiden op het cross-
seizoen bij de Elite renners, straks in
september/oktober.

Thijs van Amerongen richt
zich komende maanden
fulltime op wegseizoen!

Een paar weken absolute rust, een weekje heerlijk ontspannen ‘winter-
sporten’ in het Oostenrijkse Hinterklemm om dan vervolgens uitgerust
en ‘fris in de kop’ vanaf deze week weer het stalen ros te beklimmen.

Thijs van Amerongen op kop.

De teams dienen uit 4 personen te
bestaan, welke in pouleverband op 16
wedstrijdbanen zullen gaan strijden
om de Herbergbokaal. Er kunnen
maximaal 32 teams meedoen.

Harry Oosterink: ‘Het is voor de eerste
keer dat wij een dergelijk toernooi
houden. Wij zijn door het bedrijfs-
leven zelf benaderd om dit te organise-
ren. 
En nu maar hopen dat er voldoende
response voor dit toernooi bestaat’, zo
zegt hij. Bedrijven en verenigingen
kunnen hun teams tot 6 april opgeven
bij Harry Oosterink tel. 55 36 11 of bij
Gerrie Steenbreker tel. 55 32 61 of via
e-mail gerries@chello.nl

Darttoernooi om Herbergbokaal
Harry Oosterink en Gerrie Steen-
breker organiseren op zaterdag 12
april namens de FDTV (Flying Dart-
Team Vorden) in zaal "De Herberg"
een darttoernooi voor bedrijven en
verenigingen.

Dan is er in hotel Bakker een optreden
van de jazzzangeres Colette Wicken-
hagen.

Zij wordt begeleid door Hans Kwak-
kernaat (piano), Wiro Mahieu (bas) en
Hans Beun (drums).
Kaarten zijn zolang de voorraad strekt
gratis af te halen bij hotel Bakker aan
de Dorpsstraat 24. Het concert begint
om 15.00 uur.

Concert Colette Wickenhagen
Het pas opgerichte Cultuurfonds
Vorden organiseert op zondag 16
maart haar eerste activiteit.

Dit jaar gebeurt dat voor de 13e keer
op de derde zaterdag van maart, vlak
voordat de lente begint. Een grote
groep mensen houdt er al lang van te-
voren rekening mee dat ze die zater-
dagmorgen vrijhouden.
Ook in andere kernen van de gemeen-
te Bronckhorst zijn er soortgelijke acti-
viteiten. 
De vrijwilligers zijn o.a. afkomstig van
verschillende buurt- en andere vereni-
gingen zoals Hackfort, de Wilden-
borch, Wildbeheer Eenheid IJssel
Oost, Wichmond/Vierakker, Leefbaar-
heid Vorden, Kranenburgs Belang,
hengelsportvereniging "De Snoek-
baars", de Vordense Rijwiel Toerclub
"De Achtkastelenrijders", D-pupillen
van voetbalvereniging Vorden, leer-
krachten van school "Het Hoge" en
leerlingen van school "'t Beeckland".
Ook particulieren die niet gebonden
zijn aan een club of vereniging doen
mee.  
Verleden jaar werd er plm. 1700 kg
zwerfvuil verzameld; een behoorlijke
(of on-behoorlijke?) hoeveelheid te-
meer als je je het lichtgewicht van
blikjes e.d. realiseert.
Een dergelijk karwei vereist veel mens-

kracht; vrijwilligers zijn dan ook nog
steeds van harte welkom. De ervaring
heeft geleerd dat het niet alleen een
nuttige maar ook gezellige activiteit
is. Meld u zich snel nog even aan voor
Wichmond/Vierakker bij de heer J.
Rietman, tel. 441999. Voor de overige
gebieden bij mevrouw R. van Vleuten,
tel. 553357 of de heer B. v.d. Houwen,
tel. 556684.
Wethouder Ab Boers van de gemeente
Bronckhorst  zal die zaterdag om
12.30 uur de actie officieel afsluiten
op de Gemeentewerf Groendepot (op
het terrein van de voormalige zuive-
ring), Het Hoge 65  waarbij - zoveel mo-
gelijk - de vrijwilligers die, die morgen
zwerfvuil raapten aanwezig zullen
zijn.
Naast - ongetwijfeld - woorden van
waardering zorgt het gemeentebe-
stuur van Bronckhorst voor een drank-
je en een boerenkoolmaaltijd, hetgeen
door de rapers bijzonder op prijs
wordt gesteld.
Enkele leden van Wildbeheer zullen
de actie "afblazen".
Verleden jaar nam wethouder Baars
het initiatief de mensen, die zich be-
zig houden met de zwerfvuildag in de
diverse kernen van de gemeente
Bronckhorst bij elkaar te brengen. Ook
dit jaar is er in januari j.l. een ontmoe-
ting geweest, hetgeen door de deelne-
mers over en weer als stimulerend
wordt ervaren. De saamhorigheid
groeit.

Vorden……............... 
schoon, schoner, ………...
Onder dit motto zullen zaterdag
15 maart 2008 meer dan 100 vrijwil-
ligers gewapend met vuilniszak-
ken het zwerfvuil verwijderen uit
bermen en sloten in het buitenge-
bied van Vorden.

VIOD - VORDEN 1-1
Vorden begon erg ongelnspireerd aan
de wedstrijd, overigens ook VIOD
maakte een lusteloze indruk. Het was
van beide kanten belabberd, evenals
het weer overigens. In de tweede helft
speelde Vorden een stuk beter, maar
het positiespel bleef slecht verzorgd.
Geen van beide teams maakte aan-
spraak op de volle winst, hoewel Vor-
den in de tweede helft daarvoor wel
kans had. De concurrentie behaalden
geen punten, zodat beide ploegen de
stand op de ranglijst lichtelijk konden
verbeteren.
VIOD bepaalde in de beginfase het
spel, want de Vordenspelers hadden
moeite om in het spelritme te komen.
Men was zoekende en in de passing
ging er van alles mis. De voorhoede
van Vorden was lam gelegd door de
kopsterke verdediging van VIOD, maar
in het vervolg van het spel bakte VIOD
er ook niets van. Viod kwam gelukki-
gerwijs op voorsprong, doordat er
werd geprofiteerd van een misver-
stand tussen een verdediger en de
doelman 1-0. Bij Vorden ontbrak het
ook aan de nodige creativiteit om de
kopsterke verdediging te ontwijken,
want nagenoeg alle duels werden ver-
loren. In de tweede helft trok Vorden
wat fanatieker van leer en zette VIOD
onder druk. De Doetinchemers be-
perkten zich tot verdedigen en pro-
beerden met een counter Vorden te
verrassen. De doelman redde een aan-
tal keren bekwaam op inzetten van
Dennis Wentink. Dennis Wentink
mocht in de 60e minuut het vanaf elf-
meter proberen, na een handsbal en
faalde niet: 1-1. Vorden rook winstmo-
gelijkheden, maar het speelde te slor-
dig om de defensie van VIOD uit te
spelen, bovendien had het een cordon
getrokken rondom het doelgebied.
Ook uit de vele corners wisten de geel-
zwarten het net niet te vinden, want
de doelman van VIOD had een engel-
tje op de lat.  Een groot deel van de
tweede helft speelde zich af op de
helft van VIOD. Dennis Wentink zag
de doelman in een reflex nog de bal
uit de kruising tikken en op een harde
kopbal van Rob Enzerink uit een cor-
ner leek de doelman verslagen, maar
toen kreeg hij assistentie van een ver-
dediger die van de lijn redde. In de
slotfase leek het er op, dat Vorden toch
nog de volle winst ging pakken. Renz
Cornegoor speelde zich vrij en zijn in-
zet kreeg de doelman niet klemvast.
Niels Siemerink was er als de kippen
bij voor de afronding, maar een verde-
diger was met een ferme sliding net
iets eerder bij de bal. De wedstrijd
werd op uitstekende wijze geleid door
de 21-jarige van de Berg uit Brummen.

Vo e t b a l

VORDENSE BRIDGECLUB
De afgelopen week is er gebridged in
het Dorpscentrum te Vorden.

UITSLAGEN:
Maandag 3 maart: Groep A: 1. Mw.
Hendriks/ Dhr. Bergman 60.00%. 2.
Mw. Vruggink/ Dhr. Vruggink 58,33%.
3. Dhr. Enthoven/ Dhr. Jansen 57,92%.
Groep B: 1. Mw. Lamers/ Mw. de Vries
64,17%. 2. Mw. van der Staak/ Dhr. Drij-
ver 63,33%. 3. Mw. de Greef/ Dhr. de
Greef 57,08%.

Woensdag 5 maart: Groep A: 1. Mw.
Hoftijzer / Mw. Vruggink 63,96%. 2.
Mw. van Gastel / Mw. Hendriks 61,46%.
3. Dhr. Sprey / Dhr. Post 61,15%.
Groep B: 1. Mw. Bouwman / Mw. van
Manen 57,81%. 1. Mw. Zegers / Dhr.
Ruiterberg 57,81. 3. Mw. den Ambt-
man / Dhr. den Ambtman 55,73%.

B r i d g e n

Bernlef, pseudoniem van Hendrik Jan
Marsman (Sint Pancras, 1937), debu-
teerde in 1960 als dichter en schrijver
met respectievelijk Kokkels en Stenen
spoelen. Zijn romans, novellen, verha-
len, essays, poëzie en toneelstukken
zijn veelvuldig bekroond. 

Zo ontving hij in 1994 voor zijn gehele
oeuvre de P.C. Hooftprijs en won hij in
1987 de eerste editie van de AKO Lite-
ratuurprijs met Publiek geheim. Het
bekendste werk van Bernlef is Hersen-
schimmen uit 1984. Bij de verkiezing
dit jaar van het beste Nederlandstalige
boek aller tijden, georganiseerd door
NPS en NRC, eindigde het boek op de
4e plaats.

Het onderwerp van de Boekenweek
2008 - ouderdom - is in de literatuur
een thema van alle tijden. Recente ti-
tels hierover zijn geschreven door on-

der anderen Bernlef (Op slot), Remco
Campert (Het satijnen hart), Philip
Roth (Alleman) en Nobelprijswinnaar
Gabriel García Márquez (Herinnering
aan mijn droeve hoeren). 
Over het onderwerp is ook veel non-
fictie verschenen, zoals Ik heb Alzhei-
mer - Het verhaal van mijn vader van
Stella Braam, Waarom het leven snel-
ler gaat als je ouder wordt van Douwe
Draaisma en het met de NS Publieks-
prijs 2001 bekroonde boek Het zwij-
gen van Maria Zachea van Judith Koe-
lemeijer.

De verwoording in het motto, VAN
OUDE MENSCHEN… De derde leeftijd
en de letteren, is ontleend aan de in
1906 verschenen roman Van oude
menschen, de dingen, die voorbij
gaan… van Louis Couperus. De schrij-
ver laat hierin een vrouw terugblik-
ken op haar leven. Met de aanduiding
'derde leeftijd' gaat het - aldus Van Da-
le - om een 'oudere levensperiode, van-
af ongeveer 60 jaar'.

Tijdens de Boekenweek 2007 stond hu-
mor in de literatuur centraal onder
het motto LOF DER ZOTHEID - Scherts,
Satire en Ironie. Auteur van het ge-
schenk was Geert Mak. NS is hoofd-
sponsor van de Boekenweek.

Bernlef auteur
Boekenweekgeschenk
Bernlef schrijft op verzoek van de
Stichting CPNB het Boekenweekge-
schenk 2008. Het onderwerp van
deze 73ste editie is ouderdom. De
Boekenweek 2008 heeft als motto
VAN OUDE MENSCHEN… De derde
leeftijd en de letteren en vindt
plaats van woensdag 12 t/m zater-
dag 22 maart.

RIJVER. DE GRAAFSCHAP
Lisanne Schippers heeft op 8 maart jl.
met haar paard Voice op Beauty mee-
gedaan aan de Nederlandse Kampi-
oenschappen L2 dressuur te Wanroy.
Zij eindigde daarin op een mooie 10e
plaats.

In Lochem werd een dressuur wed-
strijd gereden. Anita Berenpas met
Walencia behaalde daar een 1e prijs in
de B dressuur met 194 punten. Tevens
werd zij 3e in de wintercompetitie

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



DASH DAMES 1 BOEKT KNAPPE
4-0 OVERWINNING

Afgelopen zaterdag stond er weer een
mooie pot volleybal op het program-
ma. Dash dames 1, gesponsord door
Friso Woudstra Architectenbureau en
Strada Sports, moest het opnemen
tegen Harambee dames 1 uit Enschede.
Dit betekende weer een spannende
wedstrijd want op dat moment bezette
Dash de eerste en Harambee de tweede
plek op de ranglijst.
Dash begon de eerste set wat moei-
zaam. De meiden leken wat zenuw-
achtig en er werden veel onnodige
fouten gemaakt. Het ging dan ook
lang gelijk op tot halverwege de set.
Toen pakte Dash de draad goed op met
een paar mooie opslagen en directe
punten. Deze set werd dan ook ge-
wonnen met 25-20.

In de tweede set lieten de Vordense
meiden weer hun goede spel uit het
einde van de eerste set zien. Er werd
enthousiast gevolleybald met een paar
mooie services en aanvallen ertussen.
Deze set eindigde in het voordeel voor
Dash met 25-17.
In de derde set werden er wat wissels
toegepast waardoor Dash met een an-
dere opstelling begon. De dames leken
hier even wat aan te moeten wennen
maar lieten wel weer hun goede spel
zien. Deze set werd dan ook verdiend
gewonnen met 25-19.

Een 3-0 overwinning hadden de da-
mes uit Vorden dus al binnen maar
natuurlijk wilden ze de volle 5 punten
behalen. De vierde set startte echter
moeizaam en Dash kwam op grote
achterstand. Na het inbrengen van
een aantal wissels liet Dash weer goed
spel zien en werd er gevochten voor
elk punt. De achterstand werd omge-
bogen in een voorsprong en Dash
kwam hierna niet echt meer in de
problemen tegen de meiden uit En-
schede. Knap werd deze set met 25-18
gewonnen.
Een hele fraaie 4-0 overwinning dus
voor de Vordense meiden. Dit bete-
kent dat ze nu maar liefst 13 punten
voorsprong hebben op de nummer
twee van de ranglijst. 

UITSLAGEN
Vrijdag 29 februari
Harfsen H3D Harfsen H1 - Dash H2: 1-3

Zaterdag 1 maart
Vios Beltrum D1 - Dash D4: 4-0
Harfsen D2 - Dash D5: 2-3
Rivo D4 - Dash D6: 2-3
Dash MC3 - Gorssel MC1: 3-1
Dash MC2 - Dijkman/WSV MC4: 4-0
Dash MA1 - Pajodos MA1: 2-3
Dash MB1 - KSV MB2: 1-3
Dash D2 - V.IJ.V. D1: 3-1
Dash D3 - WIK D2: 1-3
Dash D7 - Tornado Laren D4: 3-1
Dash D1 - Harambee D1: 4-0

Vo l l e y b a l

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

Wehme.

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

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

MAART
12 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
14 PCOB Viering Lijdensverhaal
15ANBO/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
20/3: filmhuis Bibliotheek
16/3: Jazzconcert in Hotel Bakker

VORDEN - SILVOLDE: 1-0 
Uit de voorbeschouwingen bleek dat
Vorden nogal ontzag had voor de club
uit Silvolde. De spitsen zijn snel en sco-
ren gemakkelijk en de verdedigers
schuwen fysiek geweld niet. Verzorgster
Lian Leunk moest dan ook vaak in actie
komen om de spelers op te lappen.
Toch is het Vorden gelukt de volle
winst te pakken en daarmee heeft het
de grote uitnederlaag rechtgezet. Er
werd  bijna 15 minuten blessuretijd
bijgeteld door scheidsrechter Heggeler
en Vorden stond het laatste kwartier
met de rug tegen de muur.
Silvolde liet vanaf het begin zien, dat
men was gekomen voor de volle drie
punten, want weet die ploeg de in-
haalwedstrijden om te zetten in winst-
partijen, dan nestelt het zich in de
kopgroep van het klassement.
Vorden startte behoudend en probeer-
de het temperament uit de wedstrijd
te halen. Silvolde was weliswaar ster-
ker, maar het creëerde zich geen echte
kansen. Dat deed Hugo van Ditshui-
zen in de 20e minuut wel, want hij
werd in de ruimte aangespeeld en
stevende op doelman Olthuis af. Juist
toen hij de doelman wilde verschal-
ken werd hij van achteren aangetikt,
maar scheidsrechter Heggeler besliste
een cornerbal. Gerechtigheid zou

Vo e t b a l

VDZ 2 - RATTI 1 (DAMES)
Afgelopen zondag werd de uitwed-
strijd gespeeld tegen VDZ uit Arnhem.
Omringd door de prachtige bossen en
heuvels werd er afgetrapt op een speel-
veld gelegen in een dal, waardoor bei-
de teams nauwelijks last hadden van
de hevige windvlagen. Ratti begon
zeer slagvaardig aan de wedstrijd. Al
in de 3e min. stuurde Marielle Peters
met een crosspass Rianne Meijerink
weg. Rianne Meijerink twijfelde geen
seconde en zeer behendig passeerde
ze haar tegenstander om vervolgens
keurig de bal binnen te schieten 0-1.
Binnen vijf minuten was het wederom
raak. Kelly Peters wist met een prach-
tige stiftbal de keepster van VDZ te
slim at te zijn 0-2. VDZ probeerde grip
op de wedstrijd te krijgen, maar was
veelal aan het puinruimen. Het samen-
spel van Ratti zag er verzorgd uit. Een
kwartier voor rust wist Marielle Peters
de voorsprong uit te breiden. Een
afstandsschot en een balletje tussen
de benen van de keepster zorgde voor
de 0-3 en 0-4. Na de rust bleef Ratti
lekker door voetballen en leek de
wedstrijd gelopen. Met een steekpass
werd Gerrie Brummelman gelanceerd
en de buitenspelval van VDZ mislukte
waarmee de weg naar het doel vrij
was. Een onhoudbaar schot voor de
keepster was het vervolg 0-5. VDZ bleef
ondanks de grote achterstand toch
knokken voor elk duel en de moed
werd nog niet opgegeven. In de 66e
minuut liet Gerrie Brummelman nog
even zien een echt pinchhitter te zijn
door te tekenen voor de 0-6. De strijd-
lust van VDZ werd uiteindelijk toch
nog beloond met een doelpunt en
dit was tevens de einduitslag 1-6. Een
welverdiende mooi overwinning! 

UITSLAGEN:
Ratti A1CD - DEO A1D 2-3
Ratti D1CD - DVV D8M 0-0
Ratti E1C - SBC '05 E2 5-5
Ratti 3 - Keijenburgse boys 0-3
Steenderen B2 - Ratti B1C 1-0
Oeken C2 - Ratti C1C 5-0
Oeken F1 - Ratti F1C 7-0
Pax F6 - Ratti F2 8-3
Keijenburgse Boys 5 - Ratti 2 (zon) 4-0
VDZ Da2 - Ratti Da 1 1-6

Vo e t b a l

plaatsvinden, want Stefan Eggink
kopte de corner snoeihard binnen 1-0.
Dat was een flinke opsteker voor de
Vordenaren. Silvolde deed er nog een
schepje bovenop en de verdediging
van Vorden had het zwaar te ver-
duren, maar het wist de voorsprong
vast te houden. In de tweede helft een
aanvallend Silvolde en Vorden moest
zich beperken tot verdedigen. Vooral
de vrije trappen van Silvolde waren ge-
vaarlijk, doordat de felle wind de bal
extra snelheid meegaf. Doelman Bor-
gonjen leek een aantal keer verslagen,
maar Rob Enzerink bracht tot twee
keer toe redding op de doellijn. Het
ontging scheidsrechter Heggeler, dat
de vleugelverdediger van Silvolde een
ferme kopstoot uitdeelde aan Joris
Platteeuw. Overigens had dezelfde spe-
ler ook al een aantal fikse overtredin-
gen begaan op Bart Stokman. In de
laatste minuut kreeg Silvolde nog een
dot van een kans, maar doelman Mark
Borgonjen had een engeltje op de lat
zitten. Toen het laatste fluitsignaal
klonk vierden de Vorden spelers een
klein feestje, want men had de 6-0 uit-
nederlaag met deze overwinning recht
gezet, maar bovenal konden drie kost-
bare punten aan de stand worden toe-
gevoegd.

We zoeken nog nieuwe leden: vooral
mannen, maar vrouwen zijn ook van
harte welkom. We hebben een nieuwe
dirigent gevonden: Wilco Stronks uit
Apeldoorn. Wilco maakt zelf de arran-
gementen voor ons nieuwe repertoire:
Eigentijdse, moderne pop.

Onze dirigent Wilco is een professio-
nele muzikant: afgestudeerd aan het
conservatorium als toetsenist, werk-
zaam als componist en dirigent en
heeft een eigen "partyband".  

Hij werkt bijvoorbeeld veel samen met
Montezuma's Revenge en is dirigent

van het Apeldoorns Powerpopkoor.
Speciaal voor Popkoor Zutfun heeft
Wilco 6 stevige poparrangementen ge-
maakt van  popsongs zoals 'The Show
must go on' van Queen en 'Everything'
van Michael Buble. Deze songs zijn we
sinds januari 2008 aan het instuderen.
We hebben nu rond de 25 leden. Dat
mogen er best wat meer worden. Voor-
al mannen zijn meer dan welkom! 

Dus als je van zingen en popmuziek
houdt en je vindt het leuk om met je
radio of MP3-speler mee te zingen,
kom dan eens bij ons langs.

We repeteren elke dinsdagavond in
Multicultureel Centrum de Mene in
Leesten, Zutphen. De repetities zijn
van 20.00 uur tot 22.00 uur. 

Of neem contact op met een van onze
bestuursleden: Ineke de Lange (54 74
18), Mieke ten Bokkel (52 58 85) of
Henk Benninga (52 42 39).

Wij gaan door!
Er is een nieuw popkoor in Zutphen: Popkoor Zutfun

Popkoor Zutfun is ontstaan uit
Popkoor de Nootzaak. Na ruim vijf
jaar is de dirigente van de Noot-
zaak andere wegen ingeslagen.
Maar een enthousiaste groep uit
het koor is niet bij de pakken neer
gaan zitten en heeft een nieuwe
start gemaakt als Popkoor Zutfun.

Bij deze zes bedrijven staat een wel-
komstbord met informatie. Burge-
meester Henk Aalderink zal vrijdag
14 maart om 14.30 uur het eerste
welkomstbord op het bedrijf van de

familie Pardijs aan de Mosselseweg 4
in Vorden, openen. Bij dit bedrijf heb-
ben onder meer de varkensschuren
plaats gemaakt voor ouderwetse hoog-
stamfruitbomen.
Bij de familie Rietman aan de Boshuis-
weg 8 in Vierakker vindt biologische
fruitteelt plaats, onder meer de ouder-
wetse appelrassen Groninger kroon en
bellefleur.

Bij de Wildenborcherhof aan de Wil-
denborchseweg 19 lopen in de zomer-
maanden de zoogkoeien met hun kal-
veren buiten in de wei. Ook zijn in de-
ze omgeving regelmatig hazen, reeën,
fazanten en patrijzen te zien.

Bij Jan en Annie Kornegoor aan de Gal-
gengoorweg 22 zijn niet alleen koeien
maar broeden er ook tientallen huis-
zwaluwen.

In het ‘rijtje van zes’ behoort ook de
therapeutische leef- en werkgemeen-
schap De Vijfsprong en het moderne
melkveebedrijf De Kieftskamp. Bij dit
bedrijf groeien in de hooilanden plan-
ten zoals bijvoorbeeld orchideeën.

Project 'De boer kleurt het Landschap'

Burgemeester Henk Aalderink
onthult welkomstbord
Boeren doen veel om de natuur in
de Graafschap mooi te houden en
zelfs nog mooier te maken. De ene
boer zorgt dat weidevogels rustig
kunnen blijven broeden, een ander
heeft kerkuilen of een boomgaard
met ouderwetse appelrassen. 

Zo kleurt de boer het landschap. Van-
daar ook de naam van het project ‘De
Boer kleurt het landschap’, een initia-
tief van de agrarische natuurvereni-
ging ’t Onderholt dat dankzij bijdra-
ges van de Europese Unie, Provincie
Gelderland, VSB fonds en Recreatie-
schap Achterhoek en Liemers tot
stand is gekomen. 

Zo kunnen op zes bedrijven in de om-
geving van Vorden toeristen en andere
gelnteresseerden onder het motto
‘Kijk en beleef zelf hoe boeren met de
natuur omgaan’, een kijkje nemen.

BERKELDUIKERS ZWEMMEN
BIJZONDER STERK
Op de 4e landelijke verenigingscompe-
titie van dit seizoen laten de Berkeldui-
kers uit Lochem het achterste van hun
tong zien. De toch altijd al spannend
sportieve wedstrijd in deze competitie
wordt steeds leuker. Iedereen is en-
thousiast en gedreven om alles uit de
kast te zwemmen om de kans op pro-
motie vast te houden. Sommigen
moesten 5x aan de start verschijnen zo-
dat ze voor een goed puntentotaal kon-
den zorgen, iedereen startte in elk ge-
val 2x. De minioren van 10 en 11 jaar
zwommen vrij, school, rug en 200 wis-
selslag waarbij meer dan de helft van
de startende zwemmers hun tijden ver-
beterden. Sjoerd Teunissen, Harmen
van Middelkoop, Lisette Kettelarij en
Thomas Achtereekte zwommen in de-
ze leeftijdscategorie op al hun afstan-
den een prima pr, terwijl Britt Marke-
rink, Bernice Jager, Luuk Nijland en
Rick Haijtink hun 100m vrije slag hun
tijd flink aanscherpten. Hoewel in deze
grieptijd een aantal zwemmers al de
hele week niet hadden kunnen trainen
vanwege griepverschijnselen, waren ze
vandaag toch weer present om voor de
club te zwemmen. Carmen Seesing,
Merel Wilgenhof en Milou Tjoonk kon-
den desondanks hun tijd op respectie-
velijk de rug en wisselslag verbeteren,
wat weer gunstig uitpakte voor de pun-
ten. Taco Braakhekke verraste door op
de 200 vrij zijn tijd met 12 sec te verbe-
teren terwijl ook Carmen Degenaars
daar, zelfs na al twee maal op de vlin-
derslag te zijn uitgekomen, een mooie
tijdsverbetering zwom. Tenslotte haal-
den Jeffrey Vullink, Sanne ten Have,
Anne Carlijn Bakker, Hidde Ottens,
Sander Wissink en Daan Nijland bij de
zwemmers ouder dan 11 jaar goede
pr's. Ook voor de individuele tijden
wordt het spannend omdat een aantal
zwemmers op of dicht in de buurt ko-
men van de limiettijden die nodig zijn
voor de Gelderse kampioenschappen
of zelfs de Nederlandse. Wellicht kun-
nen we ook weer een estafette ploeg le-
veren voor de Gelderse kampioen-
schappen. Nu al werd de estafetteploeg
van de dames 1e bij de 4x 100 wissel en
1e bij de 4x 50 wissel. De estafetteploeg
van de heren werd 3e op de 4x 50 vrij.
In totaal hebben we uiteindelijk
4215,96 punten bij elkaar gezwommen
waarmee we op 16309,94 komen. Hier-
mee blijven we de Zuiderzee voor met
57,5 punten. De punten van HZC zijn
nog niet bekend. We hadden een lichte
voorsprong, en als zij maar niet min-
der dan 4203,02 bij elkaar zwemmen,
blijft dat zo. Behoorlijk spannend dus.

UITSLAGEN:
1e plaats: Dames estafetteploeg 2x,
Niels Tjoonk 2x, Carmen Seesing 2x,
Milou Tjoonk 2x, Sanne ten Have,
Carmen Degenaars. 2e plaats: Judith
Wentink, Luuk Nijland, Merel
Wilgenhof, Han Nijland 2x, Britt
Markerink, Sjoerd Teunissen, Milou
Tjoonk, Daan Nijland, Merel
Wilgenhof, Sanne ten Have, Carmen
Seesing. 3e plaats: Britt Markerink,
Thomas Achtereekte, Merel Wilgenhof,
Daan Nijland, Lotte Eising 2x, Taco
Braakhekke, Richard Ebbers, Judith
Wentink, Rick Haijtink, Anne Carlijn
Bakker. Al met al een prachtige wed-
strijd om mee te maken en fantastisch
om te zien hoe hard iedereen gewerkt
en meegeleefd heeft met de ploeggeno-
ten. Nu maar afwachten of het vol-
doende blijkt om boven aan te blijven.
De laatste wedstrijd in deze competitie
vindt plaats op 5 april in Raalte.

Z w e m m e n

Om ze alvast te laten kennismaken
met het samenspelen in een harmo-
nieorkest wordt voor hun deze mid-
dag georganiseerd. Zij worden hierin
begeleid door jongere en oudere muzi-
kanten van Concordia. Onderleiding
van onze dirigent Berjan Morsink wor-
den op deze middag een aantal een-
voudige muziekstukken ingestudeerd.
Ook zullen de blokfluit- en drum-

bandleerlingen (o.l.v. Mike de Geest)
een aantal stukjes ten gehore brengen.
Het resultaat mag u komen beluiste-
ren aan het eind van de middag in het
Stampertje van het Dorpscentrum,
aanvang concert 15.30 uur. Lijkt het u
of een van uw kinderen wat om ook
een instrument te gaan bespelen dan
is deze middag zeer geschikt om eens
even kennis te maken met de verschil-
lende muziekinstrumenten die er bij
Concordia zoal bespeelt worden. 
Mocht u nadere inlichtingen willen
dan kunt u bellen met: Karolien Hue-
tink, tel. 55 34 38 (leerlingen) of Paul
Bunkers, tel. 55 36 88 (drumband).

Play-in muziekvereniging Concordia
Op zaterdagmiddag 15 maart a.s.
houdt muziekvereniging Concor-
dia een play-in voor haar muziek-
school leerlingen. Deze leerlingen
hebben reeds een aantal jaren les.
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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

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

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

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
U wilt een nieuwe woning, maar u heeft 

geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.

Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten 

voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie

vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

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

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

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

DE SNELST GROEIENDE BOUWMARKTKETEN VAN NEDERLAND

Multimate Zutphen zoekt op korte termijn:

• fulltime verkoopmedewerker
Wat zijn je werkzaamheden?
• je bent als verkoopmedewerker samen met je collega’s verantwoordelijk voor het assortiment
• je zorgt voor verkoop en deskundig advies aan klanten
• je bewaakt de voorraad en bestelt bij waar nodig

Wat verwachten wij van je?
• je bent een “doener”, energiek en je werkt graag met mensen samen
• je hebt affiniteit, maar bij voorkeur ervaring met het bouwmarkt-assortiment
• als verkoopmedewerker heb je bij voorkeur een commerciële of technische opleiding

• assistent Bouwmarkt manager
Voor deze functie treffen wij bij jou in elk geval de volgende ervaring 
en eigenschappen aan:
• minimaal MBO-werk- en denkniveau • affiniteit met automatiseringsprocessen
• leidinggevende ervaring bij voorkeur • besluitvaardigheid

in een bouwmarkt • flexibiliteit
• goede communicatieve en sociale vaardigheden • klantgericht- en klantvriendelijkheid

Daarnaast ben je dienstbaar, integer, open en resultaatgericht. 
Je bent voortdurend gericht op het verbeteren van zowel het niveau van de medewerkers 
als van jezelf, door gericht te zijn op resultaat en proces.

Wij bieden:
• een enthousiast team in een groeiende Multimate organisatie
• goede arbeidsvoorwaarden
• zelfstandige en verantwoordelijke functie

Spreekt een van deze functie’s je aan, stuur dan je schriftelijke reactie met pasfoto, motivatie
en c.v. naar: Multimate Zutphen, t.a.v. dhr. H.J. Heijink, Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends Wichmond

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends is een 
gespecialiseerd bedrijf op het gebied van het
ontwerpen, aanleg en onderhoud van tuinen.

Wij zoeken:

1 Vakbekwaam hovenier / 
hovenier in opleiding

Wij bieden een afwisselende functie die in
hoofdzaak bestaat uit het onderhouden van

particuliere tuinen. 
Je komt terecht in een goed lopend team van

enthousiaste en vakbekwame collega’s.

Functievereisten:
• Klantvriendelijk
• Goede werkinstelling
• Diploma’s of bezig met een opleiding

Als u belangstelling heeft voor deze functie
kunt u schriftelijk reageren aan:

Hoveniersbedrijf Gebr. Arends
Lankhorsterstraat 25a, 
7234 ST Wichmond (Gem. Bronckhorst)

Voor informatie tel: 0575-463507

Henriëtte Venema

Particuliere Verpleging
en Begeleiding

Mobiel: (06) 55 30 32 01

Fax: (0575) 55 39 49

E-mail hv@hackfort.nl

Malse sla + komkommer nu 0.99
Elstar appelen of Conference peren 2 kilo 1.00

Hollandse andijvie 500 gram 0.49
Volop spinazie en raapstelen

Aardappelen Nicola eigen oogst v.a. 10 kilo 2.50
Nu volop pootaardappelen div. rassen

Perk-, sla- en koolplanten
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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Eigenlijk heeft Wim Gerritsen bijna
40 jaar gewerkt bij Aviko. “De eerste
keer ben ik begonnen in ‘68,” vertelt
hij. Als bestelwagenchauffeur bracht
hij aardappelproducten naar de gros-
siers in Nederland en probeerde nieu-
we klanten te zoeken. In ’70-‘71 werkte
hij ruim een halfjaar bij een ander be-
drijf, maar de toenmalige algemeen
directeur van Aviko, L. Dolfing, wilde
dat hij terug kwam. “Ze hebben eerst
via mijn moeder, heel listig, gevraagd
of ik wel tevreden was in Brabant met
die andere baan,” lacht hij. “Omdat ik
me in deze streek heel goed thuis voel-
de, ben ik in juli ‘71 opnieuw begon-
nen en vanaf die tijd ben ik 37 jaar in
dienst,” legt hij uit. Hij was verant-
woordelijk voor de verkoop op de Ne-
derlandse markt. Daar kwam in ’74-
‘75 België bij en Duitsland volgde in
’77-’78. Het bedrijf groeide dusdanig
sterk dat er meer verkopers in dienst
kwamen. In 1980 werd de Fritesspecia-
list in Lomm bij Venlo overgenomen.
“Dat was destijds een grote concur-
rent in Nederland. Het was het oudste
bedrijf op dit gebied in Nederland: ‘De
eerste Nederlandse Fritenvoorbakke-
rij’.”

Van 1985 tot 2000 stond een drieman-
schap aan de leiding: Jan Zikken direc-
tievoorzitter en algemene zaken, Eng-
bert Bronsvoort financiële zaken en
Wim Gerritsen commerciële zaken.
“In die vijftien jaar is Aviko sterk ge-
groeid, autonoom, maar ook door
overname van bedrijven.” Op dit mo-
ment is de groepsdirectie uitgebreid
tot vijf mensen. Want Aviko groeide
en verdubbelde de omzet.
Wim Gerritsen had als kleine jongen
nooit kunnen denken een zo groot be-
drijf te gaan leiden. “Ik moet ook zeg-
gen dat toen ik op de middelbare
school zat, ik niet eens zo goed wist
welke richting ik uitwilde,” zegt hij
hierover. “Ik werkte voor Aviko bij De
Gruyter. Eerst in het magazijn en na
het halen van het rijbewijs als reserve-
chauffeur.” 

Reindsen uit Zelhem reed destijds als
transportbedrijf en die wagens wer-
den eerst geladen, daarna pas die van
hemzelf. “Het was best buffelen, om
het zo maar te noemen,” weet hij nog.
Werkdagen van 18-19 uur, op zaterdag
werken of zelfs op zondag, waren ze-
ker geen uitzondering, maar het
moest gewoon gebeuren. De heer Ger-
ritsen heeft nu nog weken van 70-80
uur of meer met lange werkdagen,
deels op kantoor. Hij leest thuis de
stukken en bereid vergaderingen voor.
“Ik ben nooit met tegenzin naar mijn

werk gegaan, ook niet in die eerste ja-
ren. Ik reis vrij veel, omdat we een fa-
briek in China aan het bouwen zijn.
Die moet eind maart klaar zijn,” zegt
hij. “We hebben momenteel 12 fabrie-
ken en één in aanbouw, dus ik ben ge-
middeld twee tot drie dagen per week
niet in Steenderen.”

Er wordt veel gesproken over woon-
werkverkeer met filevorming als be-
langrijk gespreksthema. Wonend in
Doetinchem vindt Gerritsen het pret-
tig in zo’n 17 minuten op het werk te
zijn. Om op tijd in Den Haag of op
Schiphol te zijn, moet hij ’s morgens
vroeg weg. “Ik ben ontzettend blij dat
we toch steeds weer hebben besloten
om hier te blijven,” zegt hij duidend
op de plannen om naar het midden
des lands te gaan. “Hier staat het
grootste bedrijf in onze groep, een der
grootste aardappelverwerkende be-
drijven in Europa, misschien ter we-
reld. Het is ontzettend belangrijk dat
je dicht bij het bedrijf en zoals ze hier
in de Achterhoek zeggen ‘Met je be-
nen in de aardappelen’ staat.“

Toen het kantoor te klein werd, dacht
men over het aanbouwen van een
vleugel aan het bestaande kantoor,
maar toen het gemeentehuis vrij-
kwam, werd daarvan afgezien. Dit ge-
bouw kon direct worden betrokken.
“Het enige is, daar was ik huiverig
voor, dat ondanks de afstand van 400
m, de psychologische afstand tussen
mensen wat groter wordt. Binnen een
kantoor heeft men toch frequenter
contact met elkaar.”
Het voormalige gemeentehuis wordt
nog steeds gebruikt voor bewoners
van Steenderen. “Het is zelfs van groot
belang,” vult hij aan. “We hebben wat
betreft werkgelegenheid een vrij zwa-
re invloed op Steenderen als dorp en
gemeente Bronckhorst. Het is in ie-
ders belang in goede harmonie met de
omgeving te leven.”

Wim Gerritsen gaat na 37 jaar Aviko
verlaten. Hij denkt het bedrijf gemak-
kelijk los te kunnen laten, maar kan
pas een redelijk antwoord geven over
een half jaar of een jaar. Hij maakt nu
tijd om te tennissen en heeft golfles.
Golf vond hij een aantal jaren grote
onzin, zeker op werkdagen en gaf het
werk duidelijk voorrang. En omdat hij
tijdens zijn zakenreizen niet meer zag
dan de luchthaven, het hotel en de
vergaderruimten, wil hij langere rei-
zen maken naar liefst naar Nieuw-Zee-
land, Australië of Zuid-Afrika. De eer-
ste is met de kinderen naar Thailand.
“Voor mijn vrouw zijn de vakanties te

kort geweest,” bekent hij. “Ik moet ook
zeggen, ik denk dat ze gelijk heeft. Vo-
rig jaar heb ik maar 11 dagen vrij ge-
had.”

Het best bijgebleven beslissingen zijn
die waar een keuze moest worden ge-
maakt voor het sluiten van een bedrijf.
“Dat is altijd een hele moeilijke afwe-
ging,” zegt hij erbij, ondanks de duide-
lijke argumenten voor sluiting, zoals
zware investeringen, die beter op een
andere plek zouden moeten. Of om-
dat op een bepaald moment geen uit-
breiding mogelijk is. Van belang zijn
hierbij de beslissingen, maar ook de
oplossing voor de mensen die er wer-
ken, het totaalbelang van de onderne-
ming voor ogen houdend. “Je werkt
wel met mensen, een groot goed ook
voor een grote onderneming. De be-
trokkenheid van de mensen van onze
onderneming is ontzettend groot,”
zegt Wim Gerritsen trots. “Er wordt
gezegd dat het bij familiebedrijven
veel groter is, maar dat bestrijd ik ab-
soluut.”
Een andere belangrijke beslissing
vond hij de verkoop van een bedrijf in
Amerika. De fabriek stond dicht bij de
Canadese grens en op dat moment
kregen Canadese boeren subsidie voor
hun aardappelen en de Canadese pro-
ducenten konden daardoor veel goed-
koper leveren. 

Hij klom vanaf de werkvloer op tot
hoogste baas. “Een voordeel is dat je in
die beginjaren alles hebt gedaan, ook
in de fabriek hebt geholpen en hard
heb gewerkt,” vertelt hij. “Nadeel als je
binnen een bedrijf van die positie naar
een eindverantwoordelijkheid groeit,
is dat het door mensen steeds geaccep-
teerd moet worden. Ik kan me voor-
stellen dat als je vandaag een collega
bent en morgen baas dat het sommige
mensen wat irritatie of frustratie
bracht.”

Aviko is een groot winstgevend be-
drijf, maar doet niet ontzettend veel
aan sponsoring, vindt Gerritsen. “En
we maken onderscheid in datgene wat
goed is voor onze merkbekendheid en
goed voor omzetontwikkeling, onder-
steuning van de markt en dergelijke.
Ik zie het meer als marketingstool.”
Sponsering van regioactiviteiten
wordt wel gedaan maar met onder-
scheid tussen in de gemeente en daar-

buiten. “We beperken ons nagenoeg
volledig tot de gemeente Bronck-
horst.”

Aviko begon destijds met milieuvrien-
delijk produceren, enerzijds omdat de
markt vereiste dat een bedrijf bepaal-
de certificaten bezat, anderzijds om-
dat het voor een bedrijf ontzettend
goed is om dat soort ontwikkelingen
te doorlopen en zo goed mogelijk met
je omgeving om te gaan. “Als ik van-
daag de beslissing zou nemen om een
fabriek als Aviko te bouwen, zou hij
niet hier staan,” legt Gerritsen uit.
"Want dan zou je hem ergens liefst in
een polder zetten met een omtrek van
een kilometer rondom, dan ben je nie-
mand tot last.”

In ’69-’70 werden twee bestaande
Steenderense bedrijven gekocht en
werden aan elkaar gekoppeld en werd
steeds verder uitgebreid. “Ik kan me
nog herinneren toen we een aantal ja-
ren geleden, tijdens discussies over de
bestemmingsplannen in Steenderen,
onszelf de vragen stelden: ‘wil je wel
groeien hier of liever ergens anders’.
Zou je niet het hele bedrijf kunnen
verhuizen. We kwamen tot de conclu-
sie dat er al vele miljoenen werden
gelnvesteerd en dat het bedrag om een
bedrijf te verhuizen gelijk staat aan
nieuwbouw. We hebben hier voorzie-
ningen: een zuivering, vriesopslag en
kwaliteitdienst en we hebben hier ook
de mensen en de kennis, dat laatste is
ook niet onbelangrijk. Je kunt mensen
vragen te verkassen, maar ze willen
niet verhuizen. En daar komen al die
files van.”
Wim Gerritsen vindt het jammer dat
de goedkeuring van de bestemmings-
plannen zo lang duurden, maar is wel
tevreden nu. Eerdere uitbreidings-
plannen werden elders uitgevoerd. De
bouw van een nieuwe vriesopslag
wordt onderzocht, omdat de opslagca-
paciteit op het huidige terrein te klein
wordt. “Het is een volumineus pro-
duct, wat veel ruimte nodig heeft”
legt hij uit. 

“Mijn opvolger heeft een zeer ruimte
ervaring in produceren en vermark-
ting van voedingsmiddelen, ook inter-
nationaal en brengt een grote bagage
aan kennis mee als hij in deze functie
begint,” besluit Wim Gerritsen. “We
zijn sterk afhankelijk van de grond-

stof: aardappelen kunnen te nat zijn,
te droog, te weinig of te veel en daar-
door zie je enorme prijsfluctuaties in
aardappelen.” Er worden 1,7 miljoen
ton aardappelen per jaar verwerkt en
het volgen van ontwikkelingen en om-
gaan met fluctuaties en risico’s is een
belangrijke facet. “Ik heb me hier
sterk mee bezig gehouden de afgelo-
pen jaren en dat zal ook denk ik een
van zijn belangrijkste taken worden.”

Wim Gerritsen verwacht een verdere
groei van Aviko, van de nummer 2
naar een leiderspositie in Europa. “We
zitten in een markt waarin nog steeds
een aantal kleine en middelgrote be-
drijven aansluiting zoeken bij grotere
bedrijven. Daar is Aviko de laatste ja-
ren heel actief in geweest, zoals over-
names van bedrijven in België en Zwe-
den. Maar ook de bouw in China is een
eerste stap in een continent waar een
heleboel monden te vullen zijn in de
toekomst.”

“Mensen vragen hoe ik al die verande-
ringen bij kon houden in een zo snel
wijzigende sector. Ik volgde van 1972-
1986 onafgebroken avondstudies op
het gebied van marketing, verkoop,
management, bedrijfsleiding, com-
merciële besluitvorming en dergelij-
ke,” vertelt hij, wat door zijn interesse
niet zo moeilijk was. “Maar ik had de
stap anders niet kunnen maken, ik
zou bagage te kort zijn gekomen.”

Aviko is een prachtbedrijf, wat sterk
gegroeid is en een goede naam heeft.
Hij beschouwt het als een voorrecht
dat hij zolang voor zo’n bedrijf heeft
mogen werken. Inmiddels is hij voor
een aantal activiteiten benaderd,
maar wil een besluit hierover eerst
medio 2008 nemen. Het feit dat hij
niet meer bezig zal zijn met Aviko zal
best wel wat onwennig zijn. “En niet
alleen vanwege 37 jaar, wat een lange
tijd is, maar in de loop der jaren opge-
bouwd. Om dat los te laten zal wel wat
gewenning vragen.” 

De 28ste maart zal formeel de laatste
werkdag van de heer Gerritsen zijn.
“Na maart zullen er een aantal activi-
teiten zijn die ik aan mijn opvolger
overdraag en een paar projecten waar
ik nog wel tijd aan blijft besteden,”
licht hij toe. “Het enige wat vaststaat is
de vakantie.”

Topman Wim Gerritsen neemt afscheid van Aviko

Voorzitter van de groepsdirectie van Aviko, de heer Wim Gerritsen (59)
gaat eind maart met pensioen. Hij neemt dan officieel afscheid van Avi-
ko, na een carrière van 37 jaar. De Chief Executive Officer (CEO) geeft het
leiderschap van Aviko over aan de heer Martin van de Ven, nu nog alge-
meen directeur van SVZ, ook een dochterbedrijf van Royal Cosun dat fruit-
en groente ingrediënten produceert voor de levensmiddelenindustrie. De
heer Van de Ven is eveneens lid van de concerndirectie van Royal Cosun,
het moederbedrijf van Aviko.

Wim Gerritsen

Het aardappelverwerkende bedrijf, Aviko in Steenderen.



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

Speciaal voor jou.
       Omdat je jarig

 bent geweest.

Als alfahulp ben je voor sommige mensen heel erg 

belangrijk. Je zorgt namelijk voor een waardevolle 

bijdrage aan de kwaliteit van hun leven.

Soms heel simpel door een leuk gesprek. Of omdat je 

belangrijke dingen signaleert (bijvoorbeeld of iemand 

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

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

huis schoon te houden.

Heel dankbaar werk dus, waarvoor je enorm veel 

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

eigen baas. En natuurlijk een aantrekkelijke verdienste.

Maar vooral veel dankbaarheid van je eigen klanten.

En die laten dat, net zoals mevrouw IJzendoorn, meestal 

op een heel eigen manier merken. Op zulke momenten 

weet je precies waar je het allemaal voor doet.

Ook alfahulp worden? Ben je één of meerdere 

ochtenden of middagen beschikbaar (bijvoorbeeld tijdens 

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

Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten.

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

www.alfahulpworden.nl vind je alle informatie.

Alfahulp bij mevrouw IJzendoorn. 
Nergens krijg je zoveel terug.

Vanaf 22 maart is ons familierestaurant
Spieserij de Leeuwendeel

weer geopend op de zaterdagen en de zondagen.
Tegen inlevering van deze advertentie eet elke

2e gast t/m 30 april a.s. voor de helft van de prijs.

1e paasdag Paasbrunch
met Dickens Stadswandeling aanvang 11.30 uur

prijs 29,50 kinderen 4 t/m 12 jr 17,50
2e paasdag High Tea 14.00 uur, prijs 24,50

Restaurant ‘t Pietshuus en Spieserij de Leeuwendeel zijn beide paasdagen GEOPEND.

HOTEL RESTAURANT*** HERBERG
DE GOUDEN LEEUW
Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst

tel: 0575-451231 • fax: 0575-452566
info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Proef de sfeer van lang vervlogen tijden in het kleinste stadje van Nederland Laat u verwennen door de Gravin*** van Vorden

Op 14, 15 en 16 maart houden wij
OPEN HUIS

U bent tussen 13.00 en 17.00 uur welkom
voor een hapje en een drankje.

1e paasdag Paasbrunch aanvang 11.30 uur

prijs 24,50 kinderen 4 t/m 12 jr 15,00
2e paasdag High Tea 14.00 uur, prijs 22,50

Ons restaurant is beide paasdagen geopend.

Vo o r z i e n i n g e n :
• 6 hotelkamers en 3 suites in Engelse countrystijl • 2 appartementen voor 2 tot 8 personen

• a la carte restaurant ‘t Pietshuus • Familie restaurant Spieserij de Leeuwendeel
• Party ruimte ‘De Deel’ • diverse terrassen • Vergaderaccommodatie

Vo o r z i e n i n g e n :
• 14 hotelkamers en 2 suites v.v. bad/douche en TV

• Restaurant de Deel met terras • Lounge in Engelse stijl met open haard
• Tuin met terras en zwembad • Vergaderaccommodatie

HOTEL-RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl
www.gravinvanvorden.nl

VOOR LUNCH, DINER, PARTIJEN, VERGADEREN, OVERNACHTINGEN EN CATERING

Autobedrijven Ruesink BV heeft 5 Citroën-dealerschappen in Enschede, 
Goor, Ruurlo, Doetinchem en Zutphen. Het bedrijf is in 40 jaar uitge-
groeid tot een zeer professionele organisatie en is toch ook een echt 
familiebedrijf gebleven. Onze vestiging in Ruurlo telt bijna 30 mede-
werkers en zij doen er gezamenlijk alles aan om onze klanten optimaal 
te bedienen. De kerntaken van onze nieuwe medewerker omvatten 
o.a. het ontvangen van onze werkplaatsklanten, het plannen van 
afspraken en facturatie. Hierbij hoort de volgende profielomschrijving: 
MBO werk- en denkniveau, een klantgerichte instelling, vaktechnische 
kennis is een pré.

Geïnteresseerd? Stuur dan een brief met CV 
naar onderstaand adres ter attentie van de 
heer R. Ruesink.

Junior Baliemedewerker 
Werkplaats (m/v)

Citroën Ruesink Ruurlo zoekt een:

Ruesink

De Venterkamp 11, 7261 AH Ruurlo

Tel. 0573 - 45 20 04

www.ruesink.nl

Wij zoeken voor onze vestiging te Delden regio Twente een 

meewerkend voorman rioolmonteur
voor het ontstoppen en reinigen van rioleringen en dakgoten. Ervaring is een pré.

Ook zoeken wij voor onze vestiging te Baak een

dakgoot reiniger en leerling riool monteur 
Geen van 8 tot 5 mentaliteit, goede omgangsvormen en rijbewijs B zijn een ver-
eiste. Men moet ook bereid zijn tot het draaien van storingsdiensten.
Voor deze banen met mogelijkheden bel of schrijf naar:
ADS Rioolreiniging Baak-Delden, t.a.v. dhr. S. Willems. 

ADS Rioolreiniging • Segers VOF
Dambroek 23, 7223 DT  Baak • 0575-441112 • www.ontstoppingsbedrijf.nl DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!



Sander van Dam en Erna Kuik verhuis-
den drie jaar geleden van Kampen
naar Steenderen. In een oude fabriek
had Sander zijn meubelmakerij. Het
huis aan de Burg. Smitstraat had een
bedrijfsbestemming en was zeer ge-
schikt voor de woon- en werkeisen van
beiden. Sander van Dam vindt hout
fascinerend materiaal. “Als kind was
ik er al graag mee in de weer, schuren,
zagen, boomhutten maken, we woon-
den dichtbij het bos,” vertelt hij. “De
vorm van een boom inspireert mij. In
mijn werkplaats staan bomen die tot
planken zijn verzaagd, met de schors
er nog aan. Vaak zie ik er al een meu-
bel in.” Hij werkt het liefst met in-
lands hout zoals esdoorn, eik, kastan-
je, els of es. 
Sander maakt meubels naar eigen
ontwerp. “Soms kan ik het me permit-
teren om gewoon iets te maken wat ik
mooi vind,” zegt hij hierover. “Ik werk
graag zo afwisselend mogelijk en vind
het prachtig om nieuwe uitdagingen
aan te gaan. Ik werk ook in opdracht,
doe onderhoud en restauratiewerk en
maak op locatie houten veranda’s,
tuinhuizen en boomhutten.” 
Hij vindt het een meerwaarde aan de
kunst, dat zijn werk te gebruiken is.
Ermee spelen, erop kunnen zitten,
eraan eten en werken. Een venster-
bank uit een mooi stuk hout waar de
‘zelfkant’ van de boom nog zichtbaar
is, heeft een prettige uitstraling. Een
ruimte kan door toevoeging van enke-
le elementen uit hout geweldig ople-
ven. ”‘Vorm volgt stam of stijl’ is mijn
uitgangspunt. In mijn tafels, stoelen
en kasten herken je de natuurlijke
vorm van hout, ook in een ‘strakke’
vormgeving,” legt Sander uit. “Door
een helder concept komt het hout
juist tot leven in al zijn spankracht en
stevigheid. De nerven spreken hun ei-
gen taal.”

Erna Kuik volgde de Kunstacademie in
Kampen en studeerde af in grafiek. Na
die tijd had ze verschillende exposities
en gaf teken- en schilderles op het cen-
trum voor kunsteducatie Quintus in
Kampen. In Steenderen startte ze
kunstlessen onder de naam ‘De Blau-
we Zebra’ in de serre van basisschool
De Steenuil. “In Bronckhorst zit veel
talent onder jong en oud,” zegt Erna,
die het leuk vindt om kinderen te le-
ren een andere kijkwijze te krijgen,
want zij blijven zich ontwikkelen.

Naast kindergroepen startte ze met
een zeer enthousiaste vrouwengroep.
“Zij durven ‘streken’ uit te halen en
gaan met veel durf aan de slag met
mijn opdrachten,” vertelt Erna. “Zij
houden van experimenteel materiaal-
gebruik en leggen zichzelf in hun
werk. Spelen is fantastisch, ook als je
groot bent!” Zelf schildert ze vaak kin-
deren in hun ontdekkingstocht, hun
spel, hun dromen. Haar werk gaat ook
over het kind in haarzelf en de behoef-
te om nog impulsief te kunnen zijn, te
kunnen spelen en dagdromen. Toch
moet ze keuzes maken uit de ideeën
die ze heeft. “Mijn leven en werk ho-
ren bij elkaar. Interessante waarne-
mingen in de natuur, in het alledaag-
se leven of in literatuur krijgen ergens
een plek in mijn werk,” zegt Erna
Kuik. “De drang om ervaringen om te
zetten in beelden of verhalen voel ik al
van jongs af aan.” Een ander thema in
haar werk is water, de zee of een rivier:
de spiegeling, het stromende. “Golven-
de lijnen vind je terug in de nerven
van hout. Als je hout als hoogdruk in
grafiek afdrukt, krijg je mooie water-
beelden. Voor mijn stage van de kunst-
academie heb ik een tijd in Ierland ge-
woond, in een huisje met de zee als
tuin,“ vertelt ze. “Ik maakte houtsne-
des van aangespoeld hout. Deze tijd is

nog steeds een belangrijke referentie
voor mijn huidige werk.” Erna Kuik
maakte veel schilderingen op panelen
en doek en gaat binnenkort met haar
eigen drukpers aan het werk. “Het is
een goede techniek om je beeld op een
mooie manier te vermenigvuldigen,”
zegt ze. “Het idee voor een kinderboek
is langzaamaan gegroeid. Met een
vriendin bezocht ik de boekenbeurs in
het Italiaanse Bologna en ik nam de
eerste versie van het prentenboek
mee,” vertelt Erna. Een Zwitserse uitge-
ver tikte haar letterlijk op de schouder
en wilde met haar praten. Het prachti-
ge boek ‘Twee lange oren, het verhaal
van Bastiaan Haas’ kwam er. “Het ver-
volg is al in de maak,” zegt Erna en-
thousiast. “Spannend weer. Het is veel
werk en zal het weer aangenomen wor-
den. Elk boek wordt weer opnieuw ge-
toetst.” “Hoe haas werkt, associatief,
beginnen en niet weten waar je uit-
komt, zo werk ik,” lacht Erna. ”In mijn
schilderijen is het een spel van kleur en
vorm, toevoegen en weer weghalen,
zoeken naar kleurkracht.” “De rechten
van het boek zijn gekocht door de uit-
geverij. Die illustraties mogen niet zo-
maar gebruikt worden,” vertelt Erna.
“Er is wel een uitzondering voor de
knuffels. Haas is ontstaan uit een vil-
thaasje en ik maak nog steeds viltbees-
ten, echte unica en elk met zijn eigen
karaktertje.” Sander van Dam en Erna
Kuik hebben elke hun eigen werkplek
in Deik en Diep. “Het rivierenland-
schap klinkt erin door en Eik en Iep,
hout dat Sander graag gebruikt,” moti-
veert Erna deze naam. “Bovendien
klinkt het goed, humoristisch, stevig
en vrolijk!” Sanders roodhouten werk-
plaats is tijdens de Kunst10Daagse niet
open. Het atelier van Erna, in de voor-
malige winkel van het huis, is voor het
eerst voor publiek geopend na drie jaar
bouwen en verbouwen. Er wordt werk
getoond van beide kunstenaars: de
meubels, waaronder de bijzondere
Kapstam van Sander en de schilderijen
en het kinderboek van Erna en werk
van cursisten. Atelier Deik en Diep is
niet doorlopend open, maar houdt
twee keer per jaar een paar dagen
open huis: tijdens de Kunst10Daagse
en in het najaar. Verder geopend op af-
spraak, telefoon (0575) 450433 of ge-
woon even aanbellen! Sander van
Dam en Erna Kuik, Burg. Smitstraat 1,
7221 BH Steenderen.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Deik en Diep

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 het Atelier Deik en Diep aan de Burg. Smitstraat 1 in Steen-
deren, zal werk van meubelmaker Sander van Dam en kunstschilderes en
illustrator Erna Kuik worden tentoongesteld. Deze Kunst10Daagse is het
Atelier voor het eerste geopend.

Sander van Dam maakte de ‘kapstam’ (l.) en Erna Kuik een prentenboek.

Het Achterhoeks Museum 1940 -1945
in Hengelo Gld. (gemeente Bronck-
horst) heeft de afgelopen twee jaar on-
gelofelijk bijzonder materiaal bijeen
kunnen brengen. Uit die prachtige ob-
jecten, met in heel veel gevallen een
zeer persoonlijk verhaal, is een zeer
gevarieerde expositie samengesteld.
De klappers zijn natuurlijk de origine-
le geallieerde vlaggen die bij Hotel de
Wereld in Wageningen hebben gehan-
gen en letterlijk uit een container zijn
gered nadat ze door een medewerker
van de gemeente waren weggegooid.
Ongelofelijk! Van een zolder in Zeist
kwam een hutkoffer met meerdere
Nederlandse uitrustingsstukken, die
in de meidagen van 1940 tijdens de
mobilisatie gebruikt zijn. Een zeer
zeldzaam en compleet gestreept con-
centratiekamppak dat in Dachau ge-
dragen is, kwam vanuit een nalaten-
schap in het bezit van het museum. 
Er worden meerdere authentieke sou-
venirs getoond die in de oorlog door
Russische krijgsgevangenen in Neder-
land zijn gemaakt als dank voor enig
voedsel of een goed onderdak. 
Duitse radioapparatuur en vliegveld-

verlichting dat in de oorlog op de in-
middels gesloten vliegbasis Twente is
gebruikt. Een oude houten radio van
het Canadese Leger des Heils. Zij stel-
den deze radio in de oorlog beschik-
baar ten behoeve van de echte Canade-
se soldaten voor ontspanning ergens
achter het front. Op de zolder van een
oud boerderijtje in Ruurlo werd een
Canadese soldatenjasje gevonden, het
jasje werd gedragen door één van de
bevrijders van de Achterhoek. Vele an-
dere objecten met zeer bijzondere en
soms emotionele verhalen, geven een
beeld van wat er nog dagelijks gevon-
den wordt op de zolders en in de schu-
ren in Nederland. Het is van groot be-
lang dat al dit materiaal verantwoord
bewaard wordt. De expositie is te zien
tot en met zondag 21 december 2008
en wel als volgt: In de maanden maart,
november en december op woensdag,
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Van april tot en met oktober van
woensdag t/m zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Achterhoeks Museum 1940 -
1945 Marktstraat 6 7255 CA Hengelo
Gld. Voor informatie bel 0575-463942
of kijk op www.museum40-45.com

Bijzondere expositie Achterhoeks Museum 1940-1045

Souvenir van de oorlog

Het Achterhoeks Museum 1940-1945 presenteert als eerste oorlogsmuse-
um in Nederland een expositie naar aanleiding van de landelijke actie
‘Niet Weggooien’. Dit is het motto van een in 2005 gestarte gezamenlijke
actie van Nederlandse musea en instellingen op het gebied van de Twee-
de Wereldoorlog. De samenwerkende organisaties vragen aandacht van
particulieren en instanties voor het behoud van materiaal uit de oorlogs-
jaren. Het doel is er voor te zorgen dat dit materiaal een goede bestem-
ming krijgt. Musea en instellingen willen voorkomen dat op het eerste ge-
zicht onbelangrijk geachte originelen uit de oorlogsjaren verloren gaan.

De cursus wordt gegeven in het stadi-
on van De Graafschap in Doetinchem.
Alle kinderen die meedoen aan de cur-
sus Evenwicht krijgen natuurlijk een
rondleiding door het hele stadion. Tij-
dens een aantal cursusbijeenkomsten
gaan de kinderen anderhalf uur spor-
ten onder leiding van een fitnessdo-
cent, in de fitnessruimte van De Graaf-
schap of bij SportsPalace. De overige
cursusbijeenkomsten gaan de kinde-
ren ook altijd even be-wegen, lekker
naar buiten en actief aan de slag!

De cursus Evenwicht is bedoeld voor
kinderen van 9-12 jaar met overge-
wicht en hun ouders. De cursus wordt
verzorgd door een jeugdverpleegkun-
dige van GGD Gelre-IJssel en een dië-
tist van Sensire, in samenwerking met
De Graafschap en SportsPalace. 

De cursus bestaat uit 13 bijeenkom-
sten; de kinderen zijn alle 13 bijeen-
komsten aanwezig en de ouders zijn 8
bijeenkomsten aanwezig.Op 20 maart
2008 gaat een nieuwe cursus Even-
wicht van start in Doetinchem, u kunt
uw kind hiervoor nog aanmelden.

Meer informatie over de cursus staat
in de folder 'Evenwicht'. Deze folder
kan gratis aangevraagd worden bij
GGD Gelre-IJssel, afdeling jeugdge-
zondheidszorg; tel. (0314) 32 12 60 of
via e-mail: secretariaatjgz@ggdgelre-
ijssel.nl. Ook voor verdere informatie
kunnen gelnteresseerden contact op-
nemen met GGD Gelre-IJssel.

Cursus Evenwicht
Wat is de cursus Evenwicht? Bij de
cursus Evenwicht leren kinderen
samen met hun ouders van alles
over gezond eten en bewegen. Ze le-
ren hoe een gezonde maaltijd eruit
ziet en welke dingen minder ge-
zond zijn. Daarnaast leren ze heel
veel over bewegen. De kinderen
ontdekken dat bewegen niet alleen
gezond is, maar vooral hartstikke
leuk.

De medewerkers staan op deze dag
klaar om uw vragen over zorg, wonen,
werken en opleiden te beantwoorden
en verzorgen tevens een rondleiding
door de verzorgingstehuizen. Voor ie-
dereen staat een kop koffie klaar met
gebakje en ook tussen 12.00 en 13.00

uur wordt de inwendige mens niet
vergeten. Als men vragen heeft, dan
worden die gelijk beantwoord of men
krijgt later bericht en er ligt informa-
tiemateriaal klaar om mee te nemen. 
Stichting Markenheem is in de Achter-
hoek een vertrouwd begrip. Met de lo-

caties Schavenweide en Croonemate
in Doetinchem, De Bleijke in Hengelo
Gld., De Zonnekamp in Zelhem, Maria
Postel in Keijenborg en Hyndendael in
Hummelo biedt Markenheem al jaren-
lang zorg aan ouderen in de gemeen-
ten Doetinchem en Bronckhorst. 
Voor meer informatie over Stichting
Markenheem kunt u ook terecht op de
website: www.markenheem.nl

Stichting Markenheem
Op 15 maart vindt de landelijke open dag voor de zorg plaats. Ook Mar-
kenheem opent van 10.00 tot 14.00 uur zijn deuren voor belangstellenden.



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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Alle inwoners van de gemeente
Bronckhorst met een inkomen gelijk
aan of lager dan 120% van het sociaal
minimum kunnen in aanmerking
komen voor een vergoeding van de
kosten voor het lidmaatschap van een
sportclub, zwemlessen, ouderen-
vereniging, een concertbezoek,
studiekosten voor kinderen en nog
veel meer. Daarnaast kunt u een
bijdrage voor betaling van de aanslag
gemeentelijke heffingen (riool-
rechten en afvalstoffen) ontvangen. 

Inkomenseisen:
Om in aanmerking te komen moet het
gezamenlijk inkomen gelijk of lager
zijn dan 120% van het geldende so-
ciaal minimum. Voor 2008 gelden de
volgende normbedragen per maand:

Personen jonger dan 65 jaar
• echtpaar : € 1.441,26
• alleenstaande ouder : € 1.297,13
• alleenstaande (zonder 

medebewoner) : € 1.008,89   

Personen ouder dan 65 jaar
• echtpaar beiden 

ouder dan 65 jaar : € 1.511,65
• alleenstaande ouder : € 1.358,51
• alleenstaande : € 1.102,18

Als het totale netto inkomen van u en
uw partner hoger is dan de voor u
geldende norm, bestaat mogelijk
recht op een deel van de vergoedin-
gen. Het deel van het inkomen dat
hoger is, wordt als draagkracht aan-
gemerkt en in mindering gebracht op
de vergoeding. We gaan uit van het
netto inkomen, niet van het besteed-
baar inkomen. Dat wil zeggen dat wij
geen rekening houden met de lasten
van de aanvrager. Naast het inkomen
mag het spaargeld en/of ander ver-
mogen niet meer bedragen dan voor
een echtpaar/samenwonenden/
alleenstaande ouders € 10.650,- en
voor alleenstaanden € 5.325,-

Hoe?
Denkt u in aanmerking te komen voor
de Declaratieregeling, dan kunt u een
aanvraagformulier aanvragen via tel.
(0575) 75 02 50. Ook kunt u het aan-
vraagformulier downloaden via
www.bronckhorst.nl en deze opstu-
ren aan de gemeente Bronckhorst,
afdeling Werk, inkomen en zorg,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 

LET OP: mensen die op dit moment
een uitkering in het kader van de Wet
werk en bijstand van de gemeente

ontvangen, hoeven niet te reageren.
De gemeente stuurt hen rechtstreeks
een formulier toe!

U kunt gedurende heel 2008 een aan-
vraagformulier Declaratieregeling
2008 invullen. Als u de inkomens- en
vermogensgrens niet overschrijdt,
heeft u recht op € 120,- per jaar voor
sport, culturele en maatschappelijke
activiteiten per gezinslid en € 55,-

per jaar voor elk kind op een school
voor basis- en voortgezet onderwijs. 

Gewoon doen!
Weet u niet zeker of u aan de voor-
waarden voldoet, vraag het dan aan
de medewerkers van de afdeling Werk,
inkomen en zorg. Ze staan u graag te
woord en zoeken het voor u uit. Ze
zijn dagelijks bereikbaar van 09.00 tot
10.00 uur via tel. (0575) 75 02 50.

Komt u in aanmerking voor de Declaratieregeling?

Deze maand is de provincie
Gelderland een proef gestart waarbij
Wmo-ers uit enkele gemeenten, die
beperkt mobiel zijn en een vervoers-
indicatie hebben, gratis kunnen
reizen met het openbaar vervoer in
delen van Gelderland. Door vele in-
vesteringen in de afgelopen jaren, is
het openbaar vervoer toegankelijker
geworden voor iedereen. Haltes zijn
verbeterd, de informatievoorziening
is duidelijker en veel bussen zijn
voorzien van een lage instap. Met de
proef 'Vrij Reizen voor Wmo-ers' wil
de provincie te weten komen hoe
mensen met een beperking het rei-
zen met de bus en de trein ervaren,
voor wie en wanneer het geschikt is
en waar nog verbeteringen nodig
zijn. 

Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) bestaat sinds 1 januari
2007. Het doel van de wet is dat men-
sen zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen en kunnen
deelnemen aan de samenleving.
Ondersteuning bij het reizen met het
openbaar vervoer is hier een onder-
deel van. Mensen met een beperking
die hen hindert bij het reizen, kunnen
een vervoersindicatie van de
gemeente krijgen. Het gaat bijvoor-
beeld om mensen die blind zijn,
gebruikers van een rolstoel of
rollator en mensen met een verstan-
delijke beperking. Met een vervoers-
indicatie krijgen zij een vervoerspas
waarmee ze in Gelderland tegen een
laag tarief kunnen reizen met de
Regiotaxi. 

Het samenwerkingsverband
Het initiatief voor deze proef komt

van de provincie Gelderland. De
provincie werkt samen met een
aantal vervoerbedrijven (Connexxion,
Veolia en Syntus) en enkele proefge-
meenten (waaronder Bronckhorst). 

Hoe lang duurt de proef?
De proef duurt een jaar (tot 1 maart
2009). Tijdens en na dit jaar wordt
bekeken in hoeverre het huidige
openbaar vervoer en de overige bij
deze proef horende activiteiten
aansluiten bij de wensen en
mogelijkheden van reizigers met
een beperking. Op basis daarvan
kan besloten worden of de proef, of
onderdelen daarvan, verlengd wordt
of eventueel wordt uitgebreid naar
andere gemeenten in de provincie.

De 'Vrij Reizen-sticker'
Alle Wmo-ers met een vervoers-
indicatie uit de deelnemende
gemeenten, waaronder dus

Bronckhorst, krijgen een brief van 
de provincie met daarop een sticker
thuisgestuurd. Als u deze ontvangt
en de sticker volgens de aanwijzin-
gen op uw vervoerspas plakt, kunt u
tijdens de proefperiode gratis reizen
met het openbaar vervoer in uw
regio. De vervoerspas met de 'Vrij
Reizen-sticker' is persoonsgebon-
den en alleen geldig in combinatie
met een identiteitsbewijs. Op ver-
zoek van de chauffeur of controleur
moet het identiteitsbewijs getoond
kunnen worden. Zonder identiteits-
bewijs of zonder de sticker op het
vervoerspas moet u gewoon betalen
voor de reis. 

Waar mogen Wmo-klanten vrij
reizen?
Wmo-ers die meedoen aan de proef
kunnen gratis gebruikmaken van het
openbaar vervoer in en om hun
woonplaats. De pas met de sticker

erop geeft aan voor welke plaats de
pas geldig is. Inwoners van de Ach-
terhoek kunnen met de Regiotaxi
Gelderland-pas reizen met alle
bussen van Syntus in en tussen de
gemeenten van de Achterhoek. 
Ook kunnen ze gratis reizen met de
Syntus treinlijnen Zutpen - Winters-
wijk en Winterswijk - Arnhem.

Meereizen
Om het openbaar vervoer voor u als
Wmo-klant zo gemakkelijk mogelijk
te maken, heeft u de mogelijkheid
om een keer gratis met iemand mee
te reizen. Hiervoor worden vrijwilli-
gers ingezet, bijvoorbeeld gepensio-
neerde chauffeurs. Zij halen u thuis
op, reizen mee naar de eindbestem-
ming en brengen u vervolgens weer
terug naar huis.

Meer informatie
Op de website www.vrijreizenwmo-
ers.nl staat meer achtergrondinfor-
matie over de proef voor 'Vrij Reizen
Wmo-ers'. Ook is een overzicht te
vinden van de gratis te gebruiken
bus- en treinverbindingen, algemene
informatie over het reizen met het
openbaar vervoer en informatie over
de helpdesk. Er kunnen ook vragen
gesteld worden. De helpdesk beant-
woordt vragen over waar en wanneer
Wmo-ers gratis kunnen reizen,
welke haltes toegankelijk zijn en alle
andere vragen over de proef 'Vrij
reizen Wmo-ers'. De helpdesk is
telefonisch tussen 10.00 en 15.00 uur
te bereiken op nummer (055) 58 01
256. De helpdesk is niet bedoeld om
actuele reisinformatie op te vragen.
Hiervoor kunnen reizigers terecht bij
www.9292ov.nl of tel. (0900) 92 92.

Proef gratis reizen in delen Gelderland
Voor Wmo-ers die beperkt mobiel zijn of vervoersindicatie hebben



Commissievergadering
Evaluatie en controle op 
12 maart a.s.
Op 12 maart a.s. vergadert de com-
missie Evaluatie en controle in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:

• Presentatie over samenwer-
kingsverband Brandweer
Achterhoek West
De Bronckhorster brandweer-
commandant gaat in op het voor-
traject van het samenwerkings-

verband, de speer- en uitgangs-
punten en het projectplan om tot
de samenwerkingsorganisatie te
komen  

• Uitbreiding camping De Betteld
in Zelhem
Camping De Betteld heeft de ge-
meente gevraagd medewerking
te verlenen aan een uitbreiding
met parkeren en enkele sport-
faciliteiten op een aangrenzend
perceel   

• Actualisatie jeugd- en onder-
wijsbeleid
De gemeente heeft een nota
jeugd- en onderwijsbeleid 2006-
2010. In deze actualisatie zijn

nieuwe ontwikkelingen opgeno-
men die spelen, zoals de oprich-
ting van een Centrum voor Jeugd
en Gezin, de inzet van Jekk-
hulpverlening (Jeugd en kleine
criminaliteit) en het peuter-
speelzaalbeleid 

• Premie inburgeringsplichtigen
B en w willen inburgeringsplichti-
gen die de inburgeringscursus
met goed gevolg en binnen een
bepaalde tijd hebben afgelegd,
belonen met het verstrekken van
een premie ter hoogte van de
eigen bijdrage die zij moeten
betalen voor hun inburgerings-
programma    

Commissievergadering
Beleidsontwikkeling op 
13 maart a.s.
Op 13 maart a.s. vergadert de com-
missie Beleidsontwikkeling in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:

• Presentatie teamplan politie
Bronckhorst en criminaliteits-
cijfers 2007
De teamchef van de politie
Bronckhorst legt de commissie
de plannen voor de komende
periode voor en laat de criminali-
teitscijfers van het afgelopen jaar
de revue passeren

• Definitief ontwerp nieuwbouw
gemeentehuis en bestemmings-
plan nieuwe gemeentehuis 
B en w leggen de commissie het
bestemmingsplan en het defini-
tief ontwerp van de nieuwbouw
voor. Tegen het bestemmingsplan
is één zienswijze ingediend en dit
leidde tot een beperking in de
hoogte voor een deel van het
plangebied. In het definitief
ontwerp staan, in navolging op
het voorlopig ontwerp, onder
meer de uitwerking van installa-
tie, logistieke en exploitatie uit-
gangspunten, ook geeft het een
beeld van het uiterlijk dat het
nieuwe gemeentehuis krijgt en
een nog grove indeling van de bin-
nenkant. Verder leggen b en w de
vorderingen rond de plannen om

een bijzonder duurzaam gemeen-
tehuis te bouwen volgens het
DuBo++ principe aan de raad voor

• Klimaatbeleidsplan 2008-2011
De wereld heeft te kampen met
hogere temperaturen en een stij-
gende zeespiegel. Ook in Bronck-
horst vinden we het belangrijk om
wat te doen aan klimaatverande-
ringen en daarom hebben b en w
een klimaatbeleidsplan opgesteld
met energiebesparende activitei-
ten voor de komende periode.
Thema's zijn woningbouw, ge-
meentelijke gebouwen, bedrijven
en verkeer en vervoer  

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

Uit de raad

Bij verreweg de meeste branden
ontstaat rook. Deze rook bevat
allerlei verbrandingsproducten,
waaronder giftige gassen zoals
koolmonoxide (CO). Rook is dan ook
doodsoorzaak nummer 1 bij brand.
Rookmelders waarschuwen u tijdig
bij brand en/of rook. Een rookmel-
der ontdekt een brand in een vroeg
stadium. Zodra de melder rook of
roetdeeltjes 'ziet' of 'voelt', slaat hij
alarm met een doordringend ge-
luidssignaal. Hierdoor heeft u meer
tijd om uzelf en uw huisgenoten in
veiligheid te brengen, de brandweer
te bellen (112) of de schade, door

zelf te blussen, te beperken. Vergeet
daarbij niet dat bij een bluspoging
nog meer rook ontstaat die voor u,
bij inademing, dodelijk kan zijn. De
meeste rookmelders werken op bat-
terijen. Ze houden dus, onafhanke-
lijk van het lichtnet, dag en nacht de
wacht. Een veilig idee, vooral 's
nachts. Want als u slaapt is uw eigen
'rookmelder', uw neus, uitgescha-
keld! De batterijen gaan ongeveer
een jaar mee. De rookmelder geeft
zelf ruimschoots van tevoren aan
wanneer de batterij vervangen moet
worden. Plaats op elke verdieping
een rookmelder in het midden van
de ruimte waardoor u vanuit de
(slaap)kamers moet vluchten.
Bevestig de rookmelder aan het
plafond, maar niet te dicht bij een
zijmuur en niet in een hoek of nok. 

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

Brandweer Bronckhorst adviseert:
rookmelders redden levens

De gemeente heeft een ontwerp-
beleid opgesteld voor reclame. Dit
beleid regelt waar wel en waar geen
reclame mag in de gemeente. Op 
7 april a.s. wil de gemeente bij 
't Witte Paard in Zelhem om de tafel
met ondernemers om van gedach-
ten te wisselen over het voorliggen-
de concept. Pas op een later mo-
ment, als er voldoende draagvlak is
bij de ondernemers, neemt het
college een besluit over het
reclamebeleid. Schrijft u zich ook in
voor deze bijeenkomst? Wij hopen
op een grote opkomst! 

Het reclamebeleid is erop gericht
om aantasting van de architectuur in
de gemeente te voorkomen. Een
rustig en overzichtelijk straatbeeld
verhoogt de beeldkwaliteit en biedt
een toegankelijke en veilige
openbare ruimte aan bezoekers,
bewoners en hulpdiensten. Daar-
naast geeft een reclamebeleid met
duidelijke richtlijnen rechtszeker-
heid voor ondernemers, die hun
bedrijf op de kaart willen zetten. 

Het reclamebeleid staat in verband
met de welstandnota en is door z'n
gebiedsgerichte benadering afge-
stemd op de functie van de delen van
de gemeente Bronckhorst. Zo ver-
dienen historische centra een extra
bescherming en bieden bedrijven-
en kantoorterreinen meer mogelijk-
heden voor reclame. 

Voor wie: bedrijven/ondernemers
(industrie en midden- en
kleinbedrijf)

Waar: 't Witte Paard, Ruurlose-
weg 1, Zelhem

Wanneer: 7 april 2008, van 19.45
tot ca 21.30 uur

U kunt zich voor deze avond tot 
28 maart a.s. opgeven bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handha-
ving, t.a.v. mevrouw A. Nijkamp, via
e-mailadres: info@bronckhorst.nl .
Na inschrijving ontvangt u van ons
de stukken ter voorbereiding van de
avond. De conceptnota is ook te
downloaden via www.bronckhorst.nl
onder het kopje Ondernemen.

Bijeenkomst over reclamebeleid 
op 7 april a.s.
Gemeente wil met ondernemers om tafel 

Het milieu gaat ons allemaal aan.
Zowel jong als oud. Helaas staan we
daar te weinig bij stil. Daarom is de
Nationale Boomfeestdag zo'n be-
langrijk initiatief. Dit jaar is de
Boomfeestdag op woensdag 19
maart. Ook de gemeente Bronck-
horst doet mee. Doel van de Boom-
feestdag is kinderen op jonge leeftijd
op een positieve en directe manier te
confronteren met de natuur. Ze te
leren dat de natuur om ons heen
helemaal niet zo vanzelfsprekend is
en dat we er zuinig op moeten zijn.
Natuurlijk is het voor ieder kind
speciaal een eigen boom te planten
en later nog eens te gaan kijken hoe
deze zich heeft ontwikkeld. Jaarlijks
vieren zo'n 130.000 kinderen van 
10 tot 12 jaar het feest. In de
gemeente Bronckhorst nemen de
leerlingen van de groepen zeven en
acht van 25 basisscholen deel aan
de Boomfeestdag. Dit zijn rond de
560 kinderen.

4.500 Stuks bosplantsoen
En zij hebben een aardige klus te
klaren. Door gebruik te maken van
de subsidieregeling natuurbeheer
staan er maar liefst 4.500 stuks

bosplantsoen (eik, els meidoorn,
gelderse roos) die dag klaar om ge-
plant te worden. De Bronckhorster
Boomfeestdag vindt plaats op het
terrein van de familie Maalderink
aan de Wittebrinkweg in Zelhem. 

De gemeente organiseert de Boom-
feestdag samen met de Vereniging

Agrarisch Natuurbeheer 't Onder-
holt. Ook buurtvereniging Het Broek
en een aantal  buurtbewoners is
bereid gevonden een handje te
helpen.  De heer Herman Gosselink,
nestor van de raad, plant om 10.00
uur de eerste boom, waarna de
kinderen de spade overnemen.

Boomfeestdag 2008
Leerlingen basisscholen gemeente Bronckhorst vieren op 19 maart 
gezamenlijk Boomfeestdag

Vorig jaar plantte wethouder Nas de eerste boom

Hoe denkt u over uw woonomge-
ving? Wat is uw mening over ons
gemeentebestuur? Wat vindt u van
de gemeentelijke regels en de
dienstverlening aan onze loket-
ten? Het gemeentebestuur vindt
het belangrijk om uw mening over
de gemeente te weten. Daarom
houden wij in maart/april een en-
quête onder inwoners en onder
bezoekers van het gemeentehuis/-
kantoor. Dit onderzoek, de 'Staat
van de gemeente', hielden we ook
in 2006. Hiermee vergelijken we
ons functioneren met dat van an-
dere deelnemende gemeenten,
maar ook met onze resultaten van
de enquête die we in 2006 hielden. 

Binnenkort stuurt de gemeente
naar 1.200 willekeurig gekozen in-
woners een brief met een vragen-
lijst over de gemeente. Daarnaast
kunt u, nadat u een bezoek heeft
gebracht aan het gemeentehuis/-
kantoor, van half maart tot half
april een vragenlijst invullen over

de dienstverlening aan onze loket-
ten. In de vragenlijsten kunt u uw
waardering geven over een aantal
aspecten van de gemeente. Als een
groot aantal inwoners dit doet,
kunnen wij op hoofdlijnen de 'Staat
van onze gemeente' aangeven: of-
tewel hoe staat onze gemeente er
op dit moment volgens u voor? Wij
hopen dat u een zo eerlijk mogelijk
oordeel geeft over de gemeente en
over het gemeentebestuur, zodat
deze 'Staat van de gemeente' ook
daadwerkelijk weergeeft wat u als
inwoner denkt en wij weten waar
we eventueel nog aan moeten wer-
ken.
Ontvangt u een vragenlijst met de
post of brengt u tussen half maart
en half april een bezoek aan het
gemeentehuis/-kantoor, dan stel-
len wij het zeer op prijs als u aan
ons onderzoek wilt meewerken.
Hiermee helpt u ons ons werk be-
ter te doen. De resultaten van het
onderzoek worden naar verwach-
ting in september 2008 bekend. 

Wat is de 'Staat van onze gemeente'?

De Streekcommissie Achterhoek en
Liemers vergadert op 28 maart om
09.30 uur in het gemeentehuis van
Zutphen (raadszaal, 's Gravenhof 2).

De vergadering is openbaar en u
bent van harte welkom om deze bij
te wonen.

Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen: 
• bestuurlijk overleg met gedepu-

teerde Harry Keereweer van de
provincie Gelderland

• stand van zaken Provinciaal
Meerjaren Programma 2007-2013

• leefbaarheid 

Voor meer informatie over de agen-
dapunten zie www.gelderland.nl/ 
reconstructie/achterhoek en liemers

Vergadering
Streekcommmissie
Achterhoek 
en Liemers 
op 28 maart a.s.



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
• Bronckhorst, toertocht oldtimer tractoren, 24 augustus 2008 van 09.00 tot 17.00 uur, stichting

contact oldtimers Achterhoek
• Bronckhorst, plaatsen van diverse permanente evenementenportalen, gemeente Bronckhorst
• Halle, Heurneweg 2, plaatsen van een aanduidingsbord, mevrouw J.B. Vos-Mulder
• Halle, sportzaal De Meisterkamp, slaapweekend jeugdleden, 12 en 13 april 2008, gymnastiek-

vereniging D.V.S. Halle
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk, Night of the Klomps, 13 september van 19.00 tot 01.00 uur en 14

september 2008 van 08.00 tot 24.00 uur, stopverbod gedeelte Riefelerdijk vanaf 13 september
12.00 uur t/m 14 september 2008 20.00 uur, stichting Concordia evenementen

• Keijenborg, Booltinkplein, vrijmarkt en kinderspelen, 30 april 2008 van 07.00 tot 15.00 uur,
afsluiten gedeelte Pastoor Thuisstraat, oranjecomité Keijenborg

• Keijenborg, Uilenesterstraat, bruiloftsfeest in een tent, 14 juni 2008 van 20.00 tot 01.00 uur,
C.G. Hiddink

• Vorden, kasteelweide, midzomerfeest, 21 juni van 12.00 tot 01.30 uur en 22 juni 2008 van 13.00
tot 20.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, 21 en 22 juni 2008, stichting Evenementen Vorden,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 21 juni van 12.00 tot 01.00 uur en 22 juni 2008 van
13.00 tot 20.00 uur, de heer M.A. Mooij

• Zelhem, Nijmansedijk 14, permanent plaatsen van bedrijfsbord, de heer A.H. Slöetjes

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Kerkstraat 90, gedeeltelijk veranderen woning/berging
• Drempt, Veenweg 6, verbouwen rechter helft boerderij
• Halle, Abbinkstraat 15, vergroten woning
• Halle, Halle-Heideweg 26, bouwen woning
• Hengelo (Gld), Dreef 5, gedeeltelijk veranderen carport tot garage
• Hengelo (Gld), Kloosterweg 2, vergroten timmerwerkplaats
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1, bouwen woning met twee wooneenheden
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 35, gedeeltelijk vergroten woonoppervlakte en garage
• Hummelo, Zelhemseweg 17, vernieuwen schuur
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 40, geheel vernieuwen garage/berging
• Steenderen, Ds. Pikaarweg 18, bouw veranda en wijzigen raamkozijn in deurkozijn
• Vierakker, Boshuisweg 3, gedeeltelijk vergroten stal
• Vorden, Waarlerweg 4, bouwen woning met bijgebouw
• Vorden, Zutphenseweg 13, gedeeltelijk vergroten entree 
• Zelhem, Brinkweg 11, gedeeltelijk vergroten bedrijfsruimte/verkoop/opslag magazijnen
• Zelhem, Ruurloseweg 35, vergroten ligboxenstal
• Zelhem, Wassenaarweg 14, gewijzigd uitvoeren bouw bedrijfshal

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hummelo, Zelhemseweg 17, geheel vernieuwen schuur, vrijstelling wegens overschrijden

bestemmingsplanbepaling over het maximaal toegestane bebouwde oppervlak, het betreft 
een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 5, lid 1, sub c van de planvoorschriften van
het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998' en 'Buitengebied
Hummelo en Keppel, correctieve herziening 2006'

Het bouwplan ligt vanaf 13 t/m 26 maart 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeen-
tekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

• Drempt, Roomstraat tussen nr. 25 en 27, bouwen woning, vrijstelling wegens overschrijden
bestemmingsplanbepaling over de maximaal toegestane inhoud, het betreft een vrijstellings-
bevoegdheid opgenomen in artikel 10 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Roomstraat 27 en ongenummerd'

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 13 maart t/m 9 april 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

• Steenderen, Covikseweg 13, nieuwbouw bewaarplaats, vrijstelling wegens overschrijden
bestemmingsbepalingen over het maximaal toegestane bebouwde oppervlak en de maximaal
toegestane hoogte, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 14, lid 3.1
van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

Het bouwplan ligt vanaf 13 maart t/m 23 april 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Halle-Heideweg 31, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied herziening 2-1988' 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Enkweg 1, voor een functieverandering van voormalige agrarische bebouwing in een

woonbestemming, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988' 

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 13 maart t/m 23 april
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

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.

Voorgenomen vrijstellingen

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 3 maart 2008:
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk 11, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 4, voor het bewonen van een stacaravan, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

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

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Een 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. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunningen)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 3 maart 2008:
• Zelhem, hoek Schooltinkweg/Kruisbergseweg, paasvuur met live-muziek, 23 maart van 20.00

tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
23 maart 2008 van 20.00 tot 00.30 uur, stichting Paasvuur Velswijk

Verzonden op 5 maart 2008:
• Zelhem, herdenkingsdienst en stille tocht van Lambertikerk naar het monument, 4 mei 2008

van 19.00 tot 20.20 uur, 4 mei comité Zelhem
• Zelhem, Wittebrinkweg, boomfeestdag, 19 maart 2008 van 08.00 tot 13.00 uur, tijdelijke

gebruiksvergunning, gemeente Bronckhorst
Verzonden op 6 maart 2008:
• Zelhem, Ruurloseweg 42, paasvuur, 23 maart van 18.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 

35 Drank- en Horecawet, 23 maart 2008 van 20.00 tot 01.00 uur, Wolfershuus Susebeek
• Baak, Bontekoeweg, paasvuur, 23 maart van 20.00 tot 22.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank-

en Horecawet, 23 maart 2008 van 20.00 tot 23.00 uur, stichting open jeugd- en jongerenwerk
Baak

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 3 maart 2008:
• Hoog-Keppel, Jonker Emilweg 5, plaatsen twee kozijnen in rechterzijgevel woning
Verzonden op 4 maart 2008: 
• Drempt, Veenweg 8, vernieuwen/vergroten dakkapel, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 6 maart 2008:
• Hengelo (Gld), Singel 19, vergroten van een dakkapel op de woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 3 maart 2008:
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 1, geheel plaatsen prefab buitenberging
• Vorden, Eikenlaan 22, vergroten schoolgebouw
• Vorden, Hamminkweg 5, verbouwen woning, verleend met ontheffing van de artikelen 3.134,

4.24 lid 3 respectievelijk 4.28 lid 3 van het Bouwbesluit via toepassing van artikel 1.12 tot niveau
van de monumentenvergunning

• Vorden, Het Hoge 41A, vernieuwen verenigingsgebouw, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verzonden op 4 maart 2008: 
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 23, vergroten vleesvarkensstal
• Steenderen, J.F.Oltmansstraat 3, verbouwen woning tot twee woningen
• Vorden, Kostedeweg 11, vergroten ligboxenstal 
• Vorden, Ruurloseweg 67, bouwen vrijstaande woning ter vervanging bestaande woning,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 6 maart 2008:
• Hengelo (Gld), Koningsweg 3B, plaatsen kapschuur
• Hengelo (Gld), de Rusthoek 2 t/m 24, Fokkinkweg 2 t/m 14, Sarinkkamp 2 t/m 8 en Kerkekamp

2 t/m 8 en 14 t/m 44, gedeeltelijk vergroten 43 seniorenwoningen, voor het bouwen van de
uitbouw voor de voorgevelrooilijn is de vergunning verleend met vrijstelling op grond van
artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Zelhem, Talmastraat 4, vergroten woning

Sloopvergunningen 
Verzonden op 4 maart 2008:
• Halle, Pluimersdijk 27, geheel slopen dakplaten van een schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Zutphenseweg 71, geheel slopen twee schuren voor opslag, komt asbesthoudend afval

vrij
• Zelhem, Hummeloseweg 74, geheel slopen woning met bijgebouw en drie schuren, komt

asbesthoudend afval vrij  
Verzonden op 7 maart 2008: 
• Halle, Halle-Heideweg 1, slopen van een schuur

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 11 maart 2008:
• Doesburg, Eekstraat 19, voor verbranding nabij de Eekstraat 19 (camping) in Steenderen
• Drempt, Zomerweg 47, voor verbranding nabij dit adres
• Hengelo (Gld), Berendschotstraat 8, voor verbranding nabij dit adres

Verleende vergunningen
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• Hengelo (Gld), Kieftendorp 9A, voor verbranding nabij dit adres
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 7, voor verbranding nabij dit adres
• Laag-Keppel, Wehlsedijk 2, voor verbranding nabij dit adres
• Toldijk, Hoogstraat 4, voor verbranding nabij dit adres
• Toldijk, Voortseweg 2, voor verbranding nabij dit adres
• Vierakker, Kapelweg 10A, voor verbranding nabij de Vierakkersestraatweg 
• Vorden, Vosterweg 2, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Eckhorsterstraat 8, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Keijenborgseweg 15, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Keijenborgseweg 6, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Nieuw Steeg 1, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Nijmansedijk 14, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Nijmansedijk 16, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Vrogteweg 7A, voor verbranding nabij de Eeltinkweg/Akkerweg in Zelhem

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, in verband met het paasvuur is op 23 maart 2008 van 18.00 tot 24.00 uur de Bontekoe-

weg, vanaf de Zutphen-Emmerikseweg tot voorbij de paasweide, afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer. Ook geldt dan een snelheidsbeperking van 30 km/u en een in-
haalverbod voor de Zutphen-Emmerikseweg (N314), tussen de bebouwde kom van Baak en de
brug over de Baakse Beek

• Zelhem, tijdens het paasvuur geldt op 23 maart 2008 van 18.00 tot 24.00 uur op de Ruurloseweg
(N315) een maximumsnelheid van 50 km/u

• Zelhem en Keijenborg, tijdens het paasvuur Velswijk, zijn de Kruisbergseweg (N316), tussen de
Hummeloseweg in Zelhem en de Kroezerijweg in Keijenborg, de Schooltinkweg, tussen de
Kruisbergseweg en de Banninkstraat, de Banninkstraat, de Davisweg, de Neuzendijk, tussen
de Velswijkweg en de Davisweg, en de Oude Kruisbergseweg allen in Zelhem op 23 maart vanaf
18.00 uur tot 24 maart 04.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Er
geldt een stopverbod op de Keijenborgseweg en de Michelstraat in Zelhem en de Wolsinkweg
en de Kroezerijweg in Keijenborg van 23 maart 18.00 uur tot 24 maart 2008 04.00 uur. Voor het
doorgaande verkeer (Kruisbergseweg) wordt een omleidingsroute ingesteld, het verkeer van-
uit Doetinchem richting Hengelo (Gld) wordt omgeleid via de Hummeloseweg, de Keijenborg-
seweg en de Hengelosestraat, het verkeer vanuit Hengelo naar Doetinchem wordt omgeleid via
de Kroezerijweg, de Hengeloseweg, de Rondweg en de Hummeloseweg

• Zelhem, op 19 maart 2008 is de Wittebrinkweg in verband met boomfeestdag van 08.00 tot
13.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer 

Mogelijkheden voor bezwaar  
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en
sloopvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunning), 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 bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Inspraak 'Structuurvisie bebouwd gebied gemeente Bronckhorst'
Het voorontwerp van de structuurvisie voor het bebouwd gebied in Bronckhorst ligt van 14 maart
t/m 25 april 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de visie ook raadplegen via www.bronckhorst.nl onder
infobalie � plannen en projecten. 

Wat is een structuurvisie?
Deze structuurvisie voor het bebouwde gebied omvat een integrale ruimtelijke toekomstvisie
voor de kernen van de gemeente Bronckhorst. Met name voor wat betreft de functies wonen en
werken worden concrete keuzes gemaakt als het gaat over ontwikkelingen in de komende tien
jaar.

Wet op de Ruimtelijke Ordening.
De nieuwe WRO (nWRO), die vanaf 1 juli 2008 in werking treedt, legt de gemeenten de verplich-
ting op een structuurvisie vast te stellen. Elk van de voormalige gemeenten in Bronckhorst had
voor het stedelijk gebied (de kernen) al een visie op wonen en werken opgesteld, waarin de
toekomstrichtingen voor uitbreidingen van woon- en werkgebieden waren aangegeven.
Daarnaast hebben wij de provincie, via de Regio Achterhoek, zoekzones voor wonen en werken
aangedragen, die als zoekzones wonen en werken zijn vastgesteld in het provinciaal Streekplan.
Géén van deze documenten heeft de status van gemeentelijke structuurvisie volgens de nieuwe
Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Wet voorkeursrecht gemeenten
Bronckhorst heeft van de instrumenten van deze wet gebruikt gemaakt en in augustus 2006 op
diverse locaties (veelal de zoekzones wonen en werken) een gemeentelijk voorkeursrecht
gevestigd. Om die grondpositie te behouden, moet er voor de zomer 2008 tenminste een
ontwerpstructuurvisie liggen, die dan na de zomer ook vastgesteld moet worden door de
gemeenteraad.

Wat wordt in de structuurvisie verstaan onder bebouwd gebied?
Het bebouwde gebied van de gemeente Bronckhorst bestaat uit 19 kernen en 24 buurtschappen.
Gezien de kleinschaligheid en het behoud van het groene karakter van de buurtschappen, nemen
we de buurtschappen mee in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en niet in deze structuurvi-
sie. De overige 19 kernen kunnen naar aard en omvang ingedeeld worden in twee groepen, de
wat grotere kernen met een centrumvoorzieningenniveau en kleinere kernen met een lager
voorzieningenniveau. De grotere kernen zijn dan Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem en de
kleinere kernen zijn: Achter-Drempt, Baak, Bronkhorst, Halle, Hoog-Keppel, Hummelo,
Keijenborg, Kranenburg, Laag Keppel, Olburgen, Toldijk, Veldhoek, Velswijk, Voor-Drempt en
Wichmond.

Korte weergave inhoud
De structuurvisie is een visie waarin het bestaande beleid geactualiseerd en afgestemd is. Met
deze structuurvisie bestendigt de gemeente de aangewezen gebieden die onder de Wet voor-
keursrecht gemeenten vallen (Wvg-gebieden). Een aantal zogenaamde Wvg-gebieden kan bij de
vaststelling van de structuurvisie vervallen. 

Relatie tot de in voorbereiding zijnde toekomstvisie van de gemeenteraad
Wat nu voorligt is een minimale visie. In feite het ombouwen en actualiseren van de eerdere
visies op wonen en werken van de voormalige vijf gemeenten, de zoekzones etc. tot een
structuurvisie. Actuele visies als de woonvisie en de groenstructuurvisie worden er op hoofd-
lijnen uiteraard in verwerkt en vormen aanleiding om de keuzes binnen de zoekzones te
concretiseren. Daarmee kan ook een aantal Wvg-gebieden vervallen. De horizon/plantermijn
van de structuurvisie is tien jaar, dus tot 2018, maar wel met een kleine doorkijk naar de langere
termijn. De gemeenteraad is al gestart met het traject van een toekomstvisie voor Bronckhorst.
Die moet uiteindelijk de basis vormen voor een in een later stadium vast te stellen meer
ambitieuze structuurvisie voor de langere termijn.

Inspraak
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun in-
spraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Inspraak bestemmingsplan 'Partiële herziening Buitengebied,
Wildenborchseweg 19' (Vorden)
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening Buitengebied Wildenborchseweg 19'
(Vorden) ligt van 13 maart t/m 23 april 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. Het plan heeft betrekking op
de bouw van een tweede bedrijfswoning en de uitbreiding van het horecagedeelte met een serre
aan de Wildenborchseweg 19.

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

Vastgesteld bestemmingsplan 'Landgoed Elsmaten' (Zelhem) 
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 28 februari 2008 het bestemmingsplan 'Landgoed
Elsmaten' (Zelhem) en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Bij de vaststelling van
dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrek-
king op de realisatie van Landgoed Elsmaten op percelen gelegen in de omgeving van de
Akkerweg/Wittekbrinkweg/Kruisbergseweg in Zelhem.

Het bestemmingsplan ligt van 13 maart t/m 23 april 2008 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
kan gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Schriftelijk kan dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail:
post@gelderland.nl (o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12.00
uur via tel. (026) 35 99 820.

Goedgekeurde bestemmingsplannen
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op:
• 26 februari 2008 het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2007 De Veersweg 4 in Baak'

goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het bestemmen van een bestaande monumentale
schuur als burgerwoning op het perceel De Veersweg 4 in Baak

• 29 februari 2008 het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Tellingstraat 7 Drempt'
goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de vestiging van een wijnboerderij op het perceel
Tellingstraat 7 in Drempt. Het bedrijf omvat een wijngaard, een wijnmakerij, een winkel die
tevens dienst doet als ontvangstruimte en wijnproeverij alsmede een terras voor passerende
recreanten. In het hoofdgebouw is er beperkte gelegenheid voor bed & breakfast

De besluiten van Gedeputeerde Staten en de bestemmingsplannen liggen van 13 maart t/m 23
april 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afde-
ling, tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen de
goedkeuringsbesluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 AE 's-Gravenhage. 

De besluiten van Gedeputeerde Staten treden daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt een goedkeuringsbesluit niet in werking voordat op het verzoek is
beslist.

Bestemmingsplannen

B en w hebben besloten om in Steenderen bij appartementencomplex De Bongerd, aan de
achterzijde van de Bongerd/Burg. Smitstraat, tien extra parkeerplaatsen aan te leggen. Het is de
bedoeling dat rond de zomer met de aanleg wordt begonnen. Bewoners van appartementencom-
plex De Bongerd verzochten om de extra parkeerplaatsen. De gemeente heeft onderzoek
gedaan naar de parkeerbehoefte in relatie met de St. Joannesschool. Door de aanleg van tien
extra parkeerplaatsen wordt de parkeerdruk in de directe omgeving van De Bongerd en de 
St. Joannesschool ontlast. De parkeervakken zijn openbaar en voor een ieder te gebruiken en
kunnen dienen als overloop voor de omliggende voorzieningen en functies. De parkeervakken
worden in de bestaande groenvoorziening aangelegd. Dit gaat wel ten koste van een deel van het
bestaande openbaar groen. De gemeente verplant een aantal bomen voor de aanleg. 

Extra parkeerplaatsen bij De Bongerd in 
Steenderen
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Inspraak
De plannen liggen van 11 maart t/m 21 april 2008 in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling ter inzage. Een ieder kan hierop dan zowel schriftelijk
als mondeling reageren.

In verband met de reconstructie van de Banninkstraat en Raadhuisstraat in Hengelo (Gld) sluit de
gemeente van 17 maart t/m 1 juli 2008 de onderstaande straten gefaseerd af:
Fase 1: Banninkstraat vanaf de Rondweg tot de Rozenhoflaan, inclusief de Westerstraat
Fase 2: Banninkstraat vanaf de Rozenhoflaan tot de Raadhuisstraat
Fase 3: Raadhuisstraat, deel Banninkstraat tot de Spalstraat

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

Wegwerkzaamheden

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
13 maart t/m 23 april 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Dambroek 9, voor het veranderen van een garagebedrijf, waarop het Besluit algemene

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Berkendijk 1, voor het oprichten van een veehouderij waarop het Besluit landbouw van

toepassing is
• Zelhem, Wassenaarweg 2, voor het oprichten van een garagebedrijf, waarop het Besluit

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemd besluiten zijn verbonden.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
13 maart t/m 23 april 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, voor een oprichtingsvergunning voor een melkrundveehouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 24 april 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen
tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Wet milieubeheer

Het college van de gemeente Bronckhorst maakt ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeurs-
recht gemeenten bekend, dat zij bij besluit van 4 maart 2008, haar raad heeft voorgesteld de

percelen die gelegen zijn in de plangebieden 'Edah en omgeving' en 'Gemeentehuis' in Hengelo
(Gld) aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht
gemeenten van toepassing zijn. Het plangebied 'Edah en omgeving' is globaal gelegen tussen de
Kervelseweg en de Raadhuisstraat, het plangebied 'Gemeentehuis' is globaal gelegen tussen de
Schoolstraat, de Raadhuisstraat en de Regelinkstraat, allebei in Hengelo. De aanwijzing heeft als
planologische basis de toelichting op de toegedachte bestemming zoals deze is opgenomen in
het raadsvoorstel. De percelen zijn nader aangegeven op de bij ons voorstel behorende kaart en
lijst van aangewezen percelen. Ons voorstel van 4 maart 2008 treedt in werking een dag na
publicatie in de Staatscourant van 5 maart 2008, te weten op 6 maart 2008, en geldt voor een
termijn van acht weken.

Aanbiedingsplicht
Door ons voorstel tot aanwijzing van de percelen gelegen in de plangebieden 'Edah en omgeving'
en 'Gemeentehuis' als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de
Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de
eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het voorstel aangewezen gronden, wanneer zij
hun eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Bronckhorst te
koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Zienswijzen
Ter voorbereiding van het besluit van de raad, worden belanghebbenden in de gelegenheid
gesteld om schriftelijk en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen tegen ons voorstel.
Schriftelijk kunt u zienswijzen indienen van 6 t/m 19 maart 2008 bij de raad van de gemeente
Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Wilt u van de mogelijkheid gebruik maken om
zienswijzen mondeling naar voren te brengen, dan dient u zich uiterlijk op 19 maart 2008 aan te
melden bij de heer H. Wiltink van de gemeente, tel. (0575) 75 03 49.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na dagtekening van de publicatie in de
Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaarschrift
moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een
omschrijving van het voorstel waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar
(de motivering). Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van de gemeente
Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen ons voorstel, bestaat tevens de mogelijkheid om de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen te verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij
een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Inzage 
Het voorstel op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken
(de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale tekening van aangewezen percelen) liggen
vanaf 6 maart 2008 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Buiten onze openingstijden is inzage mogelijk na
telefonische afspraak met de heer H. Wiltink via bovenstaand telefoonnummer.

Wet voorkeursrecht gemeenten

De gemeenteraad stelde op 28 februari jl. het milieujaarprogramma 2008 vast. Het doel van het
programma is om praktisch en gestructureerd uitvoering te geven aan het milieubeleid. Het
programma geeft inzicht in de activiteiten op het gebied van milieu voor het komende jaar.

Inzage
Het milieujaarprogramma ligt van 13 maart t/m 23 april 2008, gedurende de openingstijden van
het gemeentekantoor voor een ieder ter inzage bij afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having. Tegen betaling van de kosten kunt u een kopie krijgen.

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de heer E. Mol, tel. (0575) 75 03 13.

Milieujaarprogramma 2008

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

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



In het gemeentehuis werden de vele
genodigden ontvangen. Burgemeester
Henk Aalderink heette iedereen wel-
kom en in het bijzonder eregast Riek
Schagen (94), bekend als Saartje van
de tv-serie Swiebertje. Burgemeester
Aalderink ging in zijn welkomstwoord
terug hoe het paardentoerisme in
Bronckhorst vorm heeft gekregen. In
2006 is het TROB (Toeristisch Recrea-
tief Overleg Bronckhorst) op initiatief
van de gemeente Bronckhorst gestart.
De doelstelling van het TROB is
Bronckhorst op de kaart te zetten door
toeristische parels te rijgen en evene-
menten te organiseren met een lande-
lijke uitstraling. Hieruit is onder ande-
re een werkgroep ‘Paardentoerisme’
voort- gekomen. Deze werkgroep, be-
staande uit de gemeente, de VVV
Bronckhorst en enkele verenigingen
en ondernemers, heeft geconcludeerd
dat het paardentoerisme een forse im-
puls kan geven aan de totale toeristi-
sche omzet in Bronckhorst. 

WEBSITE 
Eregast Riek Schagen opende met on-
dersteuning van Rick Hulshof, direc-
teur van de VVV Bronckhorst, de web-
site van de VVV Bronckhorst:
www.vvvbronckhorst.nl Met het in ge-
bruik nemen van de site worden de
diensten voor het paardentoerisme de
komende tijd verder uitgebreid met
onder meer gedigitaliseerde routes.
“Op de nieuwe website vindt u ook
meer informatie over deze en andere
activiteiten”, zegt Hulshof. Vervolgens
citeerde hij een leuke anekdote uit de
brochure Bronckhorst & Paardentoe-
risme. ´Riepeerd`. Bie een peerd zit ut
gat, An de achterkante, onder de stat.
Moar laats zei d´r mien ene, en doar
had ik niet van trugge, Een riepeerd
hef ook regelmatig een konte op de
rugge. Hulshof kreeg daarmee de la-
chers op zijn hand. 

KOETSENTOCHT 
Voor het gemeentehuis stonden de
koetsen klaar waarmee de genodig-
den werden vervoerd naar het evene-
mententerrein De Hietmaat. Door de
regen was het niet écht uitnodigend
om plaats te nemen op de koets. Som-
mige passagiers kozen voor de huifkar
en zaten droog en knus bij elkaar. In
een gesloten formatie en onder escor-
te van de politie te paard en met voor-
op muziekvereniging Concordia, ging
de koetsentocht door het dorp naar
het terrein aan de Zelhemseweg. 

RASSENSHOW 
Bij aankomst op het evenemententer-
rein was het droog en zonnig. De aan-
spanningen reden het middenterrein
op en werden gepresenteerd aan het
vele publiek. Speaker Frits van het

Groenewoud, paardenverslaggever bij
NOS-Studio Sport gaf toelichting over
al het moois wat er was te zien aan
koetsen en paarden. Hierna werd de
ring vrijgemaakt voor de presentatie
van de rijverenigingen en ponyclubs
die Bronckhorst rijk is. Aansluitend
kwamen de bijna dertig paardenras-
sen en begeleiders in de ring. De ras-
senshow gaf een mooi beeld van ver-
schillende typen paarden. Tweede Ka-
merlid en oud defensie-minister Henk
Kamp (VVD) genoot zichtbaar van de
show. “Geweldig dat deze paardenras-
sen hier in Bronckhorst zijn. Ik ken
wel enkele rassen, maar niet alle-
maal”, bekende hij aan de presentator.
Het Gelders paard was hem wel be-
kend. Vrij recent heeft dit type paard
nog de aandacht gehad van de lande-
lijke politiek. 

BROCHURE BRONCKHORST &
PAARDENTOERISME 
Het eerste exemplaar van de brochure
Bronckhorst & Paardentoerisme werd
overhandigd aan drs. Annelies van der
Kolk, gedeputeerde Recreatie en Toe-
risme van de provincie Gelderland. Zij
kreeg de brochure uit handen van
Hans Krabbenborg van de bekende re-
gionale feestband Kas Bendjen, die op
een trekpaard kwam aangereden. Op
een ludieke manier en op zijn eigen
wijze overhandigde Krabbenborg de
eerste brochure aan mevrouw Van der
Kolk. “Ik ben trots dat ik hier mag zijn.
De brochure is een mooi samenspel
van paardentoerisme”, zei de gedepu-
teerde bij het in ontvangst nemen van
de nieuwe uitgave. 
De prachtig in kleurgedrukte brochu-
re Bronckhorst & Paardentoerisme, is
tot stand gekomen door een samen-
werkingsverband van de gemeente,
VVV Bronckhorst, enkele verenigingen
en ondernemers. De kleurrijke bro-
chure geeft een volledig overzicht van
alles wat Bronckhorst de paardenlief-
hebber, de toerist, de inwoners en de
regio op paardengebied te bieden
heeft. Met deze nieuwe brochure
wordt ook een eerste aanzet gegeven
voor een verdere samenwerking in de
Achterhoek en het omliggende grens-
gebied de Veluwe, Salland, Twente en
Kreis Borken. De brochure bevat onder
meer een volledig overzicht van alle
faciliteiten op dit gebied zoals over-
nachtingadressen voor paard en
mens, paardenstallingen en maneges
en handelstallen. Maar ook verhuur-
bedrijven, pleisterplaatsen, toeleve-
rende bedrijven, hoefsmeden en die-
renartsen, paardensportverenigingen,
hengstenhouders en fokkerijen. Ver-
der staat er een overzicht in met rou-
tes en toeristische parels, een evene-
mentenkalender en arrangementen
voor 2008. 

TOPDEMONSTRATIE VAN 
TOPAMAZONE 
De dressuurdemonstratie van de twee-
voudig Olympisch dressuurkampioe-
ne Anky van Grunsven, was het hoog-
tepunt van het feestelijk programma.
De Nederlands beste amazone ooit,
gaf een perfecte demonstratie en zorg-
de zelf voor commentaar met een mi-
crofoontje tijdens het rijden. Daarmee
kreeg het publiek een goed inzicht
wat er allemaal bij komt kijken bij
dressuur rijden. “Kijk, nou doe ik dit.
Zie je, het is heel gemakkelijk”, klonk
het over het terrein. Onder applaus be-
gon ze aan een andere oefening. “Ik
ben toevallig goed, maar het belang-
rijkste is dat je plezier in het rijden
hebt. Dat heb ik zelf ook”, herhaalde
ze vaak. Het enthousiasme van de to-
pamazone was niet te temperen. An-
ky: “Nou moet ik oppassen dat hij da-
delijk niet gaat struikelen. Ik ga een
beetje schakelen met het ritme en iets
meer galopperen”, ging ze verder.
“Maar let op, nu ga ik naar een werk-
pirouette toe. Een pirouette is best wel
een zware oefening. Dat zie je als ik
hem dadelijk klein maak. Het paard
moet ritme en sprong houden en de
achterbenen moeten in een zo klein
mogelijke cirkel blijven galopperen.
Ook moet hij nu zijn eigen balans zien
te vinden. Dat valt niet mee, want ik zit

er ook nog op”, zegt ze cynisch met
haar bekende Brabants accent. “Je ziet
nu heel mooi dat de voorkant vanzelf
een beetje omhoog komt, anders kan
hij die pirouette niet zo mooi maken”.
Onder luid applaus verlaat de topama-
zone de ring. Bij de paardentrailer was
al een menigte verzameld voor een
handtekening. Anky nam er alle tijd
voor om jong en oud een krabbel te ge-
ven.

PUBLIEK EN ORGANISATIE
GENIETEN
Organisatielid Anton van Ingen, kijkt
met bewondering naar de demonstra-
tie van de amazone. Hij geniet evenals
het publiek. “Jazeker!”, zegt hij, als
hem om een reactie wordt gevraagd.
“Het is zeker het hoogtepunt van het
programma. Het zonnetje is er en er is
redelijk veel publiek rondom de ring.
Wat dat betreft ben ik blij dat we de
beslissing hebben genomen om het
door te laten gaan”. Bij slecht weer zou
uitgeweken worden naar een binnen-
accommodatie. “Maar gelukkig is het
droog en de zon schijnt zelfs”, zegt hij
opgelucht. “Anders hadden we veel
mensen moeten teleurstellen. Zoveel
mensen die hier nu zijn kun je in een
manege niet kwijt”. Van Ingen vindt
dit een mooie dag als start van het
paardenseizoen. “Je ziet dat er veel en-
thousiasme voor paarden is in Bronck-
horst. Mijn complimenten aan al die
mensen uit Bronckhorst die met hun
paarden hier zijn gekomen, ondanks
de weersomstandigheden met wind
en in de morgen regen”. 
Iets verderop staat Rick Hulshof ook te
genieten van het hoogtepunt van de
middag, de demonstratie van de topa-
mazone. “Prachtig hoor!”, is de eerste

reactie van de directeur van VVV
Bronckhorst. “Maar onze piek, zeg
maar het hoogtepunt, was eigenlijk
twee weken geleden. Toen moesten we
de spullen aanleveren bij de drukker”,
verwijst Hulshof naar de brochure die
even daarvoor ten doop is gehouden.
De brochure is te verkrijgen bij de VVV-
winkel en de agentschappen in de ge-
meente Bronckhorst. 

ANKY VAN GRUNSVEN
“Ik ben overal in Nederland geweest,
maar dit is de eerste keer dat ik hier
ben”, zegt Anky van Grunsven na de
demonstratie. Zelf had ze ook een vol-
daan gevoel over haar clinic. “Ja!”, zegt
ze spontaan. “Ik was wel blij. Ondanks
de slechte weersvoorspelling viel het
mee. Het zonnetje scheen, maar het
waaide wel een beetje hard. Verder
was het prima en er was veel publiek”,
is haar eerste reactie. Van Grunsven
had haar beste paarden in haar woon-
plaats Erp gelaten. Clinic’s en demon-
straties doet zij nooit met een van
haar toppaarden. Die gebruikt ze al-
leen voor wedstrijden. “Zoals vanmid-
dag, dat zijn heel andere dingen waar
tegelijk uitleg bij gegeven wordt. Het
paard wat ik vandaag bij me had loopt
ook wel wedstrijden, maar op een la-
ger niveau”, legt ze uit. 

PLEZIER IN RIJDEN
Van Grunsven heeft in haar carrière
veel titels behaald. Maar hoeveel dat
weet ze zelf ook niet. “Ik heb geen
idee. Eerlijk niet!”, zegt ze enigszins
met een blik van verontwaardiging.
En na een korte stilte, “die titels zijn
natuurlijk best leuk maar ik vind voor-
al het rijden heel erg leuk. Ik ben heel
blij als ik zo’n titel win, alleen dat tel-
len heb ik niet zo. Ik ben niet zo wis-
kundig aangelegd”, grapt ze. De lief-
hebberij voor paarden is voor Anky het
belangrijkste. Zij vindt dan ook dat ie-
dereen die met paarden werkt, dat
voor zijn plezier moet doen. “Dan

maakt het niet zoveel uit op wat voor
niveau of wat je met je paard doet. Als
je er maar plezier in hebt. Datzelfde
geldt ook voor mij”, zegt ze nadrukke-
lijk. 

LEVEN VOOR PAARDEN
Zoals heel veel kleine jongens en meis-
jes, is ook Anky met ene pony begon-
nen. Zij is geboren in Erp. In het Bra-
bantse land woont ze ook nu nog. Had
je toen wel tijd om carnaval te vieren?
“Ja hoor!”, zegt ze resoluut. “Ik heb
heel veel carnaval gevierd, maar ik
ben het later ontgroeit”. Bijna heel
haar leven staat in het teken van paar-
den. Inmiddels heeft zij twee kinde-
ren. Het leven met en voor paarden is
voor haar niet veel anders geworden.
“Het is alleen nog veel leuker gewor-
den en de tijd wordt anders ingedeeld.
Ik vind kinderen écht geweldig”. 

OLYMPISCHE SPELEN
Dit jaar zijn de Olympische Spelen in
China. Van Grunsven weet nog niet of
ze over vier jaar, in 2010 in Londen,
mee doet aan de Spelen. “Dat ligt heel
erg aan de paarden die ik dan heb. Op
dit moment heb ik Salinero. Het
wordt voor hem zijn tweede Olympia-
de, maar ik denk ook de laatste omdat
hij voor de Spelen in Londen achttien
is en dan is het voor hem mooi ge-
weest. Nu is hij veertien jaar en eigen-
lijk is zijn leeftijd nu precies goed. We
gaan eerst deze Olympische Spelen
doen en dan zien we wel verder”. 
Vanwege de schending van de men-
senrechten in China, laait de discussie
weer op of Nederlandse sporters wel of
niet mee moeten doen aan de Spelen.
Uitgangspunt daarbij is, dat de keus
ligt bij de individuele sporter zelf. Zij
hebben daarin hun eigen verantwoor-
delijkheid. Anke van Grunsven: “Ik
heb er zeker over nagedacht. In mijn
beleving is het heel goed dat de Olym-
pische Spelen in China zijn. Want ik
denk, dat China zich ook realiseert
dat dingen anders moeten. Ik denk
ook niet dat je zo’n proces kunt ver-
snellen of dwingen. Ik heb er een posi-
tief gevoel bij. Ik ben absoluut niet
voor een boycot of om niet te gaan. Ik
vind wel dat we allemaal bewust moe-
ten zijn van wat er speelt. Ik heb er ei-
genlijk ook een beetje een hekel aan
dat mensen er nú over beginnen. Het
speelt al heel lang. Ik vind het dan ook
heel raar, nu de Olympische Spelen be-
ginnen, wij als sporters de verantwoor-
delijkheid moeten nemen. Alle men-
sen moeten die verantwoording ne-
men. Dan zouden we ook de hele eco-
nomie moeten aanpakken. En ik vind
het ook raar, nu de Olympische Spelen
er zijn iedereen daar over begint. Dat
is toch allang zo”, zegt Van Grunsven. 
Mensen hebben een hoge verwach-
ting. Anky zal wel voor de derde keer
goud pakken, is vaak de gedachten
van de mensen. Legt dat een extra
druk op je? “Nee!”, ik rij voor mijn ple-
zier. Ik doe het zo goed als ik kan en ik
zie dan wel in China welke medaille
het wordt”, zegt de topamazone relati-
verend.

Brochure Bronckhorst & Paardentoerisme aanzet voor regionale samenwerking

Plezier in het rijden is voor Anky van Grunsven het belangrijkste

Anky van Grunsven was vorige week zaterdag de publiekstrekker tijdens
de presentatie van de brochure Bronckhorst & Paardentoerisme. De twee-
voudig Olympisch dressuurkampioene gaf op het evenemententerrein De
Hietmaat in Hengelo een perfecte dressuurdemonstratie. De topamazone
uit Erp, die dit jaar weer voor goud gaat tijdens de Olympische Spelen in
China, was niet met een van haar toppaarden in Hengelo. “Voor demon-
straties doe ik dat nooit”, zei de amazone na afloop.



VORDEN
Uitslagen zaterdag 8 maart: 
Keijenburgse Boys A1D-Vorden A1 7-3.
SDOUC B1-Vorden B1 0-1. Lochem SP
B2-Vorden B2 9-0. Vorden C1-Groessen
C1 5-1. Vorden C2-FC Zutphen C4 2-0.
Vorden D1-Keijenburg. Boys D1 8-1.
DZC'68 D3-Vorden D2 3-6. Vorden D3-
Brummen D3 4-1. DZC'68 D7M-Vorden
D4 1-4. Gazelle Nieuwland E3-Vorden
E2 2-0. Pax E3-Vorden E3 7-2. Warns-
veldse Boys E5-Vorden E4 3-1. Vorden
F1-DZC'68 F3 1-2. SBC'05 F2-Vorden F2
1-4. Vorden F3-Harfsen F2 9-0. Vorden
F4-Brummen F6 5-2. Vorden F5-Pax F5
1-2. Vorden F6-Pax F6 0-5. Vorden F7-
Kilder 0-16.

Zondag 9 maart:
VIOD 1-Vorden 1 1-1. Doetinchem 2-
Vorden 2 2-1. Ruurlo 4-Vorden 3 3-1.
Vorden 4-Haaksbergen 3 4-3. Vorden 5-
Pax 8 7-1.

Programma:
Zaterdag 15 maart:
Vorden A1-VVG '25 A1. Vorden A2-Zelos
A2. Vorden B1-Go Ahead D. B1. Vorden
B2-Helios B3. Zeddam C2-Vorden C2.
Ruurlo D1-Vorden D1. Vorden D2-FC
Zutphen D3. Be Quick Z. D1-Vorden
D3. Vorden D4-DZC '68 D6. Vorden E1-
Gazelle Nieuwland E1. Vorden E2-SBC
'05 E1. Vorden E3-FC Zutphen E8. FC
Zutphen E4-Vorden E4. Halle E3-Vor-
den E5. Concordia-W F1-Vorden F1.
Vorden F2-Brummen F7. Warnsveldse
Boys F7-Vorden F3. Keijenburg. Boys F3-
Vorden F4. Warnsveldse Boys F11-Vor-
den F5. Ratti F2-Vorden F6. Angerlo
Vooruit F3-Vorden F7.

Zondag 16 maart: 
Vorden 1-Brummen 1. Vorden 2-WVC
4. Vorden 3-HSC'21/Brein 4. Lochuizen
2-Vorden 4. Loenermark 9-Vorden 5.

Vo e t b a l

Met name in de leeftijdscategorie 65-
74 jaar is het verschil groot (130 vrou-
wen en 86 mannen). Wat betreft de al-
leenstaanden ook hier een opmerke-
lijk verschil tussen de vrouwen en de
mannen te weten 65 mannen en 132
vrouwen ! De acht reguliere bijeen-
komsten die de afdeling vorig jaar
hield, werden door in totaal 422 perso-
nen bezocht. Voor de rijbewijskeuring
voor 70 plussers zijn , de regio meege-

rekend, 354 personen gekeurd. Weke-
lijks doen ongeveer 30 personen aan
het klootschieten mee. Ook voor de
fietstochten bestond vorig jaar een
goede belangstelling. In 2007 is men
ook gestart met het organiseren van
wandelingen. Voor 2008 hoopt de or-
ganisatie op meer deelnemers. De
hulp die de Anbo biedt om de leden bij
belastingzaken gratis te adviseren,
blijkt een schot in de roos. Die hulp
heeft ertoe geleid dat de 44 cliënten
die er gebruik van hebben gemaakt sa-
men 32.663 aan teveel betaalde belas-
tinggelden hebben terug ontvangen!.
ANBO Vorden wordt in het Senioren-
convent gemeente Bronckhorst verte-
genwoordigd door de heer C.v.d. Pol.

ANBO Vorden
nog steeds groeiende
De ANBO – afdeling Vorden is nog
steeds groeiende. De ‘teller’ staat
thans op 459 leden. De vrouwen
(264) zijn in de meerderheid.
De vereniging telt 195 mannelijke
leden.

Bij het begin op het NK had hij wat
moeite met het biljart, maar later
ging het beter. Op zaterdag behaalde
Kay drie overwinningen en leed één
nederlaag. Dit resulteerde in een twee-
de plaats in de tussenstand. Alle deel-
nemers moesten tachtig caramboles
maken. Zondag begon het Hengelose
biljarttalent moeizaam, maar herstel-

de zich prima. Na vijftien beurten had
Kay zeventien caramboles. Door in vijf
beurten 63 caramboles te maken trok
hij de partij naar zich toe. De tweede
wedstrijd op de zondag werd nipt ver-
loren. De laatste partij verloor Kay van
Guido Kauffeld uit Horst die Neder-
lands kampioen werd. Door een even
aantal punten, maar een iets slechter

gemiddelde eindigde Kay Arends als
derde en pakte daarmee de bronzen
medaille.

Het NK werd gehouden in een sfeervol-
le dorpshuis. Kay werd ondersteund
door veel supporters uit Hengelo en
Doetinchem en dat vond de jeugdige
biljarter erg leuk. Hij overnachtte het
weekend in Elburg met familie, sup-
porters, vriendjes, trainer Hans Maas-
sen en zijn vrouw Thea, Kay’s broer Lu-
ke en mama en papa.

Kay Arends (13) is in Biddinghuizen derde geworden bij het Nederlands
kampioenschap libre 3e klasse jeugd. De jeugdige biljarter uit Hengelo is
sinds twee jaar lid van biljartvereniging De Veemarkt uit Doetinchem.

Kay Arends werd derde op het NK libre jeugd.
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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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laatt uww drukwerk
onzee zorgg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

Kay Arends derde bij NK libre jeugd

Het is tijd voor de Rabobank.
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Dhr. Poorterman heeft in al die jaren
veel betekend voor de vereniging ook
in gewest Oost en op internationaal
gebied heeft hij zich verdienstelijk ge-
maakt voor de touwtreksport.

In februari is hij onder ander nog mee
geweest naar de WK indoor in Italië

als begeleiding van de nationale
teams, velen zullen hem missen als
het gezicht van ttv Treklust. Maar dhr.
Poorterman blijft lid van de vereni-
ging en men kan altijd nog een beroep
op hem doen. Hij is nog steeds betrok-
ken bij de vereniging en blijft o.a. kan-
tine-diensten draaien en zich verdien-
stelijk maken bij het komende toer-
nooi wat de vereniging houdt op 27
april op de accommodatie aan het
Poppink in Warnsveld.
Op de foto ontvangt voorzitter Poorter-
man (rechts) uit handen van de secre-
taris Jan Willem Bosman (links) een
voorzittershamer met inscriptie.

Afscheid voorzitter van
Touwtrekvereniging Treklust

Jan Poorterman een van de oprich-
ters, 48 jaar terug, van touwtrekver-
eniging Treklust heeft in februari
op de jaarvergadering na 37 jaar af-
scheid genomen  als voorzitter van
de vereniging, hij was aftredend en
niet herkiesbaar.

V.l.n.r.: Dhr. Bosman en dhr. Poorteman.

Het is alweer voor het veertiende jaar
dat bij het ochtendgloren op Stille Za-
terdag deze bijzondere viering van
meditatie rond de grafrust van Chris-
tus in deze kerk plaatsvindt.

Tussen de Nocturnen, Antifonen en
Responsoria hebben de Klaagzangen
of Lamentaties van Jeremia en de Psal-
men een belangrijke plaats in deze li-
turgie welke aan het slot in de Lauden
eindigt met de prachtige Filippenzen-
hymne van Paulus: Christus factus est.

De Metten op Paaszaterdag beginnen
om 7.00 uur en 9.15 uur gevolgd door

Metten en Lauden
In de vroege morgenuren van Paas-
zaterdag verzorgt het Interker-
kelijk Gregoriaans Getijdenkoor
St. Jan in de verstilde ruimte van
deze prachtig gerestaureerde kerk
(de St. Janskerk te Zutphen) de Met-
ten en Lauden, twee gedeelten uit
het Kerkelijk Getijdengebed, als
voorbereiding op het Hoogfeest
van Pasen.

de Lauden. Er zijn duidelijke tekst-
boekjes met vertalingen beschikbaar,
zodat het geheel goed gevolgd kan
worden. 

Bezoekers kunnen tussen de Metten
en lauden tegen een vergoeding in het
nabij gelegen Parochiecentrum deel-
nemen aan een feestelijk Paasontbijt
met het koor. Opgave hiervoor uiter-
lijk woensdag 19 maart via telefoon
0575-517773. 

De Gregoriaanse Getijdenvieringen in
de Goede Week openen op Palmzon-
dag met de Vespers om 17.00 uur en
worden op Paaszondag afgesloten met
de plechtige Vespers om 17.00 uur.

Dat de meditatieve waarde van het
Gregoriaans en de rustmakende stem-
ming veel mensen in deze tijd op-
nieuw aanspreekt moge blijken uit de
alsmaar groeiende belangstelling. Bij-
na 600 bezoekers bezochten de Vesper-
vieringen tijdens de laatste Advents-
zondagen.

Met nog drie op hoog niveau spelende
zussen en ouders die ook met grote re-
gelmaat op de baan te vinden zijn is
tennis min of meer beeldbepalend
voor het leefpatroon. De inmiddels 18-
jarige Martine is bij VTP op zevenjari-
ge leeftijd begonnen met tennislessen
van de toenmalige tennisleraar Puck
ten Doop.
Na één jaar werden de lessen al uitge-
breid met training van de KNLTB in
Lichtenvoorde, met na verloop van tijd
verdere uitbreidingen met conditie-
training op Papendal in Arnhem en
bondstrainingen in Apeldoorn. Het
bleek dat tennis voor haar dermate
veel betekende dat zij het kon opbren-
gen daarnaast ook privé trainingen te
ondergaan in Lichtenvoorde. Vervol-
gens werd haar geadviseerd trainin-
gen te gaan volgen in Doesburg, Gen-
dringen en Zevenaar. Het betekende
veel gereis, ook voor de ouders, maar
dat hadden ze er graag voor over.

Martine begon successen te boeken bij
het jeugdtennis in de K5 en wist via
het puntensysteem stap voor stap door
te stoten naar de K2. Uiteindelijk wist
ze bij deze landelijke klasse de elfde
plaats te bereiken. Toch ging ze in de-
ze klasse niet verder; o.a. de reistijden
en de erg kritische sfeer zorgden er-
voor dat ze erg veel moeite had de juis-
te motivatie te vinden.

Op jonge leeftijd  zocht ze haar eigen
weg en ging A-toernooien spelen,
waarvoor ze zich in het begin alleen
via kwalificaties kon plaatsen. Vaak
ging dat kwalificeren gepaard met
eerst drie rondes overleven. Momen-
teel bezet ze de 68e plaats op de natio-
nale ranglijst en dat betekent voor
haar rechtstreekse toelating tot de A-
toernooien. Hoewel haar omgeving
haar hoger inschat is haar eigen doel-
stelling bij de nationale top-40 te ko-
men. Martine: "je speelt dan op een ni-

veau waar iedereen van iedereen kan
winnen, omdat het daar vooral de de-
tails zijn die het verloop van een wed-
strijd bepalen".

Volgens moeder Ina speelt ze vooral
vanuit de baseline met een sterke
backhand en lukt het haar vaak een te-
genstander tactisch uit te spelen. Mar-
tine zelf denkt daar niet zo bij na, vol-
gens haar gaat ze vooral af op haar in-
tultie.

Hoewel ze al eens in Bulgarije en De-
nemarken speelde zijn er geen plan-
nen deel te nemen aan buitenlandse
toernooien. De hoge kosten die daar
mee gemoeid gaan vormen een belem-
mering. Een uitzondering hierop is de
trip naar Spanje (Malaga) die ze eind
maart gaat maken voor een trainings-
week en waar ze heel erg naar uitkijkt.
Haar idool bij de vrouwelijke tennis-
sers is Ana Ivanovic en bij de heren Ro-
ger Federer. Momenteel traint Martine
vijf maal per week in Apeldoorn bij de
zeer gedreven trainer Jörgen ten Ho-
ven en eenmaal per week bij de beken-
de tennisschool van Henk van Hulst in
Valkenswaard, waarbij ze dan ook een
nacht per week bij een gastgezin zal
slapen.

Vol trots vertelt vader Martie dat Mar-
tine nog onlangs topspeelster Daniëlle
Harmsen uitstekend partij had gege-
ven en in feite zelfs had moeten win-
nen, maar waren volgens hem de ze-
nuwen haar de baas. Volgens hem zou
ze inmiddels al beduidend hoger heb-
ben gestaan als ze twee jaar geleden
niet zou zijn geconfronteerd met de
ziekte van Pfeiffer, waarvan het her-
stel zeker 11/2 jaar in beslag nam en die
ze volgens haar vader nog steeds niet
volledig te boven is. 'Al met al', zegt va-
der Martie, 'moeten we voor het ten-
nissen erg veel over hebben als je re-
kent dat we alleen hiervoor al meer
dan 30.000 km per jaar rijden'.

Martine is nog altijd actief binnen de
tennisclub VTP als lid van de jeugd-
commissie. Ook speelt ze regelmatig,
meestal op zondag, een partijtje ten-
nis op de accommodatie van VTP.

Naast het tennis volgt ze een opleiding
bij het CIOS in  Arnhem voor sportleid-
ster. Ze heeft daar als keuzevak 'senio-
rensport' gekozen, omdat ze zoals ze
zelf zegt graag met oudere mensen
werkt. Uiteindelijk wil ze graag toe
naar een carrière als tennislerares.

Martine Dijkman op weg naar de top

Bij de vordense tennisclub VTP kijkt men vol trots naar de prestaties van
Martine Dijkman, die hard op weg is zich naar de nationale tennistop te
slaan. Dat Martine, nog altijd thuis wonend bij haar ouders in de landelij-
ke omgeving van 'De Wildenborch', aan tennis zou gaan doen was niet zo
verwonderlijk. Binnen het gezin waar Martine onderdeel van uitmaakt,
draait erg veel, zo niet alles om tennis.

Zeker het gedeelte rond het landhuis
kent een weergaloos mooi en vooral
ook rustig landschap, waar de be-
roemde Achterhoekse kleinschalig-
heid volop tot zijn recht komt. 

Logisch dan ook dat dit terrein jaar-
lijks met een bezoek vereerd wordt.
Voor dit jaar zal dat gebeuren op zon-
dagmiddag 16 maart a.s., waarbij we
wellicht kunnen spreken van een len-
tewandeling.

Buiten het fraaie landschap komen er
enkele soorten zeldzame planten voor,
waarvan de schaafstro tijdens ons be-
zoek te zien zal zijn. Deze soort van
paardestaart werd in het verleden

door de boeren (boerinnen) gebruikt
om o.a. de klompen te schuren. De
adel en goed gesitueerden gebruikten
het schaafstro om de nagels te vijlen.
Buiten leuke planten kent de Kiefts-
kamp -dankzij zijn relatieve rust- een
uitbundig dierenleven, met diverse
soorten spechten, haviken, sperwers
en natuurlijk ook buizerden. Deze
laatste soort zal ongetwijfeld zijn kla-
gelijk gemiauw laten horen.

Natuurliefhebbers wordt aangeraden
deze wandeling mee te maken. Start is
om 14.00 uur bij de oprit naar het huis
langs de Lindeseweg.

T.b.v. natuur- en landschapsbehoud
wordt aan de deelnemers een beschei-
den bijdrage gevraagd. 

Een bijdrage heeft als positief effect
dat de groep veelal niet te groot wordt. 
Voor eventuele nadere infor kan men
terecht bij Job Teeuwen, Velhorst 1,
Lochem (0575 - 43 11 98, na 18.00 uur).

Wereld natuur fonds
Een ervaren natuurgids kent een
aantal natuurterreinen waarvoor
hij een voorliefde heeft. Een van
die terreinen betreft het fraaie
landgoed de Kieftskamp, dat gele-
gen is ten zuiden van Vorden ter
weerszijden van de weg naar Linde.

Ben je sportief, heb je tijd voor- en zin
in een uitdaging? De Steenderense
Gymnastiek Vereniging ( SGV) zoekt
met spoed nieuwe gediplomeerde lei-
ding ( lesgevers) om de activiteiten te
helpen realiseren. Voor de gymnas-
tieklessen aan de jongensgroepen op
maandag van 17.00- 19.00 uur wordt
een enthousiaste lesgever gezocht. De-
ze vacature staat open vanaf septem-
ber 2008, of zovel eerder als mogelijk. 
Daarnaast wordt voor de aerobicles-
sen op woensdag van 17.30 - 19.30 uur
een aerobic-instructeur ( m/v) gezocht
die beschikbaar is vanaf 1 april 2008.
Onze vereniging is zeer gelnteresseerd

in alle aanbiedingen die ons kunnen
helpen onze lessen doorgang te laten
vinden! Meer informatie over de SGV
is te vinden op onze website www.sgv-
gym.nl; voor reacties bel met Sjaak de
Wit (tel: 0575- 452357) of Marijke Mel-
sert (tel: 06-1787 5504). Bij hen is ook
informatie over de vervolgprocedure,
de vergoedingen etc. te verkrijgen.
Naast deze zoektocht naar leiding
heeft het bestuur van de SGV drin-
gend behoefte aan nieuwe bestuursle-
den; met name de rollen van het secre-
tariaat en contactpersoon voor de lei-
ding zijn niet ingevuld. Gelnteresseer-
den in een rol in dit leuke bestuur
kunnen voor informatie ook terecht
bij de hierboven genoemde personen.
Een paar maanden "op proef mee-
draaien" is altijd mogelijk!

Steenderense Gymnastiek
Vereniging
Steenderense Gymnastiek Vereni-
ging in Steenderen zoekt nieuwe
leiding!

Goede resultaten RTV renners in
voorjaarswedstrijden

De eerste trainingswedstrijden voor
het nieuwe wielerseizoen zijn weer
verreden. In deze wedstrijden laten al
verschillende renners zien dat ze goed
in vorm zijn en er een mooi seizoen
van willen maken. Junior Joost Be-
rendsen vorige week in Doetinchem
tweede. Afgelopen zaterdag evenaarde
hij deze plek in een trainingswedstrijd
in Deventer.
Bij de Elite werd Jan Weevers vorige
week in Doetinchem derde. Rudi Pe-
ters behaalde hier bij de masters een
11e plek. Rens te Stroet behaalde afge-
lopen zondag in een trainingswed-
strijd op Papendal zijn eerste overwin-
ning van het seizoen.

W i e l e r s p o r t

Sporthal 't Jebbink in Vorden is zon-
dag 16 maart van 10.00 tot 16.00 uur
weer het toneel van een vlooienmarkt-
crea-antiekmarkt. Bezoekers hebben
de keuze uit een uitgebreide collectie
tweedehands producten varieerend
van boeken tot speelgoed tot huishou-
delijke artikelen. 

Ook diverse antieke artikelen uit
grootmoeders tijd worden te koop
aangeboden. Het adres is Jebbink 13.
Voor inlichtingen zie advertentie el-
ders in dit blad.

Vlooienmarkt

De band Jajem Rockaholics komt uit
Hummelo & Keppel en werd opgericht
in 2001. Zoals de naam al doet vermoe-
den speelt de band rockmuziek van de
bovenste plank met repertoire van on-
der andere Herman Brood, Guns 'n Ro-
ses en The Blues Brothers. De band

heeft in de loop van de jaren een aar-
dige live-reputatie opgebouwd en
speelde verschillende keren in het
voorprogramma van Jovink. Vorig jaar
bracht de band een dvd uit met daar-
op het jubileumconcert dat op 27 mei
van dat jaar werd gegeven waar onder
andere rockgoden als Gorro en Paul
Kemper een rol als gastmuzikant ver-
vulden. Succes verzekerd dus!
website: www.jajem.com

Jajem in de Zwaan
De band JAJEM zal zaterdagavond
15 maart in Cafe de Zwaan te Hen-
gelo gld.



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

Na de toelichting over de oprichtings-
akte werden er handtekeningen op
het document gezet door notaris mr.
Roderik de Wilde van Notariskantoor
Tap-Tromp van Hoff uit Zutphen, Bart
van Rooij voorzitter van de nieuwe
stichting en secretaris Rinus Rabelink. 
Bart van Rooij vond het een “heuge-
lijk” moment voor de nieuwe stich-
ting, die breed wordt gedragen en een
onafhankelijke status heeft. “Het is
ook goed voor de buitenwacht. Het
werk voor de toekomst nemen we heel
serieus. Ik hoop dat de nieuwe stich-
ting tot in lengte van jaren mag be-
staan”.
Wethouder André Baars feliciteerde
het bestuur met de nieuwe stichting.
Hij was blij dat de stichting zich in wil
zetten om jaarlijks een ‘type’ monu-
ment in het zonnetje te zetten. “Als ge-
meente vinden we het belangrijk, dat
inwoners zich betrokken voelen met

cultuurhistorie. Inwoners zijn ook
best trots op het bezit dat zij hebben”.
Met het uitbrengen van een toost,
werd de nieuwe Stichting Open Monu-
mentendag veel succes toegewenst. 
De nieuwe stichting is breed samenge-
steld en heeft als hoofddoel om jaar-
lijks de Open Monumentendag te or-
ganiseren in de gemeente Bronck-
horst. Voorheen gebeurde dat ook
door een groep mensen, maar omdat
het nu een stichting met een rechts-
persoon is, is het los komen te staan
van de gemeente. 
“De gemeente Bronckhorst heeft er nu
eigenlijk geen bemoeienis meer mee.
Het is een op zichzelf staande stich-
ting”, zegt wethouder Baars die de
open dag voorheen in zijn portefeuille
had. “Maar daar waar mogelijk zullen
we de stichting ‘supporten’. Een van
de ambtenaren van monumenten is
ook op persoonlijke titel lid geworden

van het stichtingsbestuur”. 
De bestuursleden uit Bronckhorst zijn
allen nauw betrokken en hebben hun
eigen specifieke achtergrond. Sommi-
gen bezitten een monument en ande-
ren zijn vanuit hun beroep erbij be-
trokken. Maar er zit ook een archeo-
loog bij. Deze is in een andere gemeen-
te werkzaam als archeoloog, maar
woont in Bronckhorst en heeft op die
manier betrokkenheid met cultuur-
historie, in dit geval monumenten. 
De Stichting Open Monumentendag
organiseert eens per jaar een dag, dat
een aantal monumenten in de ge-
meente Bronckhorst toegankelijk zijn
voor burgers. “Elk jaar is er een be-
paald thema”, zegt Baars. “De ene keer
is het religieuserfgoed en de andere
keer het industrieelerfgoed. 
We hebben ook al woningen en pan-
den gehad”. Volgens wethouder Baars
is er voor de open dag altijd heel veel
belangstelling. “Er worden dan routes
uitgezet in de gemeente waar de be-
zoekers de monumenten kunnen be-
zoeken. Daar is altijd veel belang-
stelling voor”. 

Dit jaar wordt de Open Monumenten-
dag gehouden in september.

Organisatie Open Monumentendag
is een stichting

In de gemeente Bronckhorst wordt jaarlijks de Open Monumentendag ge-
houden. De organisatie van deze dag is in handen van een enthousiaste
groep inwoners van Bronckhorst in samenwerking met de gemeente. Vo-
rige week donderdag werd in het gemeentekantoor de oprichtingsakte
voor de nieuwe Stichting Open Monumentendag ondertekend. Daarmee
droeg wethouder André Baars namens de gemeente Bronckhorst de orga-
nisatie van de Open Monumentendag over aan de nieuwe stichting.

Rinus Rabelink (links), notaris mr. Roderik de Wilde (midden) en Bart van Rooij ondertekenen de oprichtingsakte van de Stichting Open
Monumentendag.

Gudrun Herb werkt sinds 2006/07 als
blokfluit - en dwarsfluitdocente aan
de muziekschool "De Triangel". Zij
brengt voor dit concert drie gerenom-
meerde musici mee die hun sporen
verdiend hebben in Nederland en ver
daar buiten.

De Amerikaan Vaughan Schlepp geeft
over de hele wereld concerten, lezin-
gen en masterclasses en maakte een
groot aantal radio, televisie en CD op-
names. Als solist speelde hij met orkes-
ten in Nederland, Australië en Ameri-
ka, in duoverband met artiesten als
o.a. Anner Bijlsma, Barbara Schlick,
Max van Egmond. 

De Duitse Stefanie Liedtke is een veel-
zijdige fagottiste, die zowel gespeciali-
seerd is in hedendaagse muziek als
oude muziek. Zij treedt regelmatig op
als soliste op festivals in binnen- en
buitenland. Zij maakt deel uit van het
Xenakis Ensemble, Insomnio en het
Wervelwind Ensemble. Liedtke is op-
richter van de twee kamermuziek en-
sembles Trio Kassandra en Palmós.

Baldrick Deerenberg geeft cursussen
en concerten in vele Europese landen,
Canada en Israël. Hij maakte radio, TV
en CD opnames met het Antwerps
Blokfluit Consort, het Orchester
C.Ph.E. Bach Berlin, het Huelgas En-
semble (Paul van Nevel), het Collegi-
um Vocale Gent (Van Herreweghe),
The Great Charm" (twee blokfluiten
en B.C.). Hij bouwt zijn eigen instru-
menten, uitgaande van historische
voorbeelden. Hij bracht vele nieuwe
composities in première.

Gudrun Herb speelde o.a. met het Hu-
elgasensemble (tournee VS), het Tölzer
Knabenchor (Italië), Collegium Vocale
Gent (Concertgebouw Amsterdam
met TV-opname). Zij maakte CD opna-
mes met Ensemble Bouzignac, The
Great Charm, Muziekinstrumenten-

museum Berlijn (originele instrumen-
ten).  Tijdens het concert worden twee
triosonate's van de grote meester Jo-
hann Sebastian Bach gespeeld. Deze
muziek is groots van idee en vormge-
ving, harmonisch en melodisch schit-
terend en virtuoos.  

Er wordt ook een sonate uitgevoerd
van de Engelse componist Henry Pur-
cell. Het eigenzinnige karakter van de
Engelsen, eilandbewoners als zij zijn,
heeft geleid tot een heel eigen muzi-
kale taal. 

Toch hebben zij veel overgenomen van
wat er op het vasteland gecreëerd
werd, maar telkens met behoud van
die behoefte aan iets bijzonders.  

Het ensemble neemt u ook mee naar
de 17e eeuw om met werken van Dario
Castello, Antonio Bertali en Johann
Stadlmayr van de klankrijkdom uit de-
ze vroegere periode te genieten. Een
suite van Georg Böhm voor clavecim-
bel solo en de fagotsonate van Giovan-
ni Antonio Bertoli completeren het
programma.  

Een rijke afwisseling van instrumen-
ten staat garant voor een veelkleurige
en levendige interpretatie van dit
mooie programma. Er wordt gespeeld
volgens de historische uitvoerings-
praktijk, met gebruik van instrumen-
ten die naar historische voorbeelden
gebouwd zijn.

Een eerste CD van het ensemble The
Great Charm werd om zijn levendige
speelwijze door de Belgische radio ge-
selecteerd als CD van de week. Sedert-
dien werkt het ensemble voorname-
lijk in België en Duitsland. 

Met Gudrun Herb, blokfluiten Bal-
drick Deerenberg, blokfluiten Stefa-
nie Liedtke, Barokfagot Vaughan
Schlepp, klavecimbel. Locatie: Dorps-
kerk, Kerkplein Ruurlo. Aanvang:
20.30 uur -21.45 uur 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Alex,
schoenmode, Dorpsstraat 21 te Ruur-
lo. Bij Groot Jebbink, bloemenwinkel,
Dorpsstraat 57 te Ruurlo en via kunst-
kring-ruurlo@hetnet.nl Zie ook websi-
te www.kunstkringruurlo.nl

Barok ensemble 
The Great Charm in Ruurlo
Op 21 maart vindt in de Dorpskerk
te Ruurlo een concert plaats met
het barokensemble "The Great
Charm". De musici zijn: Gudrun
Herb en Baldrick Deerenberg,
blokfluiten, Stefanie Liedtke, ba-
rokfagot en Vaughan Schlepp, cla-
vecimbel.

Profile Bleumink heeft voor u een
fietstocht uitgezet, zodat u de unieke
rijeigenschappen van E bikes kunt er-
varen, rustig genietend van de mooie
omgeving tussen Vorden en Zutphen.
Zo kunt u bijvoorbeeld opstappen in
Vorden om daar te vertrekken op b.v.
de Sparta Ion en deze fiets vervolgens
bij hun winkel in Zutphen om te rui-
len voor de elektrische Avancer Com-
fort met zijn zeer scherpe prijs.

U kunt dan weloverwogen een keuze
maken welke fiets het meest bij u past.
U kunt niet alleen de fiets testen, ook
geven wij u de mogelijkheid om het
cholesterol en glucose te laten chec-
ken. Een verpleegkundige aangesloten
bij Care for Human is bij ons in de win-
kel aanwezig om de cholesterol- en
glucosemetingen uit te voeren. 

Zij geeft u tevens adviezen en tips. Blij-
ven bewegen is enorm belangrijk, voor
behoud en verbeteren van u gezond-
heid.  Uiteraard krijgt u ook hierover
uitleg en advies. In de winkel in Vor-
den zal de cholesterol- glucose meting
plaatsvinden tussen 10.00 en 13.00
uur. In Zutphen zal dit zijn van 13:30
tot 16:30 uur.

BEWEGEN!!!
Bewegen is enorm belangrijk voor het

behoud en verbeteren van de gezond-
heid. De Nederlandse norm voor ge-
zond bewegen is vijf keer per week 30
minuten matig tot intensief bewegen. 
Veel welvaartsziekten zijn een gevolg
van te weinig bewegen en te veel of
verkeerd eten.

Het kan natuurlijk zijn dat er redenen
zijn dat u minder kunt bewegen. Deze
kunnen velerlei zijn. De elektrische
fiets geeft de mogelijkheid om toch in
beweging te blijven ook als dit moeilij-
ker gaat. Een stevige wind is nu geen
reden meer om de fiets te laten staan.

ALTIJD DE WIND IN JE RUG!
Wie eenmaal op een elektrische fiets
heeft gezeten, wil nooit meer anders!
In feite is het een gewone fiets waar je
zelf nog mee moet trappen. De motor
zorgt voor een aangename traponder-
steuning en hoeveel traphulp je krijgt,
stel je zelf in. Door dit extra duwtje op
de pedalen, lijkt het alsof je voortdu-
rend de wind in je rug hebt! 

Zo de mogelijkheid om toch te blijven
bewegen. Tegenwoordig is er veel aan-
bod in elektrische fietsen en is het ver-
schil met een gewone fiets bijna niet
meer te zien. De motor en de accu zijn
een stuk compacter en eleganter ver-
werkt in de fiets. Kom zelf kijken tij-
dens onze demonstratie dag. Test zelf
uit hoe heerlijk fietsen is met trapon-
dersteuning en kom naar Profile Bleu-
mink'de Fietsspecialist' om een proef-
rit te maken op de Elektrische fiets.

Gratis E-bikes testen
Gezondheid komt niet vanzelf!
Test op zaterdag 15 Maart gratis
verschillende merken elektrische
fietsen en ervaar zelf welke het
beste bij u past!

We hebben allemaal een gezellig le-
ven, een verjaardag, feestje noem maar
op. Er is altijd wel iets te doen of iets te
vieren..Blijft u het uitstellen dan ge-
beurd er nooit wat.  Een gezond leven
is gezond eten, gezond eten is een ma-
nier van leven. Met uitstellen gebeurd
er helemaal niets, dus nu beginnen. De
EGA eetwijze is al meer dan 25 jaar een
begrip als het om gezonde voeding en
verantwoord afslanken gaat. Niet al-
leen 'minder wegen', maar bewust wor-
den van een gezonde leefwijze. EGA is
beslist geen dieet, het is een eetwijze
waarbij u leert deze u eigen te maken.
Waarbij u gewoon 3x per dag een ge-
zonde maaltijd eet, geen pillen of

shakes, nee normaal gezond eten. Het
hele gezin kan er aan mee doen, want
we eten gezond. Alleen uzelf moet zich
aan sommige hoeveelheden van deze
eetwijze houden. Elke week advies en
steun, Nooit wordt hardop verteld wat
u weegt, dat houden we onder ons. U
zult zien dat werkt als een geweldige
stok achter de deur, en eerlijk is eerlijk
die steun hebben we allemaal nodig.
En ik wil u graag tot steun zijn. Kijk
ook eens op de site www.eganeder-
land.nl en www.egawichmond.nl. Wij
eten volgens de voedingsschijf, u leert
eten volgens deze uitgebalanceerde
eetwijze, uw lichaam krijgt alles bin-
nen wat het nodig heeft aan vitamine

en mineralen, geen honger u eet ge-
noeg. EGA is geen dieet, EGA is een eet-
wijze, en daar kun je mee verder. Een
dieet wordt tijdelijk gevolgd, zo gauw
u stopt vliegen de kilo's er weer op, en
gaat u aan het jo-jo-en. De EGA eetwij-
ze kunt u altijd blijven volgen, u leert
bij ons om op een gezonde manier uw
eetwijze aan te passen, zo gauw u uw
streefgewicht hebt behaald, mag er
wat extra's bij worden gegeten, want
dan is het belangrijk om op gewicht te
blijven. Wilt u meer informatie of u
aanmelden: Paula Sanders tel.0575-
441801. De cursus hier in de regio
wordt gegeven In Wichmond en
Warnsveld. Wichmond: Elke maandag
en dinsdag, 't Eekloh Baron van der
Heijdenlaan 19. Warnsveld: Elke maan-
dag, "De Spil" Rijksstraatweg 65.

Volgende week begin ik!
Voor mensen die wat kilo's kwijt willen is dit een bekende uitspraak,
iets dichterbij is maandag begin ik. Maar wat dacht u van vandaag?

De bijeenkomst wordt gehouden op
vrijdagmiddag 14 maart as. te 14.30
uur in het Stampertje (Dorpscentrum).
Ds. J.T.Parmentier uit Winterswijk zal
dan een viering houden in het kader

van het lijdensverhaal aan de hand
van het gedachtengoed van de Deense
verzetspredikant Kai Munk. Kaj Munk
schreef in 1926 het toneelstuk met de
lofzang "Jezus leeft en wij met Hem".

Kaj Munk overleefde de oorlog niet. Op
1 januari 1944 sprak hij zijn eigen ge-
meente in Vederso voor de laatse keer
toe.Drie dage later volgde arrestatie
door de SS. Binnen een paar dagen
schoten de Duitsers khem dood.Tal
van Denen beschouwen hem nog
steeds als oorlogsmartelaar. Komt al-
len deze belangrijke viering bijwonen.

Middagbijeenkomst PCOB
Daar er dit jaar een vroege Pasen is, moest de PCOB uitzien naar een andere
middag. Dit geeft de mogelijkheid aandacht te besteden aan de Lijdenstijd.
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Martin van de Ven kent Steenderen al
een beetje. Toen hij wist dat hij deze
functie bij Aviko wellicht zou gaan ver-
vullen, keek hij eens rond in de omge-
ving. Eerder bezocht hij het bedrijf
vanuit zijn functie als concern direc-
teur van de Royal Cosun. SVZ is hier,
evenals Aviko, een dochterbedrijf van.
Het produceert fruit- en groente ingre-
diënten voor de levensmiddelenindus-
trie. De afkorting komt van Spijer, Van
de Vijver en Zwanenburg, drie familie-
bedrijfjes die eind 60er, begin 70er ja-
ren fuseerden en werden overgeno-
men door Nutricia. “De voorletters
zijn altijd blijven staan,” vertelt Mar-
tin van de Ven. “SVZ werd begin ‘80
weer verkocht aan Volmac, destijds
een financieringsmaatschappij, de
voorloper van Capgemini en totaal
branche vreemd. Royal Cosun kocht
SVZ in 1987.”
Dat Aviko onderdeel werd van Royal
Cosun, kwam doordat in de 90er jaren
eerst een stukje ruil plaatsvond met
aandelen. Cosun had een aantal activi-
teiten in groente- en fruitverwerking,
waaronder SVZ, Jonker Fris en andere.
Cebeco was voor 100% eigenaar van
Aviko, maar ruilde met Cosun 30%
groenteactiviteiten voor 30% aardap-
pelactiviteiten. In 2002 werden vervol-
gens de andere 70% Aviko-aandelen
van Cebeco gekocht en werd het be-
drijf 100% onderdeel van Cosun.

Als kleine jongen dacht Martin van de
Ven helemaal niet aan het leiden van
een groot bedrijf. Hij is geboren en op-
gegroeid in Midden Brabant op de
boerderij van zijn ouders. “Ik wist wel
zeker dat ik niet naar een boerderij
wilde,” lacht hij. In het gemengd be-
drijf werden koeien en varkens gehou-
den en aardappelen en suikerbieten
geteeld. “Die varkensstallen uitdoen
vond ik allemaal maar niks. Maar ik
had toch wat affiniteit met het agrari-
sche stuk.” Omdat hij iets met voeding
wilde gaan doen, studeerde hij na het
gymnasium verder op de HAS in de
richting levensmiddelentechnologie
en deed Nima-B, commerciële econo-
mie. 
Hij verhuisde met zijn vrouw naar
Friesland vanwege zijn eerste baan. Bij
Smilfood in Heerenveen werkte hij

vier jaar als assistent bedrijfsleider, te-
genwoordig assistent - plantmanager
genoemd. Daarna ging hij ‘in de zui-
vel’, de internationale boterhandel bij
Koninklijke Buisman in Leeuwarden.
Na deze acht jaren verhuisden ze naar
West-Brabant, nu bijna 23 jaar geleden
(1985). Hij begon toen bij SVZ en deed
verkoop tot 1 januari ’90. Het bedrijf
groeide in die tijd stevig, maar had
‘groeipijntjes’ bij productie, inkoop en
logistiek. “Toen werd gevraagd hoe het
verder moest, was er iemand die zo ei-
genwijs was om zijn vinger op te ste-
ken en te zeggen ‘ik weet wel hoe dat
moet’,” lacht Van de Ven. “ En dan
krijg je de bekende vraag d’r achter-
aan van ‘wil je dat dan ook opschrij-
ven’. Dat doe je dan ook nog en vervol-
gens komt de onvermijdelijke vraag
‘wil je dat dan ook gaan doen’.”
Hij leidde deze afdelingen tot eind ’95,
een tijd waarin SVZ behoorlijk veran-
derde. Er werd een grote fabriek over-
genomen in Polen. Een nieuwe fabriek
werd gebouwd in Marokko en een
kantoor gestart in China. Ook toen
verkoop een nieuwe push nodig had
werd hij ingezet. Benoemingen tot
commercieel directeur (1996) en in
2000 algemeen directeur van SVZ volg-
den. In die goed 23 jaar is het bedrijf
stevig doorgegroeid en behaalde posi-
tieve resultaten: van 35 miljoen euro
omzet toen, naar ongeveer 200 mil-
joen omzet nu, een met Aviko verge-
lijkbaar groeiscenario. “Dus er staat
een mooi bedrijf, waaraan ik zelf met
heel veel andere collega’s heb mogen
meewerken om dat zo mooi te ma-
ken,” zegt hij. “Doet het dan pijn om
zo’n levenswerk los te laten? Ja, dat
doet het zeker!”
Bij Aviko was de geschiedenis van Mar-
tin van de Ven bekend en in de onder-
zoekstocht naar een opvolger voor
Wim Gerritsen kwam bij aandeelhou-
ders ook zijn naam naar boven. Vervol-
gens vonden er gesprekken plaats en
gaf Van de Ven aan dat het hem een
hele uitdaging leek. “Ik hou natuur-
lijk dezelfde aandeelhouders. Cosun is
niet alleen aandeelhouder van SVZ
maar ook van Aviko.”

Hij vindt het een voordeel vanaf de
werkvloer te zijn opklommen tot

hoogste baas. “Omdat je daarmee ver-
groeid in de cultuur van een bedrijf, je
zit er wat meer tussenin,” legt hij uit.
Hij probeerde daarbij de ratio en emo-
tie in balans te houden. Ook onder-
vond hij lastige momenten toen hij
van collega, baas werd. “Maar bedrij-
ven maak je niet als eenling,” vindt
hij. “Waar het uiteindelijk om draait is
de kracht van teams. Een bedrijf is veel
meer dan stenen en machines, het
werkelijke hart van een bedrijf zijn de
mensen. Met mensen en teamwerk
maak je succes!”
De beste oplossingen komen door sa-
menwerken, open staan voor elkaars
creativiteit en die daadwerkelijk ge-
bruiken, elkaar scherp houden, open
communiceren en discussiëren. Aviko
heeft een uitstekend en ervaren team
van directeuren met elk zijn eigen
taak, maar er zijn veel mensen om-
heen die eveneens een belangrijk on-
derdeel zijn van dat team.

Van de Ven werkt veel uren in de
week, maar vond dat nooit erg. “Met
40 uur red ik het niet, het zijn er dui-
delijk meer. Zolang je maar zorgt dat
je een stukje balans tussen privéleven
en werk houdt, dan wordt werken –als
je je vak leuk vind- niet een must maar
bijna een hobby,” vertelt hij. “Ik krijg
er ook heel veel energie voor terug.”

Omdat het SVZ hoofdkantoor in Etten-
Leur staat, woont Martin van de Ven in
Brabant. Voor zijn nieuwe functie gaat
hij verhuizen. “Ik heb, in gesprek met
mijn vrouw, op dag één besloten dat ik
niet op en neer zou gaan reizen,” legt
hij uit. “Het is anderhalf uur rijden als
het meezit en twee uur als het tegen-
zit. Dat zijn vier uur op een dag, die je
enerzijds beter kunt besteden aan je
hobby-werk en anderzijds aan een
stukje privéleven.”
Zijn vrouw werkt nu nog op school en
zal dit schooljaar afmaken. De kinde-
ren zijn de deur uit. Met zijn tweeën
besloten ze nog een keer een nieuwe
uitdaging aan te gaan. In de Achter-
hoek zullen ze een nieuwe woning
zoeken. “Het is mooi wonen en de
mensen spreken ons aan,” zegt hij en-
thousiast. “Ik kende al een stukje cul-
tuur van Aviko en het lijkt voor mijn
gevoel op de cultuur van SVZ.”

Omdat de pijnlijke beslissingen altijd
het beste bij blijven, begint Martin van
de Ven met de zonnige momenten. Zo-
als de nieuwe fabriek in Noord-Ameri-
ka, die na een lastige start een succes
werd. De onderneming in Polen werd
eveneens een succes, maar “We moes-
ten beginnen met een heleboel men-
sen te ontslaan. Een heel pijnlijk mo-
ment,” herinnert hij zich nog goed.
“We hebben dit op een sociaal verant-
woorde manier gedaan. En nu staat er
een prachtig bedrijf, een van de mooi-
ste van SVZ in Europa en de wereld.”
Alle groente en fruit dat wordt ver-
werkt, komt uit die omgeving en
wordt geleverd aan industriële afne-
mers over de hele wereld. 

Voordat Polen toetrad tot de EU moes-
ten invoerrechten voor industrieel
fruit uit landen buiten de Europese
Unie worden betaald. Nadat Polen lid
werd van de EU, werd de concurrentie-
positie van de fabriek in Hien Dode-
waard, bij Tiel, onmogelijk en werd de-
ze gesloten. Het had een behoorlijke
impact in een dorp waar SVZ een van
de grote werkgevers was. “Dan moet je
75 mensen gaan vertellen dat het op-
houdt. Dat doet pijn,” zucht hij. “Ik
ben er nog steeds blij mee dat alle
werknemers goed terecht zijn geko-
men, zelfs bij Aviko in de vestiging
Cuijk.” Ook het sociaal plan werd goed
afgerond. Toch wil hij over de meeste
dingen gewoon terugdenken. Elke ge-
schiedenis had zo zijn inpact, leuk of
minder leuk, maar het leverde kennis
op om een volgende keer te gebruiken. 

Een van de belangrijkste aandachts-
punten binnen een bedrijf als Aviko
zijn de aardappelprijzen. Daarvoor
moeten soms snel beslissingen wor-
den genomen. “Voor mij is dit niet
nieuw,” legt Van de Ven uit. “In fruit
gebeurt precies hetzelfde. Korte oog-
sten, nog korter dan bij aardappelen,

Martin van de Ven nieuwe topman van Aviko

Algemeen directeur van SVZ de heer Martin van de Ven (53) zal bij Aviko in
Steenderen de functie van Chief Executive Officer (CEO) op zich gaan ne-
men. Hij volgt hiermee de heer Wim Gerritsen op die eind maart met pen-
sioen gaat. Martin van de Ven is eveneens lid van de concerndirectie van
Royal Cosun, het moederbedrijf van Aviko.

Martin van de Ven.

laten de prijzen soms verschrikkelijk
fluctueren. Daarmee moet je goed
omgaan naar afnemers en telers. Bij
Aviko gaat het om een ander product
met andere randvoorwaarden, maar
heel aantrekkelijk en dus een facet dat
me absoluut weer zal boeien.”
SVZ handelt en verwerkt industrieel
fruit, waarbij rood fruit, zoals aardbei-
en, frambozen, bramen en kersen uit
Oost of Zuid Europa komen en een
groot deel tropisch fruit van overzee.
Het meeste wordt geteeld op volle
grond. Er is weinig kassenteelt, wat be-
tekent dat ook in deze branche het
weer van invloed is.

De financiële prijsverschillen bij het
mislukken van de oogst zijn bij fruit
zelfs groter dan bij aardappelen. De
producten worden opgeslagen voor
het hele jaar. Fruit wordt vooral bevro-
ren opgeslagen. 
In die jaren had Martin van de Ven
niet veel zomervakanties, de piek van
het werk lag in de zomerperiode. Toch
vindt hij het wel belangrijk er eens
een keertje tussenuit te gaan.

Hij bemoeide zich ook met productin-
novatie. “SVZ heeft nogal wat nieuwe
dingen op de markt gezet. Maar SVZ is
nooit als merk terug te vinden, want
wij leveren vooral halffabricaten aan
de industrie,” aldus Martin van de

Ven. “In veel yoghurttoetjes, ijs en ook
wel jam zit fruit van SVZ. En zuivel en
fruitdranken met rood fruit, dat is iets
waar SVZ sterk in is.”

“Ik heb nog geen opvolger bij SVZ,
daar wordt door Cosun hard aan ge-
werkt,” weet hij. “Dus ik kan moeilijk
overdragen. Maar 1 april is Aviko. Met
volle energie!” Hij zal in april of mei
incidenteel voor SVZ nog zaken afron-
den, maar zal in maart bij Aviko al een
stukje meedraaien in het kader van
kennisoverdracht. “Als je dit soort be-
sluiten neemt, dat moet je er ten volle
voor gaan en erin geloven. Afscheid
nemen van SVZ is pijnlijk, omdat je er
toch lang hebt gewerkt. Maar als je de
keuze hebt gemaakt komt alles op zijn
pootjes terecht.”

Of hij kan zorgen dat Aviko de num-
mer één in Europa wordt, weet hij
niet, maar hij is overtuigd van het
klasse team van ervaren mensen bij
Aviko. Daar wil hij graag een stukje
kennis en ervaring aan bijdragen.
“Om met dat team de droom van Wim
Gerritsen om die nummer één positie
te halen, waar te maken. Naast die
droom, blijft natuurlijk het eerste be-
lang om er gewoon voor te zorgen dat
Aviko een gezonde onderneming
blijft, die haar positie op de markt ver-
der uitbouwt.”

Op 3 podiums zullen 14 dweilorkesten
gaan strijden in zowel een leutklasse
als een wedstrijdklasse. Waar staan de
podiums? 1x bij de Welkoop en Hotel
Leemreis, 1x bij Partycentrum Lange-
ler (locatie aan de Spalstraat) en 1x
(het Hoofdpodium) op de parkeer-
plaats achter het gemeentehuis gele-
gen aan de Raadhuisstraat.

In de wedstrijdklasse zullen 10 orkes-
ten hun kunnen vertonen op alle drie
de podiums, alwaar op het hoofd-
podium een jury aanwezig is die de
orkesten zal beoordelen. 
In de Leutklasse zullen 4 orkesten voor
een mystery guest, alles uit de kast ha-
len om de leutprijs mee naar huis te
nemen.
Al met al genoeg ingrediënten voor
een bijzonder muzikaal evenement,
wat de moeite waard is om naar Hen-
gelo (Gld) te komen om het te gaan
zien en te beluisteren. Komt allen naar
dit prachtige evenement in Hengelo
(Gld) op zondag 20 april 2008.

Er zit muziek in Hengelo

Hengels Dweilfestival
Op zondag 20 april 2008 is dan zo-
ver, dan zal er een nieuw evene-
ment plaats vinden in Hengelo
(Gld). Het Hengels Dweilfestival zal
worden gehouden van 13.00 uur tot
17.00 uur.

Het product waar het om gaat: aardappelen.
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Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 15 maart 

RockBand
‘Energy’

in het café.

In de discotheek
draait

DJ Martijn

Je bent één van de aanspreekpunten van onze organisatie en helpt en 
adviseert onder andere klanten in het AfhaalCenter.

Bouw aan je eigen toekomst
BouwCenter HCI is een dynamische onderneming met vestigingen in Hengelo (Gld), Ulft en Zevenaar. We houden ons bezig
met de levering van een uiteenlopend assortiment producten aan de bouwsector. Voor zowel de professionele, zakelijke markt als
de particuliere markt hebben we een breed aanbod hout & plaatmaterialen, bouwmaterialen, afbouwmaterialen, gereedschappen,
ijzerwaren en sierbestrating. Bovendien leveren we vanuit ons BinnenHuisCenter keukens, badkamers en tegels. In verband met
onze groei zijn we momenteel op zoek naar enthousiaste kandidaten (m/v) voor één van de vier onderstaande fulltime functies.

Baliemedewerker
Je houdt je onder andere bezig met voorraadbeheer, het verzorgen van 
inkomende en uitgaande goederen en het adviseren van afhaalklanten.

Magazijnmedewerker

Je houdt je in onze binnendienst onder andere bezig met het informeren en
adviseren van klanten en het opstellen van offertes en orders. 

Technisch commercieel medewerker
Ondersteuning in het maken en verwerken van offertes en orders behoort 

onder andere tot je werkzaamheden.

Verkoopassistent binnendienst

www.bouwcenterhci.nl

84
31

8_
1

Spreekt één van deze functies je aan en heb je een opleiding die bij de
functie past, affiniteit met de bouwbranche en kun je zowel zelfstandig als
in teamverband goed functioneren? Solliciteer dan direct!

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met de heer P.
van Mourik, telefoon 0575 - 46 81 81. Een schriftelijke sollicitatie met
bijbehorende CV kan binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie
gestuurd worden naar: BouwCenter HCI, t.a.v. de heer P. van Mourik,
Postbus 27, 7255 ZG  Hengelo (Gld). E-mail: p.vanmourik@bouwcenterhci.nl

Wij bieden een afwisselende baan in een prettige, informele werksfeer.
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de handel
in Bouwmaterialen en afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Een volledige omschrijving van deze functies vind je op www.bouwcenterhci.nl

Op klasse kun je bouwen!

Geef je eigen toekomst vorm

Showroomverkoper M/V

BinnenHuisCenter HCI biedt vanuit haar vestigingen in Hengelo (Gld) en
Zevenaar een wereld aan woonplezier. Wij leveren keukens, badkamers en
tegels die aansluiten bij de wensen van de klant. Het is de ideale omgeving om
inspiratie op te doen voor het creëren van een eigen sfeer in de woning. Bovendien
hebben we bij BouwCenter HCI en Betonindustrie HCI een breed aanbod
producten en diensten voor zowel de professionele, zakelijke markt als de
particuliere markt. Voor onze vestiging in Hengelo (Gld) zijn wij momenteel op
zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de fulltime functie van:

De werkzaamheden bestaan uit:
- de verkoop van keukens, bad-

kamers en tegels
- bediening van zowel de professio-

nele als de particuliere markt
- projectbegeleiding

Wij vragen:
- opleiding op MBO niveau
- een commerciële en klantvriendelijke instelling
- eigen initiatief, met name in de ontwikkeling 

van de showroom
- zelfstandig en in teamverband kunnen

functioneren
- ervaring in soortgelijke verkoop is een pré

Wij bieden een afwisselende baan in een prettige, informele werksfeer. Salaris en
overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Handel in Bouwmaterialen en
afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met de heer P. van Mourik,
telefoon 0575 46 81 81. Een schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV kan binnen 14
dagen na verschijnen van deze advertentie gestuurd worden naar: 
BinnenHuisCenter HCI, t.a.v. de heer P. van Mourik, Postbus 27, 7255 ZG Hengelo (Gld).
E-mail: p.vanmourik@bouwcenterhci.nl

84
31

8_
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Keukens Badkamers Tegelswww.binnenhuiscenterhci.nl

Op klasse kun je bouwen!

Lounge set ‘Costa Rica’
2 stoelen, bank en tafel
Kleur zwart/grijs.
Van 695,- voor 499,-

Hartman ‘Da Vinci’ tuinset
4 stoelen en
teak/aluminium
tafel 180 x 100 cm.
Xerix / teak.
Van 2.069,- voor

1.495,-

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

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

2e Paasdag Modeshow vrije-tijdskleding

‘Wij zoeken collectanten!’

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

Astrid Joosten, ambassadeurAstrid Joosten, ambassadeur Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl
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Het Paasvuur in Baak wordt nu al voor
de 29ste keer georganiseerd door de
Stichting Open Jeugd en Jongeren-
werk. Ze hebben daarvoor zelfs jaren
geleden een speciaal terrein aan de
Bonte Koeweg gekocht. Dat terrein
staat al sinds mensenheugenis bekend
als de Paasweide. Het vuur wordt na
zonsondergang, om ongeveer 20.30
uur aangestoken. Kijk ook op
www.jeugdwerk.nl daar staan ook fo-
to’s van het paasvuur van vorig jaar.

De inwoners van de regio kunnen hun
snoeihout op 15, 21 en 22 maart van
10.00 tot 16.00 uur brengen naar de
Paasweide. Evenals vorig jaar wordt
om een bijdrage gevraagd van 5 euro
voor een aanhangwagen snoeihout en
bij een trekker met een platte wagen is
dat 10 euro. Het gaat om snoeihout
dat van groen is ontdaan. Het snoei-
hout mag verder geen takken bevatten
dikker dan 10 centimeter, dus ook
geen boomstronken. De dikke takken
en stronken maken dat het vuur veel
te lang blijft branden en daardoor
stankoverlast voor het dorp veroor-
zaakt. Er kan UITSLUITEND hout ge-
bracht worden tijdens de openstelling-

dagen. Op andere dagen gedumpt of
langs de weg geplaatst snoeihout op
het paasvuurterrein, wordt door de
politie gezien als illegaal storten. U
bent gewaarschuwd. Inwoners die
niet in staat zijn het snoeihout naar
de Paasweide te komen brengen, maar
wel in Baak wonen, kunnen het laten
ophalen door vrijwilligers van de
stichting en de jeugd van Baak op 21
en 22 maart. Neem hiervoor contact
op met Arno Mulder die bereikbaar is
op telefoonnummer 06 534 537 33 (na
18.00 uur!). Als sinds de vroege oud-
heid werden op de heuveltoppen aan
het einde van de winter grote vuren
gestookt om de demonen van de win-
ter te verjagen. Vuur staat al eeuwen-
lang symbool voor reiniging en
vruchtbaarheid. Het Paasvuur mar-
keert het ontwaken van de natuur in
de lente. Dat is een van de lezingen
over de traditie van Paasvuren in Oost-
Nederland. Het Paasvuur bracht
vruchtbaarheid over mens, dier en
land. De as werd over het land ge-
strooid. 

Zeker is wel dat het Paasvuur in Baak
al heel lange tijd een traditioneel oer-

gezellig lokaal feest is met een dweil-
orkest en met een hapje en een drank-
je. Iedereen is Eerste Paasdag van har-
te welkom om 20.30 uur om er bij te
zijn als de enorm grote Paasbult wordt
aangestoken. Zo'n brandende vuur-
berg is fascinerend en het vuur zal van
grote afstand te zien zijn. Na afloop
wordt het feest voortgezet in de grote
zaal van Café Herfkens in Baak met
een stevige liveband. 

Het Paasvuur is vrij toegankelijk maar
u wordt bij de ingang wel vriendelijk
gevraagd om een vrijwillige bijdrage
voor het Jeugd- en Jongerenwerk. Met
de opbrengst van het Paasvuur moet
de stichting een groot deel van de acti-
viteiten financieren voor de Jeugd in
Baak. Omdat er verder voor de jeugd
in het dorp niet veel te doen is zijn de-
ze activiteiten van groot belang voor
het dorp. 

Omdat de Paasweide op enkele hon-
derden meters van de provinciale weg
ligt wordt op Eerste Paasdag het ver-
keer op deze weg gemaand langzaam
te rijden. Er wordt tijdelijk een inhaal-
verbod en een maximumsnelheid in-
gesteld op de dijk tussen de sluis en de
bebouwde kom van Baak. Uit ervaring
blijkt dat veel automobilisten door het
spectaculaire vuur gemakkelijk afge-
leid zijn.

Stichting ´Open Jeugd- en Jongerenwerk Baak´

Paasvuur zoekt snoeihout

De voorbereidingen het Paas Boake in Baak zijn alweer in volle gang.
Iedereen staat in de startblokken. Inwoners van de regio konden al snoei-
hout brengen op zaterdag 8 maart, maar ook op zaterdag 15 maart, goe-
de vrijdag 21 en stille zaterdag 22 maart is dit nog mogelijk.

Socii kreeg Wolfersveen op bezoek en
men leek goed na de woorden van trai-
ner Jan Steffens geluisterd te hebben
door vanaf het begin scherp te zijn. Zo
kon Robert Kornegoor al na 5 min een
bal die terug kaatste  vanaf de paal
binnen schieten. 1-0. De druk op de
goal van de gasten bleef groot maar de
doelman plukte menige bal uit de
lucht goed klemvast zodat de hoofd
macht er net niet aan kon komen.
Toch was het Jos Peters die een uittrap
van doelman Henri Vreeman goed
meenam en net voor rust de 2-0 maak-
te. Gelijk na de rust een solo actie van
Hans Haverkamp twee man op het ver-
keerde been zetten nog een keer draai-
en en de 3-0 was een feit. Diezelfde Ha-
verkamp ronde kort hierop een mooie
aanval netjes af en het was Jan Willem
Krijt die een hoge voorzet bij de twee-
de paal inkopte en de eindstand al in
de 55 min bepaalde op 5-0. Goed voor
het zelfvertrouwen deze uitslag wat
we a.s. zondag 16 Maart in de uitwed-
strijd tegen koploper Doesburg goed
kunnen gebruiken.

Verdere uitslagen
Socii 2 - Ulftse Boys 3  5-1
Socii 3 - Westenvoort 8  1-1
Socii 4 - Steenderen 4  4-2
Ratti 3 - Socii 5    1-2

Programma 16 maart
Doesburg - Socii; Socii 2 - PAX 4; 
Socii 3 - HC ‘03 6; HC ‘03 4 - Socii 4; 
Brummen 4 - Socii 5.

Vo e t b a l

VOOR WIE?
De training is bedoeld voor jongeren die:
het moeilijk vinden contacten te leggen
en te onderhouden; vaak "ja" zeggen ter-
wijl ze "nee" bedoelen; complimenten
wegwuiven omdat ze denken dat de an-
der het niet echt meent; het moeilijk
vinden om kritiek te krijgen of te geven;
de mening van anderen belangrijker
vinden dan de eigen mening en ruzies
vermijden voor de lieve vrede. Wie zich
hierin kan vinden en dit gedrag wil ver-
anderen, kan deelnemen aan de sociale
vaardigheidstraining (SOVA). 

INHOUD VAN DE TRAINING
Tijdens de training wordt aandacht
besteed aan: contacten leggen; nee
zeggen; omgaan met schuldgevoelens;
omgaan met kritiek; omgaan met
complimenten; niet meer over zich
heen te laten lopen en voor de eigen
mening uit te komen. 

WANNEER IS DE TRAINING
De groep komt iedere dinsdagmiddag
van 15.30 tot 17.30 uur bij elkaar. De
eerste bijeenkomst is op dinsdagmid-
dag 15 april om 15.30 uur. Plaats: ge-
bouw jongerencentrum Plutus, C Mis-
setstraat 9 7005 AA in Doetinchem.
Voor informatie of aanmelding kan
men contact opnemen met de maat-
schappelijk werkers: Martijn Wesse-
ling, email: m.wesseling@sensire.nl of
bel 0314 - 35 60 34.

Sensire organiseert
Op dinsdag 15 april 2008 start
Sensire algemeen maatschappelijk
werk Steenderen een sociale vaar-
digheidstraining voor jongeren van
15 t/m 18 jaar. Tijdens deze training
leer je beter voor jezelf op te komen.

In de bibliotheken van de gemeente
Bronckhorst zullen een aantal instan-
ties die zich bezighouden met jonge
kinderen, voorlichting en informatie
geven over hun organisatie en activi-
teiten. Op woensdagmiddag 12 maart
van 14.00 - 16.00 uur zijn aanwezig in
Bibliotheek Hengelo: MEE Oost Gel-
derland: MEE geeft opvoedingsonder-
steuning en zet zich in voor ouders
van jonge kinderen (0-5 jaren), die zich
zorgen maken over de ontwikkeling
van hun kind. Bim-bam-bom: Esther
Scheerder en Clementine Wolters van
Muziekcentrum Bim Bam Bom geven
een workshop muziek op schoot. Vrij-
dagmiddag 14 maart van 14.00 - 16.00
uur zijn aanwezig in Bibliotheek Zel-
hem: MEE Oost Gelderland: 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
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. 
Yunio: er zal een medewerkster van
het consultatiebureau van Yunio aan-
wezig zijn. Op zaterdag 15 maart is
MEE Oost Gelderland aanwezig in bi-
bliotheek Vorden. MEE geeft opvoe-
dingsondersteuning en zet zich in
voor ouders van jonge kinderen (0-5 ja-
ren), die zich zorgen maken over de
ontwikkeling van hun kind. Ook zal
De Zonnehof aanwezig zijn. Jolanda
Wabeke geeft als yogalerares informa-
tie over yoga met jonge kinderen. Van
10.00 - 12.00 uur geven zij informatie
over hun activiteiten.

Informatie bibliotheek

De knikkeractie wordt voorafgegaan
met het weggeven van gratis knikker-
zakken vanaf 17 maart 2008, vanaf €35
euro aan boodschappen. De knikkers
zelf zijn bij PLUS verkrijgbaar vanaf
dinsdag 25 maart. De consument heeft
zeven weken de tijd om de Huis Anubis
knikkers te verzamelen. Er zijn 46 ver-
schillende soorten knikkers in vijf kleu-
ren en bedrukt met het logo en een van
de figuren van Het Huis Anubis. 

Knikker bij elke € 10 aan bood-
schappen

Het verzamelen gaat als volgt. Bij elke
€ 10 euro aan boodschappen ontvangt
de consument bij de kassa een munt-
je, waarmee uit de knikkerautomaat
in de winkel een nieuwe knikker kan
worden gehaald. De knikkerautomaat
is speciaal voor deze knikkeractie ont-
wikkeld en geheel in de stijl van Het
Huis Anubis uitgevoerd. Bij zes aanbie-
dingen per week ontvangt de consu-
ment een extra muntje.
Uniek Huis Anubis verzamelbord 

Behalve de Anubis knikkerzak is er
ook een verzamelbord ontwikkeld. Op
dit bord kunnen alle 46 Anubis knik-
kers worden bewaard. Het bord is full
colour bedrukt in de stijl van het Huis
Anubis. Dit unieke verzamelbord is ge-
durende de looptijd van de actie te
koop van € 4,99 voor € 1,99.
Online knikkercompetitie
TV-zender Nickelodeon besteedt veel
aandacht aan de knikkers op tv en in
het Nickelodeon Magazine. Ook kun-
nen kinderen op www.nickelodeon.nl
deelnemen aan een online knikker-
competitie, die wordt afgesloten met
live finalewedstrijden.

Actie bij plus Hans Eland met knikkers

van het huis Anubis
De knikkertijd is weer aangebroken.
En dus is het tijd voor een nieuwe
knikkeractie van PLUS in samenwer-
king met Studio 100. De actie loopt
van dinsdag 25 maart tot en met zater-
dag 10 mei. Bij elke ¤ 10,= aan bood-
schappen ontvangt de consument een
gratis knikker. En wat voor een knik-
ker. De knikker is bedrukt met figuren
uit de razend populaire Nickelodeon
tv-serie Het Huis Anubis. Bij de knik-
kers is tevens een Huis Anubis knik-
kerzak en verzamelbord verkrijgbaar.

MYXOMATOSE
Symptomen van myxomatose zijn
zwellingen op hoofd en snuit en ge-
zwollen oogleden. Later breiden de
zwellingen zich uit naar onder andere
de lippen, het gebied rond de anus en
het geslachtsapparaat. Na enkele da-
gen leidt dit tot misvormingen aan
snuit, mond en oren. Bovendien is er
sprake van pussige uitvloeiing uit
neus en ogen. Ten slotte sterft het dier
meestal aan een longontsteking. De
verspreiding van het virus vindt plaats
via parasieten, zoals luizen, teken,
vlooien, vliegen en muggen.

VHD
Symptomen van VHD zijn hoge koorts,

bloederige neusuitvloeiing en een
moeilijke ademhaling. Vaak sterft het
konijn zo snel, dat men niet eens in de
gaten heeft dat het diertje ziek is ge-
weest. Onder wilde konijnen heeft dit
virus genadeloos toegeslagen, maar
ook onze tamme konijnen lopen een
groot risico. Het VHD-virus kan op al-
lerlei manieren overgedragen worden,
namelijk via andere huisdieren,
schoeisel, kleding of onze huid. Een
bezoek aan een huis met een VHD-be-
smet konijn is voldoende om het virus
mee te nemen naar uw eigen dier.

PREVENTIE
Het is mogelijk om uw konijn tegen
beide virusinfecties te laten vaccine-
ren. Uw dier moet wel ouder zijn dan
8 weken. Vanaf een week na inenting
is het dier voor een half jaar be-
schermd tegen besmetting.
Van april tot en met augustus kunt u
elke eerste woensdag van de maand te-
recht bij De Graafschap Dierenartsen
om uw konijn(en) te laten inenten. De
bedoeling is dat u daarvoor wel een af-
spraak maakt, omdat de entstof aan-
gemaakt moet worden en om eventu-
ele wachttijden te beperken. Voor na-
dere informatie of het maken van een
afspraak verwijzen we u naar onze lo-
caties. Adressen, telefoonnummers en
openingstijden vindt u op onze websi-
te www.degraafschapdierenartsen.nl

Voorkom besmettelijke ziekten bij konijnen

Actie konijnen enten
U kunt uw konijn ook dit jaar weer
tegen Myxomatose en Viraal Hae-
morrhagisch Syndroom (VHD of
VHS) laten enten. Myxomatose is
een gevaarlijke ziekte die met na-
me in de zomer, als er veel insecten
zijn, toeslaat. De ziekte lijdt in veel
gevallen tot sterfte. VHD is een
acuut verlopende ziekte die bij-
voorbeeld via groenvoer overge-
bracht wordt. Van april tot en met
augustus kunt u op afspraak elke
eerst woensdag van de maand te-
recht bij De Graafschap Dierenart-
sen om uw konijn(en) te laten inen-
ten.

Dit jaar staat geheel in het teken van
het thema Nooitverwacht Nederland.
Dat betekent dat 12 maanden lang
meer dan 120 toeristische en culturele
'geheimen' (inter)nationaal in de
schijnwerpers worden gezet. Ook
Bronkhorst is geselecteerd als een bij-
zondere parel. Het themajaar Nooitver-
wacht Nederland is een initiatief van
het Nederlands Bureau voor Toerisme
& Congressen (NBTC). Achtergrond is
de gedachte dat er in Nederland heel
veel musea, attracties, restaurants en
overnachtingsmogelijkheden zijn, die
bij vele Nederlanders en buitenlanders
nauwelijks of niet bekend zijn. Of wel
enigszins bekend, maar te weinig be-
zocht. Allemaal locaties waar de bezoe-
ker met verbazing van zal zeggen: 'Dat
Nederland dat ook heeft!' Met deze ge-
dachte is het logisch dat Bronkhorst
ook is opgenomen in de 'geheime' lijst
van Nooitverwacht Nederland. Bronk-
horst is gelegen aan de zuidelijke oever
van de rivier de IJssel, in de provincie

Gelderland. Sinds 1482 bezit Bronk-
horst stadsrechten en is met zo’n 150
inwoners de kleinste stad van Neder-
land. Het pittoreske stadje is ontstaan
aan de voet van het kasteel van de Hee-
ren van Bronkhorst, in de Middeleeu-
wen een machtige en invloedrijke fa-
milie. Het kasteel, de stadsmuren en
stadsgrachten zijn grotendeels verdwe-
nen; de kapel en een aantal oude wo-
ningen met trapgevels en houtwerk
zijn bewaard gebleven. Gedurende
2008 spelen de ‘parels’ van Nooitver-
wacht Nederland een belangrijke rol in
de nationale en internationale promo-
tie van Nederland. Door middel van
een actiewebsite in zes talen geeft het
NBTC bezoekers tips waar deze bijzon-
dere plekken in Nederland te vinden
zijn. Die tips zijn ondergebracht in drie
thema’s: Cultuur & Historie, Land &
Water en Gastronomie & Logeren. De
‘parels’ zijn ook geselecteerd op exclu-
siviteit, kwaliteit en originaliteit. Op de
website www.lekkerweg.nl/ nooitver-
wacht staat het totale overzicht van de
nooitverwachte parels van Nederland.

Kleinste stad
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Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 15 maart 

RockBand
‘Energy’

in het café.

In de discotheek
draait

DJ Martijn

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

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

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

PROEF DE LENTE!

KETEL 1 JONGE JENEVER

fles 1 liter nu12.49

GROLSCH BIER BEUGELS
krat 16 flessen

nu 7.99

Max. 3 kratten per klant.

AH KIPFILET
voordeelverpakking

per kilo 4.99

ZE ZIJN ER WEER!
EXCELLENT

PAASPRODUCTEN
HIERMEE CREËERT U

EEN HEERLIJK PAASFEEST

MONA PUDDING
diverse varianten

bak 500 gram

nu 1.00

MILNER KAAS
30+
vers van het mes

van 11.90 voor 6.90

WITLOF
500 gram

nu 0.59

PROEF DE LENTE!

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen w w w. h e r w e r s . n l

Een greep uit onze voorraad
scherp geprijsde

Herwers Occasions.

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

Nissan Qashqai 1.5 dCi Visia Look
SUV, AC, zwart, jun-07, 31.000 km € 24.950
Citroën C2 1.6i 16v VTR Sensodrive
3 drs, CC, automaat, zwart, jan-04, 56.000 km € 12.950
Citroën Xsara Picasso 1.8i-16V Difference
MPV, CC, blauw, jan-04, 45.500 km € 15.950
Daihatsu Cuore 0.8
3 drs, rood, nov-97, 64.632 km € 2.995
Ford Focus 1.6 16V Cool Edition Wagon
STATION, AC, zwart, jun-02, 44.200 km € 10.950
Ford Focus 1.6 16V Futura Wagon
STATION, AC, zwart, jul-04, 40.500 km € 14.950
Ford Galaxy 2.8 V6 Ghia Automaat
MPV, CC, automaat, grijs, nov-02, 145.000 km € 16.950
Hyundai Trajet 2.0i CVVT Dynamic Young
MPV, AC, blauw, feb-06, 21.226 km € 21.950
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi Dynamic Motion
SUV, CC, blauw, dec-04, 73.000 km € 19.500
Mazda MX3 1.8 i V6 Xtreme Coupe
grijs, apr-98, 95.000 km € 6.995
Mazda MX5 1.6 i
2 drs, zilver, aug-98, 122.800 km € 10.950
Mitsubishi Spacestar 1.3 Limited Edition
MPV, AC, grijs, okt-03, 40.000 km € 11.950
Nissan 350Z Rays en Alezan 280PK
Coupe, CC, grijs, jan-04, 165.000 km € 24.950
Nissan Almera Pulsar
3 drs, AC, grijs, jun-98, 161.995 km € 3.950
Nissan Almera 1.8 Comfort
3 drs, AC, groen, feb-02, 45.000 km € 8.950
Nissan Almera 1.8 Ambience
3 drs, AC, blauw, jun-02, 78.500 km € 8.950
Nissan Almera 1.6 Pulsar Comfort
4 drs, AC, blauw, dec-99, 114.844 km € 5.950
Nissan Almera 1.4 Pulsar Comfort
5 drs, AC, blauw, mei-99, 134.499 km € 5.950
Nissan Micra 1.0 LX
2 drs, automaat, rood, aug-95, 65.000 km € 2.950
Nissan Micra 1.0 Si
3 drs, rood, jun-98, 65.000 km € 4.950
Nissan Micra 1.0 Pure
4 drs, rood, feb-05, 19.500 km € 7.950
Nissan Micra 1.3 GL
3 drs, blauw, jan-99, 85.666 km € 5.500
Nissan Micra 1.2 Tekna Style
3 drs, zilver, apr-03, 37.500 km € 8.950
Nissan Micra 160SR
5 drs, CC, grijs, feb-06, 43.000 km € 13.950

Nissan Micra 1.2 Tekna Clima
5 drs, CC, Cafe latte, mei-06, 18.000 km € 12.500
Nissan Micra 1.2 Acenta Clima
5 drs, CC, zwart, dec-05, 15.500 km € 12.500
Nissan Note 1.6 Acenta Comfort Pack
5 drs, CC, zwart, mei-07, 13.500 km € 18.950
Nissan Note 1.6 Acenta Comfort Pack
5 drs, CC, blauw, mei-07, 14.500 km € 18.950
Nissan Murano 3.5 V6 CVT
SUV, CC, automaat, oranje, aug-05, 25.920 km€ 43.750
Nissan Patrol 3.0 Di Luxury Van
3 drs, CC, beige, dec-03, 72.410 km € 20.950 exkl. BTW
Nissan Primastar 100.29.350 LD P16 dub. cab.
AC, blauw, mrt-05, 115.302 km € 15.750 exkl. BTW
Nissan Primera 1.8 Comfort
Station, AC, grijs, mei-01, 133.000 km € 7.950
Nissan Primera 1.8 Acenta
4 drs, CC, grijs, dec-02, 100.726 km € 12.750
Nissan Primera 1.8 Visia Style
4 drs, CC, zilver, mrt-02, 66.332 km € 12.950
Nissan Primera 1.8 Visia Style
5 drs, CC, blauw, sep-02, 125.000 km € 11.750
Nissan Primera 1.8 Visia Style
Station, CC, Silica Gold, dec-02, 68.282 km € 13.500
Nissan Primera 1.8 Acenta navi
4 drs, CC, grijs, mei-04, 48.000 km € 14.950
Nissan Tino 1.8 Ambience
MPV, AC, groen, apr-01, 80.500 km € 10.950
Nissan Tino 1.8 Luxury
MPV, AC, blauw, apr-01, 92.000 km € 10.250
Nissan Tino 1.8 Luxury
MPV, AC, blauw, okt-02, 95.103 km € 11.950
Nissan Tino 1.8 Visia
MPV, CC, zilver, okt-03, 60.000 km € 14.500
Nissan X-Trail 2.5 Elegance / leer
SUV, CC, automaat, zwart, jan-03, 108.700 km € 19.950
Nissan X-Trail 2.0 Sport
SUV, CC, grijs, jan-05, 53.136 km € 25.950

Nissan X-Trail 2.2 dCi Sport Outdoor Navi
SUV, CC, zwart, sep-04, 149.000 km € 18.950
Opel Meriva 1.6 16v Maxx Cool
MPV, AC, blauw, aug-05, 19.500 km € 16.900
Opel Zafira 1.8  16V Elegance
MPV, AC, automaat, grijs, mei-00, 125.000 km € 10.950
Peugeot 306 Break 1.4 XR
Station, AC, groen, jul-01, 139.899 km € 5.750
Peugeot 307 SW 2.0 Pack
Station, CC, beige, nov-03, 65.000 km € 15.950
Renault Clio 1.2 Auth. Basis
3 drs, groen, jan-03, 32.040 km € 8.950
Renault Megane Gran Tour 1.6 16V Dyn. Luxe
STATION, CC, zwart, sep-05, 87.000 km € 17.950
Renault Scenic 1.6 16V RXE
MPV, AC, blauw, okt-00, 110.000 km € 9.950
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Sport
MPV, CC, groen, nov-02, 97.976 km € 10.900
Renault Scenic 2.0 16v Dynamique Luxe
MPV, CC, automaat, grijs, jan-04, 145.000 km € 15.900
Skoda Fabia 1.4 16V Plus
5 drs, AC, rood, okt-05, 74.000 km € 11.750
Subaru Impreza 1.8 GL Plus AWD
5 drs, AC, groen, jun-95, 158.000 km € 3.950
Suzuki SX4 1.6 Exclusive
5 drs, CC, blauw, jan-07, 15.000 km € 17.995
Toyota Corolla Verso 1.6 16v VVt-i Terra
MPV, AC, zwart, jun-05, 40.335 km € 20.950 
Toyota Avensis 1.8 VVT-i Sol
4 drs, CC, automaat, zilver, nov-00, 100.800 km € 9.950 
Volkswagen Golf 1.8-20V Turbo High line
5 drs, CC, blauw, sep-01, 127.000 km € 11.950 
Volkswagen Golf 5 1.6 Fsi Trendline
5 drs, CC, grijs, mei-05, 44.000 km € 17.250 
Volkswagen Touareg 3.2 V6
SUV, CC, blauw, okt-03, 150.000 km € 29.950 
Volvo V40 1.8 Europa Navi
STATION, CC, zwart, jun-05, 95.856 km € 15.950
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Nu bij de VVV: Brochure ‘Paardentoerisme in Bronckhorst’!
Diverse evenementen

Ruiter- en menroutes

Aantrekkelijke arrangementen

Overnachtingsadressen

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

Voor meer informatie: www.paardentoerismebronckhorst.nl

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

Maaien, zagen, knippen, trimmen, snoeien, 
snijden, blazen, slijpen, verticuteren...

U doet het met de machines van Stiga - Eliet - 
Metabo - Stihl - John Deere - Kärcher - Viking.

Voor professional en doe-het-zelver

U vindt ze natuurlijk bij:

Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld.). Telefoon 0575 44 16 88 / Eerbeekseweg 19, 6971 LB Brummen. Telefoon 0575 56 14 98



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

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

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

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.

Krassen bij PLUS
Maak 4 weken 

lang kans op gratis PLUS huismerk producten!

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen (tabak, slijterij, statiegeld, zelfzorggeneesmiddelen, babymelk tot 6 maanden, telefoon- en strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en koopzegels).

Tot en met 29 maart 
ontvangt u bij elke € 25,- aan boodschappen één kraskaart.*

Weekvoordeel
Geldig van donderdag 13 t/m zaterdag 15 maart 2008

Appelsientje
Sinaasappelsap
3 pakken à 1 liter
ELDERS 3.33

1.99
3 pakken

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

Palm 
Speciale*
Krat 24 flesjes à 30 cl
ELDERS 14.39

8.99

Met gratis een 
Palm vrachtwagentje

Diverse smaken
Doos met 6 zakken à 18 pads
NORMAAL 8.94

PLUS
Koffi epads

OP = OP

4.99
6 zakken

Winkans

50%50%

Sportief en Gezond?
Kom dan op 15 maart naar Profile Bleumink
en kom verschillende elektrische fietsen testen.
Zo hebben wij: • De nieuwe Gazelle Innergy

• De Gazelle Easy Glider
• De nieuwe Sparta Ion’s
• De nieuwe Giant Twist’s
• De Antec Remo
• Als landelijke primeur de Altra E-liner voor slechts 

€ 1499,00!

U kunt bij ons op een elektrische fiets stappen en hiermee een mooie route maken

naar Zutphen waar onze andere winkel is gevestigd. Onderweg kunt U dan genie-

ten van een lekker kopje koffie op onze kosten bij Wok Maxis in Warnsveld.

U kunt niet alleen de fiets testen, ook geven wij u de mogelijkheid

om het cholesterol en glucose te laten checken. Een verpleegkun-

dige, aangesloten bij Care fot Human, is bij ons in de winkel aan-

wezig om de cholesterol- en glucosemetingen uit te vieren. Zij

geeft u tevens adviezen en tips.

Dorpsstraat 12 Vorden  Spittaalstraat 34 Zutphen
(t) 0575 55 13 93   (t) 0575 51 95 26
www.profilebleumink.nl  info@profilebleumink.nl

Landbouwmechanisatie- en Konstruktiebedrijf

Wensink Ruurlo BV

Voor ons bedrijf zijn we op zoek naar een

• all-round persoon met ruime konstruktie-ervaring

• (leerling) konstruktie-bankwerker voor produktie-

en montagewerkzaamheden

Wat wij bieden:

Afwisselende werkzaamheden in een modern bedrijf met

een brede klantenkring en een passende beloning overeen-

komstig de werkzaamheden.

Sollicitaties graag schriftelijk aan onderstaand adres:

Wensink Ruurlo BV

Haarweg 3

7261 LE  RUURLO

of: info@wensink-ruurlo.nl


