
Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Lid 

De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer 

POLITIE (0900) 88 44 

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

! nnp

Alle Edities Bronckhorst
Noord

Bronckhorst
Midden

Bronckhorst
Zuid

Contact
Warnsveld

Contact 
Ruurlo Elna Groenlose

Gids

Verspreidingsgebied: Vorden - Kranenburg - Wichmond - Vierakker - Linde - Medler - Wildenborch - Delden

SKJILEGAD
OP INTERNET

Deze week:

Een kwart eeuw
bij familiebedrijf 
in dienst

Financiele en 
capaciteit proble-
men bij Vorden

Jan en Ger 
Meijerink 
65 jaar getrouwd

C 1000 Vorden
14 april open

Geslaagde relatie-
avond Koordeman
Bouwmaterialen

SBS 6 op bezoek 
in Vorden 
bij Classic en Ko

Dinsdag 15 maart 2011
73e jaargang no. 2

Het Masterplan is destijds tot stand 
gekomen met hulp van een grote 
groep inwoners en ondernemers. De 
bezoekers kregen donderdag tevens 
de gelegenheid om aan de aanwe-
zige ambtenaren van de gemeente 

Bronckhorst vragen te stellen. Ook 
worden op- en aanmerkingen (zover 
mogelijk) meegenomen bij de uitwer-
king van het plan. Vergeleken met 
het oorspronkelijke plan voor de her-
inrichting van de openbare ruimte 

in het centrum van het dorp zijn in-
tussen enkele punten aangepast. Zo 
zijn bijvoorbeeld de bomen aan de 
zuidzijde van de Zutphenseweg ge-
schrapt. De geplande bomen aan de 
noordzijde komen er wel. Overigens 
kunnen belangstellenden het voorlo-
pig ontwerp nog op 22 en 29 maart 
tussen 15.00 en 17.00 uur aan de 
Dorpsstraat 1 inzien.

Masterplan Vorden Centrum

Inloopbijeenkomst

Vorden - Donderdagmiddag en avond kwamen veel dorpsbewoners bij 
hotel Bakker een kijkje nemen om het voorlopig ontwerp Masterplan 
Vorden Centrum te bekijken.

Het gezelschap bracht een afwis-
selend programma met liedjes en 
sketches. Bekende liedjes zoals onder 

meer ‘Het kleine café aan de haven’ 
en ‘Toen ik nog een jungske was’, het 
ging er in als koek. De aanwezigen in 

de zaal werden deze middag ruim-
schoots getrakteerd. 

Piet de vries, voorzitter van de Zon-
nebloem afd. Vorden, riep de mensen 
op, zich op te geven voor de bootreis 
die op woensdag 13 april zal worden 
gehouden.

Feestmiddag Zonnebloem

Vorden - De afdelingen Vorden en Wichmond/ Vierakker van de Zon-
nebloem, organiseerden afgelopen zaterdag in het dorpscentrum in 
Vorden een ontspanningsmiddag waaraan werd meegewerkt door het 
cabaretgezelschap ‘De Jongs’ uit Drempt.

Het publiek vermaakte zich kostelijk

Nu het mooie weer eraan komt, 
komt er ook weer wat beweging in 
de dieren.  Een dagje in de dieren-
tuin waar je natuurlijk heel veel die-
ren kunt zien en horen. In een heel 
groot aquarium zitten vele vissen. 
In dit stuk kom  je de guppies tegen 
maar ook de gevaarlijke pyranja’s. 
Dan gaan we naar de wolven op de 
prairie en als die voorbij zijn komen 
er leuke stukjes uit het Jungle boek 

naar voren. Wie kent Baloe de beer 
en niet en Shirkan de gevaarlijke 
tijger. Dan is The Lion King aan de 
beurt en als laatste komen we terug 
in een hele groep vrolijke vogels. 

Naast het harmonie orkest zal ook 
het leerlingenorkest een paar num-
mers ten gehore brengen die ook te 
maken hebben met dieren. Vleer-
muizen, kamelen en vlinders zijn 
van de partij. En de majorettes groe-
pen zullen tussen al dit dierlijk ge-
weld hun mooie showtjes laten zien. 
Het beloofd weer een hele mooie af-
wisselend avond te worden. Toegang 
is gratis. U komt toch ook!!

Voorjaarsconcert 
Sursum Corda
Vorden - Op zaterdag 19 maart 
geeft Muziekvereniging Sursum 
Corda Vorden haar jaarlijkse  
voorjaarsconcert. Het thema is 
dit jaar Dieren.

Een mooi boek, televisie uit, en lekker
lezen. Er zijn veel mensen die je geen
groter genoegen kunt doen. Maar als
het boek uit is en je moet er afscheid
van nemen, dan wil je er ook wel eens
met anderen over praten. Senia richt
leesclubs voor 50+ op in heel Neder-
land. Ook bieden ze ondersteuning
aan bestaande leeskringen. Bent u ge-
interesseerd in zo’n leesclub of hebt u
behoefte aan ondersteuning, dan kan
Senia veel voor u betekenen. Tijdens
het spreekuur wordt ook aandacht
besteed aan een leesgroep geschiede-
nis. Iedereen is welkom.

Senia brengt mensen 
bij elkaar
Vorden - Stichting Senia brengt
mensen met eenzelfde interesse in
leesgroepen bij elkaar. Op donder-
dag 7 april houdt Senia een inloop-
spreekuur van 14:00-15:30 uur in
de bibliotheek van Vorden.

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

Uitneembare bijlage in het hart van dit blad

Burgerjaarverslag 2010



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

• Te huur gevraagd: 
grond voor Biologische 
akkerbouw in de omge-
ving Mariënvelde Halle 
Zieuwent Harreveld. Tel 
0653353731

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

• Gevraagd: Oud ijzer/
metalen/elektrische ap-
paraten, stroomkabels. 
Bel of mail: 0650917007 / 
r.seubring2@kpnplanet.
nl na 18.00 uur.

• Te huur woonruimte 
met dakterras 2 slaap-
kamers badkamer met 
ligbad eigen keuken en 
ruime woonkamer te Ke-
ijenborg incl gas/ water/ 
elek/ normaal verbruik. 
€ 700.00 per maand. tel 
0653164527

• Ervaren freelance secre-
taresse heeft nog een dag 
per week beschikbaar.

• Aangeboden: Hulp bij 
onderhoud aan tuin en 
erf of andere werkzaam-
heden. Tel. (0575) 461733.

• Te Huur.in Zelhem. 160 
m2.bedrijfs- of opslagruim-
te H.6 mtr. elektr.roldeur 
4x 5 mtr. Huurpr.p.mnd 
Euro 535,00.Excl btw. Inl. 
tel 0314-621056

• Te koop oude stalmest 
en koemestkorrels voor op 
uw tuin tel 0575-450814

• Gevr. hulp in de huis-
houding v. 3 uur p.wk. a 
€12 per uur. 06-44064747

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden 
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 20 maart 10.00 uur Viering Heilig avondmaal ds. J. 
Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 maart 10.00 uur ds. Marianne Benard. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 maart 10.00 uur Eucharistieviering mmv Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 maart 17.00 uur Eucharistieviering koorleden. 
Zondag 20 maart 10.00 uur Woord- en communie viering 
herenkoor.

Tandarts
19/20 maart J.H.H. de Lange Lochem tel 0573 – 25 43 57. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

 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 optimale 
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te 
 beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een  ‘rijdende huisarts’  bij 
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op 
de huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig 
zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie 
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek 
 komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur 
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-
19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit 
(ICU): Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 
uur. Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 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 
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan 
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het druk rioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact  opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of  (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereik-
baar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg 
en Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.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
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering 
en Woon zorg 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).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot 
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.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. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr.  dieren mishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.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

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen 
op het gebied van  wonen, welzijn en zorg. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoek-
adres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.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 Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door verwijzing 
huisarts is niet noodzakelijk.

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur)  inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de  Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s
16 t/m 22 maart

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 
uur behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 
uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen  8,50. 

Veranderingen in het menu 1,25 per verandering. Dagmenu  
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 16 maart
Pomodorisoep / Karbonade de Rotonde met gebakken 
aardappelen en warme groente.

Donderdag 17 maart
Wokki wokki van kipfilet met rijst en rauwkostsalade /
Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom 

Vrijdag 18 maart
Courgettecremesoep / Vislasagne met parmezaansekaas, 
tomatensaus en rauwkostsalade. 

Zaterdag 19 maart (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade 
/ ijs met slagroom

Maandag 21 maart
Uiensoep met kaascroutons / Hollandse biefstuk met 
pepersaus, aardappelen en groente.

Dinsdag 22 maart
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, diner-
cheques,  catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huis-
gemaakt gebak. Wij wensen u een smakelijk eten 
en heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons  

bellen: 0575-551519 of u komt even 
 binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas

Vlaai van de week

Ammarettovlaai  € 6,75 
6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekknallers

  
   € 2,00
 

 8 stuks  € 2,00
Aanbiedingen geldig van di. 8 t/m za 19 mrt.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 21 maart. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Blanke witlof uit de Koekoekspolder 
500 gram  0.69

Heerlijke eetrijpe mango’s  p.st. 0.99
Lente voordeel pakket 
Hollandse sla, komkommer, radijs,  
500 gr. tomaten, 600 gr. stoom kriel 1.49
Dagvers uit eigen keuken
Stampot zuurkool Hawaï + 2 gebraden speklappen

+ gratis bak compote  voor 2 pers.  8.95      

Yogalessen voor 
Kinderen

Start 22 maart in Vorden
meer info op

www.dezonnehofvorden.nl
tel. 06 20563139



Heden overleed onze geliefde zwager en oom

Gerhard Weevers
echtgenoot van Anneke Weevers - Oonk

op de leeftijd van 79 jaar.

Wij wensen Anneke, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte met dit verlies.

 Familie Oonk
 Neven en Nichten

Vorden,
11 maart 2011

Aan alle lieve vrienden en familie een laatste groet: 
“Geniet van het leven, wees goed voor elkaar.”

A3 Kramer

23 januari 1943 13 maart 2011

Gedachten aan liefde dragen je verder

 Elly Kramer
 Mariëtte en Ronald
  Noa, Boaz en Laszlo
 Rob 
 Allert en Ine
  Tim en Mats
 Lia en Rénato
  Jasmijn, Dara en Rosan

Het Hoge 52
7251 XZ Vorden

Thuis is er gelegenheid tot afscheid nemen op 
woensdag 16 maart en donderdag 17 maart van 
14.00 tot 17.00 uur. Tel. 0575-555616.

Op vrijdag 18 maart vindt om 13.15 uur de crematie 
plaats in het crematorium te Dieren, Imboslaan 6.  
Er is gelegenheid tot condoleren na afloop van de 
crematie.

“Woorden schieten te kort,
als het liefste wat je bezit,

herinnering wordt”

Mijn innig geliefde man en maatje door “dik en dun”, 
onze allerliefste zorgzame trotse vader en opa is na 
vele fijne jaren plotseling van ons heen gegaan

Frans Pieter Smit

* Vorden † Vorden
25 februari 1935 9 maart 2011

 Echtgenoot van: Mini Smit - Wahl
 Vader van:  Evert - Jan Smit
  Marianne Smit
  Maarten Smit
 Schoonvader van: Martine Smit - Mariën
 Opa van:  Fien, Saar, Jet, Eke
 Baasje van:  Pleuntje 

Burg. Galleestraat 10-B
7251 EB Vorden

De uitvaartplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

De Rots van de familie is heen gegaan.
Je stond altijd klaar met woord en daad. 
We zullen je heel erg missen.
Nu mag je eindelijk rusten.

Gerhard Weevers
Echtgenoot van Anneke Weevers-Oonk

In de leeftijd van 79 jaar.

 Wim Weevers
 Leis Weevers - Oonk
 Arent en Marion
 Hans en Willeke
 Johan en Marije
 en de kinderen 
 Jo Weevers-Hinkamp en kinderen

Wij wensen Anneke, Ans, Gerhard, Nancy en klein-
kinderen veel sterkte toe.

Vorden, 11 Maart 2011

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Een leven lang vol met ideeën en plannen,
veel organiseren en vooral veel uitvoeren.
De tegenslagen waren vaak heel zwaar,
van de voorspoed kon je genieten.
Altijd veel humor en boordevol levenslust,
dit waren voor jou de handvatten van het leven.
Een bewogen leven waarin veel is bereikt.
Je hebt tastbaar veel opgebouwd
en bovenal veel waardering, bewondering en respect.
Niet alleen, maar vooral samen met anderen.
Waar jij bent gestopt gaan wij verder.
Voor altijd ben je dichtbij in onze gedachten en in ons werk.

Bedroefd, maar met veel respect voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en 
betekend, doch dankbaar dat zijn pijn nu voorbij is, geven wij u kennis van het 
overlijden van mijn lieve man, onze pa en opa

Lambartus Gerhardus Weevers

Oprichter en oud-directeur van drukkerij Weevers

*  Aalten, 11 september 1931 †  Vorden, 11 maart 2011

 Vorden: Anneke Weevers-Oonk
  
  Ida Weevers †
  
  Ans Weevers
  
  Gerhard Weevers
  Nancy Weevers-Visser
   Lucas
   Dominique
   Irene

Wij willen iedereen, die pa in deze moeilijke periode heeft geholpen en bijgestaan 
om de pijn enigszins dragelijk te maken, hartelijk bedanken.

Correspondentieadres:
Nieuwstad 30
7251 AH  Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdagavond 16 maart 
van 19.30 - 20.30 uur bij drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH  Vorden.
De herdenkingsdienst zal in besloten kring plaatsvinden op donderdag 17 maart.

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het 
overlijden van

L.G. (Gerhard) Weevers

Oprichter en oud-directeur van drukkerij Weevers.

Zijn zakelijk inzicht, dat steeds van grootse wijsheid getuigde, zijn warme 
sympathie, waarin wij ons ook na zijn terugtreden mochten verheugen, zullen 
wij node missen.

 Directie en medewerkers
 Weevers bv

Vorden, 11 maart 2011

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

L.G. (Gerhard) Weevers

Oprichter en oud-directeur van onze drukkerij. 

Gedurende ruim 40 jaar heeft hij zijn kracht gegeven aan ons mooie bedrijf. 
Zijn inzet en opgewektheid en een werkgever met hart voor zijn medewerkers, 
laten een blijvende en goede herinnering bij ons achter.

We wensen mevrouw Weevers, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Medewerkers Weevers bv

Vorden, 11 maart 2011

Hartverwarmend!

Voor de meer dan 100 brieven, kaarten en tele-
foontjes na het overlijden van

Henk Meulenbrugge

zeg ik u dank voor de troost en kracht.
      

Wil Meulenbrugge

``Nu straalt daar steeds die ene ster…..``  

Heel  graag willen wij iedereen bedanken voor de 
vele blijken van medeleven, in welke vorm dan 
ook, tijdens de ziekte en het overlijden van onze
moeder en oma

Gerda Huetink- Breuker

 Bert en Nicole
 Thijmen, Fabian en Jasmijn 

Vorden, maart 2011



UITSLAGEN DASH WEEK 10 2011 
Dash DS 5 - Langhenkel... DS 7 D3J EB D3J 3-1
Dash HS 3 - V.IJ.V. HS 1 H3D GK H3D 3-1
Dash HS 2 - Boemerang HS 1 H2E HJ H2E 0-4
Dash DS 6 - Volga DS 5 D4F HJ D4F 3-2
S.v. Harfs... DS 2 - Dash DS 3 D2E DC D2E 0-4
Sparta Zel... MB 2 - Dash MB 2 MB3C2 DC MB3C2 0-4
Kerkemeije... DS 1 - Dash DS 2 D1C EB D1C 4-0
Dash MB 1 - Reflex MB 1 MBHB2 FA MBHB2 0-4
Smash ‘68-... MC 1 - Dash MC 2 MC2F2 DC MC2F2 1-3
Dash MI 1 - Boemerang MI 2 CB62A2BD CB62A2 6-4
Dash MI 2 - Boemerang MI 1 CB62A2CE CB62A2 6-4
SVS DY 3 - Dash DY 2 IJS DELI IJS DE 3-0
Sv Welsum DY 1 - Dash DY 1 IJS DCLI IJS DC 3-0

PROGRAMMA VRIJDAG 18 MAART 
19:30 Dash DY 2 - S.C. GORSSEL DY 4 ‘t Jebbink
20:00 DES DS 3 - Dash DS 4 B. Ruysschool
21:00 Dash HY 1 - WSV HY 1 ‘t Jebbink

ZATERDAG 19 MAART
11:30 Tornado Laren MI 4 - Dash MI 4 Braninkhal
11:30 Dash MC 2 - Victoria MC 1 ‘t Jebbink
11:30 Dash MB 2 - ‘t Peeske MB 1 ‘t Jebbink
11:30 Tornado Laren MI 2 - Dash MI 1 Braninkhal
12:00 Boemerang MI 2 - Dash MI 2 De Pickerhal
13:00 WIVOC MB 1 - Dash MB 1 De Pelkwijk
13:30 Boemerang HS 2 - Dash HS 3 De Pickerhal
13:30 Dash DS 3 - Victoria DS 2 ‘t Jebbink
13:30 Dash DS 2 - Side-Out DS 2 ‘t Jebbink
15:00 Pajodos HS 1 - Dash HS 2 Pauwengaard
15:30 Dash MC 1 - Boemerang MC 1 ‘t Jebbink
15:30 Vollverijs DS 3 - Dash DS 5 De Paasberg
17:00 Pajodos DS 4 - Dash DS 6 Pauwengaard
17:45 Dash DS 1 - VCV Varsseveld DS 1 ‘t Jebbink

Dash

Vanaf 7 uur ‘s morgens kunnen wer-
kende ouders hun kind(eren) naar de 
kinderopvang brengen. Geschoold 
personeel van Markant begeleidt de 
kinderen, ontbijt samen met de kin-
deren en doet allerlei activiteiten 
totdat het moment aanbreekt dat 
de peuterspeelzaal en de basisschool 
gaan starten met hun dagprogram-
ma. In het schoolgebouw is in een 
van de lokaalruimten een hele ge-
zellige “huiskamer” ingericht waar 
kinderen het gevoel hebben thuis te 
zijn”. Verder zijn er in het gebouw 
ruimten waar kinderen met verschil-

lende activiteiten bezig kunnen zijn.
Na schooltijd is er opvang geregeld
tot 18.30 uur. In samenwerking met
de school wordt er ook gebruik ge-
maakt van de speelzaal en het school-
plein. In goed onderling overleg is er
afgesproken dat de kinderopvang en
de school gebruik mogen maken van
elkaars materialen. Nu in het gebouw
aan het kerkplein kinderopvang, peu-
terspeelzaal en basisschool zijn on-
dergebracht kun je spreken van een
brede school waar kinderen van 7 tot
7 terecht kunnen.

Wilt u dit allemaal komen bekijken
en wilt u meer informatie dan bent
u van harte welkom. Kinderopvang
Markant, peuterspeelzaal Ot en Sien
en openbare Dorpsschool…….ieder
kind mag er zijn!

Buitenschoolse opvang 
in de Dorpsschool
Vorden - Met ingang van 14 maart 
verzorgt Kinderopvang Markant 
in de openbare Dorpsschool in 
Vorden de buitenschoolse op-
vang.

Deze acht-mans-formatie heeft zijn 
sporen inmiddels nagelaten rondom 
het hoofdkwartier in buurtschap Del-
den. Na het succesvolle voorprogram-
ma van het BabyBiggenMealBal in 
2010 volgden spetterende feestavon-
den in het Dorpscentrum van Vorden 
en Flophouse in Toldijk. Covers van 
Boh Foi Toch, Normaal en een mooi 
aantal eigen nummers zullen ook 
deze avond bij De Slof van een goeie 
sfeer voorzien. In het voorprogram-
ma staat het ideale binnenloopbandje 
Duo Hekkelbarg!

JAARLIJKS TERUGKEREND 
EVENEMENT
Zoals de bandleden het zelf omschrij-
ven: ‘Er is een aantal data in het jaar
die je niet mag vergeten: de verjaar-
dag van je vriendin, de trouwdag van
je schoonmoeder, de dagen wanneer
de Kliko aan de weg moet en de rom-
melmarkt van Baak, maar daarnaast
is er nu nog een dag in 2011 die van
cruciaal belang is! 

Pak je agenda en schrijf mee: zater-
dagavond 19 maart, het nu al jaar-
lijks terugkerende ‘Rock around De
Slof’. Zorg dat je er op tijd bent, want
de entree is gratis! 

Het startschot bij eetcafé De Slof klinkt
aan de Dorpsstraat 34 in Vorden. 
Kijk ook op www.deslofvorden.nl

Beleef zaterdag 
‘Rock around De Slof’
Vorden - Eetcafé De Slof in het 
pittoreske dorp Vorden wordt 
aanstaande zaterdag hét middel-
punt van een memorabele avond 
vol Achterhoekse rock&roll met 
de fonkelnieuwe band ‘de Vor-
dense Soppers’.

Een leven lang vol met ideeën en plannen,
veel organiseren en vooral veel uitvoeren.
De tegenslagen waren vaak heel zwaar,
van de voorspoed kon je genieten.
Altijd veel humor en boordevol levenslust,
dit waren voor jou de handvatten van het leven.
Een bewogen leven waarin veel is bereikt.
Je hebt tastbaar veel opgebouwd,
en bovenal veel waardering, bewondering en respect.
Niet alleen, maar vooral samen met anderen.
Waar jij bent gestopt gaan wij verder.
Voor altijd ben je dichtbij in onze gedachten en in ons werk.

Levensverhaal Gerhard Weevers, oprichter en oud-
directeur Drukkerij Weevers

“Het leven is als een pijpkaneel, een ieder zuigt eraan en 
krijgt zijn deel.” Dit was het motto van Gerhard Weevers 
sr. die in zijn leven heel veel ups en downs heeft meege-
maakt.
Na een ziekteperiode van ruim drie jaar is op 11 maart 
2011 L.G. Weevers op 79-jarige leeftijd overleden. 

Lambartus Gerhardus Weevers werd op 11 september 1931 
geboren in Aalten uit een gezin van vijf kinderen. Zijn 
ouders, Arent Jan Weevers en Jans Weevers-Reugebrink 
heeft hij in de oorlogsjaren op jonge leeftijd verloren.

Op 16 september 1946 is hij op 15 jarige leeftijd bij druk-
kerij De Boer in Aalten als zetter begonnen in het grafische 
vak.
In de avonduren heeft hij alles aangepakt om wat bij te ver-
dienen, zoals verkoop verzekeringen, advertentie-verkoop 
en verslaggever. Het voetballen heeft voor hem veel bete-
kend, niet alleen de sport op zich, maar ook de opbouw 
van de Aaltense Zaterdag Sport Vereniging (AZSV), het 
teamverband en het organiseren heeft veel plezier opge-
leverd.

In 1953 is Gerhard Weevers getrouwd met Anneke Oonk, 
ze zijn bij de familie Oonk (opa en oma) gaan wonen, 
waar zij, ondanks dat hij niet veel thuis was i.v.m. militaire 
dienst, een fijne tijd hebben gehad.
In deze tijd werd het jonge echtpaar verheugd met de 
geboorte van dochter Ida. Na de militaire dienst zijn zij 
verhuisd naar Aalten, Polstraat 8. In Aalten werd het gezin 
opnieuw verblijd met de geboorte van dochter Ans.

Na een tijd kreeg hij onverwachts bezoek van de directie 
van Drukkerij Elna te Lichtenvoorde; daar werd hem 
aangeboden de leiding van het bedrijf op zich te nemen, 
het was hard werken, mede omdat de werkgever veel ziek 
was. Daar Gerhard Weevers diverse bijbaantjes had o.a. 
verzekeringen, waar hij al een behoorlijke portefeuille had 
opgebouwd, werd hem een baan aangeboden als rayon-
inspecteur. In overleg met zijn vrouw heeft hij deze niet 
aangenomen.

Toen zei iemand tegen hem, waarom begin je niet voor 
jezelf met een drukkerij?
In Vorden willen oudere mensen de zaak verkopen, dat is 
wat voor jou.
Toevallig las hij een advertentie in de Graficus: Opvolgers 
gevraagd, drukkerij in Gelderland, zonder verdere naams-
vermelding. Hij voelde aan dat het de betreffende drukkerij 
in Vorden moest zijn.

Hij belde hierover met de heer en mevrouw Wolters van 
de gelijknamige drukkerij en hun vraag was: “Hoe weet 
u dat?”. Toen zei hij: “Dat kan ik ruiken”. “Komt u dan 
maar eens praten”. Het klikte meteen. 

Zijn oom Willem en een accountant gaven hem advies; 
het is een gezonde zaak, maar het wordt hard werken. Zijn 

vrouw Anneke stond hier ook volledig achter. Op 1 maart 
1965 is het bedrijf overgenomen en verder gegaan onder 
de naam Drukkerij Weevers. In 1969 werd de familie ver-
blijd met de geboorte van Gerhard jr.

De zaak groeide en groeide, totdat ze bijna uit de behui-
zing knapte en in 1974 werd er een nieuw pand gebouwd 
aan de Nieuwstad 12.

Een grote klap was het ongeluk van dochter Ida in 1975, 
dit is altijd een zwarte schaduw in hun leven gebleven. 
Ook dochter Ans verstaat het grafische vak en komt in 
1976 in dienst van de drukkerij, ook daarvoor is ze al in het 
bedrijf te vinden, na schooltijd en in de vakanties.

In 1987 werd een nieuw modern bedrijfspand gebouwd, 
iets verderop in de Nieuwstad. Vijf jaar later komt zijn 
zoon in dienst om geleidelijk en in geweldig goede harmo-
nie het bedrijf over te nemen.

Inmiddels werd de familie uitgebreid met drie 
kleinkinderen. De kinderen en kleinkinderen  
hebben veel betekend in het leven van Weevers sr. Hij 
heeft er samen met zijn vrouw vele jaren van mogen 
genieten.

In november 2007 komt Gerhard Weevers ongelukkig ten 
val, waarbij hij een ruggenwervel brak. Vanaf dat moment 
ging de gezondheid steeds verder achteruit door toename 
van complicaties en een constante heftige pijn.
Hij werkte al meer vanaf de zijlijn, maar moest in de laatste 
jaren steeds meer opgeven.

Zijn lijfspreuk “Ie mot lachen da’j d’r bie 
umme valt en dat holt oe op de bene”, heeft hem  
ook letterlijk heel lang op de been gehouden, door de 
humor vast te houden en steeds weer positief te denken.
Gelukkig heeft hij tot op het laatst veel mensen om zich 
heen gehad om hem het leven enigszins draaglijk te 
maken.

Naast de drukke werkzaamheden voor de drukkerij heeft 
Gerhard Weevers sr. veel bestuurlijke functies gehad, 
zoals:

 
penningmeester

K.V.G.O.)

Voor zijn inzet voor de gemeenschap en zijn vele organi-
satorische en bestuurlijke functies is hij benoemd tot Lid in 
de orde van Oranje Nassau.

In memoriam

Gerhard Weevers
*  11 september 1931  †  11 maart 2011

Centraal staan liederen voor de tijd 
rondom Pasen: de Veertigdagentijd 
en de vijftig dagen naar Pinksteren. 
Veel liederen in de kerken zijn speci-
aal voor deze periodes van het kerke-
lijk jaar geschreven. Sommige al eeu-

wen oud, andere bij wijze van spre-
ken gisteren. Een centrale rol in de 
liederen en muziek die op 21 maart 
voorbij komen is weggelegd voor de 
vrouw. Soms gaat het lied over een 
vrouw: Maria of Pilatus’vrouw. Bij 

andere liederen was de tekstdichter 
en/of componist een vrouw. En wat 
voor rol zullen vrouwelijke liederen 
spelen in het nieuwe liedboek? 

Het belooft een zangrijke avond te 
worden. Kennis van notenschrift of 
muzikale onderlegdheid zijn geen 
voorwaarden. En natuurlijk zijn 

mannen ook van harte welkom! De 
avond wordt geleid door Wim Rues-
sink, kerkmusicus uit Winterswijk. 

Deze avond is georganiseerd door de 
Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting 
van de gezamenlijke kerken van Hen-
gelo Gld. De toegang is gratis. Bij de 
uitgang is er een collecte. 

Een speciale uitnodiging gaat uit naar
koren en cantorijen; ieder die van
zingen houdt of belangstelling heeft
is welkom. Plaats: H. Willibrordkerk
aan de Spalstraat in Hengelo.  Vanaf
20.00 uur staat de koffie klaar. Het
programma begint om 20.15 uur.
Contactpersoon: mevrouw B. Besse-
link, tel: 0575-462046.

Eva’s lied   Zingen in de Willibrordkerk
Hengelo - Op maandag 21 maart zijn allen die van zingen houden, van 
harte welkom voor een bijzondere zang-workshop in Hengelo.



VERVOLG FAMILIEBERICHTEN Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 55
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:

www.drukkerijwissink.nl/gratis

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Bieflappen

600

Faylinn is ons zonnetje in huis
Maar het wordt nog warmer thuis
Want Ilaiza is nu geboren
Dat zonnestraaltje zal ook bij ons horen

Trots en heel gelukkig zijn wij met de geboorte van 
onze dochter en zusje 

Ilaiza Jacobina
Geboren op 9 maart 2011.
Ze weegt 4080 gram en is 54 cm  lang.

 Trotse ouders en zus zijn:
 Ferdy, Mariëlle en Faylinn 
 Klein Brinke-Peters

Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden

 Zo klein...
 Zo lief...
 Zo mooi...
 Zo welkom...
 Zo van ons!

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
dochter

Imke 
Imke is geboren op 5 maart 2011 om 17.10 uur. 
Ze weegt 3180 gram en is 50 cm lang
 

Peter Wolbrink en Marije Riefel

Koekoekstraat 7b
7233 PB Vierakker

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

massage en therapie

Xandra Veltman, Baak

www.respectrum.nl

(0575) 442 885

Wellness avonden op maat 
voor groepen.

Aloë vera producten.
Info: Jannie Nijkamp

Warnsveld, tel.0575 521316

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt 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

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Hondenschool 
“Klein Weetink” 
te Velswijk begint iedere maand 

met een nieuwe puppycursus.
Ap Peters 0314-641436.

Tijdens de Boekenweek 
moet je bij Bruna zijn

GRATIS Boekenweekgeschenk
Bij besteding van 12.50 aan Nederlandstalige boeken. Actie loopt van 16 t/m 26 maart 2011.

NIEUWNIEUW

5.95

Alléén  
te koop 
bij Bruna

4.95

Alléén  
te koop 
bij Bruna

Een machtig familie-epos 
van Kader Abdolah 
22.50

Nieuwe roman 
van Herman Koch 
20.95

Raadhuisstraat 22, 7251 AB  Vorden
Tel. 0575 - 553100

Dolgelukkig en dankbaar zijn we met de geboorte 
van onze zoon

Olaf Thijmen
Olaf is geboren op 3 maart 2011, weegt 3500 gram 
en is 51 cm lang.

Christiaan Knoef en Lies Reimert

Nicolaasweg 4a
7025 DL Halle



In heel Nederland openen zorg- en 
welzijnsorganisaties op de derde za-
terdag van maart hun deuren voor 
het publiek voor de Landelijke Open 
Dag van de Zorg. Sensire sluit er al-
tijd graag bij aan. Alma, verpleegkun-
dige in opleiding bij Sensire legt uit: 

“Het gevoel dat je elkaar van mens
tot mens benadert, daar haal ik in
mijn werk veel voldoening uit. De
Landelijke Open Dag biedt een mooie
gelegenheid om dit ook te laten zien
aan mensen die nog niet, of minder
bekend zijn met Sensire.” 

EEN LOCATIE VAN SENSIRE 
BEZOEKEN?
In de hele Achterhoek opent Sensire
haar deuren op 19 maart. Iedereen
die geïnteresseerd is in werken bij
Sensire of benieuwd is naar welke
ondersteuning Sensire kan bieden
voor mensen die zorg nodig hebben,
is welkom om één van deze locaties
te bezoeken. 
Alle openingstijden en locaties zijn
te vinden op www.sensire.nl of op
te vragen via 0900 - 88 56 (24 uur
per dag, 10 ct/min).

Sensire opent haar deuren 
tijdens de Open Dag van de Zorg
Vorden - Op zaterdag 19 maart 
opent Sensire haar deuren op ver-
schillende locaties in de Achter-
hoek. Zo ook in Vorden. Mensen 
die willen weten wat Sensire voor 
hen kan betekenen als ze zorg 
of ondersteuning nodig hebben, 
zijn tussen 10.00 - 14.00 uur van 
harte welkom aan de Zutphen-
seweg 26a). De medewerkers van 
Sensire geven informatie over de 
ondersteuning die Sensire kan 
bieden. Of dat nu thuis is, of in 
het nieuwe woonzorgcentrum.

Nu de openingsdatum, donderdag 14 
april bekend is, betekent dat tevens 
dat de winkel vanaf woensdag 30 
maart om 17.00 uur tot de opening 
gesloten zal zijn. In die periode moet 
de grote ombouwklus geklaard zijn. 
Nog dezelfde avond (30 maart) gaan 
alle stellingen uit de winkel met aan-
sluitend de nog overgebleven produc-
ten. Dat heeft ook voor het personeel 
de nodige konsekwenties. Zo gaat, 
in overleg, een deel van onze mede-
werkers een week met vakantie, een 
ander deel gaat in de regio bij C 1000 
collega’ s stage lopen. Ook blijft een 
deel van de mensen actief om tijdens 
de ombouwperiode de nodige hand- 
en spandiensten te verrichten’, zo 
zegt Wilbert Grotenhuys.
De Vordense ondernemer bruist van 
activiteiten en zegt: ‘Momenteel zit 
mijn hoofd vol met ‘duizend- en één- 
dingen’, maar ik geniet wel. Ik heb al-
tijd prettig gewerkt als Super de Boer 
ondernemer. In de nieuwe rol als C 
1000 winkel zal dat gevoel denk ik, 
nog sterker worden. Ik heb de afgelo-
pen maanden namelijk diverse colle-
ga’s gesproken die van Super de Boer 
naar C 1000 zijn overgestapt. En als 
ik dan hun omzetcijfers zie, word ik 
super-optimistisch. Ik verwacht een 

flinke groei. Daar hebben we de afge-
lopen weken al op ingespeeld. Vanaf 
14 april wordt ons personeelsbestand 
met circa 20 parttimers uitgebreid.
Ons (Wilbert en Yvonne Grotenhuys) 
streven is om het personeel continu 
naar een hoger plan te tillen. Op de 
vernieuwingen die er straks zijn, 
moeten ze goed op in kunnen spelen. 
Ik vergelijk de werkzaamheden voor 
iedereen bij ons in de zaak met het 
bedrijven van een stukje topsport . 
Steeds aan jezelf blijven werken. Zo 
zitten we elke dinsdagmorgen met de 
afdelingschefs om tafel voor overleg. 
De chefs laten ons weten of er wen-
sen, klachten, suggesties e.d. zijn’, al-
dus Wilbert Grotenhuys die zichzelf 
ook regelmatig op de hoogte houdt 
hoe de supermarktbranche zich ont-
wikkelt. Ook over hoe de klant over 
zijn zaak denkt. Moeten wij ons hier 
of daar aanpassen, noem maar op. 
Dat marktonderzoek is gewoon no-
dig, ik weet dat de gemeenschap gaat 
voor kwaliteit en wij dus ook’, zo zegt 
de Vordense ondernemer. 
Als de deuren van C 1000 op 14 april 
opengaan dan zal de consument di-
rect één ding opvallen: de uitbreiding 
van het vers- assortiment. Wilbert 
daarover: ‘Bij C 1000 is het speer-

punt: de slagerij. De producten am-
bachtelijk verpakken en in zelf- be-
diening verkopen. Wij komen met 
zeer scherpe aanbiedingen. Dat kan, 
vergeleken bij Super de Boer ook. C 
1000 kan door de ‘grote aantallen’ 
goedkoper inkopen en daar profiteert 
de consument dan weer van. Ook 
meer ambachtelijk producten op de 
broodafdeling. Cakes, krentenwegge, 
stollen, koeken, s’ nachts gebakken 
en s‘ morgens vers in de winkel. Ver-
der meer biologische producten op de 
afdeling groente, fruit, aardappelen’, 
zo zegt hij. Momenteel is de gemeen-
te Bronckhorst bezig met het onder-
zoek naar het openstellen van su-
permarkten op de zondag van 16.00 
tot 20.00 uur. Wilbert: ‘Dat betekent 
voor elke plaats (zoals b.v. Vorden) 
dat na loting één supermarkt een 
jaar lang op zondag open mag zijn. Ik 
zou die openstelling zeer toejuichen. 
Ten eerste extra service richting de 
consument. Ook van belang voor de 
groep ‘twee-verdieners’. Denk aan de 
toerist die op zondag nog boodschap-
pen nodig heeft. Ook zou openstel-
ling op zondag uitstekend passen in 
het plaatje van de koopzondagen in 
Vorden. Dat de ook consument ook 
verandert speelt een rol. Die kijkt he-
den ten dage niet meer naar de gevoe-
ligheid van het open zijn op zondag’, 
aldus Wilbert Grotenhuys. Met het 
oog op de openingsdatum (14 april) 
wordt er huis- aan- huis een folder 
bezorgd met alle in en outs over de 
C1000 zaak van Wilbert en Yvonne 
Grotenhuys.

‘Kogel door de kerk ‘

C 1000 Vorden 14 april open

Vorden. Wilbert Grotenhuys, eigenaar van Super de Boer in Vorden, 
was al een poosje aan het dubben over het bekend maken van de ope-
ningsdatum van zijn zaak naar C 1000. Wilbert: ‘Natuurlijk wil je als 
ondernemer richting openingsdatum de spanning er nog even inhou-
den, maar er speelt meer. De winkel ondergaat een enorme verande-
ring en dus moeten alle te verrichten werkzaamheden nauwkeurig op 
elkaar worden afgestemd.

Het koor zingt geestelijke liederen zo-
als ‘Jeruzalem, mijn vader stad’, ‘Door 
de wereld gaat een woord’ en ‘Kom en 
laat ons vrolijk zingen’, het jubileum-

lied van de KCZB die dit jaar 125 jaar
bestaat. Ook vrolijke stukken als ‘De
Jachtpartij en ain boer wol naar zien
noaber tou’ worden gezongen. Ook de
bewoners worden aan het werk gezet
met oud-hollandse liederen.

Alles wordt opgevrolijkt met gedich-
ten door koorleden. Het belooft weer
een gezellige avond te worden.

Uitvoering Excelsior
Vorden - Woensdag 16 maart zal 
de chr. gem. zangvereniging Excel-
sior een avondvullend programma 
verzorgen bij verzorgingshuis 
‘Hyndendael’ in Hummelo.

Dat neemt niet weg dat ze een grote 
technische uitdaging niet uit de weg 
gaan. Integendeel, niet alledaags werk 
maakt het juist leuker. Het nieuwste 
project is het initiatief van een van 
hun relaties, het ombouwen van een 
semiklassieker, een Volvo 245, naar 
volledig elektrische aandrijving. De 

klant doet dit in nauwe samenwer-
king met Classic en Ko. Het is echt 
een uitdaging om moderne proble-
men op te lossen en uitdagingen in 
een klassieke jas aan te gaan. Een 
klus van jewelste, die misschien een 
vervolg krijgt, als het begin van een 
kleine serie. Heel leuk en leerzaam 
om te doen. De fabrikant maakt het 
niet eens, maar in Vorden gebeurt 
het. Dit moet gebeuren naast het 
“normale”werk. Op dit moment is 
dat het volledig restaureren en aan-
passen aan de wens van de eigenaar 
van een klassieke Ford Mustang Ca-
briolet. Naast een Citroen snoek, een 
Citroën CX , een Mini en nog andere 
voertuigen die in de wachtrij staan. 
Dit heeft de belangstelling gewekt 
van SBS 6 Hart van Nederland, die 
vrijdag de 11e het bedrijf hebben be-
zocht en opnames hebben gemaakt. 
Natuurlijk is een dergelijk bezoek 
een hele eer. De twee benadrukken 
hun lijfspreuk, We doen het graag en 
goed, en nog voordelig ook. Classicen-
Ko dienstverlening op autogebied.

SBS 6 op bezoek in Vorden 
bij Classic en Ko

Vorden - Ze bouwen een unieke 
elektrische Volvo in Vorden.Clas-
sic en Ko zijn al jaren actief in de 
autobranche. Voor Robbie en Ko 
geld dat ze allebei van hun hobby, 
het restaureren en onderhouden 
van vooral klassieke auto’s, hun 
beroep hebben gemaakt.

Dit jaar gebeurt dat voor de 16e keer 
op de derde zaterdag van maart, vlak 
voordat de lente begint.  Een grote 
groep mensen houdt er al lang van 
tevoren rekening mee dat ze die zater-
dagmorgen vrijhouden. Ook in andere 
kernen van de gemeente Bronckhorst 
zijn er soortgelijke activiteiten. Vrijwil-
ligers zijn o.a. afkomstig van verschil-
lende buurt- en andere verenigingen 
zoals Hackfort, de Wildenborch, Wild-
beheer Eenheid IJssel Oost, Wichmond/
Vierakker, Werkgroep Leefbaarheid 
Vorden, Kranenburgs Belang, hengel-
sportvereniging “De Snoekbaars”, de 
Vordense Rijwiel Toerclub “De Acht-
kastelenrijders”, D-pupillen van voet-
balvereniging Vorden en leerkrachten 
van school “Het Hoge”. Ook veel parti-
culieren die niet gebonden zijn aan een 
club of vereniging doen mee. Verleden 
jaar werd er in de gehele gemeente 
Bronckhorst totaal  5600 kg zwerfvuil 

verzameld; een behoorlijke (of on-be-
hoorlijke?) hoeveelheid temeer als je je
het lichtgewicht van blikjes e.d. reali-
seert. Een dergelijk karwei vereist veel
menskracht; vrijwilligers zijn dan ook
nog steeds van harte welkom. De erva-
ring heeft geleerd dat het niet alleen
een nuttige maar ook gezellige activi-
teit 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 André Baars
van de gemeente Bronckhorst zal die
zaterdag in het buitengebied van Vor-
den meehelpen en daarna om 12.30
uur de actie officieel afsluiten op de
Gemeentewerf Groendepot (op het ter-
rein van de voormalige zuivering), Het
Hoge 65, waarbij - zoveel mogelijk - de
vrijwilligers die, die morgen zwerfvuil
raapten aanwezig zullen zijn. Naast
- ongetwijfeld - woorden van waarde-
ring zorgt het gemeentebestuur van
Bronckhorst voor een drankje en een
boerenkoolmaaltijd, hetgeen door de
rapers bijzonder op prijs wordt gesteld.
Enkele leden van Wildbeheer zullen de
actie “afblazen”.

Vorden, buiten gewoon schoon!
Vorden - Onder dit motto zullen 
zaterdag 19 maart meer dan 100 
vrijwilligers gewapend met vuil-
niszakken het zwerfvuil verwij-
deren uit bermen en sloten in het 
buitengebied van Vorden.

Er bleek onder goede omstandighe-
den, weinig wind en lage luchtdruk 
op een mooie ijsvloer, veel mogelijk. 
Op de eerste afstand, de 100 meter, 
zetten Erin Albers en Jurre Nijhoff 
de toon met persoonlijke toptijden 
van respectievelijk 15.80 en 14.85 
seconden. De 300 meter reden bei-
den in 43.02 en 38.81 seconden, een 
dikke seconde onder hun beste tijd.
Lucas Albers en Mart Nijhoff reden 
de 300 meter op hun top, Lucas 
kwam daardoor in de bocht ten val 
en finishte in 45.60 seconden. Mart 
reed bijna twee seconden van zijn 
bestaande tijd af, 34.27 seconden. 
Beide jongens gooiden er op de 500 
meter, geprikkeld en gestimuleerd, 
ook nog maar twee nieuwe pr’s uit: 

57.50 seconden voor Lucas en 53.21 
seconden voor Mart. Aanstormend 
schaatstalent Thijs Govers, volgend 
jaar trainend in de Gewestelijke se-
lectie van Overijssel, had één doel: 
zijn eerste 1500 meter  en het daar-
aan gekoppelde clubrecord van de 
Lochemse IJsvereniging. De 500 me-
ter liet hij hierdoor “lopen”, na een 
technische en enigszins ingehouden 
rit stond er 44.26 seconden op het 
scorebord. Nog altijd erg snel voor 
een A-pupil. De 1500 meter werd 
voor Thijs een prachtig gebaar naar 
zijn  trainers van de Lochemse IJs-
vereniging, die hem technisch en 
conditioneel fantastisch hebben 
opgeleid. Opening was er op de 300 
meter in 28.34 seconden spetterend, 
te snel werd gedacht, waarna er met 
een licht oplopend schema een eind-
tijd van 2.19.36 minuut de boeken 
in gaat. 10 Seconden onder het be-
staande clubrecord van maart 2010 
en een prachtig persoonlijke tijd om 
als schaatser “mee te beginnen” !
Met deze vijfde gewestelijk gese-
lecteerde rijder uit Vorden in de 
afgelopen drie seizoenen, laat de 
Lochemse IJsvereniging zien een 
prima jeugdopleiding te hebben.

Regen van persoonlijke records
Vordense schaatspupillen
Vorden - Daar waar de voor-
jaarszon afgelopen zaterdag op 
de ijsbaan in Deventer voor 13 
graden in de plus zorgde, had-
den de schaatsers nog niet ge-
noeg van hun “winterse sport “. 
De laatste week van het seizoen 
staat in het teken van wedstrij-
den op het Deventer ijs, de trai-
ningen op ijs zijn voorbij voor 
dit seizoen.

Bij dit niveau moet je je eigen oefe-
ningen samenstellen aan de hand van 
een aantal eisen. Dit doet Joyce samen 
met haar trainsters Jolien (Achilles) 
en Mellanie (Sparta). Joyce begon deze 
dag op het onderdeel brug. De vorige 
wedstrijd was het ophurken mislukt. 
Maar dit keer ging dat goed. Ze be-
haalde een 10,200. Daarna was de balk 
aan de beurt. De balk is maar 10 cm 
breed. Joyce turnt hierop een losse rol 
(koprol zonder handen) en een hand-
stand. Zij behaalde 10,450. De vloer 
was haar derde onderdeel. Hier wordt 
de oefening op muziek geturnd. Een 
10,700 was het resultaat. Als laatste 
mocht Joyce haar favoriete onderdeel 
turnen: de sprong. Hierbij behaalde 
Joyce een 11,750. De hoogste score 
van haar groep. Uiteindelijk leverde 
dit een 13e plaats op. Ook werd er 
bekend gemaakt wie er doormochten 
naar de finale. Helaas zit Joyce hier 
net niet bij. In het eindklassement is 
Joyce 11e geworden. Een erg knappe 
prestatie. Zeker als je bedenkt dat zij 
vorig jaar nog niveau 10 turnde.

Joyce turnt 
in 4e divisie
Vorden - Zaterdag 12 maart was 
er een voorwedstrijd in de 4e di-
visie. Joyce van Amerongen turnt 
hierin namens Sparta. Zij komt 
uit op niveau jeugd 7.



Jong Gelre wil aan die onzeker-
heid een eind maken ! De ‘man/ 
vrouw ‘competitie zal draaien om 
het ontkrachten en/ of bevestigen 
van een aantal vooroordelen over 
de vermeende kwaliteiten van 
vrouwen en mannen. De organisa-
tie is op zoek naar teams van vijf 
personen. Teams van of vrouwen 
of mannen. De deelnemers dienen 
minimaal 16 jaar te zijn. Zij wor-
den zowel fysiek als mentaal op de 
proef gesteld. 
Opgave gaarne voor 5 april via een 
e-mail naar manvrouw@live.nl
Ook kan men bellen met Frederik 
Gotink 06- 13800341. De competi-
tie wordt op Koninginnedag tus-
sen 14.00 en 16.00 uur gehouden. 
Na de opgave worden de teams 
door de organisatie over het type 
activiteiten op de hoogte gebracht, 
zodat men dan kan trainen. De 
hoofdprijs is een fraaie bokaal, 
maar nog belangrijker is natuur-
lijk de EER. Voor eventuele vragen 
zie www.jong-gelre.nl

Tijdens 
Koninginnedag
‘Man/vrouw’ 
competitie!
Vorden - Jong Gelre Vorden/ 
Warnsveld heeft plannen om 
tijdens Koninginnedag in Vor-
den een ‘man/vrouw’ compe-
titie te organiseren. Iedereen 
kent de gezegdes wel: ‘Vrou-
wen kunnen niet kaartlezen’ 
of ‘Mannen kunnen maar één 
ding tegelijk, vrouwen twee’. 
En zoals altijd blijft die discus-
sie zonder een bevredigende 
conclusie.

Toch maakt het bestuur van Vorden 
zich zorgen. Dat heeft alles te maken 
met de privatisering die de gemeente 
in 2013 afgerond wil hebben. Dat wil 
zeggen dat onder meer de sportclubs 
vanaf die tijd hun ‘eigen broek’ moe-
ten ophalen. William van der Veen, 

voorzitter van Vorden, schetst de 
huidige situatie waarin zijn veren-
ging verkeert, als volgt: ‘In 2007 is de 
gemeente Bronckhorst gestart met 
een harmonisatie project. Wat is ei-
gendom van de gemeente, wat van de 
verenigingen. Wat zijn de huren, wat 

zijn de afspraken die in het verleden 
met de toenmalige gemeenten zijn 
gemaakt en dat soort zaken. 
Wat de voetbalclub Vorden betreft: 
de opstallen zijn eigendom van de 
vereniging, de ballenvangers en de 
(leun) hekwerken zijn eigendom van 
de gemeente. De velden huurt de 
vereniging van de gemeente (11.500 
euro per jaar) Daar staat tegenover 
dat de gemeente de velden ook onder-
houdt. Dat laatste betekent bijvoor-
beeld in het voorjaar en de zomer 
twee maal per week maaien. Begin 
2010 lanceerde toenmalig wethouder 

Peter Glasbergen het voorstel om ‘al-
les’ voor iedere vereniging gelijk te 
trekken, waarbij ook, in ons geval, 
de speltechnische voorzieningen aan 
de voetbalclub zouden worden over-
gedragen. De clubs zouden dan aan 
de gemeente 1500 euro per veld als 
huur moeten betalen en verplicht de 
gemeente zich het onderhoud van de 
velden voor haar rekening te nemen. 
Dat zou voor Vorden betekenen een 
jaarlijks huurbedrag van 5600 euro (3 
velden en oefenhoek). Echter de ge-
meente kreeg de financiën niet rond, 
vandaar nu straks de privatisering’, 
aldus William van der Veen.
De voetbalvereniging Vorden kampt 
al jaren met een tekort (0,81) aan een 
veld en dat blijft de komende jaren 
zeker zo. In tegenstelling tot de ver-
wachting die de gemeente Bronck-
horst richting toekomst heeft: een 
bevolkingskrimp en daardoor bij de 
sportclubs ook minder leden, dus ook 
minder velden nodig. Marc van der 
Linden: ‘Dat beeld is wat onze vereni-
ging betreft niet realistisch. Wellicht 
zullen ook wij er qua ledental iets op 
achteruit gaan, maar zeker niet in 
die mate zoals de gemeente dat ver-
wacht. Wij kunnen dat ook ‘hard’ 
maken. Wij hebben zoals aangegeven 
450 leden, waarvan 260 jeugdleden 
(75 procent). Voor volgend seizoen 
hebben we zelfs 65 jongens tussen de 
14 en 18 jaar en van dat aantal blijven 
er heel veel daadwerkelijk voetballen. 
Wij blijven dus structureel zitten met 
een tekort aan velden. En dat geeft 
bijvoorbeeld op de zaterdagen en ook 
tijdens trainingen grote problemen. 
Dus moet er nog steeds een veld bij, 
voor ons straks dus ook meer onder-
houdskosten. Het aanleggen van een 
kunstgrasveld zou de beste oplossing 
zijn. Een dergelijk veld erbij biedt 
ons meerdere mogelijkheden. Maar 
de gemeente heeft ons al laten weten 
daarvoor geen budget te hebben. We 
hebben dus straks een probleem. Als 
de privatisering eind 2013 een feit is, 
zijn wij jaarlijks 40.00 euro kwijt voor 
onderhoud aan de velden (ca. 12.000 
per veld/annex oefenhoek) Omdat te 
kunnen opbrengen zou de contributie 

per lid jaarlijks met 100 euro omhoog 
moeten, maar dat is veel te veel. Mo-
menteel bedraagt de contributie 120 
euro per jaar (senioren) en 80 euro 
(jeugd). Laag ten opzichte van andere 
voetbalclubs in Bronckhorst, dus een 
kleine verhoging zou kunnen, maar 
een verhoging met 100 euro per jaar 
is niet te ‘verkopen’. En bovendien 
willen wij bewust laagdrempelig blij-
ven. De kinderen moeten kunnen 
sporten en de ouders moeten de sport 
ook kunnen blijven betalen.’, zo zegt 
Marc van der Linden.

William van der Veen: ‘Wij zullen 
dus andere wegen moeten zoeken om 
de vereniging gezond te houden. Ac-
ties voeren kun je niet blijven doen, 
dat houdt natuurlijk een keer op. We 
onderzoeken momenteel naar andere 
mogelijkheden. Bekijken of we de ac-
commodatie op de dagen dat er niet 
gevoetbald wordt, verder kunnen uit-
nutten. We hebben bijvoorbeeld al 
een samenwerking met de VRTC De 
Achtkastelenrijders. Zij maken een 
paar keer per jaar gebruik van onze 
accommodatie, kleedkamers, dou-
cheruimtes e.d. In ruil daarvoor zijn 
de kantine opbrengsten voor ons.
Ook denken wij wat het onderhoud 
van de velden betreft aan een sa-
menwerking met andere clubs in de 
gemeente Bronckhorst , waardoor 
je wellicht de kosten kunt druk-
ken. Ook denken wij aan de Buiten-
schoolse Opvang (BSO) die misschien 
ook wat de sport betreft de accom-
modatie van ons kan gebruiken. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld ook in Neede’, 
aldus William van der Veen. De voet-
balclub Vorden hoopt, gezien het al 
jaren structurele tekort aan velden, 
waardoor in de toekomst extra veel 
geld voor onderhoud aan de huidige 
velden nodig zal zijn, dat de gemeen-
te alvorens tot privatisering zal wor-
den overgaan, op een financiële tege-
moetkoming. William van der Veen 
en Marc van der Linden: ‘Dat zou heel 
reëel zijn want nogmaals, inkrimping 
van leden zoals de gemeente Bronck-
horst dat voorspelt, is niet op Vorden 
van toepassing.

Privatisering voetbalclubs

Financiele en capaciteit problemen bij Vorden

Vorden - In een tijd waarin de overheid aangeeft dat het voor de jeugd 
heel erg belangrijk is om te sporten (de kinderen worden te dik, al-
dus één van de conclusies) is de voetbalvereniging Vorden juist trots 
dat het ledental zich nog steeds in een stijgende lijn bevindt. Nog vrij 
recent werd de achtjarige Amber Moeshart als het 450e lid ingeschre-
ven. Dat betekent dat de toekomst van de club er in sportief opzicht 
rooskleurig voorstaat.

Marc van der Linden en William van der Veen.

De gasten die hotel Bakker regelmatig 
‘aandoen’ kennen de vriendelijke 56 
jarige Herman. Dat zijn achternaam 
Hamhuis is, is niet of nauwelijks be-
kend. Het is en blijft in de volksmond 
steevast ‘Herman van hotel Bakker’. 
Vrijwel iedere Nederlander kan zich 
de datum van indiensttreding bij een 
‘baas’ meestal nog wel herinneren. Bij 
Herman is die dag zelfs op het netvlies 
ingebrand. Daarover zegt hij: ‘ Ik werk-

te destijds bij restaurant Ruimzicht in 
Hoog Soeren. Ik zag dat het daar op de 
duur niet goed zou gaan met het hotel, 
hetgeen kort daarna ook bleek. Ik las 
in de krant dat ze bij hotel Bakker in 
Vorden een kelner zochten. Ik heb ge-
lijk gebeld en op mijn vraag aan Klaas 
Bakker of ik een sollicitatiebrief moest 
schrijven, zei hij: ‘welnee man, kom 
maar even langs, ik wil je liever zien’. 
Dus een dag later al naar Vorden voor 

een gesprek met Klaas. Ik weet nog 
goed kleine Willem Paul Bakker (des-
tijds 5 jaar) zat aan de stamtafel een 
beschuitje te eten. Na een kort gesprek 
met Klaas, kon ik de andere dag al be-
ginnen. Ik viel direct met de neus in 
de boter. Die dag was een gezelschap 
van circa 40 man (directieleden en ma-
nagers van de Rabobank) bij hotel Bak-
ker te gast en gingen s’ morgens met 
vijf koetsen op pad voor een tocht door 
de omgeving. Opeens grote paniek. Er 
vloog ‘ergens’ onderweg een fazant 
uit de struiken, waardoor één van de 
paarden op hol sloeg met als gevolg 
de koets in de sloot en botbreuken en 
kneuzingen bij de acht passagiers die 
uit de koets waren geslingerd.

Enkele slachtoffers werden gelijk naar 
het ziekenhuis afgevoerd, de rest van 
het gezelschap kwam even later ge-
heel overstuur weer bij hotel Bakker 
binnengelopen. Dus gelijk voor de 
schrik, een borrel voor de heren. En 
zo begon mijn eerste werkdag bij ho-
tel in Vorden’, aldus de in Apeldoorn 
woonachtige Herman Hamhuis. Op 
jonge leeftijd wist Herman niet pre-
cies wat hij later wilde worden. ‘Na de 
Mavo ben ik eerst als administratief 
medewerker bij een papierfabriek aan 
de slag gegaan. Na de militaire dienst 
(daar was ik filmoperateur) heb ik nog 
een poosje bij een verpakkingsbedrijf 
gewerkt. Vervolgens begonnen als 
leerling kelner in Hoog Soeren en van 
daaruit dus hier bij hotel Bakker. Al-
tijd prettige collega’ s gehad en wat zo 
leuk is, Miranda, Rita, Jacqueline, Car-
la en Benno werken hier nog steeds’, 
zo zegt Herman, die zelf de laatste ja-
ren de receptie bemant en daarbij de 
gasten ‘voor’ in het hotel als gastheer 

van dienst is. Herman: ‘Ik werk bij een 
prachtig bedrijf met als kenmerk dat 
de familie Bakker een breed publiek 
‘raakt’. Dat is gelijk hun sterke kant, 
iedereen van hoog tot laag is hier wel-
kom. Ik heb ook de ouders van Klaas 
nog meegemaakt. Oude mevrouw Bak-
ker was een schat van een mens. Met 
Klaas en Loke alsmede met de derde 
generatie (Liesbeth en Jeroen) kan ik 
het uitstekend vinden. Mijn favoriete 
dagen? Dat is Koninginnedag en de 
slipjacht van de plaatselijke vereni-
ging. Dan is het hier hartstikke druk 
met bovendien een zeer gevarieerd 
gezelschap, prachtig toch ’, zo zegt 
Herman. Werken in de horeca kent 
ook een schaduwkant. Herman: ‘ Een 
mooi beroep, hard werken en dikwijls 
onregelmatige werktijden, dus weinig 
tijd voor de liefde.

Ik heb wel een paar keer een vriendin 
gehad, maar nooit voor lang. Ik sta na-
tuurlijk best wel open voor een relatie. 
Misschien komt er nog een keer een 
TV programma ‘Kelner zoekt vrouw’. 
Herman schatert het uit. Momenteel 
werkt hij vijf dagen per week vanaf 
s’ morgens negen uur tot s’ middags 
twee. Daar komen nog twee uur reis-
tijd bij (heen- en terug naar Apeldoorn) 
Herman: ‘Dat heeft een reden. Ik heb 
namelijk op 17 december 2007 een 
herseninfarct gehad, met als gevolg 
acht maanden revalideren bij Groot 
Klimmendaal in Arnhem. Daar heb ik 
‘gevochten’ om weer beter te worden. 
Dat is gelukt, mede door de vele reac-
ties van leiding en personeel van hotel 
Bakker en een ‘dozen vol met kaarten’ 
van de gasten. Zo iets doet je goed’, zo 
zegt Herman die terugkijkend zegt: 
‘De jaren hier zijn omgevlogen’.

‘Herman van hotel Bakker ‘

Een kwart eeuw bij familiebedrijf in dienst

Vorden - Een cappuccino? Gelijk de eerste vraag die Herman bij bin-
nenkomst in hotel Bakker aan de bezoeker stelt. Weliswaar kent hij de 
gast, maar dan toch een bewijs dat Herman het vak van gastheer goed 
‘verstaat’. Deze week is hij een kwart eeuw bij de familie Bakker in 
dienst. ‘Een prachtige tijd, waarbij ik veel heb geleerd en eigenlijk leer 
ik nog steeds’, zo zegt Herman.

Herman Hamhuis: op en top gastheer



Ruim 60 bouwers waren op de uit-
nodiging ingegaan en zij hebben een 
nuttige en leerzame gehad bij Koor-
deman Bouwmaterialen op de Revel-
horst aan de Verlengde Ooyerhoekse-
weg te Zutphen.

Harmen Koordeman opende het pro-
gramma met een welkomstwoord 
voor alle aanwezigen en merkte op 
dat avonden als deze voldoen aan de 
behoefte naar meer kennis en infor-
matie. Ook dit jaar was er een aan-

trekkelijk programma samengesteld 
en waren de fabrikanten Ardex en 
Wienerberger uitgenodigd. Ardex gaf 
in de hal bij Koordeman Bouwmate-
rialen een praktische uiteenzetting 
over vloeregalisatie mortels, wande-
galisatie mortels en tegellijmen. 

Hierbij werden vooral mortels gede-
monstreerd die een snelle droogtijd 
hebben, zodat er vaak de zelfde dag 
nog tegels geplakt of parket gelegd 
kan worden.  Door deze mortels te ge-

bruiken kan er een enorme tijdwinst 
geboekt worden en men niet meer 
dagen hoeft te wachten. In de show-
room ging fabrikant Wienerberger 
o.a. in op het produceren van gevel-
steen. Aan de hand van voorbeelden 
werden diverse praktijkgevallen van 
geveluitslag, dilitaties en scheurvor-
ming in metselwerk besproken.

Ook aan bod kwam het verankeren 
van dakpannen, vastzetten van nok-
vorsten en het ventileren van daken. 
Kortom het werd een zeer geslaagde 
en leerzame avond, die werd afgeslo-
ten onder het genot van een hapje en 
een drankje.

Koordeman Bouwmaterialen

Geslaagde relatieavond

Op maandag 7 maart jl. hield Koordeman Bouwmaterialen voor zijn 
klanten zijn 4e relatieavond, waarbij kennisoverdracht, informatie en 
informeel contact centraal stonden.

Welkoop organiseert de Tuingrond 
test in samenwerking met DCM, leve-
rancier van organische meststoffen, 
graszaden, kalk, bodemverbeteraars, 
potgronden, vloeibare meststoffen.

GOEDE GROND IS 
HET HALVE WERK
De basis van elke mooie tuin is een 
goede bodem. Daar tuinieren we op. 
Om de tuin in optimale conditie te 
houden, is het noodzakelijk dat men 
zorgt voor een gezonde bodem die rijk 
is aan humus en nuttige organismen. 
Op welke grond men ook tuiniert; 
zand, klei of veen, een goede struc-

tuur van de bodem is heel belangrijk.
De grondsoort bepaalt in belangrijke
mate welke bomen, struiken of vaste
planten het goed zullen doen. 

GRATIS TUINGROND TEST 
Omdat grond zo belangrijk is, orga-
niseert Welkoop Vorden deze Tuin-
grond test. “Wij beschikken hiervoor
over speciale software waarmee we de
test kunnen uitvoeren”, aldus Arjan
Meulenveld van Welkoop Vorden.
“De klant krijgt vervolgens van ons
een persoonlijk bemestingsadvies op
papier voor mooiere bloemen, gezon-
dere groenten of een groener gazon”. 

Om de tuingrond te laten testen ge-
bruikt de klant het grondzakje dat
huis-aan-huis verspreid is of een
(jam)potje. Meer informatie over het
testen van tuingrond is te vinden op
www.boerenbond-welkoop.nl/tuin-
grondtest.

Gratis Tuingrond test voor een mooiere tuin
Welkoop Vorden
Vorden - Tot en met 9 april orga-
niseert Welkoop Vorden de Tuin-
grond test. In deze periode kan ie-
dereen zijn eigen tuingrond gra-
tis laten testen en ontvangt men 
een professioneel bemestingsad-
vies voor een mooiere tuin.

GALAPAGOS
Aansluitend op het terugblikken 
en vooruitzien houdt de heer R. de 
Borst een lezing met beelden over 
zijn bezoek aan de Galapagos-eilan-
den. De eilandengroep bevindt zich 
in de Stille Oceaan rond de evenaar 
op ongeveer 1000 km vanaf Zuid 

Amerika. Vroeger een Schuilplaats 
voor zeerovers of een pleisterplaats 
voor walvisvaarders, maar pas echt 
bekend geworden door een bezoek 
van Charles Darwin in september 
en oktober 1835 en zijn observaties 
over de soms wonderlijke diersoor-
ten, hun afwijkingen van soortge-
lijke soorten op het vaste land en 
de onbevreesdheid ten opzichte van 
mensen. 

Voordat Darwin de eilanden be-
reikte schreef hij in zijn dagboek: 
“nu komt het allerbelangrijkste 
deel van onze wereldreis in zicht”. 
De eilandengroep is tegenwoordig 
een natuurreservaat met de status 
van werelderfgoed. Daardoor is er 
streng beperkte toegang voor toeris-
ten onder begeleiding van erkende 
gidsen. Het bestuur ziet uw komst 
met belangstelling tegemoet!

Jaarcijfers en Galapagos-eilanden in woord en beeld

ANB0 jaarvergadering
Vorden - Vrijdag 18 maart zal 
om 14.00 uur in het Dorpscen-
trum (zaal ‘t Stampertje) de jaar-
vergadering van de ANBO-afde-
ling Vorden plaatsvinden. Het 
bestuur zal dan het organisato-
risch en financieel jaarverslag 
2010 en de begroting voor het 
komend jaar bespreken. Het bij-
wonen van de jaarvergadering 
biedt de leden een uitstekende  
mogelijkheid voor het leveren 
van opbouwende kritiek en het 
aandragen van goede ideeën.

Het inleveren van kleding en speel-
goed is al aardig op gang gekomen. 
Maar: er kan altijd nog meer bij! Dus 
men kan de kinderkleding en speel-
goed nog steeds blijven inleveren op 
school. De opbrengst komt in zijn 
geheel ten goede aan de peuterspeel-
zaal. Het geld wordt gebruikt om ma-

terialen voor de peuters aan te schaf-
fen, zoals speeltoestellen, klei en
knutselmaterialen. Spullen die na de
beurs overblijven krijgen een goede
bestemming. Ze worden geschonken
aan kinderen in het buitenland die
minder goed bedeeld zijn. 

Let op: er is een extra mogelijkheid
om vrijdagavond 18 maart kleding
en groot speelgoed in te leveren. Te
denken valt aan een buggy, fietszitje,
fietsje of een keukentje. Voor vragen
of meer informatie kan men bellen
met: 0575-521053.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs 

Ot en Sien
Vorden - Zaterdagmorgen 19 
maart wordt weer de kleding- en 
speelgoedbeurs, van peuterspeel-
zaal Ot en Sien aan de Kerkstaat 
17 gehouden. Men kan dan kin-
derkleding en speelgoed kopen.

ONZICHTBARE ZIEKTE
Mensen met reuma hebben vooral last 
van pijn en moeheid, beide onzicht-

bare kenmerken van deze chronische
ziekte. Reuma is een verzamelnaam
voor ruim 130 aandoeningen aan bot-
ten, gewrichten en spieren. Het is een
auto-immuunziekte. Dit betekent dat
het natuurlijke afweersysteem het
eigen gewrichtsweefsel (en soms or-
ganen) aanvalt. 

Hierdoor hebben mensen met reuma
vaak last van ontstekingen aan ge-
wrichten of spieren, en is bewegen
pijnlijk. Reuma is een ingrijpende
aandoening, die niet te genezen of te
voorkomen is. Reuma heb je levens-
lang en kan jong en oud overkomen.

Reumafonds bedankt
Vorden - Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten, comitele-
den en bewoners in de regio Vor-
den en Kranenburg voor de grote 
inzet en bijdrage aan het prach-
tige resultaat van de collecte. In 
de landelijke collecteweek van 
27 februari tot en met 5 maart 
2011 is in totaal 2588,21 euro op-
gehaald. Hiermee levert de regio 
een belangrijke bijdrage aan de 
reumabestrijding in Nederland.

Aan de serie I-wedstrijden doen vier 
verenigingen mee en ze is bedoeld 
voor de jongste zwemmers van de 
verenigingen vanaf zes jaar. De 
zwemmers zwemmen één of twee 
banen. Vanaf je twaalfde  jaar mag je 
ook vier banen zwemmen (100 meter 
dus). Elke zwemmer komt twee keer 
individueel aan de start en een keer 
in de estafettes. Op deze wedstrijd  
zijn de borstcrawl en de schoolslag 
gezwommen. Tijdens de wedstrijd 
staat de wedstrijdervaring voorop. 
Uiteraard worden de tijden geklokt 
en vergeleken met de besttijd van de 
zwemmers. Als de tijd verbeterd is, is 
er dus een PR (persoonlijk record) ge-
zwommen. Vrijwel alle drieënveertig 
berkelduikers verbeterden hun tijden, 

vaak zelf twee keer. Bijzonder goed 
hebben gezwommen: Ivan Brummel-
man , 1e op de 25m borstcrawl, Lisa 
Rinders 3e op de 25m bc, beide net 
acht jaar.  Van de zevenjarigen heb-
ben Lynn Brummelman, Bodien Wis-
sink en Emma van Dijk hun tijd erg 
goed verbeterd. 
Zoë Ulkeman (acht jaar) zwom het 
snelst op de 50m vrije slag, Dante 
Hendriks (ook acht jaar) werd daar 
derde. Bij de grote groep negen, tien 
en elfjarigen  zwommen van de niet-
selectie zwemmers vooral Wietske 
Stel, Rogier Fransen, Fleur Tuininga  
en Henriette Mombarg een goede 
tijdsverbetering van meerdere secon-
den op de 50m bc, de snelste selectie-
zwemmer werd Remco Haijtink. Bou-

we Ackema verbeterde allebei zijn 
100m tijden aanzienlijk..Op de 25m 
schoolslag werd Daphne Stegeman 
(acht jaar) tweede, Daan Wensink 
en Gerco Bosch hadden de grootste 
tijdsverbetering op de 25m ss, Isa 
van Ditshuizen op de 50m ss. Van de 
negen en tien jarigen hebben vooral  
Yvette Ziggers en Bjarne Herben hun 
tijd aanzienlijk aangescherpt. Als 
afsluiting van de wedstrijd zwemt 
iedereen nog mee aan de estafette. 
Tien ploegen van vier zwemmers, 
dat geeft een leuke drukte. ‘t Is even 
opletten aan welke kant van het bad 
je je moet opstellen, maar iedereen 
deed dat hartstikke goed! Tevreden 
kinderen, tevreden coaches en trotse 
ouders dus.
Meer uitslagen vindt u op 
www.berkelduikers.nl

Berkelduikers

Zwemwedstrijd I- niveau

De 3e I-niveau wedstrijd van dit seizoen is gehouden in ‘s Heerenberg.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL



Manlief Jan kan gelukkig nog autorij-
den, dus heel vaak de rollator de auto 
in en samen op pad. Boodschappen 
doen of zomaar een eindje rondrij-
den. ‘s zomers hebben ze , wanneer 
ze met de auto op pad gaan, vaak 
andere plannen. Jan: ‘We hebben in 
Brabant een caravan staan en daar 
gaan we altijd naar toe’, zo zegt hij. 
Het echtpaar Meijerink blijft daar 
dan steevast zes weken en dan weer 
terug naar Vorden, waar ze het bei-
den in de Albershof goed naar de zin 
hebben. De dag dat ze elkaar hebben 
leren kennen, staat het tweetal nog 
helder voor de geest. 
Ger daarover: ‘Het was op de dag dat 
Zutphen werd bevrijd en iedereen 
al hossend de straat op ging. Toen 
kwam ik Jan tegen, nee ik kende hem 
toen nog niet. Hij heeft mij diezelfde 
avond naar huis in Eefde gebracht en 
kregen we nadien verkering’, zo zegt 
ze. Bij de herinnering aan het bevrij-
dingsfeest, (‘dat was in de Barlheze’, 
zo weet Jan nog) en aan zijn eerste 
ontmoeting met Ger, beginnen de 
oogjes van Jan te stralen. De liefde 
voor elkaar blijkt verderop in het ge-
sprek. Bij het maken van de foto gaan 
ze heel dicht tegen elkaar zitten en 
zien ze er nog altijd gelukkig uit. Ger 
bezocht na de lagere school, de lagere 
huishoudschool in Gorssel. 
‘Eigenlijk automatisch, mijn zussen 
gingen er heen, dus ik ook. Op 15 
jarige leeftijd van school af en toen 
direct aan het werk, waarbij ik onder 
meer een poos voor halve dagen in 
de kruidenierszaak van mijn zuster 
heb gewerkt. Ik verdiende toen een 
rijksdaalder in de week’, zo zegt Ger 
lachend. Een jaar na hun eerste ken-
nismaking stapten Jan en Ger al in 
het huwelijksbootje. Ger Meijerink: 
‘Dat was een bewuste keus, het huis 
van mijn ouders was ‘weg gebombar-
deerd’. Jan en ik konden plotsklaps 

elders een huis krijgen’, zo zegt ze. 
Onderwijl de ondertrouw al was gere-
geld kwam er een kink in de kamer, 
de toegezegde woning ging niet door. 
Wel het huwelijk! ‘Een prachtig feest 
bij café Wonnink in de Laarstraat in 
Zutphen. De kastelein had nog wat 
flessen anisette op de kop kunnen 
tikken. Het was echt gezellig’, zo zegt 
bruidegom Jan.
Gelukkig kreeg het pas getrouwde 
stel alsnog een huis, aan de Coe-
hoornsingel. Daar hebben ze zes jaar 
gewoond. Daarna lange jaren aan de 
Brugstraat, met uitzicht op de Yssel. 
Jan: ‘Een prachtige woning met dou-
che en koud en stromend water, dat 
was me wat. De mensen in Zutphen 
noemden de straat de ‘Goudkust’, zo 
zegt hij met een brede grijns. Later 
trok het echtpaar naar Vorden waar 
ze 38 jaren aan het Jebbink hebben 
gewoond en nu al weer vier jaar in 
de Albershof aan de Nieuwstad. Jan 
Meijerink heeft zijn hele leven lang 
keihard gewerkt. Na de middelbare 
handelsschool in Zutphen bezocht 
te hebben (de school bestaat al lang 
niet meer) werkte Jan een paar jaar 
bij groothandel Reesink. Vervolgens 
een poos op een accountantskan-
toor in Lochem. Ook was Jan 27 jaar 
bij Sturka werkzaam, als chef op de 
boekhoudafdeling. Toen het bedrijf 
in 1976 failliet ging moest Jan op 
zoek naar ander werk. Dat vond hij 
bij een centrale verwarmingsbedrijf 
in Deventer, waar hij elf jaren, tot 
zijn 65e eveneens als boekhouder 
heeft gewerkt. 
Bruid Ger was in haar goeie jaren 
‘gek ‘op dansen (‘Jan en ik hebben sa-
men heel veel gedanst’) Verder heeft 
ze vroeger ook veel getennist en gym-
nastiek beoefend bij Valto in Eefde. 
Ook aan de partijtjes klootschieten 
bij de Anbo in Vorden bewaart ze 
goede herinneringen. Bruidegom Jan 

was jarenlang actief als korfballer 
bij Rapiditas in Zutphen. Ook actief 
als klootschieter (en nog steeds) bij 
de Anbo en vanaf zijn 65e tot heden 
nog altijd op de maandag- en vrijdag-
morgen tennissen bij de club ‘Wel-
gelegen’ in Warnsveld. Het echtpaar 
Meijerink heeft twee kinderen. Zoon 
Martin gehuwd en wonend en wer-
kend in Nieuw Zeeland, heeft vier 
kinderen. ‘Wij zijn al vijf keer op be-
zoek geweest. Nee, ik denk niet dat 
wij er nog een keer naar toe gaan. 

Wel hebben we zeker één keer in de 
week telefonisch contact met onze 
zoon’, zo zegt bruidegom Jan.

Dochter Thea woont met haar man 
en drie kinderen dichterbij (Markelo). 
Jan en Ger zijn trots op hun kinderen 
en zeven kleinkinderen en ook op hun 
eerste achterkleinkind Lobke. ‘Het 
tweede achterkleinkind is op komst’, 
zo weet Jan te vertellen. Zondag 20 
maart is de heuglijke dag, dan zijn 
ze 65 jaar getrouwd. Dat wordt in fa-

miliekring met een ‘etentje’ gevierd.
Maandag 21 maart worden de festi-
viteiten voortgezet, dan worden de
medebewoners van de Albershof voor
een hapje en drankje uitgenodigd.
Dinsdag 22 maart hetzelfde ritueel.
Dan is er een gezellig samenzijn met
de vrienden van de tennisclub van
Jan. Woensdag 23 maart een paar ge-
zellige uurtjes met de klootschieters
van de Anbo. Jan: ‘Wij geven geen re-
ceptie of bruiloft, maar doen het op
deze manier’, zo zegt hij.

Jan en Ger Meijerink

65 jaar getrouwd
Vorden - Vijf en zestig jaar getrouwd. Bijna 89 jaar oud en nog twee 
keer in de week anderhalf uur tennissen. Hoe zo vitaal? Terwijl brui-
degom Jan zonder ‘opsmuk’ zijn verhaal vertelt, luistert bruid Ger (87) 
geamuseerd toe. ‘Laat hem maar, mijn man heeft daar nog veel ple-
zier in, prachtig toch’, zo zegt ze. Ger Meijerink heeft ook altijd goed 
gekund. Een paar jaar geleden brak ze echter haar heup en vanaf die 
tijd moet ze het rustig aan doen. ‘Een beetje lezen en breien, dat soort 
dingen’, zo zegt ze.

Na de aftrap begon Hoeve Vooruit direct druk 
te geven naar voren. De verdediging van Ratti 
stond als een huis, dus veel aanvallen van Hoe-
ve Vooruit werden door de verdediging wegge-
werkt. 

De spitsen van Hoeve Vooruit werden vaak door 
de verdediging van Ratti buitenspel gezet. Na 25 
minuten werd er weer een speelster van Hoeve 
Vooruit aangespeeld die buitenspel stond, maar 
ze mocht van de scheidsrechter door en scoorde 
de 1-0. 

Trainer/Coach Antoon Peters moest vlaggen en 
had ook geconstateerd dat het buitenspel was, 
maar de scheidsrechter was het daar niet mee 
eens en keurde de goal niet af. Dit tot grote ver-
bazing van de speelsters van Ratti en later bleek 
ook dat de speelsters van Hoeve Vooruit hadden 
gedacht dat het goal afgekeurd zou worden. 

Het was duidelijk dat als Ratti de wedstrijd wil-
de winnen, zelf flink aan het werk moest. Het 
begon allemaal beter te draaien en van beide 
kanten werd mooi gevoetbald. 

Esther Menkveld moest voor de verandering 
als middelste vrouw van het veld starten en gaf 
een mooie pass op Esther Tuinman die de linker 
vleugel bespeelde. Met vliegende vaart ging zij 
richting het goal van Hoeve Vooruit, maar in 
plaats van dat ze hem zelf scoorde speelde ze de 
bal af op Marieke tuinman. 

De keepster van Hoeve Vooruit werd daardoor 
verrast en Marieke Tuinman schoot de gelijk-
maker beheerst in 1-1. Na rust bleek het wel 
weer dat Hoeve Vooruit en Ratti zeer aan elkaar 

gewaagd waren een aantrekkelijke wedstrijd 
om naar te kijken. Hoeve Vooruit scoorde na 70 
minuten de 2-1. De bal werd door keepster Rian-
ne Meijerink in eerste instantie nog uit het goal 
gehouden, maar daarna door de tegenstandster 
alsnog in het goal gewerkt. 

De laatste 10 minuten had Ratti nog wel de ge-
lijkmaker op de schoen, maar helaas werden 
de kansen niet benut. Het eindsignaal klonk en 
de stand bleef 2-1. Jammer dat Ratti geen punt 
mee naar huis kon nemen, want een gelijkspel 
was zeer verdiend. 

UITSLAGEN:
Ratti F1 Vorden F3 6-2
Ratti E2 GSV ‘38 E5G 2-1
Ratti C1G HC ‘03 C3 1-7
Ratti 2 (zat) AZSV 9 (zat) 6-0 
Ratti 3 (zon) HC ‘03 4 3-1
Ratti 2 (zon) SVBV 2 1-4
Grol B5 Ratti B1GD 0-7
FC Zutphen D5 Ratti D1 3-2
VIOD E9G Ratti E1 0-5
Meddo SC 1 (zon) Ratti 1 3-3
AZC 5 (zon) Ratti 4 (zon) 10-0
Hoeve Vooruit DA2 Ratti DA1 2-1
Haaksbergen DA1- Ratti DA2 6-0
 
PROGRAMMA
19 mrt 11:30 Ratti E1 Warnsveldse Boys E9
19 mrt 09:30 Ratti D1 Be Quick Z. D2D
19 mrt 14:30 Ratti B1GD FC Zutphen B3
20 mrt 10:30 Ratti DA2 (zon) MEC/Bredevoort 
DA2 (zon) 
20 mrt 13:00 Ratti DA1 (zon) Winterswijk DA1 
(zon) 
20 mrt 10:00 Ratti 4 (zon) Concordia-W 8 (zon) 
20 mrt 14:00 Ratti 1 (zon) GSV ‘63 1 (zon)
19 mrt 12:30 SKVW 3 (zat) Ratti 2 (zat) 
19 mrt 12:00 SCS C1D Ratti C1G
19 mrt 09:00 Be Quick Z. E5 Ratti E2
19 mrt 08:30 FC Zutphen F9 Ratti F1
20 mrt 10:00 Klein Dochteren 2 (zon) Ratti 2 
(zon)
20 mrt 10:00 Brummen 8 (zon) Ratti 3 (zon)

Vorden wist de vroege voorsprong niet te be-
nutten in de eerste helft, men ging steeds meer 
mee in het spel van de tegenstander. Een gege-
ven waar men na de thee mee doorging, op het 
harde maar vlakke veld waren veel lange ballen 
te aanschouwen. In de vijfenzeventigste minuut 
scoorde Ajax Breedenbroek uit een vrije trap de 
gelijkmaker. Vorden verdediger Bas Bruinsveld 
vond dat zijn ploeg het gelijke spel aan zichzelf 
te danken had ´Kansen hebben we zeker gehad, 
vooral in de eindfase van de wedstrijd. Maar dan 
moet je ze wel maken. Op een gegeven moment 
in de tweede helft lieten we ons terug drukken, 
we liepen teveel achteruit. Dat kwam vooral om-
dat we er niet in slaagden de bal voorin vast te 
houden.´ ´Klopt, het veld was hard, maar daar 
heb je allebei last van. Leverde wel veel hotse 
knots voetbal op, vooral na de rust. Dit veld laat 
geen combinatievoetbal toe, en daar moeten 
wij het toch van hebben. Zonde, dit gelijkspel, 
was niet nodig geweest. We laten hier punten 
mee liggen, dus schieten we er niet veel mee 
op. We hadden afstand kunnen nemen met een 
overwinning vandaag. Was belangrijk geweest, 
met de wedstrijden die volgen voor ons. Twee 
keer tegen Lochem en volgende week uit naar 
FC Eibergen, zijn sterke tegenstanders. Jammer 
dat we geen drie punten hebben kunnen bin-
nenhalen vandaag.´

UITSLAGEN VV VORDEN 
Vorden A1 - Diepenheim A1 4-2 
Vorden C1 - HSC ‘21 C2 6-1 
Witkampers C3G - Vorden C3 1-1 
FC Zutphen D2 - Vorden D1D 3-1 
Vorden D2 - Doetinchem D2 3-2 
Pax D2 - Vorden D3D 2-1 
Vorden E1 - Kilder E1 5-3 

Vorden E2 - FC Zutphen E2 0-4 
Brummen E2 - Vorden E3D 3-1 
Hoven De E1 - Vorden E4 4-1 
Vorden E5 - Pax E5 11-4 
Vorden E6 - Pax E4 2-1 
Vorden F1 - DZC ‘68 F2 13-0 
Vorden F2 - Brummen F3 0-2 
Ratti F1 - Vorden F3 6-2 
Warnsveldse Boys F10 - Vorden F4 1-0 
Pax F7 - Vorden F5 0-3 
Vorden 1 - Ajax B 1 1 - 1
Vorden 2 - MEC 2 6 - 0 
Vorden 3 - Be Quick Z. 2 1 - 0 
Vorden 5 - Socii 3 1 - 4 
Ruurlo 6 - Vorden 6 4 - 10 
Woensdag 16 maart
Vorden B2D - AZC B2D 19:45 
PROGRAMMA ZATERDAG 19 MAART
FC Zutphen - sp Eefde vv Vorden Mini F 10:00 
Vorden B1 - VIOS B. B1 14:30 
HC ‘03 B2 - Vorden B2D 12:45 
Hoeve Vooruit C1D - Vorden C1 13:30 
Vorden C2 - Rheden C2D 13:00 
Vorden C3 - VIOS B. C2 13:00 
Vorden D1D - Voorst D1D 09:00 
Gazelle Nieuwland D2D - Vorden D2 11:00 
Vorden D3D - DZC ‘68 D4 11:00 
FC Zutphen E3 - Vorden E1 10:00 
Oeken E1G - Vorden E2 10:30 
Vorden E3D - FC Zutphen E6 11:00 
Vorden E4 - Be Quick Z. E3 11:00 
SBC ‘05 E3 - Vorden E5 09:30 
Harfsen E1D - Vorden E6 11:00 
Ruurlo F1 - Vorden F1 11:15 10:30 
Be Quick Z. - F2 Vorden F2 10:00 
Vorden F3 - Pax F6M 10:00 
Vorden F4 - Erica ‘76 F3 09:00 
Vorden F5 - Eefde SP F4 09:00 

PROGRAMMA ZONDAG 20 MAART 
FC Eibergen 1 - Vorden 1 14:00 
FC Eibergen 3 - Vorden 2 09:15 
Brummen 3 - Vorden 3 10:00 
Vorden 4 - Be Quick Z. 3 11:30 
Baakse Boys 3 - Vorden 5 09:30 
Vorden 6 - Lochem SP 7 09:30

Puntverlies voor VV Vorden
Vorden - In een onrustige wedstrijd liet 
Vorden punten liggen tegen Ajax Breeden-
broek. In de zevende minuut kwamen de 
Vordenaren op een 1 - 0 voorsprong, Mi-
cha Bolink kon de bal binnenlopen nadat 
Breedenbroek keeper Hans Vreeman over 
de bal heen trapte.

Hoeve Vooruit dames 2 - Ratti 1 (dames)
St. Isidorishoeve - De dames van Ratti 
moesten zondag 13 maart tegen een ge-
lijkwaardige tegenstander. Hoeve Vooruit 
stond maar 1 punt boven Ratti. Het was 
ideaal voetbalweer en de elf speelsters van 
Ratti waren er klaar voor om een goede 
wedstrijd te spelen.



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

Wat is: a. Pork, Porrek 

 b. Zeel 

 c. Slok 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Pastor Anton ten Klooster uit Henge-
lo zal in de uitzending van maandag 
21 maart over het sacrament van het 
H. Vormsel vertellen.
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-

avond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de
uitzending kunnen er van 20.00 uur
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002.
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org

Kerk en radio
In het interkerkelijke program-
ma “De Muzikale Ontmoeting “ 
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer studio-
gasten uitgenodigd.

Wanneer men benieuwd is naar het 
juiste antwoord op bovenstaande 
vragen, kom dan naar de lezing van 
Notaris Zwanikken uit Velp. De wet-
geving omtrent de erfbelasting is per 
1 januari 2010 namelijk ingrijpend 
gewijzigd. Notaris Zwanikken zal u 
tijdens de informatieve lezing op de 
hoogte brengen van de belangrijk-

ste zaken. Naast notaris, is Mr. G.G.
Zwanikken mediator en docent aan
de Beroepsopleiding van het Notari-
aat. Woensdagavond 23 maart aan
de Markweg 3, 6883 JL Velp. Aanmel-
den voor 21 maart, via info@gerrits-
engrafmonumenten.nl of telefonisch
via (026) 36 12 800. Gerritsen Graf-
monumenten is gevestigd in Velp.
De eigenaren Alex Gerritsen en Erna
Bosch uit Olburgen vinden een per-
soonlijke benadering heel erg belang-
rijk. Voor informatie kan men kijken
op de website: 
www.gerritsengrafmonumenten.nl

Lezing over Erfrecht
Gerritsen Grafmonumenten
Olburgen - Wat is het nut van een 
testament? Hoe zit het nu precies 
met het betalen van erfbelasting 
bij een overlijden? Hoe zit het 
met schenken bij leven?

Op het geheugenspreekuur kan men 
zonder afspraak en zonder verwij-
zing van de huisarts terecht. In een 
persoonlijk gesprek beantwoordt een 
deskundige de gestelde vragen, die 
kunnen gaan over de persoon zelf, 
maar ook bijvoorbeeld over de part-
ner of één van de ouders. Indien van 
toepassing kan een korte geheugen-
test afgenomen worden. 

Het gesprek wordt afgerond met een 
vrijblijvend advies. Elke bezoeker 
krijgt een boekje met geheugentips. 
Waarom het geheugenspreekuur? 
Iedereen vergeet wel eens een naam 
of waar de sleutels zijn gebleven. Jon-
geren maken zich daarover geen zor-
gen, maar ouderen denken bij zo’n 
gebeurtenis al snel aan dementie. 

De vraag of er sprake is van gewone
vergeetachtig¿heid of ouderdomsver-
geetachtigheid of dat dementie om
de hoek komt kijken. Dit kan veel on-
zekerheid met zich meebrengen en
mogelijk zelfs leiden tot het ontstaan
of een toename van de (lichamelijke)
klachten. 

Veel ouderen met zorgen over hun
geheugen stappen niet of te laat naar
de huisarts of een andere hulpverle-
ner. Men vindt het moeilijk om het
onderwerp aan te snijden of meent
dat er aan geheugenklachten weinig
te doen is. Dat laatste is echter vaak
onjuist. 

Vergeetachtigheid kan veel verschil-
lende oorzaken hebben zoals som-
berheid, een lichamelijk probleem
of overbelasting doordat men zorgt
voor een ander. Door niet over ge-
heugenklachten te praten kan men
zich onnodig ongerust maken of te
lang rondlopen met een probleem
dat mogelijk verholpen zou kunnen
worden. 

Op het geheugenspreekuur heeft
men de tijd en de deskundigheid om
een eerste inschatting te maken wat
de oorzaak van de geheugenklachten
zou kunnen zijn en of verdere hulp
nodig is. Wie dus geheugenklachten
(of aanverwante problemen zoals
angst, gepieker, concentratieproble-
men of somberheid) heeft óf in de
naaste omgeving iemand met derge-
lijke problemen én er meer over wil
weten: bezoek het geheugenspreek-
uur!

Voor inwoners van de Steenderen en omstreken
Geheugenspreekuur
Steenderen - Op dinsdag 22 maart 
2011 wordt van 10.00 – 11.00 uur 
een geheugenspreekuur gehou-
den in het kantoor van Stichting 
Welzijn Ouderen Steenderen, De 
Bongerd 1-3 in Steenderen. Dit 
geheugenspreekuur is bedoeld 
voor mensen van 55 jaar en ou-
der in Steenderen en omstreken, 
die vragen hebben over hun ge-
heugen of over andere klachten 
zoals piekeren, concentratiepro-
blemen of somberheid. Het be-
zoek aan het geheugenspreekuur 
is gratis. Iedere bezoeker krijgt 
een persoonlijk gesprek. Voor 
een folder, meer informatie of 
een overzicht van alle (regionale) 
geheugenspreekuren kan men 
contact opnemen met mevrouw 
M. Bannink, tel. (0575) 58 24 50.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL

Tineke en Meindert hebben al de no-
dige ervaringen met het verkopen 
van ruitersportartikelen. Zelf rijden 
ze ook paard evenals enkele van 
hun kinderen. In de Dunsborg aan 
de Winkelsweg in Hengelo waar ze 
wonen, werden de eerste bedrijfsac-
tiviteiten ontwikkeld. Meindert heeft 
zijn werkzaamheden buitenshuis 
en Tineke zocht enkele jaren gele-
den werk aan huis in verband met 
de kinderen. “We zijn toen in april 
2009 aan huis begonnen met een 
paardendekenwasserij en borduur-
studio”, zeggen Tineke en Meindert. 
In 2009 werden per seizoen vierhon-
derd paardendekens gewassen en in 
2010 bijna drieduizend stuks. Ook 
met de borduurstudio ging het goed. 
Er kwamen steeds meer opdrachten 
zowel van particulieren als bedrijven. 
Men kan er terecht voor algemene ca-
deaus, jubilea, eigen logo’s en spon-
soring. Verenigingen zoals volleybal, 
badminton, golf, paardensport, mo-
torsport en anderen behoren tot de 
vaste klanten. Ter promotiegingen ze 
een keer of vijf in het jaar naar con-
coursen met de borduurmachine, de-
kens en zadeldekjes. Er kwam steeds 
meer vraag naar ruitersportartikelen. 

De artikelen werden keurig gesor-
teerd en gepresenteerd in een pago-
detent. Tineke en Meindert werden 
steeds meer gevraagd om met hun 
artikelen te staan bij wedstrijden, ook 
in de winter. In december 2009 werd 
een SRV-wagen ingericht als een 
ruitersportwinkel, inclusief een pas-
kamer. Omdat de wagen zwart was, 
kreeg hij al gauw de naam ‘Dropje’. 
Het assortiment werd uitgebreid en 
het werd een volwaardige winkel. Bij 
veel concoursen in het weekend zijn 
ze aanwezig zoals bij de Gelderse- en 
nationale kampioenschappen, regio-
nale wedstrijden en de Zelhemse Paar-
dedagen. Door de week staat ‘Dropje’ 
als winkel bij huis aan de Winkels-
weg. Ook nu blijven ze in weekenden 
en feestdagen naar concoursen en 
evenementen gaan met de rijdende 
ruitersportwagen. Meindert heeft een 
vrachtwagenrijbewijs en zit dan ach-
ter het stuur. “We hadden nooit ver-
wacht dat het zo goed zou gaan met 
de verkoop bij concoursen en aan 
huis. We hebben ook nog nooit recla-
me gemaakt. Alles ging via mond tot 
mond reclame. Onze klanten komen 
uit heel Gelderland, en een gedeelte 
uit Utrecht en Overijssel”, zeggen 

beiden. “De combinatie borduurstu-
dio, paardendekenwasserij en nu de 
ruitersportwinkel vullen elkaar mooi 
aan”. De eigenaren van de winkel De 
Dunsborg Ruitersport richten zich 
niet alleen op de wedstrijdsporters. 
“We mikken vooral ook op recrea-
tieve ruiters en manegeruiters die 
een paard of pony rijden”. De winkel, 
waarin voorheen Helmink Mode was 
gevestigd, heeft een oppervlakte van 
260 vierkante meter en is daarmee 
één van de grootste ruitersportzaken 
in de regio. Het pand is zowel binnen 
als buiten opgeknapt. De buitenmu-
ren zijn gezandstraald en opnieuw 
gevoegd, het hout is geverfd en het 
is voorzien van nieuw glas. Binnen is 
het plafond, verlichting, vloer, keu-
ken en het toilet nieuw. Verder heeft 
alles een nieuw likje verf gekregen. 
Bovendien wordt het achterste deel in 
het pand de eerste echte HKM-winkel 
in Nederland, een primeur dus.
Alle artikelen zijn overzichtelijk en 
ruim opgesteld. Bij De Dunsborg 
Ruitersport kan de klant terecht 
voor een volledige ruitersportassor-
timent. Alles voor de verzorging van 
het paard en de pony, wedstrijd- en 
vrijetijdskleding, westernartikelen, 
leerverzorgingsproducten, cadeauar-
tikelen, maar ook paardenboeken en 
het nieuwe proevenboek 2011 is er te 
vinden. “Het is gewoon te veel om op 
te noemen. We behouden niet alleen 
het assortiment wat we hebben, maar 
het wordt ook uitgebreid met nieuwe 
merken. We hebben een keus voor 
iedereen. Zowel in de luxere artike-
len als in het voordelige basisassorti-
ment”. Zadels zijn er niet te vinden in 
de winkel. “Dat is heel specialistisch 
werk en op maat gemaakt. Zadels re-
pareren is ook gewoon een ambacht. 
Dat is voor ons de reden om dit niet 
in het assortiment op te nemen”, zeg-
gen Tineke en Meindert, die het hele-
maal zien zitten met hun winkel De 
Dunsborg Ruitersport. 
Vrijdag 18 maart om 10.00 uur gaat 
de winkel open voor het publiek. Op 
vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart 
krijgen de eerste honderd klanten 
een attentie. Verder is er een kleur-
wedstrijd voor de kinderen en zijn 
er speciale openingsaanbiedingen. 
De Dunsborg Ruitersport is gevestigd 
aan de Spalstraat 32 in Hengelo Gld. 
Tel. 0575-465301. 
E-mail: dedunsborg@hotmail.com 
Website: www.dedunsborg.nl. 
De openingstijden zijn: Maandag: al-
leen op afspraak. Dinsdag, woensdag 
en donderdag van 10.00 – 18.00 uur. 
Vrijdag van 10.00 – 20.00 uur en za-
terdag van 10.00 – 16.00 uur.

Nieuwe winkel in centrum Hengelo

De Dunsborg Ruitersport
aanwinst voor de regio

Hengelo - In het leegstaande pand aan de Spalstraat in Hengelo komt 
een nieuwe winkel in ruitersportbenodigdheden. De ondernemers 
Tineke Tiesinga en Meindert Hoogeweegen uit Hengelo openen hun 
winkel De Dunsborg Ruitersport op vrijdag 18 maart.

Tjitske (4) de jongste dochter van Tineke en Meindert bij de nieuwe winkel.

In 2008 kwamen er 853 aangiftes van 
huiselijk geweld binnen. In 2009 wa-
ren dat er 837. De politie hoopt dat de 
daling veroorzaakt wordt doordat sa-
menwerkende hulpverleningsinstan-
ties ernaar streven om in een zo vroeg 
mogelijk stadium hulpverlening op 
gang te brengen. Het uiteindelijke 
doel van de gezamenlijke aanpak is 
het stoppen van het geweld.
Een voorbeeld van een gezamenlijk 
initiatief om geweld in een vroeg 
stadium te stoppen is de wet tijdelijk 
huisverbod, die op 1 januari 2009 
werd ingevoerd. Melding maken 
bij het Advies- en Steunpunt Huise-
lijk Geweld was een tweede zet. Het 
Steunpunt gaat direct aan de slag met 
de begeleiding van betrokkenen. Het 
komende jaar gaan de samenwerken-
de organisaties ook inzetten op het 
uit de anonimiteit halen van huise-
lijk geweld. 

WET TIJDELIJK HUISVERBOD
Ook de wet ‘tijdelijk huisverbod’ is 
sinds 1 januari 2009 in de politiere-
gio Noord- en Oost- Gelderland van 
kracht. Het politiedistrict Achterhoek 
is destijds begonnen met de uitvoering 
van de wet. De overige districten zijn 
1 maart 2009 gestart. Het huisverbod 
is bedoeld om huiselijk geweld verder 
terug te dringen. In 2010 zijn er 72 
huisverboden opgelegd. De maatregel 
houdt in dat een pleger van huiselijk 
geweld in eerste instantie tien dagen 
zijn of haar woning niet meer in mag. 
Ook mag deze man of vrouw in die 
periode geen contact opnemen met de 
partner en kinderen. De burgemeester 
kan, afhankelijk van de situatie, het 
huisverbod met 18 dagen tot maxi-
maal 28 dagen (vier weken) verlengen. 
Een uit huis geplaatste die zich niet 
aan het huisverbod houdt, kan door de 
politie worden aangehouden. Op zo’n 

overtreding kan maximaal twee jaar 
gevangenisstraf of een taakstraf wor-
den opgelegd. Hij of zij heeft de mo-
gelijkheid om tegen het huisverbod in 
beroep te gaan bij de bestuursrechter.

GEEN AANGIFTE
Bij het huisverbod gaat het vaak niet 
eens om de aangifte, maar om de mel-
ding. Slachtoffers van huiselijk ge-
weld willen vaak geen aangifte doen 
tegen de pleger. Vaak willen ze alleen 
maar dat het huiselijk geweld stopt. 
Het opleggen van een huisverbod is 
een mogelijkheid om de geweldsspi-
raal te doorbreken. Ook de melding 
aan Steunpunt gebeurt zonder dat er 
een aangifte is gedaan. De betrokke-
nen worden begeleid zodat zij er ho-
pelijk samen uit komen. 

AFKOELEN
De maatregel biedt de mogelijkheid 
om in een noodsituatie te voorzien in 
een afkoelingsperiode, waarbinnen de 
noodzakelijke hulpverlening op gang 
kan worden gebracht. Verdere escala-
tie kan hierdoor voorkomen worden. 
Het huisverbod kan ook worden op-
gelegd bij kindermishandeling of een 
ernstig vermoeden daarvan.

Huiselijk geweld vroeg doorbreken
Regio - In 2010 werden bij de politie Noord- en Oost-Gelderland 730 
aangiftes gedaan van huiselijk geweld, hetgeen een daling is ten op-
zichte van eerdere jaren. Mogelijke verklaring voor de daling is dat de 
hulpverlening in een vroeg stadium inzet op het doorbreken van de 
geweldspiraal. In 2011 wil de politie met de andere hulpverlenings-
organisaties extra aandacht besteden aan huiselijk geweld, zodat er 
meer incidenten uit de anonimiteit gehaald worden.



Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Onderstaande Ondernemers uit Vorden 
worden hartelijk bedankt namens het 
gehandicapte kind S�ch�ng Kanjers 

voor Kanjers en Villa Joep.

De grote en actuele boekhandel in Warnsveld

Winkelcentrum Dreiumme 55���7232 CN Warnsveld

Email info@boekenco.com����������� www.boekenco.nl

B   EKEN
WEEK

EXTRA VOORDELIG
TIJDENS DE BOEKENWEEK

Razendsnelle weekendservice! 
Vrijdag voor 18.00 uur besteld, zaterdag in huis.

DE GROOTSTE IN 
ACTUELE BOEKEN

START WOENSDAG 16 MAART 8.30 UUR

Altijd de complete Nederlandse Boeken 

Top 50 op voorraad. Daarnaast nog 

duizenden andere actuele titels. 

Een boek reserveren? Geen probleem! 

Mail boekbestelling@boekenco.com en 

wij reageren zeer snel!

12,50

100 WERELDWONDEREN

Schitterrend 

naslagwerk met 

fantastische 

foto’s. Liefst 

240 pagina’s! 

€ 24,95
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De populairste 

reisgids met 

bestemmingen 

over de hele 

wereld. Vele 

landen en ste-

den. Van € 7,99 

Op = op
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Uw tuin inrich-

ten met een  

selectie van 

de mooiste 

en populair-

ste planten 

uit dit boek.

Van € 14,99 
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BOEKENWEEK 16-26 maart 2011

Tegen inlevering van deze bon 

gratis de (bijvoorbeeld dikke 

zaterdag) krant naar keuze!

�������������������

Een indrukwek-

kend verslag 

vanuit een land 

met een rijke 

historie. Hard-

cover. € 22,90

���������������9,99

GRATIS KRANT 
NAAR KEUZE

�
2,99 9,99

Uitslagen verloting Kranenburgs Carnaval

De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers:

022 023 035 040 
069 100 145 250 
252 258 291 451
510 517 528 735 
841 877 931 988 
989 1101 1124 1206

Het bestuur van Kranenburgs Carnaval wil een ieder 
bedanken die zich op welke manier ook heeft ingezet 
om er weer een grandioos feest van te maken.

Toos nu 60 jaar!!!!

Maar altijd met veel liefde,
pret en plezier staat zij voor 

onze peuters klaar.

Gefeliciteerd
Alle peuters,

leidsters en ouderraad
Ot en Sien

Karin Wentink
Hondenopvoeding

Fijn om te weten dat: 

-

Meer weten?

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Monuta in Lochem en Vorden is er altijd als u ons 

nodig heeft.

Bel 0573 - 45 13 13
Monuta Kamperman, Zutphenseweg 91B, Lochem

Bel 0575 - 55 27 49
Monuta, Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Mijn vader is 
vandaag overleden.
Wat nu?
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week voor iedereen 

beschikbaar.



Themabijeenkomst ‘Vallen? Liever niet!’
Nogmaals uw aandacht voor het thema ‘Vallen? Liever 
niet!’ dat de welzijnsorganisaties organiseren in de weken 
13 en 14. Onderdelen van dit thema zijn: rollator- en rol-
stoelenkeuring, een presentatie hoe vallen te voorkomen, 
lezing van een ergotherapeut en er komt een  Fysiothera-
peut uitleg geven. Wanneer u wilt deelnemen kunt u zich 
hiervoor opgeven bij de welzijnsorganisatie in uw plaats. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Zie voor opgave de in-
formatie in de adresbalk boven deze berichten.

Waar en wanneer
Vrijdag 1 april in Zelhem in De Oranjehof.
Maandag 4 april in Vorden in De Wehme.
Dinsdag 5 april in Steenderen in De Bongerd. 
Woensdag 6 april in Hengelo De Bleijke.
Donderdag 7 april in Hoog-Keppel in de huiskamer van het 
Zorgcentrum.

Programma voor Zelhem, Vorden, Steenderen en Hengelo:
13.00 tot 14.30 uur Keuring rollators en rolstoelen
 door Hartink Banke
14.30 tot 14.35 uur Opening Stichting Welzijn
14 35 tot 15.30 uur Presentatie Sensire Thuiszorg
15.30 tot 16.00 uur Ergotherapeut
16.00 tot 16.30 uur Fysiotherapeut
Programma voor Drempt, Hummelo & Keppel
09.00 tot 10.15 uur Keuring rollators en rolstoelen
 door Sensire
10.15 tot 10.20 uur Opening Stichting Welzijn
10.20 tot 11.00 uur Presentatie Sensire Thuiszorg
11.00 tot 11.30 uur Ergotherapie
11.30 tot 12.00 uur Fysiotherapeut

Hulp bij verzorging huisdieren
De Animal Life Foundation is een initiatief gestart waarbij 
zieken en ouderen gratis hulp kunnen vinden voor de ver-
zorging van hun huisdier. Dus: heeft u hulp nodig bij de 
verzorging of de tijdelijke opvang van uw huisdier, omdat 
u ziek bent of vanwege ouderdom? Dan kunt u op de web-
site www.hulpbijhuisdieren.nl zoeken naar vrijwillige kos-
teloze hulp. Of bent u die persoon die wel een uurtje over 
heeft om iemand te helpen? Om eens een hond van een 
ziek of ouder iemand uit te laten, de kattenbak te verscho-
nen of gewoon eens langs te gaan voor een praatje over het 
dier? Help dan iemand uit uw buurt door op bovenstaande 
website uw hulp aan te bieden.
Houdt er wel rekening mee dat het initiatief zich nog in de 
opstartfase bevindt.

Geheugenspreekuur
Evenals vorig jaar is ook dit jaar enkele keren in Steende-
ren een geheugenspreekuur in samenwerking met GGNet. 
Iedereen die zich wel eens afvraagt of de vergeetachtigheid 
die men ervaart gewoon is of dat er toch iets aan de hand 
is, is welkom. Aan de hand van een gesprek en een klein 
testje wordt gekeken of het ‘gewone’ geheugenklachten 
zijn die horen bij uw leeftijd, of dat er toch iets anders aan 
de hand is. U kunt hiervoor binnenlopen op donderdag 22 
maart tussen 10.00 en 11.00 uur.

Nordic Walking
Binnenkort willen we weer starten met onze Nordic 
Walking-groep onder leiding van Petra Sloot. We gaan 
wandelen op dinsdagochtend van 9.30 tot ongeveer 11.00 
uur. Er is tijd voor koffie en thee. U loopt op eigen tempo 
en krijgt aanwijzingen van Petra. Het beloven weer gezel-
lige wandelingen te worden. Voor aanmelden kijk bij de 
contactgegevens van onze stichting boven aan de pagina.

Sjoelen
Ooit werd er op de dinsdagavond in De Bongerd fanatiek 
gesjoeld. Door omstandigheden wordt het nu niet meer 
gedaan. Dit spel willen we nieuw leven inblazen. Vindt u 
sjoelen ook leuk en zou u dat in een klein groepje 1 keer 
per week of 14 dagen willen doen? Dan kunt u zich nu aan-
melden. Als we 2 mensen hebben kunnen we beginnen.

Modeshow met verkoop
De bekende modeshow met verkoop komt weer in Steen-
deren en wel op dinsdag 22 maart van 14.00 tot 16.00 uur. 
Het begin van de middag staat in het teken van het showen 
van de nieuwste modellen, waarna u lekker kunt neuzen 
in de voorjaarsmode.

Valpreventie
Op dinsdag 5 april wordt er een bijeenkomst/middag geor-
ganiseerd in het kader van valpreventie. Het lijkt nog heel 
ver weg, maar is toch al gauw. Zet deze datum alvast in uw 
agenda, meer informatie volgt.

Vrijwilligerswerk
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende werk-
zaamheden: gastvrouw/heer voor het koffieschenken bij de 
dagopvang- en de gewone activiteiten. Verder willen we in 
contact komen met mensen die willen helpen bij de verzor-
ging van diverse maaltijden, met mensen voor diverse klus-
sen en/of chauffeursactiviteiten. Ook als u niet structureel 
iets kunt doen zetten we u graag op de reserve/invallijst.

Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Zelhem
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul 
Tiggeloven. Inloop en spreekuur: Oranjehof 
maandag t/m donderdag van 8.30-9.00 uur.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat 
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket: 
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdag-
morgen  van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.00-11.45 
uur.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00 
uur.

Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251 
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl

WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel-
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, 
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en tele-
fonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek 
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Hengelo
Stichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp, 
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,

Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 
06-10727474.

Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördina-
tor. Inloop en telefonisch spreekuur maandag 
woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail 
a.vermeulen@sswb.nl 

Steenderen
Stichting Welzijn Steenderen, postadres  De 
Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres 
De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.

Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur en 
donderdag van 13.30-14.00 uur.

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl

Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, 
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-
Keppel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dins-
dag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel. 0314-
380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur. Inloop 
en telefonisch spreekuur dinsdag van 13.30-
14.00 uur en donderdag van 9.00-9.30 uur. Tel. 
06-10687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten. 
Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
16 maart Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
16 maart Huisvrouwenorkest uit Vorden Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
16 maart ANBO Hengelo/Steenderen,
 muzikaal met de Senorita’s Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
17 maart Omgaan met de mobiele tel. Huiskamer Welzijn, Hoog-Keppel 10.00 uur
17 maart Bejaardenkring Vorden, verrassingsmiddag Het Stampertje, Vorden 14.15 uur
18 maart Parodie Dorus (Tom Manders) Hummelo, Hart van Hummelo 14.00 uur
18 maart ANBO Vorden, jaarvergadering,
 dialezing Galapagoseilanden Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
19 maart Zonnebloem, zonnemiddag Afdeling Steenderen opgave
19 maart Markenheem, muziekmiddag De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
22 maart Geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur
22 maart Modeshow met kledingverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
23 maart Welfare Rode Kruis, handwerken en verkoop De Wehme, Vorden 13.30 uur
23 maart UVV, De Buunkies, Groenlo Ons Huis, Hengelo 14.00 uur
24 maart Bowlen met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
24 maart PCOB, bijbelse voorstellingen op schilderijen Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
26 maart Markenheem, kegelwedstrijd De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
  1 april Diverse organisaties, valpreventie Woonwinkel, Zelhem 13.00 uur
  2 april ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem afspraak
  4 april Diverse organisaties, valpreventie De Wehme, Vorden 13.00 uur
  5 april Diverse organisaties, valpreventie De Bongerd, Steenderen 13.00 uur
  5 april Bezoek Intratuin, Lochem Welzijn Drempt, H&K 12.30 uur
  6 april Diverse organisaties, valpreventie Ons Huis, Hengelo 13.00 uur
  6 april Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
  6 april Ons Contact, vertelling Den Bremer, Toldijk 14.30 uur
  7 april Diverse organisaties, valpreventie Zorgcentrum Hoog-Keppel, huiskamer 09.00 uur

Om alvast te noteren in uw agenda
De welzijnsorganisaties, Sensire en de fysiotherapeuten in
de gemeente Bronckhorst organiseren in week 13 en 14 in 
alle kernen een themamiddag over: ‘Vallen? Liever niet’.
Tevens is er een keuring van rollators en rolstoelen. 
Datum, plaats, locatie: vrijdag 1 april 2011, Oranjehof, 
Prinses Beatrixstraat 4,  Zelhem. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.
Programma voor Zelhem
13.00 tot 14.30 uur Keuring rollators en rolstoelen
 door Sensire
14.30 tot 14.35 uur Opening door Stichting Welzijn
14 35 tot 15.30 uur Presentatie door Sensire Thuiszorg
15.30 tot 16.00 uur Ergotherapeut
16.00 tot 16.30 uur Fysiotherapeut
Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting Wel-
zijn Zelhem, Paul Tiggeloven, tel. 0314-6222074 of 06-
13280466. Zie ook algemene informatie onder SSWB 

Wanneer u wilt deelnemen aan deze leerzame en belangrijke mid-
dag dan kunt u zich opgeven voor woensdag 30 maart 2011.

 Opgave voor Zelhem ‘Vallen? Liever niet’.

 Naam: .........................................................................................................................................

 Adres: .........................................................................................................................................

 Postcode + woonplaats: ..........................................................................................

 Tel.nr.: .......................................................................................................................................

Nieuw! Nieuw! Nieuw! Van Welzijn Zelhem!
Digitaal vragen uurtje. Op de vrijdagochtend is er voor 
iedereen die vragen heeft op het gebied van werken met 
computers; programma’s op die machines zoals Word,
Excel en PowerPoint; internetten; e-mailen; werken met 
de digitale camera; foto’s op de computer zetten vanaf een
camera; hulp bij het maken en verzenden van een sms be-
richt op de mobiele telefoon enzovoort; een mogelijkheid
om die vragen te stellen.
1. Breng rustig uw laptop mee. 2. Uw fototoestel. 3. Mo-
biele telefoon. Of loop zomaar even binnen om te kijken 
of het voor u iets is of voor een kopje koffie. Dit kan op
de Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 14 in Zelhem. Elke
vrijdagochtend van 10 tot 12 uur. Kosten: voor de koffie 
vragen we € 1,-; de rest kan een vrije gift zijn!

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is 1 januari een expositie van werken van 
Zelhemse kunstenaars gestart. Het beschikbaar stellen 
van de ruimte in de Oranjehof biedt de kunstenaars de 
gelegenheid om de kunstwerken te tonen en de bezoeker
om van deze kunstwerken te genieten. Per kwartaal ex-
poseert één kunstenaar zijn/haar werk. Van de auteur is
er een speciaal gemaakt foldertje waarin de persoonlijke
gegevens en een korte kunstbiografie beschreven staan.
Bij de kunstwerken hangt een kaartje waarop uitleg van 
het kunstwerk wordt gegeven. U als bezoeker komt in een 
gebouw waar de ruimtes opgefleurd zijn met mooie kunst-
werken van Zelhemse kunstenaars. Van 1 januari t/m 31
maart exposeert Henk van Zuilekom.
Hebt u belangstelling om de kunstwerken te komen bekij-
ken dan bent u van harte welkom in de Oranjehof, Prinses 
Beatrixstraat 41 in Zelhem. Telefoon 0314-622074. Ope-
ningstijden voor de expositie: op maandag en donderdag
van 10 tot 11.30 uur. Er is gelegenheid om tegen een kleine
vergoeding een kopje koffie of thee te drinken. Als deelne-
mer of bezoeker van een activiteit kunt geheel vrijblijvend
de kunstwerken bekijken. Voor meer informatie: neem
contact op met de Oranjehof. Tel. 0314-622074.

Alzheimer Café Doetinchem
Dinsdag 12 april en dinsdag 10 mei in Het Koffertheater.
Thema: Intimiteit en dementie.
Locatie: Het Borghuis, Korte Kapoeniestraat 10
 Doetinchem.
Toegang: Gratis.
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur.
Het Alzheimer Café is een regionaal maandelijks trefpunt 
bedoeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie 
lijden, hun partners, familieleden, vrienden en hulpver-
leners en alle andere belangstellenden. Dat het in een



behoefte voorziet blijkt uit de aantallen bezoekers. Het 
café wordt elke tweede dinsdag van de maand tussen 
19.30 en 21.30 uur gehouden. Het Alzheimer Café heeft 
als werkgebied de gemeenten Doetinchem, Montferland, 
Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg. Voor meer 
informatie: telefoon 06-20412665 of email doetinchem@
alzheimer-nederland.nl. Zie ook de internetsite www.
alzheimer-nederland.nl/doetinchem.

Rijbewijskeuring 70-plussers
Bent u 70 jaar of ouder dan moet u voor verlenging van 
uw rijbewijs medisch gekeurd worden. De ANBO afdeling 
Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kosten voor 
de keuring zijn € 27,50. De keuring vindt plaats in de Oran-
jehof, Prinses Beatrixstraat 41 Zelhem. U kunt zich dage-
lijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden via de ANBO-
rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer 06-27594051. 
Krijgt u geen gehoor, probeert u het dan een andere keer. 
Aanmelding per e-mail is ook mogelijk op anbozelhem@
gmail.com
Tips: U dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs 
verloopt een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten 
voordat er gekeurd wordt, bv. door een opticiën. Zorg 
voor een formulier ’eigen verklaring’ (is bij de gemeente 
te verkrijgen).
De eerstvolgende keuring is op de zaterdag 2 april 2011. De 
daaropvolgende keuringen zijn op de zaterdagen 2 april, 7 
mei, 11 juni en 27 augustus. Zorgt u ervoor, dat u de keu-
ring op tijd aanvraagt.
Data voor keuringen worden door de ANBO ook gepubli-
ceerd in het Contact.

Bewegingsactiviteiten
Kom in beweging, ontmoet en voel je goed
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve 
leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een 
belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering 
van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezond-
heidsproblemen. Het maakt fitter en gezonder. Bovendien 
heeft regelmatig sporten of bewegen een positief effect op 
het gevoel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is 
ook een mooie manier om andere mensen te ontmoeten.
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel 
te nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel. 
De bewegingslessen Fit door bewegen en Aqua Sportief 
bevatten een gevarieerd scala aan bewegingsvormen. Bij 
de oefeningen wordt vaak gebruik gemaakt van allerlei 
materialen en muziek. De lessen worden zo gegeven dat ie-
dereen op zijn of haar eigen niveau mee kan doen. Ook als 
u eerder weinig of niet aan sport hebt gedaan kunt u mee-
doen. De bewegingslessen worden gegeven door gekwalifi-
ceerde begeleiders. De bewegingslessen zijn voor iedereen 
zowel dames als heren die actief willen bewegen.  Spreekt 
u deze manier van bewegingslessen aan. Neem dan contact 
op. In alle groepen is ruimte om deel te nemen.
Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis 
deelnemen aan de bewegingslessen. Opgave/Informatie 
via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 06-13280466. 
Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Fit door bewegen. (bewegingslessen)
Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem.
Dag en tijd: Dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 
11.00 uur tot 11.45 uur.
Locatie: Kleine kerk bij “De Korenaar” Halle.
Dag en tijd: Maandags van 10.15 tot 11.15 uur.
Kosten:  € 20,00 per kwartaal.

Aqua Sportief (bewegingslessen in het water)
Locatie: Zwembad ‘De Brink’, Zelhem.
Dag en tijd: Maandags van 13.30 uur tot 14.30 uur en 
van 14.30 uur tot 15.30 uur.
Kosten:  € 26,00 per kwartaal.

Activiteiten in de Oranjehof
Koffieochtenden. Op maandag en donderdagochtend van 10 
tot 11 uur is er koffiedrinken.
SOOSmiddag. op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 
uur soos middag van Noodhulp. 
Soep/pannenkoek en toetjesbuffet. 19 maart 2011. Vanaf 16.00 
uur.
Spelletjesavond/koersballen. Dinsdag 15, 22 en 28 maart, 5 en 
12 april. Van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
Bingo. Dinsdag 5 april 2011, aanvang 19.30 uur.
Paasbakjes maken. Vrijdag 15 april, 19.30 uur. Onkosten € 
15,- inclusief koffie/thee.

Fietsgroep Stichting Welzijn
De laatste winterbijeenkomst van de fietsgroep is dinsdag 
15 maart in de Oranjehof. Tijdens deze bijeenkomst neemt 
Dinie Kappert afscheid als coördinator van de fietsclub. 
Haar taken worden overgenomen door Gerrie en Han van 
Til. De planning van de fietstochten is weer rond. De eerste 
fietstochten starten in april. De dagtochten zijn ongeveer 
50 km met onderweg stops. Neem brood mee voor onder-
weg! Bij de tochten van 15 en 25 km is er één stop. 

Fietstochten april. Vertrek vanaf de Oranjehof, Beatrix-
straat 41 Zelhem.
15 kilometertochten. De start is om 14.00 uur. 
Data: dinsdag 5 en 19 april. Donderdag 14 en 28 april.

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onderstaan-
de activiteiten aan te melden.

Bezoek Lente-Intratuin te Lochem 
Hiermee nodigen wij u uit om op dinsdag 5 april om 14.00 
uur een bezoek te brengen aan de in Paassfeer omgetoverde 
Intratuin in Lochem. Tijdens het bezoek wordt u voorzien 
van koffie/ thee met wat lekkers en  rond 17.00 uur gaan 
we pannenkoek eten bij Pannenkoekboerderij ‘de Hei-
kamp’. Vertrek 12.30 uur vanaf Zorgcentrum Hyndendael 
Hummelo. Vertrek 12.40 uur vanaf Gezond¬heidscentrum 
Hoog-Keppel. Vertrek 12.50 uur vanaf Dorpshuis Gilden-
höfke Drempt. Kosten € 10,- inclusief consumptie, pannen-
koek eten en vervoer per bus. Betaling kan in de bus.
Opgave bij het secretariaat is noodzakelijk, tel 0314-380232 
of formulier inleveren.

Kunstbus Tineke Schouten Zutphen woensdag 27 
april
(nog enkele plaatsen beschikbaar)
In de twintigste onewomanshow laat Tineke zien dat het 
leven één grote all-inclusive reis is, waarbij je van alles op 
je levenspad cadeau krijgt. Met invloeden uit vele culturen 
maakt Tineke, samen met haar zevenkoppig live orkest, 
ook een muzikale wereldreis. Liedjes als heerlijke rustpun-
ten voor de lachspieren, die weer flink op de proef worden 
gesteld.
Prijs € 45,- inclusief entree en vervoer. Aanmelden bij het 
secretariaat en tel. 0314-383448.

Mobiel telefoneren
Op donderdag 17 maart om 10.00 uur wordt een bijeen-
komst georganiseerd hoe om te gaan met uw mobiele 
telefoon. Leerlingen van het Graafschapcollege begeleiden 
u hierbij en beantwoorden al uw vragen. De deelnemers 
van de vorige workshop waren zeer enthousiast. De bijeen-
komst is gratis en er wordt met uw eigen mobiel omgegaan 
in de huiskamer van het Centrum. U kunt zich aanmelden 
via tel. 0314-380232. U kunt ook vrij binnen lopen. 

Tai-Chi-Tao cursus
Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen mogelijk 
blijft. Het is geschikt voor jong en oud, voor kerngezonde 
mensen, maar ook voor diegenen met beperkingen. U leert 
op een plezierige manier met sierlijke, ontspannen bewe-
gingen te spelen en uw lichaam meer bewust te laten wor-
den. De oefeningen worden zittend (op een stoel) of staand 
gedaan.De lessen worden gegeven door Francis Arntz op 
dinsdag van 10.00-11.00 uur. Kosten € 75,- voor 10 lessen. 

Computercursussen
In verband met ziekte van de docent worden de computer-
cursussen voorlopig opgeschort.

Sjoelen 
Vindt u het leuk om samen te sjoelen, dan is dit de gele-
genheid voor u. De groep speelt op donderdagmiddag van 
13.45-15.30 uur in de huiskamer van het Centrum. Deel-
name is gratis. Komt u kijken en/of meedoen. Opgave bij 
het secretariaat tel. 0314-380232. 

Koersbal, een sportief, tactisch en gezellig spel
We spelen koersbal op donderdag van 13.45- 15.30 uur in 
de huiskamer van het gezondheidscentrum te Hoog-Kep-
pel. U bent welkom, ook als u alleen wilt komen kijken. 
Toegang is gratis en u kunt instromen. Tel. 0314- 380232.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. De oefeningen worden op maat aangeboden 
onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Heeft u 
een medisch dossier, dan schenkt de fysiotherapeut hier 
aandacht aan. Ook mensen van buiten de regio Drempt, 
Hummelo en Keppel zijn welkom.
Plaats: Fysioplusruimte in het Centrum te Hoog-.Keppel.
Tijd: op dinsdag, woensdag, donderdag van 10.00-11.00 
uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Rummicub
Wilt u verzekerd zijn van een wekelijkse gezellige middag, 
komt u dan Rummicub spelen. Elke dinsdagmiddag in het 
Kerkhuis te Hoog-Keppel van 13.30-16.00 uur, kosten € 1,-. 
Ook is het in zorgcentrum Hyndendael op dinsdagmiddag 
van 14.00-16.00 uur. Loopt u eens binnen om kennis te 
maken. 

Bowlen
Bowlingmiddagen voor alle 50-plussers. Deelname is € 
5,- per keer. Tijd: 14.00-16.00 uur in het Dorpshuis te
Voor-Drempt. Data op donderdag, 24 maart en 21 april.
Informatie: Jan van Hagen, tel. 0313-472247.

Seniorenclub 60+
Op donderdag 18 maart wordt een Dorus-parodie (Tom 
Manders) bij ‘Effe naar Steef’ in Hummelo gehouden. Aan-
vang 14.00 uur. 

Welfare-ochtenden
De Welfareochtenden worden gehouden op woensdag 23
maart, 6 en 20 april, 4 en 18 mei in het Hyndendael te 
Hummelo. Op woensdag 16 en 30 maart, 13 en 27 april, 11
en 25 mei in het Kerkhuis te Hoog-Keppel. 
Aanvang 09.30-11.30 uur. Tevens verkoop van de gemaakte
artikelen. Ook is er dagelijks in de ochtend beperkte ver-
koop. Voor informatie Dini Tieben, tel. 0313-471656.

Tafeltje-Dek-Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken, bij voorbeeld
na een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zit-
ten, dan kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten 
bezorgen op ma- di- woe- do- vrij- zaterdag (of op uw keu-
zedagen). De maaltijden worden gekookt door restaurant
‘IJssel en Co’ Gina en Patrick Spruit, IJsselstrand te Does-
burg/Achter-Drempt. De prijs is € 7,50 voor een 2-gangen
menu en € 6,50 zonder soep. Aanmelden tel. 0314- 380232 
en/of spreek uw boodschap en telefoonnummer in.

Vallen? Liever niet. Valpreventie 7 april
De welzijnsorganisaties, Sensire en de fysiotherapeuten 
in de gemeente Bronckhorst organiseren in alle kernen 
een themabijeenkomst over: hoe is vallen te voorkomen. 
Deze themamorgen wordt gehouden op donderdag 7 april 
in de huiskamer van het centrum te Hoog-Keppel voor de 
inwoners van Drempt/Hummelo/Keppel. Vooraf aan het 
programma is er een keuring van rollators en rolstoelen.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Programma ziet er als volgt uit:
09.00 tot 10.15 uur Keuring rollators en rolstoelen
 door Sensire
10.15 tot 10.20 uur Opening Stichting Welzijn
10.20 tot 11.00 uur Presentatie Sensire Thuiszorg 
11.00 tot 11.30 uur Ergotherapie
11.30 tot 12.00 uur Fysiotherapeut

In de presentatie komt aan de orde: ergotherapeut geeft
voorlichting. Fysiotherapeut laat zien hoe een val kan wor-
den opgevangen en hoe u na een val weer overeind komt. 
Er worden tips gegeven hoe het vanuit een bepaalde positie
nog mogelijk is om bij voorbeeld een stoel te bereiken, of
een ander houvast, om weer overeind te komen. Het is 
raadzaam gemakkelijke kleding en schoenen (gymschoe-
nen) aan te trekken.

Voorlichtingsmiddag over Alzheimer
Op donderdag 28 april wordt in zorgcentrum Hyndendael 
voorlichting gegeven met betrekking tot de aandoening 
Alzheimer. Iedere belangstellende is welkom. Aanvang 
14.30 uur en de toegang is vrij.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdag van
13.30 tot 14.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 09.30
uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Tel. 06-
10687320.

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag 
en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
De cursus/aktiviteiten-opgaven kunt u sturen naar: Stich-
ting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg. van Pan-
huysbrink 1 E, 6997AA Hoog-Keppel.

 CURSUSOPGAVEFORMULIER
 Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

 x .........................................................................................................................................................

 x .........................................................................................................................................................

 x .........................................................................................................................................................

 Heer/mevr: ..............................................................................................................................

 Adres: ...........................................................................................................................................

 Postcode/woonplaats: ..................................................................................................

 Tel.nr: ..........................................................................................................................................

 E-mail: .........................................................................................................................................



Het verantwoord maken van keuzes in materiaal- en energiegebruik is voor Weevers net zo  vanzelf-
sprekend als voor een boom, gebruik maken van wat de natuur biedt. Kiezen voor Weevers is kiezen 
voor een duurzame en kwalitatieve samenwerking. 

Drukkerij Weevers, Vorden, tel.: (0575) 55 10 10 www.weevers.nl

Een verantwoord product
maakt indruk

Korenrijk
of Warnsvelds

VOLKOREN
NU VOOR

2.09

WITTE
BROODJES

met zaad
NU 6 VOOR 

2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 15 t/m zaterdag 19 maart

LAMMETJES 
VLAAI

 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

0575-552959

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
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18-03-2011

DORPS
CENTRUM
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DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
Gevelstenen Dakpannen Wand- en vloertegels

Dakramen en accessoires Sierbestrating 

Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen
Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

Deuk of kras, wij repareren
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

Komende week start onze 
grote huis-aan-huis actie 
voor de herinrichting van 
de Dorpskerk.

U ontvangt een folder en een 
antwoordformulier waarop u 
uw bijdrage kenbaar kunt 
maken. 

De commissie stelt 4 cadeaus 
beschikbaar onder degene 
die een bijdrage doen: 

Raadt de exacte datum en tijd waarop de foto 
op de omslag van de folder is gemaakt. 
(U kunt uw antwoord op het formulier vermelden, 
inzenden tot 10 april 2011).

Hebt u al kaarten voor de culturele avond op 
18 maart in het Dorpscentrum?
(Voorverkoop bij de Bruna in Vorden.) 

Op de website www.herinrichtingdorpskerk.nl kunt 
u nu al de verjaardagskalender bestellen. 



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 11 van
14 t/m 19 maart 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN

Met zulke 
prijzen...

...blijf je 
proosten!



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / 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

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 11, 15 maart 2011

Hoeveel scholen zijn er straks nog in 
uw dorp? Gaan kinderen over tien 
jaar met de bus naar school? Waar 
gaat u over een paar jaar sporten:
in uw eigen dorp of in een andere 
plaats? Kan uw vereniging wel blij-
ven bestaan als er minder inwoners 
(en dus minder leden) zijn? Is er vol-
doende zorg voor mensen met een 
beperking? Kunnen we dit soort
zaken anders organiseren, zodat de 
kwaliteit van wonen, werken en
recreëren in Bronckhorst goed blijft 
of misschien zelfs beter wordt? U 
heeft daar vast goede ideeën over.

Minder inwoners, minder geld
Onze gemeente wordt geconfron-
teerd met een aantal veranderingen. 
Ons inwoneraantal neemt af en de 
samenstelling van onze bevolking 
verandert (meer ouderen en minder 
jongeren). Dit betekent:
• ruim 12% (ca. 5.000) minder inwo-

ners in 2030
• 30% minder jeugd (0-14 jarigen) in 

2020

• in 2025 is één op de drie Bronck-
horsters 65 jaar of ouder!

Tegelijkertijd moet de gemeente de 
komende tijd flink bezuinigen als ge-
volg van de economische recessie.

Voor ons staat voorop dat Bronck-
horst aantrekkelijk blijft voor alle 
(toekomstige) inwoners en dat de 
kwetsbare inwoners de juiste zorg 
krijgen. Daarvoor is de inzet nodig 
van iedereen die Bronckhorst maakt 
wat het is: u als inwoner, maatschap-
pelijke organisaties, verenigingen, 
bedrijven en de gemeente.

Volop kansen!
Dit is het moment om samen te kijken 
naar wat in Bronckhorst nodig en 
mogelijk is. Daarom sturen we alle 
inwoners en verenigingen in onze ge-
meente een brief met de uitnodiging 
om met ons mee te denken en samen 
de koers te bepalen voor een toe-

komstbestendig Bronckhorst. We or-
ganiseren de komende tijd een aantal 
bijeenkomsten en vragenrondes via 
internet. Alleen door het samen te 
doen, kunnen we ervoor zorgen dat 
het in onze gemeente goed wonen 
blijft, ook in de toekomst. 

Op 22 maart is een bijeenkomst in 
Hummelo (Gouden Karper), op 4 april 
in Hengelo (gemeentehuis), op 5 april 
in Toldijk (Den Bremer), op 6 april in 
Zelhem (Witte Paard) en op 7 april in 
Vorden (Dorpscentrum). De avonden 
beginnen om 19.30 uur. Hier gaan we 
graag met u in gesprek. Het is voor 
ons handig om te weten hoeveel 
mensen er komen. U kunt zich uiter-
lijk 5 dagen voor de bijeenkomst 
waar u heen wilt aanmelden via het 
aanmeldingsformulier in de brief of 
via www.bronckhorst.nl op de Home-
page onder Uitgelicht. 

 Programma bijeenkomsten:
 • 19.30 uur Inloop met koffie en
  thee
 • 20.00 uur Welkom en presentatie
   door burgemeester
  Aalderink
 • 20.15 uur Uitleg over het
  programma 
  door gespreksleider
  mevrouw T. Abbas
 • 20.30 uur Meedenken over
  oplossingen 
 • 21.30 uur In gesprek met het
  college 
 • 21.45 uur Vervolg
 • 22.00 uur Afsluiting

Naast deze bijeenkomsten voor in-
woners en verenigingen, houden we 
de komende periode ook diverse ge-
sprekken met dorpsbelangenvereni-
gingen en maatschappelijke organi-
saties.
  
Digitaal meedoen
U kunt ook vanuit huis met ons mee-
denken. We willen regelmatig vragen 
stellen aan inwoners. Dit doen we
digitaal. Wilt u hier de komende tijd 
aan meedoen, mail uw e-maildres 
dan ook uiterlijk voor 1 april naar
info@bronckhorst.nl onder vermel-
ding van: Inwonerpanel Bronckhorst 
en uw naam en adres. 

Wij rekenen heel graag op uw 
komst of digitale deelname! 

N.B. Ook als u of uw Bronckhorster or-
ganisatie/vereniging onverhoopt geen 
brief heeft ontvangen bent u natuurlijk 
van harte welkom om mee te denken.

Werk mee aan de toekomst van Bronckhorst!
Wij zien u graag op de bijeenkomst bij u in de buurt

In het najaar van 2010 zijn we in
Zelhem begonnen met het omvormen 
van heestervakken naar gazons.
Deze week pakken wij de werkzaam-
heden in het dorp weer op.
Het omvormen is een onderdeel van 
ons Groenstructuurplan. We voeren 
de werkzaamheden wel eerder uit 
dan gepland. Dit heeft te maken met 
noodzakelijke bezuinigingen die we 
als gemeente moeten doorvoeren. 
Het doel van het Groenstructuurplan 
is het behoud van de kwaliteit van het 
openbaar groen met gelijkblijvende 
of lagere onderhoudskosten. Door 
onder meer het omvormen van hees-
tervakken naar gazons kunnen wij dit 
realiseren.

Om uw mening te peilen over het
omvormingsplan hebben we het plan 
in juni/juli 2010 ter inzage gelegd. 
Daarnaast hielden we toen een infor-
matieavond voor belangstellenden. 
We ontvingen een aantal inspraak-
reacties. Een overzicht hiervan, onze 
beantwoording en het definitieve plan 
vindt u op www.bronckhorst.nl.

Niet alle groenvakken in Zelhem wor-
den omgevormd tot gazon. Het gaat 
alleen om grote, maaibare groenvak-
ken. Daarnaast verwijderen we op 
sommige plaatsen hagen langs ga-

zons. Op onze website staat de com-
plete omvormingstekening.

Als wij werkzaamheden in het ge-
meentelijk groen uitvoeren, moeten 
wij ons houden aan de Flora- en fau-
nawetgeving. Steeds voordat we met 
de uitvoering beginnen bekijkt de 
aannemer de plantvakken om te zien 
of er zich dieren in de plantvakken 
bevinden en treft zonodig bescher-
mende maatregelen. Daarna verwij-
deren we eerst handmatig de boven-
grondse delen van de struiken. Een 
paar dagen later verwijderen we de 
wortels van de beplanting en zaaien 
het groenvak in.

De firma Dolmans Landscaping Oost 
bv voert de werkzaamheden voor ons 
uit. Omwonenden hebben een brief 
van ons gekregen over de geplande 
werkzaamheden in hun buurt (dit ge-
beurt in fases en het moet uiterlijk 
half april afgerond zijn). Bij de brief is 
ook een plattegrond gevoegd met de 
gebieden die omgevormd worden.

Voor meer informatie over de omvor-
mingen in Zelhem verwijzen wij u 
graag naar www.bronckhorst.nl.
Natuurlijk kunt u ons ook bellen 
(0575) 75 02 50.

Omvorming heestervakken naar gazon in 
Zelhem weer van start

Omdat de werkzaamheden in de 
Harmen Addinkstraat in Steenderen 
zijn afgerond, is ook het milieupark-
je in deze straat weer toegankelijk.
Tijdens de reconstructie van de weg 
was een vervangend milieuparkje 
ingericht bij sporthal Het Hooge 
Wessel aan de Prins Bernhardlaan. 
Dit tijdelijke milieuparkje is inmid-
dels weggehaald en u kunt weer
terecht bij het parkje aan de
Harmen Addinkstraat.
U kunt hier uw glas (wit, groen en 
bruin), kunststof verpakkingen, oud 
papier, textiel en zuivel- en sappak-
ken kwijt.
Heeft u nog vragen over de inzame-
ling van uw huishoudelijk afval? Bel 
dan de Afval-Informatie-Lijn van 
Berkel Milieu, tel. (0575) 54 56 46.
Of kijk op www.berkelmilieu.nl en 
www.afvalvrij.nl.

Milieuparkje 
Steenderen weer 
in bedrijf



De gemeentelijke zwembaden in 
Bronckhorst gaan weer open in april. 
Het Burg. Kruijffbad in Steenderen 
op 17 april, het Elderink in Hengelo 
en het Hessenbad in Hoog-Keppel op 
25 april. U kunt voor het zomersei-
zoen een abonnement bestellen, die 
toegang geeft tot alle gemeentelijke 
openluchtzwembaden en zwembad 
In de Dennen in Vorden. 

Zwemplezier
Naast de zwemlessen bieden de 
zwembaden ook diverse andere wa-
teractiviteiten aan, zoals snorkelen, 
survival zwemmen, synchroonzwem-
men, plankspringen, aqua-fitness, 
disco-zwemmen en de zwem4daag-
se. Kijk op de www. bronckhorst.nl 
voor het ruime aanbod per zwembad.

Voorverkoop zwemabonnementen 
2011
Met het zwemseizoen in aantocht 
kunt u uw zwemabonnement weer 
voordelig aanschaffen in de voorver-
koop. U bespaart dan bijna 20% op de 
geldende prijs bij normale verkoop.

U kunt tot 10 april a.s. van dit voor-
deel profiteren door uw zwemabon-
nement direct op onze website aan te 
vragen en te betalen: www.bronck-
horst.nl → Infobalie → Digitaal loket 
→ Zwemabonnement en zwemles-

sen. Eventueel kunt u het aanvraag-
formulier daar ook downloaden, in-
vullen en opsturen. De formulieren 
liggen ook bij de sporthallen in Steen-
deren, Hoog-Keppel en Hengelo en in 
het gemeentehuis in Hengelo. 
Met uw opgave via dit formulier 
machtigt u de gemeente het abonne-
mentsgeld eenmalig van uw rekening 
af te schrijven. Helaas kunnen wij on-
volledig ingevulde formulieren of for-
mulieren die na 10 april 2011 binnen-
komen, niet in behandeling nemen.

Verlengen of wijzigen toegangspas
Bent u in het bezit van een toegangs-
pas van vorig jaar en vraagt u nu een 
nieuw abonnement aan, dan verlen-
gen wij uw pasje. Naast het invullen/
opsturen van het formulier hoeft u 
niets meer te doen. Ook als u uw 
abonnementsvorm van vorig jaar wilt 
omzetten naar een andere abonne-
mentsoort, hoeft u naast het verzen-
den van het formulier niets te doen. 
Het abonnement zetten we om en 
wordt verlengd en u heeft met het 
pasje dat u heeft weer toegang tot de 
zwembaden.

Nieuwe toegangspas
Schaft u nu een abonnement aan en 
bent u nog niet in het bezit van een 
pasje? Uw gegevens worden dan in 
ons systeem gezet en u kunt bij uw 
eerste bezoek aan één van de ge-
meentelijke zwembaden bij de kassa 
een pasje laten maken, met daarop 
een pasfoto die wij van u maken. Bij 
een gezinsabonnement maken wij 
van elk gezinslid een foto.

Is uw oude pas aan vervanging toe, 
dan kunt u aan de kassa van het 
zwembad een nieuwe pas laten
maken.

Opgave en vooruitbetaling zwem-
lessen 
Voor het nemen van zwemles is een 
zwemabonnement verplicht. De 
zwemles moet bij de opgave vooraf 
worden betaald. Alle baden bieden 
zwemlessen aan. Deskundige zwem-
onderwijzers leren de zwemvaardig-
heden aan jong en oud. Meerdere ke-
ren per week geven zij zwemlessen. 
Voor informatie over de zwemlessen 
kunt u contact opnemen met het per-
soneel van het desbetreffende zwem-
bad of kijk op www.bronckhorst.nl.

De opgave en betaling gaat op dezelf-
de wijze als bij de aanvraag van een 
zwemabonnement.

Meer informatie over de gemeentelij-
ke zwembaden vindt u op
www.bronckhorst.nl.
Informatie over zwembad In de Den-
nen in Vorden vindt u op
www.zwembad-indedennen.nl

Zwemseizoen 2011 start in april
Neem een frisse duik in de Bronckhorster zwembaden!

Tarieven zwemabonnementen
  Normaal  Voorverkoop
Volwassen dagkaart € 4,00
Jeugd dagkaart € 2,50
Avondzwemmen v.a. 18.00 uur € 2,30
Volwassen abonnement € 58,00 € 48,00
Jeugd abonnement € 40,00 € 34,00
Abonnement 65+ € 48,00 € 41,00
Gezinsabonnement € 132,00 € 112,00
Volwassen 10 badenkaart € 36,00
Jeugd 10 badenkaart € 22,50
Zwemleskaart (abonnement verplicht) € 56,00***

Volwassenen: vanaf 18 jaar. Jeugd: 3 t/m 17 jaar. Kinderen t/m 2 jaar gratis toegang

*** Voor de ABC zwemlessen in zwembad In de Dennen gelden andere
      tarieven, kijk op www.zwembad-indedennen.nl

De kosten voor de zwemabonnementen kunt u alleen via machtiging voldoen, 
deze worden dan vooraf door de gemeente geïnd.

Uw ‘basis’ zwembad is: 
� Elderink (Hengelo)
� Hessenbad (Hoog-Keppel)
� Burg. Kruijffbad (Steenderen)

Gewenst abonnement :
� Volwassen abonnement (vanaf 18 jaar) €    48,00 
� Jeugd abonnement (3 t/m 17 jaar)  €    34,00 
� 65+ abonnement €    41,00
� Gezinsabonnement (*) € 112,00
(*) Inclusief partner en thuiswonende kinderen

Aanvrager (gezins)abonnement of houder individueel abonnement
Achternaam ........................................................................ Voorletter ........................................................................

Roepnaam ............................................................................. Geb. datum .....................................................................

Adres .......................................................................................... Postcode ...........................................................................

Woonplaats .......................................................................... Telefoon .............................................................................

E-mailadres ........................................................................................................................................................................................

Bij de aanvraag van een gezinsabonnement dienen ook de gegevens van 
de overige gezinsleden te worden ingevuld:

(Roep)naam partner ................................................................................. Geb. datum .........................................

(Roep)naam kind 1 ..................................................................................... Geb. datum .........................................

(Roep)naam kind 2 ..................................................................................... Geb. datum .........................................

(Roep)naam kind 3 ..................................................................................... Geb. datum .........................................

(Roep)naam kind 4 ..................................................................................... Geb. datum .........................................

Hierbij machtig ik de gemeente Bronckhorst om éénmalig het abonnements-
geld af te schrijven van
rekeningnummer ......................................................... Bedrag € ............................................................................

Op naam van ......................................................................................................................................................................................

Datum......................................................................................... Handtekening ..............................................................

Het bedrag wordt rond 1 mei 2011 afgeschreven van uw rekening (er is geen 
recht van terugboeking).
Let op: een niet volledig ingevuld of niet ondertekend formulier kan niet in 
behandeling worden genomen! 

Stuurt u dit formulier vóór 10 april 2011 naar:
Gemeente Bronckhorst
Postbus 200
7255 ZJ  Hengelo (Gld)
U kunt het formulier ook afgeven bij de publieksbalie van het gemeentehuis of 
scannen en mailen aan: info@bronckhorst.nl

Aanvraagformulier zwemabonnement 
2011 (in de voorverkoop t/m 10 april 2011)

Om deel te kunnen nemen aan zwemlessen moet uw kind op 1 maart 2011 

minimaal 5 jaar zijn. Als een zwemlesgroep vol zit, komt uw kind op een 

wachtlijst. Nadat alle groepen zijn ingedeeld krijgt uw kind een oproep.

De kosten (€ 56,-) voor de zwemlessen kunt u alleen via machtiging voldoen, 

deze worden dan vooraf door de gemeente geïnd. Bij de eerste les ontvangt u 

het pasje voor de zwemlessen. Voor de zwemles is een abonnement ver-

plicht!

Naam zwembad

� Elderink (Hengelo)

� Hessenbad (Hoog-Keppel)

� Burg. Kruijffbad (Steenderen) 

Achternaam ...........................................  Voorletter ...............................................

Roepnaam ..............................................  Geb. datum .............................................

Adres .......................................................  Postcode .................................................

Woonplaats ............................................  Telefoon ..................................................

Gewenste zwemles In welke zwembaden mogelijk?

� Diploma A Alle

� Diploma B Alle

� Diploma C Alle

� Zwemvaardigheid Niet in Hessenbad (Hoog-Keppel)

� Survival Niet in Burg. Kruijffbad (Steenderen)

� Snorkelen Niet in Burg. Kruijffbad (Steenderen)

Hierbij machtig ik de gemeente Bronckhorst om éénmalig het abonnements-

geld af te schrijven van

rekeningnummer ......................................................... Bedrag € ............................................................................

Op naam van ......................................................................................................................................................................................

Datum......................................................................................... Handtekening ..............................................................

Het bedrag wordt rond 1 mei 2011 afgeschreven van uw rekening (er is geen 

recht van terugboeking).

Let op: een niet volledig ingevuld of niet ondertekend formulier kan niet in 

behandeling worden genomen! 

Stuurt u dit formulier vóór 10 april 2011 naar:

Gemeente Bronckhorst

Postbus 200

7255 ZJ  Hengelo (Gld)

U kunt het formulier ook afgeven bij de publieksbalie van het gemeentehuis of 

scannen en mailen aan: info@bronckhorst.nl

Aanvraagformulier zwemlessen jeugd 2011

Informatie openluchtbaden Bronckhorst 2011
Openingsperiode
Burg. Kruijffbad 17 april t/m 7 september 2011
Hessenbad 25 april t/m 9 september 2011
Het Elderink 25 april t/m 9 september 2011
In de Dennen 24 april t/m 4 september 2011

Afwijkende openingstijden
De gemeentelijke zwembaden zijn op Koninginnedag 30 
april gesloten. Op 5 mei (bevrijdingsdag), 2 juni (Hemel-
vaart), en 2e Pinksterdag 13 juni zijn de baden geopend als 
op zondag. Op zondag 19 juni is zwembad het Elderink 
i.v.m de triathlon de hele dag gesloten. 

Openingstijden recreatief zwemmen
Burg. Kruijffbad, Prins Bernhardlaan 3, Steenderen
Tel. (0575) 75 05 83
maandag gesloten m.u.v. 6 weken zomervakantie 

 open van 13.00 - 20.00 u 
dinsdag 9.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
woensdag 9.00 - 17.00 u
donderdag 9.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
vrijdag 9.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Hessenbad, Monumentenweg 32, Hoog-Keppel
Tel. (0575) 75 05 82
maandag 13.00 - 17.00 u
dinsdag 7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.30 u 
woensdag 7.00 - 17.00 u
donderdag 7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.30 u 
vrijdag 7.00 - 17.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Het Elderink, Elderinkweg 1, Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 75 05 81
maandag 13.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
dinsdag 7.00 - 17.00 u  en 18.30 - 20.00 u
woensdag 7.00 - 17.00 u  en 18.30 - 20.00 u
donderdag 7.00 - 17.00 u  en 18.30 - 20.00 u
vrijdag 7.00 - 17.00 u  en 18.30 - 20.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Zwembad In de Dennen, Oude Zutphenseweg 7, Vorden. 
Tel. (0575) 55 12 03
maandag 13.00 - 20.00 u
dinsdag 7.00 - 20.00 u
woensdag 7.00 - 20.00 u
donderdag 7.00 - 20.00 u
vrijdag 7.00 - 20.00 u
zaterdag 12.00 - 17.00 u
zondag 12.00 - 17.00 u

✁

✁



Op 9 maart jl. bekeken ongeveer 250 
geïnteresseerden de plannen voor de 
herinrichting van de openbare ruimte 
van het Vordense centrum tijdens de 
inloopbijeenkomst in het informatie-
centrum aan de Dorpsstraat. Op dit 
moment rijdt er teveel doorgaand 
verkeer door het centrum van
Vorden, wat zorgt voor overlast en 
onveilige situaties. Eén van de moge-
lijke maatregelen om het verkeer te 
ontmoedigen is het invoeren van een 
30-km zone. Ook het invoeren van 
een blauwe parkeerzone in het
centrum wordt in overleg met de 
Vordense ondernemingsvereniging 
onderzocht. Dit moet resulteren in 
een aantrekkelijk centrum voor
bezoekers met minder auto’s.

Verkeer
Voor het verkeer wordt de route via 
de rondweg gestimuleerd. De Dorps-
straat wordt minder aantrekkelijk 
door de invoering van een 30-km
zone, een smallere rijbaan en gelijk-
waardige kruispunten die ervoor 
zorgen dat er minder snel gereden 
kan worden.

Parkeren
Aan de zuidzijde van de Dorpsstraat 
is voornamelijk horeca gevestigd. 
Door aparte parkeerzones in het cen-
trum in te voeren voorkomen we dat 
er auto’s parkeren voor de gevels.

Dit verbetert de uitstraling van de 
panden en er ontstaan meer moge-
lijkheden voor terrassen.

Bomen
Een deel van de bestaande bomen 
(met name de kastanjes) zijn ziek en 
worden daarom verwijderd. Ook 
geldt voor veel bomen dat zij onvol-
doende ondergrondse groeiruimte 
hebben om zich te ontwikkelen tot 
een volwaardige boom. Daarom in-
vesteren we nu in een goede onder-
grondse groeiplaatsconstructie aan 
de noordzijde van de Dorpsstraat, 
waardoor de bomen zich kunnen ont-
wikkelen tot volwaardige en gezonde 
bomen. We kiezen daarbij voor de 
zomereik, een inheemse boomsoort 

die past bij de andere bomen in het 
centrum.

Reageren?
Heeft u de inloopbijeenkomst van
9 maart gemist, dan kunt u ook nog 
op 15, 22 en 29 maart van 15.00 tot 
17.00 langskomen bij het informatie-
centrum op Dorpsstraat 1. Het voor-
lopig ontwerp kunt u ook inzien op 
www.bronckhorst.nl en ligt ter inza-
ge bij de publieksbalie in het ge-
meentehuis. 
U kunt nog tot 6 april a.s. op de plan-
nen reageren. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen, per 
e-mail: info@bronckhorst.nl (o.v.v. 
voorlopig ontwerp Vorden Centrum) 
of tel. (0575) 75 02 50.

Voorlopig ontwerp herinrichting
openbare ruimte Vorden Centrum

Veel verblijfsaccommodaties in onze 
gemeente hebben het al gemerkt: 
ROMA marktonderzoek uit Hengelo 
(Gld) voert in opdracht van de ge-
meente een onderzoek uit onder ver-
blijfsaccommodaties in Bronckhorst. 

Dit onderzoek komt voort uit het toe-
ristisch-recreatief marketingplan 
‘Samen erop uit’, dat eind vorig jaar 
door de gemeenteraad is vastgesteld. 
In het plan staat onder andere dat het 
nodig is om op gezette tijden de effec-
ten van het marketingplan te meten. 
Hiervoor houden we nu eerst een nul-
meting, waarmee we onder meer in 
kaart brengen hoeveel campingplaat-
sen, hotelkamers en B&B accommo-
daties we in onze gemeente hebben, 
hoeveel mensen hierin werkzaam 
zijn en hoe de bezettingsgraden per 

seizoen zijn. De animo voor deelname 
aan het onderzoek is groot! Alle ac-
commodaties die telefonisch hebben 
aangegeven mee te willen werken, 
krijgen deze week per e-mail een 
vragenlijst toegestuurd door ROMA 
marktonderzoek. Het invullen hier-
van duurt circa vijf minuten. 

Mocht u nog niet telefonisch bena-
derd zijn voor dit onderzoek, maar
u exploiteert of beheert wel een ver-
blijfsaccommodatie (camping, hotel, 
B&B, vakantiehuisje of groepsaccom-
modatie) in Bronckhorst, dan kunt
u contact opnemen met de heren
R. Koster of L. Oonk van ROMA markt-
onderzoek via tel. (0575) 84 37 38
of per e-mail:
info@roma-marktonderzoek.nl.

Onderzoek naar verblijfsaccommodaties 
in Bronckhorst van start

Raadsvergadering 24 maart 
2011
Op 24 maart vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering be-
gint om 20.00 uur. U bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2010; Hazenhutweg 1, Hengelo’

 Dit bestemmingsplan heeft betrek-
king op de functiewijziging van 
‘terrein voor sport en recreatie 
(manege)’ naar ‘wonen’. B en w 
vragen de raad het bestemmings-
plan vast te stellen

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2009; Capellegoedweg 4A, 
Olburgen’

 B en w stellen de raad voor het be-
stemmingsplan ongewijzigd vast 
te stellen, zodat aanleg van par-
keerplaatsen voor de aanwezige 
minicamping mogelijk is

• Bestemmingsplan ‘Keijenborg 
dorp; St. Janstraat 69, 
Keijenborg (De Eikeboom)’

 De bestemming ‘wonen en horeca’ 
wordt gewijzigd naar ‘wonen’ en 
maakt daarmee de bouw van drie 
vrijstaande woningen mogelijk. B 
en w vragen de raad deze planwij-

ziging vast te stellen 
• Verzoek herziening 

‘Bestemmingsplan St. Janstraat 
36, Keijenborg’

 De raad wordt gevraagd niet in te 
stemmen met de herziening van 
dit bestemmingsplan van ‘bedrijfs-
terrein’ naar ‘wonen’

• Evaluatie afvalbeleid
 In 2006 is het volumesysteem voor 

de inzameling van het huishoude-
lijk afval ingevoerd. In samenwer-
king met Berkel Milieu is het afval-
beleid in 2010 geëvalueerd en 
heeft een tevredenheidsonderzoek 
plaatsgevonden. De raad wordt ge-
vraagd de evaluatie vast te stellen 
en de gegeven adviezen uit te laten 
werken

• Jongerendebatten seizoen 2011-
2012

 De raad wordt gevraagd opdracht 
te geven voor het opnieuw organi-
seren van jongerendebatten voor 
basisschoolleerlingen in 
2011/2012. In 2010 waren deze 
leerzame debatten een groot 
succes en een mooi contactmo-
ment tussen de jeugd en lokale po-
litiek. Met de uitvoering is een 
bedrag van € 11.965,- gemoeid 

• Gedragscode politieke ambts-
dragers

 De raad wordt gevraagd de ge-

dragscode voor politieke ambts-
dragers (raadsleden, commissie-
leden, wethouders en burgemees-
ter) vast te stellen. De gedragsco-
de is geactualiseerd en deze kunt u 
na vaststelling vinden op

 www.bronckhorst.nl
• Subsidieverordening Achterhoek 

bespaart 2011
 B en w vragen de gemeenteraad de 

subsidieverordening Achterhoek 
Bespaart 2011 vast te stellen 
onder voorbehoud dat de provincie 
de subsidiegelden toekent. Dit keer 
is het bedrag groter dan de voor-
gaande jaren, namelijk € 150.000,- 
voor maximaal 300 woningen per 
gemeente. Wel zijn de voorwaar-
den voor toekenning iets aange-
scherpt 

• Instemmen met het indienen van 
een verzoek om een meerjarige 
aanvullende uitkering

 Over de jaren 2008, 2009 en 2010 
heeft de gemeente een tekort op 
het Wwb (Wet werk en bijstand) in-
komensdeel. Met het Wwb inko-
mensdeel worden de uitkeringen 
betaald. De raad wordt gevraagd in 
te stemmen met het indienen van 
een verzoek om een meerjarige 
aanvullende uitkering bij de lande-
lijke Toetsingscommissie Wet 
werk en bijstand 

Spreekrecht tijdens raadsvergade-
ringen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet 

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande project-

besluiten op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening, die niet in 
een raadscommissie zijn behan-
deld.

U kunt de raad tijdens een raadsver-
gadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en presen-

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van 
het gemeentebestuur of het advies 
van een adviescommissie be-
zwaarschriften ex artikel 7:13 van 
de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

d. een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet be-
stuursrecht

e. onderwerpen die niet behoren tot 
de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het 
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie,
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl. 

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis.

Uit de raad

Jongerendebatten 2010



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
 centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de campagne van het leer- 

en werkloket van UWV Gelderland, 21 maart t/m 3 april 2011, PromoBase media & advertising
• Bronkhorst, Onderstraat 2, ophangen van een spandoek bij het Dickens museum voor het Dickens-
 festival, Dickens museum
• Hengelo (Gld), Kruisbergseweg 13, techniekdag Bronckhorst, 16 april 2011 van 09.30 tot 16.00 

uur, tijdelijke gebruiksvergunning bestaand gebouw,VNO-NCW midden
• Hengelo (Gld), Steintjesweide, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kinder- en volksspe-

len en vogelschieten, 14, 15 en 16 juli 2011, ijsvereniging Steintjesweide
• Hoog-Keppel, 2 juni 2011, Burgemeester van Panhuysbrink, Burgemeester Vrijlandweg en Monu-

mentenweg, kunst-, antiek- en rommelmarkt, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffing 
art. 35 Drank- en Horecawet van 09.00 tot 20.00 uur, voetbalvereniging HC’03

• Laag-Keppel, kasteel Keppel aan de Dorpsstraat, 25 juni, sponsoravond voor het Jazzfestival
 van 18.00 tot 24.00 uur, 26 juni jazzfestival Jazztime van 10.00 tot 22.00 uur, plaatsen van een 

vip-tent, 25 t/m 27 juni 2011, catering & organisatie De Geldersche poort
• Velswijk, parkeerterrein hoek Boomgaard/Velswijkweg, innemen van een standplaats voor de 

verkoop van vis, wekelijks op dinsdag van 08.30 tot 18.00 uur, Roelofs vis
• Velswijk, parkeerterrein hoek Boomgaard/Velswijkweg, innemen van een standplaats voor de 

verkoop van vis, wekelijks op vrijdagmorgen, vishandel Hengel
• Vorden, nabij Kerkstraat 3, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet op 30 april i.v.m. viering
 Koninginnedag en op  21, 22 en 23 juli 2011 i.v.m. Vordense zomerfeesten, bistro De Rotonde
• Zelhem, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de Zelhemse Zomerfeesten,
 9 t/m 23 juli, centrum en Markt, braderie, kinderactiviteiten en muziek, 23 juli en 6 augustus van 

13.00 tot 00.30 uur, afsluiten Stationsstraat, Smidsstraat, Markt, Kerkweg en parkeerplaats
 Stationsstraat, vanaf 22 juli 21.00 uur t/m 24 juli 06.00 uur en vanaf 5 augustus 21.00 uur t/m
 7 augustus 2011 06.00 uur, stichting Zelhemse zomerfeesten

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 gemeente.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 4 maart 2011: 
• Halle, Aaltenseweg/Nicolaasweg, knotten rij elzen en kappen eik
• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg 2, vergroten woning   
• Vierakker, Heerlerweg 6, bouwen werktuigenberging en jongveestal en slopen twee varkens-

stallen en loods
Ontvangen op 9 maart 2011:
• Halle, Dorpsstraat 16, kappen lindeboom
• Steenderen, Daliastraat 4, kappen apenboom
  
Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorenden
stukken liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Prinsenmaatweg 8 Rha’
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Prinsenmaatweg 8 Rha’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 17 maart t/m 27 april 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer 
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op een functieverandering van een agrarisch bouwperceel naar een
burgerwoning.

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 4 maart 2011:
• Halle, perceel nabij Fortstraat 10, paasvuur, 24 april 2011 (1e paasdag) vanaf 20.30 uur, evene-

mentencommissie Halle
• Hoog- en Laag-Keppel, Keppelrun, prestatieloop met diverse afstanden, 12 juni 2011 van 9.00 tot 

14.00 uur, Hessenrijders
Afgegeven op 7 maart 2011:
• Vierakker, Kapelweg 14, buitendag met diverse activiteiten, 17 april 2011 van 11.00 tot 17.00 uur, 

boerderijwinkel Den4Akker
Afgegeven op 8 maart 2011:
• Bronckhorst, collecteren, 5 t/m 10 december 2011 en een doorlopende vergunning vanaf het jaar 

2012, stichting Leger des Heils fondsenwerving
• Steenderen, café De Seven Steenen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten,
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, M. Groothedde
Afgegeven op 9 maart 2011:
• Baak, nabij Wichmondseweg, Achterhoeks Lente Feest, 19 maart van 20.00 tot 01.30 uur, het 

plaatsen van een tent, 19 en 20 maart, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet, 19 maart 
2011 van 20.00 tot 01.30 uur, café De Bierkaai

• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. Achterhoeks Lente Feest, 5 t/m
 20 maart 2011, café de Bierkaai
• Hengelo (Gld), Veemarktstraat, muziekfestijn, 15 juli van 18.00 tot 02.00 uur en 16 juli 2011 van 

Verleende vergunningen

18.00 tot 02.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 15 en 16 juli 2011 van 18.00 tot 01.30 
uur, partycentrum Langeler

• Hengelo (Gld), avond wandelvierdaagse met start en finish bij Elderinkweg 5, 14 t/m 17 juni 2011 
van 18.00 tot 21.30 uur, stichting Avondwandelvierdaagse Hengelo

• Hummelo, kunstwandelroute, 21 april t/m 13 juni en kunstmarkt, 22 mei 2011 van 11.00 tot 17.00 
uur, stichting Het Web kunstenaarsnetwerk

• Keijenborg, perceel aan de Akkermansstraat, autocross, 1 mei 2011 van 09.00 tot 18.00 uur,
 Halse autocross vereniging (HACC)
Afgegeven op 10 maart 2011:
• Hengelo (Gld), parkeerplaats sporthal De Kamp, rommelmarkt, 11 juni 2011, muziekvereniging 

Crescendo
• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, voorjaarsconcert, 21 mei 2011, muziekvereniging Crescendo
Afgewezen aanvragen
Verzonden op 9 maart 2011:
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van het halfvastenweekend in 

Angerlo, 14 t/m 29 maart 2011, stichting halfvasten Angerlo

Drank- en horecavergunningen
• Vorden, Baakseweg 6, aanvraag vergunning horecabedrijf, Green Taste B.V.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden op 7 maart 2011: 
• Halle, Halle-Nijmanweg 15, kappen aantal bomen (els en berk)
• Halle, Halseweg 52, kappen 1 eik, 1 berk, 4 acacia’s en 1 den
• Halle, Varsseveldseweg 4, kappen 4 berken en 3 dennen
• Hengelo (Gld), Iekink 30, slopen aula
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 28, slopen kantine en kleedkamers
• Hummelo, Keppelseweg 30, slopen voormalige school
• Vorden, Hoetinkhof 108, bouwen carport
• Zelhem, Halseweg 29D, kappen 4 berken
Verzonden op 8 maart 2011:
• Halle, Zieuwentweg 7A, verwijderen asbest uit loods/werkplaats
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 4, vernieuwen woning
• Vorden, De Doeschot 40, bouwen carport   
• Vorden, Nijverheidsweg 2, kappen 2 berken
Verzonden op 9 maart 2011: 
• Drempt, Gildeweg 46, plaatsen erfafscheiding en kappen 8 bomen
• Zelhem, Ruurloseweg 35A, vergroten garagebedrijf
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 72A, vergroten schietlokaal

Ontheffing verbod voor motorvoertuigen
• Hengelo (Gld), de heer H.J. Smit, Koningsweg 4A, ontheffing van het verbod voor motorvoertuigen 

op de Wichmondseweg, tussen de Meeninklaan en de Koningsweg, en de parallelweg Rondweg 
316, voor het kenteken 05-PPN-4. Hiermee vervalt de ontheffing voor het kenteken 47-BP-HS

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens het Achterhoeks Lente Feest is de Wichmondseweg, tussen de Vordenseweg en de 

Pastoriestraat, vanaf 19 maart 20.00 uur t/m 20 maart 2011 02.00 uur afgesloten voor alle ver-
keer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

• Hengelo (Gld), tijdens het muziekfestijn is de Veemarktstraat van 15 juli 14.00 uur t/m 17 juli 2011
09.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens de rommelmarkt van muziekvereniging Crescendo is de parkeerplaats bij 
sporthal De Kamp vanaf 10 juni 18.00 uur t/m 11 juni 2011 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens het Hengels Dweilfestival zijn op 17 april 2011 van 06.00 tot 20.00 uur de 
Spalstraat, de Kerkstraat, de Raadhuisstraat, tussen de Schoolstraat en de Spalstraat, en alle 
toegangswegen uitkomend op bovengenoemde afsluitingen afgesloten voor alle verkeer, met

 uitzondering van bestemmingsverkeer, en geldt een stopverbod op de Spalstraat, de Kerkstraat, 
de Raadhuisstraat, tussen de Schoolstraat en de Spalstraat

• Hengelo (Gld), in verband met de Boomfeestdag is op 23 maart 2011 van 09.00 tot 12.00 uur de 
Zelledijk, tussen de Ruurloseweg en de Sarinkdijk, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer

• Hummelo, tijdens de kunstmarkt is de parkeerplaats ‘t Wissel, op de hoek Dorpsstraat/
 Van Heeckerenweg, van 21 mei 17.00 uur t/m 22 mei 2011 17.30 uur afgesloten voor alle verkeer
• Keijenborg, tijdens de autocrosswedstrijden van HACC is op 1 mei 2011 van 08.00 tot 19.00 uur de 

Akkermansstraat, vanaf de Uilenesterstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
bestemmingsverkeer, en geldt een stopverbod voor beide zijden van de Akkermansstraat, tussen 
de Uilenesterstraat en de Keijenborgseweg

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten 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).
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. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoor-
beeld als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergun-
ning met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of 
daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek 
om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de 
omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een 
bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aange-
tekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek 
om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten 
over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons 
opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

 
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure (art. 3.11 
Wabo en 3.41/3.44 Awb)
Verzonden op 7 maart 2011: 
• Baak, Langendijk 3, tijdelijk plaatsen stacaravan
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 27, tijdelijk plaatsen stacaravan
Verzonden op 10 maart 2011: 
• Vorden, Wildenborchseweg 11, aanleggen paddenpoel 
Geweigerde omgevingsvergunningen 
Verzonden op 10 maart 2011:



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, Wildenborchseweg 9, aanleggen amfibieënpoel 

De stukken liggen van 17 maart t/m 27 april 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen deze beschikkingen kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunningen
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de
 ontwerpvergunningen
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben
 ingebracht tegen de ontwerpvergunningen
• degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen eventuele wijzigingen die bij het nemen van
 een besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE 
Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de 
eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

De nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergun-
ningen of ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag 
te combineren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke orde-
ning (bestemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergun-
ningen, Verleende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en 
Bestemmingsplannen ruimtelijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; 2e 
Berkendijk 8A Hengelo (Gld)’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 24 februari 2011 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2009; 2e Berkendijk 8A Hengelo (Gld)’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen 
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen betreffen het volgende: 
• naamsverandering landgoed van Landgoed Vossebos naar Landgoed De Berken
• ambtshalve wijzigingen in de regels in verband met de inwerkingtreding van de Wabo

Het bestemmingsplan ligt van 17 maart t/m 27 april 2011 voor een ieder ter inzage bij de publieks-
balie in het gemeentehuis. Het plan heeft betrekking op de aanleg van een nieuw landgoed (De 
Berken), dat globaal ligt tussen de Roessinkweg, de Pinselweg, de 1e Berkendijk en de Venneweg in 
Hengelo (Gld).

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00897-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

Bestemmingsplannen

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 17 maart t/m 27 april 2011 tijdens de ope-
ningstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Zelhem, Hummeloseweg 85, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning 

voor het wijzigen van de inrichting en uitbreiding van de productiecapaciteit
• Steenderen, Eekstraat 5, voor het oprichten van een melkrundveehouderij

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend onder de 
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het 
milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen de besluiten kan worden ingesteld door:
•  de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
•  belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
•  enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswij-

zen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage 
en wel vóór 27 april 2011.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen 
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. 
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die 
voorzitter is beslist.

Wet Milieubeheer

plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00897-/NL.IMRO.1876.BP00897-VG01
• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-Gravenhage. 
Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

op het industrieterrein, meubelhal voor de ‘heftruck’ op paal.

Zaterdag
19 maart

in de discotheek

DJ Martijn
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Laat ook uw speciale krant onze 
zorg zijn. Vormgeving, redactie, 
opmaak, verspreiding: wij denken 
graag met u mee!

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Special

van 399.- voor 349.-  

ZANUSSI condensdroger
ZTE170. Met elektronische besturing, 14 program-
ma’s, anti-kreuk programma, grote vulopening, LED-

6 kg vulgewicht

Van experts kun je meer verwachten.

www.expert.nl

Prijs- en m
o
d
elw

ijzig
ing

en en eventuele d
ruk- en zetfo

uten vo
o
rb

eho
ud

en. A
a
nb

ied
ing

en zijn g
eld

ig
 zo

la
ng

 d
e vo

o
rra

a
d
 strekt en uiterlijk t/

m
 1

9
 m

a
a
rt  2

0
1
1
. G

eno
em

d
e p

rijzen zijn exclusief verw
ijd

ering
sb

ijd
ra

g
e.

SAMSUNG 66 cm LCD-TV 
LE26C450. Met 1366 x 768 pixels, Wide Color Enhancer, USB, Dolby Digital Plus, DVB-Ci+ tuner 

Inleveren is opleveren.
Bespaar het milieu en uw portemonnee.

MEENEEMPRIJS

BOSCH 1400 toeren wasautomaat 
WAE28174EX. Met 7 kg vulgewicht, VarioPerfect, TouchControl-toetsen, pro-

PHILIPS 
117 cm Full HD LED-TV
46PFL7695. Met 1920 x 1080 pixels, Edge LED tech-
nologie, Pixel Precise HD, 100Hz, Ambilight Spectra 2, 

TOSHIBA 15,6” notebook
C660-10D. Met o.a. Intel T4500 processor, 4 GB geheu-

1199.-
na recyclepremie

van 1399.- voor 1299.-  

449.-
na recyclepremie

nu 499.-

PRIJSKNALLER!
549.-

PRIJSKNALLER!
329.-

MET GRATIS WIFI
USB DONGLE VOOR
DRAADLOOS NET-TV

299.-
na recyclepremie

T.W.V. 19.95

INCL. ORIGINELE
LEREN TAS

VAN 59.- VOOR 45.-

HARMONY 600 UNIVERSELE 
AFSTANDSBEDIENING

NU 69.-

FREECOM 1 TB
HARDE SCHIJF

PANASONIC 
digitale camera
DMC-FS10EGK. Met 12,1 megapixels, 5x 
optische zoom, Lumix DC Vario lens, optische 
beeldstabilisator, burst mode en macro zoom. 

119.-
na recyclepremie

van 169.-  

MEENEEMPRIJS

D E  MA K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359    Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem -  Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl  
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ZELHEM                      Vraagprijs € 198.500,-- k.k.

Velswijkweg 16 - VRIJSTAAND WOONHUIS   
op ruime kavel. In het dorpje Velswijk gelegen, vrij-
staande woning met achtertuin op het zuiden. De 
woning is eenvoudig van opzet, maar daardoor ook 
zeer aantrekkelijk geprijsd. Kortom, een prima object 
voor kopers die voor een betaalbare prijs vrijstaand 
willen wonen in een rustige omgeving. Bouwjaar 1963. 
Perceelsopp. 409 m². Inhoud ± 350 m³. Gelegen op 
slechts 6 km van Doetinchem. Zeer scherp geprijsd.

HENGELO GLD.         Vraagprijs € 279.000,-- k.k.

Snethlageweg 8 - Op prachtige locatie gelegen, 
HALFVRIJSTAAND HERENHUIS met garage op 
ruime kavel. De woning is gelegen op goede stand, 
nabij dorpscentrum en het buitengebied. Bouwjaar 
1984. Perceelsoppervlakte 350 m². Inhoud woonhuis 
± 350 m³. Inhoud garage ± 80 m³. Nefit Smartline HR 
ketel, bouwjaar 2008. Bijzonder goed gelegen nabij 
centrum en buitengebied. Tuin met achterom en veel 
privacy.

Vraag nu een offerte aan en u krijgt deze binnen 24 uur in huis.  088-0085300 / actie@oldenhave.nl

*Voor uitgebreide actievoorwaarden: www.oldenhave.nl

     
  Plus 125,- 
gratis kluswerk       
     van een 
    Oldenhave 
      vakman.

    Met een  

     Bosch 
   HR-ketel 

  Prijs vanaf

1.600,-  

U kunt al een ketel huren 

vanaf € 25.-/ maand

Borculo
Zutphen
Ulft

Met Oldenhave lekker 
warm én voordelig 

het jaar door

Dakgoot
 repareren

t.w.v. 75,-

  Veiligheids-
    controle
 elektra 
   t.w.v. 50,-

      
 Lekkende   
   kraan?

t.w.v. 25,-

     Nieuwe
 spaarlampen
   t.w.v. 50,-   Bespaar-

 douchekop
   t.w.v. 75,-

  Vervanging
 radiatorknop

t.w.v. 25,-

En zoek voor €125,- gratis klussen uit*

Zaterdag
19 maart

in de discotheek

DJ Martijn
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Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening, is 

een vertrouwd begrip in de Achterhoek. Met de locaties 

Schavenweide, Croonemate, De Bleijke, De Zonnekamp, 

Maria Postel en Hyndendael, bieden we al jarenlang zorg 

aan ouderen in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. 

Voor zorg dichtbij

Enthousiaste vakkundige medewerkers en vrijwilligers zor-

gen elke dag voor een plezierige en ideale leefomgeving 

voor onze cliënten. Persoonlijke aandacht en de wensen 

van onze cliënten staan daarbij centraal. Markenheem 

biedt verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg en 

huishoudelijke zorg. 

Open dag

19 maart vindt de landelijke open dag voor de zorg plaats. 

Ook Markenheem opent die dag voor belangstellenden de 

deuren van bijna al haar locaties. Onze medewerkers staan 

klaar om vragen over zorg, wonen, werken en opleiden te 

beantwoorden. Op drie locaties worden rondleidingen ge-

geven en op elke locatie is een proeverij van Oud Hollandse 

hapjes. 

Kijkje nemen?

Tussen 10.00 en 14.00 uur kan een kijkje genomen worden 

bij de volgende locaties:

De Bleijke - Beukenlaan 1 - Hengelo (Gld)

Croonemate - Steinlaan 50 - Doetinchem

De Zonnekamp - Magnoliaweg 34 - Zelhem

Maria Postel - Koldeweiweg 11 - Keijenborg

Hyndendael - Keppelseweg 35 - Hummelo

Graag tot ziens op 

één van onze locaties!

www.markenheem.nl

19 maart open dag Zorgcentra Markenheem 

Kennisgeving
Natuurbeschermingswet 1998 en Algemene wet bestuursrecht

E.J. Albers  in Twello

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen 

mede dat zij op grond van artikel 19d van de 

Natuurbeschermingswet 1998 vergunning 

verlenen voor het verplaatsen van een 

agrarisch bedrijf van Twello naar de Tolstraat 

in Drempt.

Inzage
Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 
17 maart tot en met 27 april 2011 ter inzage bij:
–  de provincie Gelderland, in het Informatie-

centrum van het Huis der Provincie, Markt 11 
te Arnhem, tijdens de daar gebruikelijke 
openingsuren;

–  de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar 
gebruikelijke openingsuren.

Het besluit is tevens in te zien via  
internet: www.gelderland.nl>actueel> 
bekendmakingen.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 27 april 
2011 tegen dit besluit bezwaar maken bij 
Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie 
van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, 
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en 
brief duidelijk “bezwaarschrift” vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, 
kan bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een verzoek 
indienen om een voorlopige voorziening te 
treffen. Voor het behandelen daarvan wordt 
griffierecht geheven.

Arnhem, 14 maart 2011,
zaaknummer 2010–021287
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Raadhuisstraat 27 Hengelo
T 0575 - 462547
Beltrumsestraat 34, Groenlo
T 0544 - 461394

KOM EN BELEEF DE LENTE 
TIJDENS DE MODEFLITSEN OP 
23 MAART BIJ SCHOENMODE 

HERMANS I.S.M SCHRÖDER MODE, 
KAPSALON WUESTENENK EN 

SCHOONHEIDSSALON LA FINESSE
U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.

Onder het genot van een hapje en een drankje, 
laten wij u elk half uur de lente beleven.
Ook is er een gezellige D.J. aanwezig.

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl
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BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
 accountants en belastingadviseurs

Wilt u uw belastingaangifte 2010 professioneel laten invullen en er bovendien 
zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt dan kunt u bij ons terecht.

Denkt u o.a. aan de te verkrijgen doorwerkbonus voor werkenden in de leeftijd vanaf 61 jaar. 
Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd voor werkende ouders met jonge kinderen.

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

Zoals u van ons gewend bent hebben wij ook dit jaar het kantoor weer geopend voor het afgeven van uw gegevens. 

U bent van harte welkom op één van de volgende woensdagavonden:
16 en 23 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur
of op 
zaterdagochtend 19 maart  a.s. tussen 10.00 uur en 12.00 uur

Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Afgebeeld model kan afwijken van de standaard-
specifi caties. Energielabel B alleen op de benzinemotoren. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Herwers Mitsubishi

WWW.HERWERS.NL

Brandstofverbr.: 5,5 t/m 6,0 l/100 km 
CO2-uitstoot:  135 t/m 145 g/km

MITSUBISHI ASX INTRO EDITION

U rijdt deze ASX Intro  Edition al vanaf  € 23.299,-

B-label

20% bijtelling

  ASX
NIEUW

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

BETAALBARE EN 

EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur

            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM



Op drie hoog kijkt het echtpaar Schot 
vanuit hun appartement aan de 
Raadhuisstraat over een gedeelte van 
de daken van Hengelo. Op straat voor 
het appartementencomplex wordt ge-
werkt aan het wegdek. Auto’s rijden 
langzaam en volgen de aangegeven 
route. Herman wijst naar buiten rich-
ting het oude gemeentehuis van Hen-
gelo. “Dat gaat binnenkort allemaal 
veranderen. We zien wel hoe het 
wordt”, zegt hij. Woensdag 9 maart 
was de officiële trouwdag. Op die dag 
bracht wethouder André Baars een 
bezoek aan het echtpaar om de feli-
citaties over te brengen namens het 
gemeentebestuur van Bronckhorst. 
Herman is geboren op een boerde-
rij in Laren. Hij komt uit een gezin 
van vier kinderen, twee jongens en 
twee meisjes, waarvan hij de oudste 
is. Zijn vader werkte bij de spoorwe-
gen en door de veranderde functies 
en werkzaamheden moest het gezin 
regelmatig verhuizen. Toen Herman 
zeven jaar was verhuisde het gezin 
naar Groningen. Daar zou het niet 
bij blijven. Herman somt een aantal 
plaatsen op waar hij heeft gewoond. 
Door al die verhuizingen heeft hij 
op diverse lagere scholen gezeten. 
“Daar werd je niet beter van”, kijkt 
hij terug. “Alle scholen waren ver-
schillend. De ene school liep voorop 
met het onderwijs en de andere liep 
achter”. Later volgde hij enkele jaren 
de lagere landbouwschool. Zijn jeugd 
speelde zich dan ook af in verschil-
lende omgevingen en ook iedere keer 
met andere kinderen. Toen Herman 
veertien was begon hij te werken als 
boerenknecht in Harfsen. Later deed 
hij dit werk ook bij andere boeren, 
onder meer in Lochem en Borculo. 
Dien is geboren en getogen in Ruurlo. 

Haar ouders hadden een klein boer-
derijtje. Vader was boer en deed het 
melkrijden naar de melkfabriek er-
bij. Dien komt uit een gezin van vier 
dochters waarvan Dien de oudste is. 
Dien ging in Ruurlo naar de lagere 
school en daarna naar de huishoud-
school in Borculo. Ze was dertien 
toen ze begon te werken. Haar eerste 
baantje was hulp in de huishouding 
bij een gezin in Ruurlo. Dat heeft ze 
enkele jaren gedaan. Daarna heeft 
ze ongeveer vijf jaar gewerkt in een 
kruidenierszaak in Barchem. 

Herman en Dien leerden elkaar ken-
nen tijdens het dansen in Ruurlo. 
“Na verloop van tijd kwam je elkaar 
vaker tegen en toen werd het seri-
eus en kregen we verkering”, zeggen 
Dien en Herman lachend. Dien was 
toen zestien jaar en Herman 22 jaar. 
Na zeven jaar verkering gingen ze 
trouwen. Dien (23) en Herman (29) 
trouwden zestig jaar geleden op het 
gemeentehuis in de gemeente Laren. 
Het bruidspaar weet de huwelijksdag 
nog goed te herinneren. “Het sneeuw-
de en we gingen met de auto naar het 
gemeentehuis. Het feest werd gege-
ven in Barchem en er waren zo’n 150 
mensen. Er was muziek en het was 
heel gezellig”, zeggen beiden. 
Na het trouwen zijn Dien en Herman 
in Vorden gaan wonen. Herman heeft 
33 jaar gewerkt bij Empo Rijwielenfa-
briek in Vorden. Daarna werkte hij 
ongeveer acht jaar bij Vleesfabriek 
Coveco in Twello. Na het trouwen 
werkte Dien enkele jaren bij een krui-
denierszaak in Vorden en enige jaren 
als hulp in huishouding bij een gezin 
ook in Vorden. Ook heeft Dien zo’n 
vijf jaar gewerkt in een frietkraam op 
kermissen en evenementen. “Dat was 

leuk om te doen. Ik verkoop graag 
en je had veel contact met mensen”, 
zegt ze tevreden. “Ik vond dat altijd 
heel leuk werk”. 
Het diamantenechtpaar heeft 56 jaar 
in Vorden gewoond. Enkele jaren ge-
leden hebben ze het huis verkocht en 
zijn ze in Keijenborg gaan wonen. Na 

twee jaar zijn ze verhuisd naar Hen-
gelo waar ze nu al weer bijna drie jaar 
wonen in een appartement in het 
complex Meindershof in het centrum 
van Hengelo. Herman en Dien weten 
de tijd goed door te komen. De tele-
visie biedt voor beiden veel ontspan-
ning. Ook sjoelen en zwemmen doen 

ze graag. Klootschieten, bingo en puz-
zelen zijn ook nog enkele andere hob-
by’s van Dien en Herman leest graag
de krant. Het echtpaar is blij met hun
goede gezondheid. “We kunnen bijna
alles zelf nog en we wonen hier fijn”,
zegt het krasse echtpaar tevreden.

Herman en Dien zestig jaar getrouwd
Hengelo - Herman Schot en Dien Schot - Menger uit Hengelo zijn zestig 
jaar getrouwd. Op 12 maart werd in Partycentrum Langeler het feest 
gevierd met onder meer een receptie. Het echtpaar heeft twee kinde-
ren, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Herman (88) en 
Dien (83) genieten van het leven en wonen met plezier in een apparte-
ment van het complex Meindershof.

Het echtpaar Herman en Dien hebben het goed naar hun zin in Hengelo.

8 weken lang kon de klant bij 
aankoop van 15,- euro of meer 
de kassabon ingevuld met 
naam en adres deponeren in 
een speciaal daarvoor bestem-
de wervelwindkast. 

Dinsdag 8 maart was de grote 
dag en konden de prijswin-
naars eens lekker 1 minuut 
gratis winkelen.

Hier werd onder toezicht van 
Theo Tankink van evenemen-
tenbureau AMBIANCE met 
veel plezier gebruikt van ge-
maakt.

Op de foto ziet u de prijswin-
naars van de 1 minuut gratis 
winkelen, met hun volle win-
kelwagens.

1 minuut gratis winkelen
Vorden - In de periode van 
3 januari tot en met 26 fe-
bruari konden de klanten  
kans maken op 1 minuut 
gratis winkelen.

Het niveau van de zes voorlezers was 
zeer hoog. De jury had dan ook tijd 
nodig om een winnaar te kiezen. Uit-
eindelijk is Sophie Koolen gekozen als 
beste voorlezer. Zij las een fragment 
voor, uit het boek ‘Blauwe plekken’ 
geschreven door Anke de Vries. Dit 

boek gaat onder andere over kind-
mishandeling. Tijdens het voorlezen 
kon je een speld oren vallen, zo aan-
dachtig zaten de aanwezigen te luis-
teren. De jury prees haar manier van 
voorlezen: rustig, veel contact met 
het publiek, goede klemtoon en dui-
delijk articulatie.Sophie Koolen zit op 
basisschool ‘De Vordering’ in Vorden. 
Zij kan zich nu voorbereiden op de 
finale. Deze wordt woensdagmiddag 
20 april gehouden in het Posttheater 
te Arnhem.

Sophie Koolen naar 
Gelderse finale
Hengelo - Afgelopen zaterdag 
streden zes kandidaten, in het 
Bargse Huus te ’s-Heerenberg, 
om een plek in de finale van de 
Gelderse Voorleeswedstrijd.

De eerste set startten we echter slap, 
er werden veel persoonlijke fouten 
gemaakt waardoor we al snel tegen 
een achterstand aankeken. Dit had 
tot gevolg dat we de hele set achter 
de feiten aanliepen en Twente ‘05 
hun eigen spelletje goed kon uitspe-
len, deze set verloren we. De tweede 
set wilden we graag de draad weer 
oppakken; Er werd goed geserveerd, 
blokkerend stonden we goed en we 

vochten om alle ballen van de grond 
af te halen, de setwinst was duidelijk 
voor ons! Maar waar we in de derde 
set door hadden moeten drukken, 
verslapten we weer en werden weer 
veel onnodige fouten gemaakt waar-
door deze set snel gespeeld was in het 
voordeel van Twente ‘05. 
Teleurgesteld begonnen we aan de 
vierde set, we wisten dat er wat te 
halen viel vandaag. Zonder groots 

te spelen konden we Twente ‘05
goed bijbenen. Helaas konden we
niet doordrukken en Twente ‘05 liep
verder uit boven de 20. Dit kwamen
we niet meer te boven en dus was de
vierde set ook voor Twente ‘05. 

We zijn blij dat we een punt van de
koploper hebben afgesnoept, maar
het besef was er ook dat er meer te
halen viel vandaag, helaas konden
we dit niet waarmaken. De volgende
wedstrijd is op 25 maart. We  treden
dan aan tegen Tornado, deze wed-
strijd wordt gespeeld in Geesteren.

25-17 14-25 25-13 25-21

Twente ‘05 D1 - D.V.O D1
Hengelo - Vandaag moesten we aantreden tegen de koploper, deze 
ploeg heeft nog geen wedstrijd verloren. Daar wilden wij natuurlijk 
graag verandering in aanbrengen.
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Na een succesvolle campagne in april 
2010 is het in 2011 dubbel feest: met 
maart en april is de drempel twee 
maanden lang lager om te starten 
met fitnessen. Aanmelden kan bij 
sportcentrum AeroFitt in Hengelo 
Gld. en Zutphen. Deze campagne 
wordt nationaal ondersteund door 
brancheorganisatie Fit!vak, De Te-
legraaf, De Nationale Sportweek en 
door Personal Trainer en columnist 
Oswin Beingsick.

Gratis proefweek fitness. Fitnesscen-
tra in Nederland bieden een keur aan 
sportmogelijkheden. Maar waar moet 
je als starter beginnen? Veel mensen 

die zich bij fitnesscentra melden,
hebben daar vaak maanden tot zelfs
jaren over nagedacht. Met een gratis
proefweek wordt de drempel nu wel
aanzienlijk verlaagd. Eenvoudiger
kan het niet worden.

Gratis Personal Trainer. Voor veel
mensen is de drempel om te gaan
sporten best hoog. Juist persoonlijke
coaching door een eigen trainer is
dan ideaal. En ervaring leert: als het
bevalt, dan is dat de start van een ge-
zondere leefstijl. Onderzoek onder
fitnessers toont aan dat gezond zijn
de belangrijkste reden is om actief te
worden en te blijven.

Geïnteresseerden voor deze gratis
kennismaking met fitness of perso-
nal training melden zich eenvoudig
aan via FitnessinHolland.nl. Of kijk
op de website www.aerofitt.nl van
sportcentrum Aerofitt.

Met ‘Fitness in Holland 
campagne gratis sporten!’
Hengelo - Hoeveel mensen den-
ken er al een tijd aan om meer te 
gaan bewegen? De nationale cam-
pagne ‘Fitness in Holland’ heeft 
tot doel juist deze mensen aan 
het sporten te krijgen.

“Voor een grote keus in gebruikte 
kampeermiddelen en een breed as-
sortiment nieuwe caravans van de 
topmerken Hobby, Fendt en Dethleffs 
bent u bij ons gedurende de BOVAG 
Caravan Occasion Dagen aan het juis-
te adres. Op alle caravans verlenen 
wij een vol jaar BOVAG-garantie en 
onze welbekende service. Maar ook 
iedereen die niet direct een aankoop 
doet, krijgt sowieso gratis de ACSI 
Campinggids DVD, dus een bezoekje 
tussen 19 en 26 maart loont altijd 
de moeite!”, aldus Frank, Raymond 
en Sandor: samen het enthousiaste 
verkoopteam van Holiday Sport in 
Lochem.

IDEALE VOORBEREIDING
De Campinggids Europa 2011 is een 
DVD met alle mogelijke informatie 
van maar liefst 8.600 campings in 
heel Europa, van Ierland tot Turkije 
en van Finland tot Portugal, allemaal 

van top tot teen gekeurd door de in-
specteurs van ACSI. De DVD is boven-
dien uitgerust met een zoekmachine,
routeplanner, interactieve plattegron-
den, video’s van de campings, GPS-
coördinaten en zelfs reserverings-
mogelijkheden. Kortom, de ideale
voorbereiding op een geslaagde kam-
peervakantie. Naast dit schitterende,
vrijblijvende cadeau heeft Holiday
Sport nog veel meer voordeel in petto
tijdens de BOVAG Caravan Occasion
Dagen. Sluit u tijdens de actieperiode
een BOVAG Caravanverzekering af,
dan ontvangt u automatisch een ca-
deaubon ter waarde van €50 voor be-
steding naar keuze bij Holiday Sport.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid
uw aankoop te financieren tegen
zeer concurrerende tarieven. Holi-
day Sport is dealer van drie topmer-
ken caravans: Hobby, Dethleffs en
Fendt. Gerenommeerde merken die
garant staan voor kwaliteit en jaren-
lang vakantieplezier. Maar ook voor
een tentharing tot een schitterende
collectie wandel- en vrijetijdskleding,
wandelschoenen, rugzakken, slaap-
zakken en een keuze uit ruim 4000
reisboeken en kaarten kan men bij
Holiday Sport in Lochem terecht. 

HOLIDAY SPORT 
Vordenseweg 1 (0573) 25 37 95 
www.holidaysport.nl 
info@holidaysport.nl

BOVAG Caravan Occasion Dagen 19 tot en met 26 maart

Holiday Sport trakteert op 
gratis campinggids
Lochem- Tijdens de BOVAG Ca-
ravan Occasion Dagen trakteert 
Holiday Sport in Lochem! Elke 
bezoeker krijgt gratis de aller-
nieuwste, welbekende groene 
Campinggids Europa van ACSI, 
op DVD. Dit cadeau ter waarde 
van €13,95 ontvangt u helemaal 
gratis als u tussen 19 en 26 maart 
aanstaande de showroom of wan-
del en kampeerwinkel bezoekt.

De V1 was misschien wel een van Hit-
ler’s meest opvallende wapens tijdens 
de tweede wereldoorlog. Uiteindelijk 
zou de techniek van deze raketbom-
men de basis vormen van onze he-
dendaagse ruimtevaart. 

Behandeld worden de technische 
aspecten van de V1 op zich en de 
wijze van lanceren en alle aspecten 
van de operationele inzet gedurende 
de oorlog met aandacht voor onder-
werpen zoals; schade, slachtoffers, 

propaganda, verdediging, enz. Aller-
eerst vlogen de V1’s vanuit Frankrijk 
tegen Londen en na de opmars van 
de Geallieerden vanuit Normandië na 
D-Day werden de lanceringen vanuit 
Nederland en Duitsland gedaan met 
als belangrijkste doel de haven van 
Antwerpen in België. In Nederland 
komen de startgebieden in het grens-
gebied tussen Overijssel en Gelder-
land en bij Rotterdam te liggen. 

Uiteindelijk volgt nog een laatste 
stuiptrekking vanuit de omgeving van 
Delft met speciale lange afstand V1’s 
richting Londen. Ook de vanonder de 
Heinkel 111 vliegtuigen gelanceerde 
V1’s komen aan bod. Uit de collectie 
van het Achterhoeks Museum zal er 
nog een zuurstofbal en een originele 
V1 staart getoond worden. Maandag-
avond 21 maart, partycentrum Lan-
geler Spalstraat 5. Vrienden van het 
museum hebben gratis toegang. Alle 
bezoekers ontvangen koffie met cake.

www.museum40-45.com

De V1 boven Nederland

Hengelo - Het Achterhoeks Museum 1940-1945 uit Hengelo Gld. 
heeft de heer Henk Koopman uit Deventer bereid gevonden om 
op maandag 21 maart een boeiende presentatie te houden over de 
V1.(Vergeltungswaffe)

Dan hopen voor ons te spreken ds. en 
mevr. Maliepaard uit Garderen. Zij 
runnen samen de Stichting “Uit Uw 
Hand”. Ds.Maliepaard gebruikt zijn 
zelfgemaakte schilderijen om met 

mensen in gesprek te raken over het
Geloof. De Stichting geeft ook kaarten
en posters uit van zijn aquarellen. 

Met de opbrengst steunt ds. Malie-
paard twee doelen: het werk van een
messiasbelijdende joodse predikant
en diaconale activiteiten van even-
eens messiasbelijdende joden. Het
belooft een interessante middag te
worden. Belangstellenden zijn van
harte welkom!

Bijbelse voorstellingen 
op schilderijen
Vorden - De eerstvolgende maan-
delijkse middagbijeenkomst van 
de PCOB afdeling Vorden zal 
worden gehouden op donderdag 
24 maart a.s. om 14.30 uur in het 
Stampertje (Dorpscentrum).

De voorbereidingen zijn in volle 
gang: de startplaatsen waar voldoen-
de ruimte is en de tijden zijn bekend, 
toiletvoorzieningen zijn geregeld, ver-
keersregelaars worden op een avond 
opgefrist voor de verkeersveiligheid 
en de protocollen voor bijvoorbeeld 
onweersdreiging liggen klaar. 
Ook dit jaar zijn weer drie keer twee 
prachtige routes uitgestippeld, per 
avond één voor rolstoelen en hun 
duwers en één voor scootmobielen, 
handbikes, driewielers of zelfs rol-
bedden. “Nieuw is dat we een avond 
in Zutphen starten. Dat heeft te ma-
ken met het feit dat in onze Regio 
IJsselstreek die de Roll-over organi-
seert, ook afdelingen uit Zutphen en 
Warnsveld zitten,” legt Jan Visser uit. 
“We hebben een regio-indeling bij De 
Zonnebloem, dat is voor 30 jaar ge-
leden al gebeurd.” Na het samenvoe-
gen van de verschillende gemeenten 
zijn de Zonnebloem regio’s hetzelfde 
gebleven. De Zonnebloem is dus niet 
afhankelijk van gemeenten. “Maar de 
meeste afdelingen van de gemeente 
Bronckhorst zitten in de Regio IJssel-
streek, behalve de afdeling Zutphen. 
En het is al een aantal jaren de wens 
om een keer ook een avond in Zut-
phen die Roll-over te lopen. Daar is 
niks mis mee, ze helpen ons ook al-
tijd hier in Bronckhorst. Er lopen bo-
vendien altijd een heleboel mensen 
uit Zutphen zelf mee als gast,” ver-
telt Jan Visser. “De route gaat door 

de Zuid wijken en over de dijk langs 
de IJssel. Als het mooi weer is, is het 
schitterend om te wandelen.” Gestart 
wordt op het industrieterrein bij 
Lammers, die elk jaar sponsort door 
het transport van de rolstoelen uit 
Leiden te verzorgen. Het bedrijf heeft 
nu eveneens het terrein beschikbaar 
gesteld om te starten en te finishen. 
Onderweg wordt gepauzeerd bij een 
voetbalveld. 
“We zijn nog steeds op zoek naar 
sponsoren,” meldt Jan. Omdat er dit 
jaar geen routeboekje is, waar deze 
sponsoren in vermeld worden, staan 
deze op de overigens actueel gehou-
den website vermeld. “Bedrijven die 
ook een link op de website willen, 
kunnen zich bij mij melden.” 
“De mensen moeten zich alvast warm 
lopen,” aldus Jan Visser. “Als ze mee 
willen lopen als vrijwilliger kunnen 
ze zich via de website aanmelden. 
Ze kunnen ook melden dat ze een 
avond willen duwen.” Naast opgave 
van deelnemers voor de rolstoelroute 
is het ook belangrijk dat de scoutmo-
bielen zich opgeven. Al realiseert de 
organisatie zich dat scoutmobiel rij-
ders meer moeite hebben om naar 
de startplaatsen te komen. “Ze willen 
wel graag meedoen, maar ze hebben 
een vervoersprobleem. Je moet al een 
aanhangwagen of een busje hebben. 
Als je iemand kent die een aanhang-
wagen heeft, kan deze je misschien 
wel brengen.” 

Behalve het plezier van het wande-
len, zijn ook de sociale contacten erg 
belangrijk. “We hebben altijd duwers 
over, maar deze zijn nodig als reserve 
of wissel. En ook voor de contacten 
is dat belangrijk, voor de gezelligheid 
met elkaar. Als iemand wil meelo-
pen, maar niet kan duwen, dat is ook 
prima. Die kunnen een praatje ma-
ken met iemand.” 

Zelf een buitje regen vinden de deel-
nemers niet erg, ze maken dat weinig 
mee. “We hebben ontzettend geno-
ten, ondanks de regen. Maar ik kan 
me wel voorstellen dat een instelling 
zegt: ‘het is hondenweer, jullie mo-
gen niet naar buiten’. Want anders 
zitten ze een volgende week met een 
heleboel zieken,” legt Jan uit. “Maar 
een klein blokje om en daarna lekker 
bij de kachel, desnoods een borreltje 
erbij. Dan ben je weer lekker warm.” 
Meer informatie is via de website 
Roll-Over Bronckhorst, www.rollover-
bronckhorst.nl, te verkrijgen. Hier is 
ook de mogelijkheid om op te geven 
als deelnemer of duwer alsmede een 
donatie te storten. 

INFORMATIE OVER 
STARTPLAATSEN 
Donderdag 26 mei: 18.30- 20.30 uur. 
Start in Velswijk bij Sporthal en 
Dorpshuis ‘D’n Draejer’, Velswijk-
Wittebrink Velswijkweg 50, 7021 KT 
Velswijk/Zelhem. 
Vrijdag 27 mei: 18.30- 20.30 uur. 
Start in Zutphen bij Lammers Verhui-
zingen en Transporten, De Stoven 19, 
7206 AZ Zutphen. 
Zaterdag 28 mei: 14.00-17.00 uur. 
Start in Hummelo bij Aardappel-     
bedrijf Minkhorst, Broekstraat 31, 
6999 DH Hummelo.

Roll-over Bronckhorst 26, 27 en 28 mei 2011

Zevende ‘Rolstoel-wandel’driedaagse

Bronckhorst - Nog steeds uniek in Nederland: er is maar één Roll-over 
Bronckhorst die drie dagen organiseert voor invaliden en minder-
validen puur voor recreatie! Het is alweer de zevende editie van de 
Roll-over en opnieuw zijn prachtige routes uitgezet. “We hebben nog 
steeds elke keer nieuwe routes,” vertelt Jan Visser enthousiast. Drie 
dagen lang is een vast team van dertig vrijwilligers in touw voor het 
organiseren van de Roll-over Bronckhorst.

Prachtige routes werden gelopen tijdens de Roll-over Bronckhorst in 2009.

De oliebollenbakkers van de muziek-
vereniging doen ook dit jaar hun best 

om vele oliebollen te bakken en in
zakjes te doen. 

Daarmee gaan de jeugdleden, leden,
ouders en vrijwilligers vanaf 10.00
uur op pad. 

Zij komen aan de deuren in de voor-
malige gemeente Steenderen: Toldijk,
Baak, Olburgen, Rha, Steenderen en
Bronkhorst. De opbrengst is voor de
Jeugd van de vereniging.

Oliebollenactie Nieuw Leven
Steenderen - De jaarlijkse oliebol-
lenactie van Muziekvereniging 
Nieuw Leven in Steenderen wordt 
gehouden op zaterdag 19 maart 
2011. Vele vrijwilligers zullen 
vanaf 10.00 uur langs de deuren 
gaan om oliebollen te verkopen, 
die door de oliebollenbakkers 
worden gebakken.
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Vorige week publiceerden we een 
verhaal met foto over de verdwenen 
Kroezeboom in Vorden. Er waren of 
zijn zeker nog meer bomen in de ge-
meente Bronckhorst die het waard 
zijn om even bij stil te staan. Bomen, 
die diepe indruk maken en waar je 
met stil ontzag naar kunt kijken. 
Bomen die al eeuwenlang leven en 
die zo dik zijn dat je er bijna in kunt 
wonen of zo hoog zijn, dat ze tot in 
de hemel lijken te groeien. Zeker de 
Achterhoek heeft iets met bomen, de 
Achterhoekse strofe van het Gelders 
Volkslied begint immers met: “Waar 
der beuken brede kronen..?” Op de 
plek waar tot in de 2e helft van de 
vorige eeuw de Zelhemse muziek-
koepel heeft gestaan, in het plant-
soen tegenover het Witte Paard aan 
de Ruurloseweg, is in 2001 een Eta-
gelinde geplant. Het initiatief daartoe 
is genomen door de stichting Plaggen 
Hendrik, die ter gelegenheid van het 
1200 jarig bestaan van Zelhem een 
blijvende herinneringen met diepe 
wortels in de Achterhoekse cultuur 
wilde realiseren. De keuze viel op 
een in etages te knippen lindeboom. 
Ten eerste werd bij de Kelten en de 
Germanen de linde gezien als heilige 
boom. De godin Freya zou er zich in 
vestigen. De geest van de linde gold 
als beschermer voor huizen, bronnen 

en kerken. Ook later werd de linde-
boom als ‘goede boom’ beschouwd. 
Huwelijken werden gesloten onder 
de linde en de duimen van de gelief-
den werden dan in de bast gedrukt. 
Ten tweede speelde de centrale dorps-
boom altijd een zeer belangrijke rol. 
Er werd recht onder gesproken en het 
was een trefpunt, net als de dorps-
pomp. Schout en schepen en andere 
notabelen vergaderden bij mooi weer 
onder de dorpsboom, die vaak als een 
parasol of in etages geschoren was. 
De Zelhemse Etagelinde heeft helaas 
geen goede start gemaakt, nog maar 
amper met ‘ge-
past’ eerbetoon in 
2001 onthult, heb-
ben onverlaten de 
boom vernield en 
moest er een nieu-
we geplant worden. 
Deze boom staat er 
middels 10 jaar en 
heeft nog een hele 
toekomst voor zich, 
voor hij dienst kan 
gaan doen als Eta-
gelinde. Over een 
aantal jaren kan 
een trap en een 
planken vlonder op 
de eerste etage aan-
gebracht worden. 
Er ontstaat dan een 
begaanbare hou-
ten verdieping. In 
Duitsland zijn nog 
oeroude Tanzlinden 
bewaard gebleven, 
vaak meerdere hon-
derden jaren oud. Je 

moet dan denken aan een dansvloer 
op de aangebrachte houten vlonder. 
Foto’s van dergelijke bomen zijn 
(via Google) o.a. te zien in het Duitse 
Sachsenbrunn, Galenbeck, Peesten 
en Neudrossenfeld. Maar ook op an-
dere plaatsen in Europa zijn deze 
‘gebruiksbomen’ uit vervlogen tijden 
nog terug te vinden.Wilt u reageren 
op deze rubriek of heeft u een oude 
foto of een verhaal uit de gemeente 
Bronckhorst om te publiceren? 
Stuur of mail uw reactie dan naar 
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te 
Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (161)

Allereerst namen de 24 kandidaten 
plaats voor een megabanner, die bij 
de ingang van het stadion was op-
gehangen. Als echte sterren werden 
zij daarna via de rode loper naar één 
van de sponsorlounges in het sta-
dion geleid. Daar kon men van een 
Koen Kampioen-gebakje smullen en 
werden de deelnemende kinderen 
uiteindelijk getrakteerd op een Koen 
Kampioen-taart. Tussen de bedrijven 
door verkenden de kandidaten het 
stadion alvast op eigen houtje. 
Fred Diks, schrijver van de boeken-
serie Koen Kampioen, was erg te 
spreken over de geslaagde dag. “Erg 
leuk, dit allemaal. Toen regisseuse 

Annemarie Mooren voor het eerst
contact met mij probeerde te leggen
en mijn voicemail had ingesproken,
dacht ik dat het een geintje was”, zei
de stralende auteur. “Maar dat dit
eruit is gekomen, had ik niet durven
dromen”. 
Producente Mooren heeft eerder
onder meer Puppy Patrol geregis-
seerd. In aanloop naar het EK 2012
zal de serie van Koen Kampioen op
de buis verschijnen, bij de AVRO. In
het voorjaar van 2012 wordt de eer-
ste aflevering van de achtdelige serie
uitgezonden. In de aankomende pe-
riode neemt Omroep Gelderland als
opwarmertje al heuse shows op. Deze
zullen in vier delen worden uitgezon-
den. In de shows gaat de omroep op
zoek naar Koen Kampioen; het wordt
een loodzware afvalrace. Uiteindelijk
blijven er zes hoofdrolspelers over.

Mooren vertelde waarom ze ervoor
heeft gekozen om Koen Kampioen te
verfilmen: “Er was in Nederland nog
geen enkele voetbalserie voor kinde-
ren, daarom heb ik Fred benaderd”.
De kinderen en de ouders vonden
deze opnamedag al helemaal gewel-
dig. En dan te bedenken dat het echte
werk nog moet beginnen.

Op De Vijverberg
Startsein Koen Kampioen-shows
Hengelo - Stadion De Vijverberg 
was woensdag het decor voor 
de start van de Koen Kampioen-
shows van Omroep Gelderland. 
De regionale omroep had groots 
uitgepakt en maakte allerlei 
shots van de 24 overgebleven 
kandidaten. Voor de zestien jon-
gens en acht meiden, die om zes 
hoofdrollen strijden, werd zelfs 
de rode loper uitgerold. Rond 
14.00 uur kwamen de kandidaten 
met de spelersbus van De Graaf-
schap aan bij het stadion.

Lisa de Graaf uit Ruurlo die ook eer-
ste werd op de districtskampioen-
schappen in Markelo pakte de titel 
bij de meisjes -32 kg. De pas 11 jarige 
Lisa was debutant op het N.K. en ging 
onbevangen de strijd aan , ze wist alle 
partijen in haar voordeel te beslissen 
en kan het zelf nog bijna niet gelo-
ven dat de Nederlands kampioen is. 
Haar tweelingzus Iris de Graaf kwam 
in dezelfde klasse uit maar wist na 
twee partijen winst niet verder te ko-
men in deze technisch goed bezette 
gewichtsklasse. Timon Schuurman 
uit Eibergen stond in de halve finale 
tegen Jur Spijkers een tegenstander 
waarvan hij dit seizoen nog niet eer-
der van heeft kunnen winnen. Deze 
partij won hij en in de finale scoorde 
hij met een offerworp ook een ippon 
tegen Mark Roon. Sabine Wolsink 
-63 kg uit Zelhem wist de kleine fi-
nale te halen en won deze , Sabine 
ging met brons naar huis. Lianne 
Wolsink die ook uitkwam in de -63 
kg verloor haar eerste partij , in de 
verliezersronde wist ze één partij te 
winnen. De wedstrijd daarna was 
Lianne sterker maar met een waza-
ri achterstand wist ze de partij niet 
meer in haar voordeel te beslissen en 

was het helaas het einde van het NK
voor Lianne. Annemijn Salomons uit
Hengelo gld verloor haar eerste partij
in de -48 kg , wist in de herkansing
nog een partij te winnen met een ver-
wurging maar moest haar meerdere
erkennen in de partij daarna.
Floris Salomons districts kampioen
van Oost Nederland -42 kg verloor
zijn eerste partij van de latere nr 2 en
wist in de herkansing nog wel 1 par-
tij te winnen .Het doek viel voor hem
toen hij daarna zijn partij verloor.
Luc van Hal uit Hengelo gld -42 kg
moest zijn eerste partij tegen een
zware tegenstander en deze verloor
hij dan ook. In de verliezersronde wist
hij nog twee partijen te winnen maar
daarna was het deelnemersveld te
sterk. Mentaal kon Luc de druk goed
aan, fysiek kan er nog meer winst ge-
boekt worden. Luc traint gericht en
heeft al een grote sprong mentaal ge-
maakt aldus Leo Buitink.
Dennis Buunk uit Zelhem - 66 kg
verloor ook zijn eerste partij, daarna
wist hij vier partijen te winnen maar
kwam net tekort om in de kleine fi-
nale te komen.

Heel tevreden keerde Leo Buitink te-
rug richting Ruurlo om daarna nog
gewoon even het laatste lesuur met
wedstrijdjudoka’s aan te sturen .
Voor het eerst in de geschiedenis van
de judoschool zijn er twee Nederlands
kampioenen in één leeftijdsklasse.
Het eerdere Europees kampioen-
schap van pupil Antoinette Hennink
en tweede op een W.K. in 2008 is nog
niet geëvenaard. Maar met deze inzet
van de judoka’s is niets onmogelijk!

2x Nederlands Kampioen en 1x brons
N.K. judo
Ruurlo - Afgelopen zaterdag 12 
maart stonden er maar liefst 10 
judoka’s van Buitink op de mat 
te strijden voor een Nederlands 
Kampioenschap in Eindhoven. 
Voor het eerst in de geschiedenis 
van de judoschool ging Leo Bui-
tink met twee Nederlandse kam-
pioenen en eén keer brons rich-
ting Ruurlo.

Nix is een `Rock en Loll band` band 
afkomstig uit Holten. De band be-
staat uit 4 muzikanten en natuurlijk 
manager PLAKKIE. Deze heren staan 
garant voor een avondje ouderwetse 
Rock en Loll afgewisseld met leuke 

act`s!! Der gebeurt altied iets aparts!! 
Geven altied vol gas en knappen tot 
ze der bie`j neer vallen!!! 

De Taliband bestaat uit 5 jonge los-
bandige Achterhoekers die slechts 

enkele normen en waarden hante-
ren: schik maken, bier drinken en 
Rock en Roll spelen. 
Op geheel eigen wijze met Achter-
hoekse teksten en een vette knipoog 
op bestaande Rock en Roll klassiekers 
waarbij alles kan en mag. De power-
akkoorden en goeie zin knappen van 
het podium!!!

Nix en Taliband in café de Veldhoek
Veldhoek - Op zaterdagavond 19 maart a.s. treden NIX en De Taliband 
op in café De Veldhoek.

De lente is dichterbij dan ooit. Dat 
is pas entertainment! 30 Euro Live is 
een sensatie. Drie jonge en enthou-
siaste musici uit het oosten van het 
land zetten tent, zaal, of de openlucht 
op zijn kop. En dat doen ze heus niet 
voor het eerst. De band timmert al 
heel lang aan de weg. In het begin 
als stand-in voor Fragment en sinds 
de laatste jaren met enorm succes op 
eigen benen. 30 Euro Live zorgt voor 
feest en de mensen in de zaal of op het 

plein hebben zelf inbreng. Schreeuw
je favoriete nummer naar voren! 30
Euro Live is uniek! IJzersterk en su-
per strak! Met een sterk uiteenlopend
repertoire en met veel enthousiasme,
spontaniteit en energie, is 30 Euro
Live een echte beleving!

DE VOORVERKOOP IS GESTART
Hengelo: Expert Arendsen;
Vorden : Mitra Sander Pardijs;
Zutphen: Music AII In;
Baak: De Bierkaai en Herfkens;
Voorst: Musicandentertainment.
Line-up: OPENING 21.00 uur DJ Dre
(Andre Nijman)
Neerlands Peil, Johnny Go & The
Gangsters of Love(!)

‘30 EUROLIVE’ 
opent tentfeestseizoen!
Baak - Op zaterdag avond 19 
maart start het tentseizoen met 
30 EUROLIVE als grote naam en 
headliner van het Achterhoeks 
Lente Feest 2011.

Vorden. Na de prachtige zege van 
Erwin Plekkenpol tijdens de eerste 
enduro van het seizoen in Enter, was 
de Vordenaar afgelopen zaterdag ook 
in zijn E 2 klasse de sterkste tijdens 
de enduro in Holten. Erwin was deze 
wedstrijd, die onder ideale weers-

omstandigheden werd verreden, op-
permachtig. Dat dankte hij aan de 
winst die hij tijdens de crossproeven 
had opgebouwd. In de wedstrijd (4 
ronden van 67 kilometer) waren 12 
crossproeven opgenomen. Erwin won 
maar liefst elf keer. Eén keer moest 

hij de winst aan Erald Lammertink 
laten. Erwin: ‘ Het was een prach-
tige enduro om te rijden. Weliswaar 
een kurkdroog parcours en daardoor 
‘stuivende’ zandwegen. De organisa-
tie had leuke afwisselende proeven 
uitgezet’, zo sprak hij na afloop. Door 
de eerste twee enduro’ s in dit prille 
seizoen te winnen heeft Erwin het 
maximale puntenaantal (60) behaald. 
Erald Lammertink staat in het tus-
senklassement op de tweede plaats. 

Tijdens de endurio in Holten kwa-
men nog een aantal Vordens rijders 
in actie. Meest opvallend de prestatie 
van Bas Klein Haneveld. Hij wist hij 
zijn allereerste wedstrijd inde klasse 
N 1 te winnen. Bart Oostink eindigde 
in de klasse E3 op de 9e plaats. Bij 
de daglicenties behaalde Niels Beck 
een zesde plaats. Het VAMC team 1 
won met de rijders Amel Advocaat, 
Erwin Plekkenpol, Robin Nijkamp, 
Mark Wassink en Bas Klein Hane-
veld het dagklassement voor teams. 
De eerstvolgende enduro vindt plaats 
op zaterdag 26 maart in Velhoven. 
Zaterdag 19 maart komt Erwin Plek-
kenpol in Oldebroek tijdens de ONK 
MX 3 cross aan de start.

Erwin Plekkenpol wint in Holten

Bas Klein Haneveld deed het ook uitstekend.  Foto: Henk Teerink

Madelien Jansen heeft afgelopen weekend deelgenomen aan 
het KPN NK Afstanden voor Junioren. De 18- jarige rijdster 
van het team KNSB Oost kwam uit op de 500 en 1000 meter. 
Het toernooi werd verreden op de Vechtsebanen in Utrecht. 
Vrijdagavond kwam Madelien in actie op de 500 meter. In 
de eerste omloop reed ze naar een tijd van 43.47. Later op de 
avond werden de omstandigheden en het ijs beter op de half-
overdekte baan. De tweede omloop werd dan ook een snel-
lere tijd: 42.89. Zo snel reed ze eerder dit seizoen nog niet. 

In het klassement was haar tijd goed voor een 12e plaats. 
De tweede dag werd de 1000 meter verreden. Madelien reed 
op de kilometer naar een tijd van 1.26.53, dat 1,7 seconde 
verwijderd was van haar persoonlijke record. Onder deze 
omstandigheden was dit relatief een goede prestatie voor 
haar. Ook deze afstand eindigde ze op een 12e plek. Al met 
al kijkt Madelien terug op een geslaagd toernooi. Volgend 
jaar zijn er weer nieuwe kansen, dan mag ze voor het laatste 
jaar deelnemen als Junior.

Madelien Jansen op KPN NK afstanden junioren
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Uw 
handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

Uw handelsdrukwerk moet van 

hoge kwaliteit zijn. Alleen dan 

bereikt u het beoogde effect.  

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Blijf mobiel in een 45 km brommobiel

Automobiel en Taxibedrijf
Achter de Hoven 8
7021 AG Zelhem

Tel. 0314 - 62 15 33
info@reindsen.com
www.reindsen.com

De nieuwe Grecav Sonique, de enige brommobiel 
geheel van aluminium

GILDENWEG 20 - ZELHEM  T. 0314-622308  WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

VAN DAKKAPEL TOT DEUR... 
KUNSTSTOF!

Denkt u erover te gaan bouwen of verbouwen, denk 
dan direct aan onderhoudsvrij en duurzaam. Of het nu 
gaat om een complete nieuwbouw, een kleine uitbouw of 
het vervangen van enkele ramen of de voordeur, Huntink 
Zelhem biedt diverse oplossingen in kunststof. Naast de 
levering en productie van raam- en deurkozijnen, deuren 
en luiken kunt u bij Huntink tevens terecht voor 
kunststof gevelbekleding en de levering van 
complete dakkappelen. Bel voor info, bezoek 
onze website of kom naar de showroom waar 
we graag de tijd voor u nemen om u over de 
diverse mogelijkheden te informeren.

Baakseweg 4
7251 RH Vorden
Tel. 06-53805115

graafschapgroenbeheer@live.nl

OPENING
nieuwe winkel

vrijdag 18 maart
• A�en�e voor eerste 100 klanten op 18 en 19 maart
• Veel nieuwe merken: o.a. BR, Scapa, Sarm Hippique, 

B//Ver�go, Nile�e, etc.
• Kleurwedstrijd
• Eerste HKM-store (in store) in Nederland!
• Speciale openingsac�es, t/m 26 maart a.s., maar 

OP=OP
• Openings�jden, zie: www.dedunsborg.nl

De Dunsborg Ruitersport
Spalstraat 32  •  Hengelo Gld.

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

Zondag 20 maart

Live muziek: The Heinoos

Aanvang: 16.00 uur 

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek

Wilhelminaweg 26a, 6951 BP Dieren. Tel. 06-14993741

DE 
VOORJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN!
 

Laat u inspireren.....

De Elzentuin

Open Dagen
Pasen - Voorjaar

Zaterdag 19 maart 10.00 - 17.00 uur

Zondag 20 maart 10.00 - 17.00 uur

Ideetjes voor gezellige bloemstukken voor de paas-

tafel met mooie voorjaarsbloemen die u zelf thuis 

kunt maken.

Diverse decoraties voor binnen en buiten. Hierbij 

maken wij bij voorkeur gebruik van natuurlijke materi-

alen die in uw tuin of op het erf te vinden zijn

Veel doe het zelf artikelen voor bloemschikken. 

Paasversieringen, leuke kado artikelen en een koop-

jestafel.

Locatie: Ruurloseweg 116, 7251 LZ Vorden

(Naast restaurant “Het Wapen van Medler” )

Voor meer informatie:

Tel.: (0575) 556804

E-mail: medler4@hetnet.nl

Graag tot ziens,

Gerda en Johan Kamperman
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Biljartvereniging De Keu heeft deze 
Nationale Finale weten binnen te ha-
len en haar Biljart Arena op en top 
ingericht voor deze prestigieuze bil-
jartfinale. Net als in 2007 komt de top 
van de Nederlandse Jeugd naar Hen-
gelo om zich daar met elkaar te me-
ten. Het weekend begint zaterdag om 
10.30 uur met het ontvangen van de 
spelers, arbiters en de burgemeester 
van de gemeente Bronckhorst, Henk 
Aalderink. Hierna is er een welkomst-
woord door de voorzitter van De Keu, 
Walter Jansen en burgemeester Aal-
derink. Aalderink zal met een ope-
ningsstoot op het groene laken het 
Nationale biljartweekend openen. 
Wedstrijdleider Marco Kleinreesink 
zal de spelers toespreken en hen daar 
waar nodig nog eventuele verande-
ringen vertellen. Daarna is het aan 
de jeugdspelers om zich te gaan be-
wijzen wie er zich op zondag Neder-
lands kampioen mag gaan noemen. 
Beide dagen zal er tussen de middag 

een pauze gehouden worden waarbij 
de spelers, arbiters en medewerkers 
een lunch zal worden aangeboden. 
B.V. De Keu nodigt u uit om tijdens 
deze Nationale Finale een kijkje te ko-
men nemen in haar Biljart Arena aan 
de Bleekstraat 3 te Hengelo, om daar 
de prestaties van de jeugdige spelers 
te komen aanschouwen. De aanvang 
van de wedstrijden is beide dagen 
om 11.00 uur. Het moyenne van de 
spelers ligt tussen de 4.00 en 7.00 en 
zij moeten 110 caramboles maken, 
de leeftijd varieert van 16 tot 21 jaar. 
Zondag zal ongeveer om 16.00 uur 
het volkslied voor de nieuwe Neder-
lands kampioen klinken en krijgen 
de spelers uit handen van bondsof-
ficial Gerrit de Jong de versierselen 
omgehangen. Wanneer u komt kij-
ken houdt u er dan rekening mee dat 
er binnen een rookverbod geldt en er 
geen foto’s met flitslicht genomen 
mogen worden, dit om de spelers zo 
min mogelijk in hun spel te storen.

Biljartvereniging De Keu organisator
Biljarttop Nederlandse jeugd 
in Hengelo

Hengelo - In het weekend van 19 en 20maart wordt er in het Gelderse 
Hengelo de Nationale Finale biljarten Libre 1e klasse Jeugd georgani-
seerd.

Reden voor de survival trainingsgroep 
Jan in ’t Touw om de survivalsport 
breder onder de aandacht te brengen 
met een echte survivalrun voor de 
jeugd. Op zondag 3 april is iedereen 
van 8 jaar en ouder welkom om ken-
nis te maken met de survivalsport. 
En wel op een heus survivalgebied 
waar alle ingrediënten voor de survi-
valsport aanwezig zijn: de combinatie 
Stroombroek en Montferland.
Startlocatie van de 5,5 km lange run 
is de accommodatie van Outdoor 
Centrum Markant aan de Braamt-
seweg in Kilder. Daar is gelegenheid 
om kennis te maken met kanoën en 
diverse hindernissen over en door 
het water. Vervolgens wordt bij de 
parkeerplaats bij de Hettenheuvel de 
oversteek gemaakt naar de ‘bergen’ 
van het Montferland. Met medewer-
king van de stichting Natuurmonu-
menten is in dit unieke stuk natuur-
gebied een mooi parcours uitgezet 
met uitdagende hindernissen. En 
uiteraard een paar klimmetjes. Dit 
gebied geeft een extra dimensie aan 
het evenement en is daarmee ook 
best een uitdaging voor een meer ge-
trainde survivelaar.

Terug uit het natuurgebied voert het
parcours langs een serie hindernissen
terug naar Markant. Na o.a. het hand-
boogschieten, zagen en een span-
nende slootoversteek wacht nog een
spectaculaire eindhindernis aan de
kraan van Ter Horst boven de vijver.
Het karakter van de run is recrea-
tief, niets is verplicht. Waar nodig
zullen de posten bij de hindernissen
aanwijzingen geven en desnoods een
helpende hand bieden. Plezier bele-
ven en kennis maken met de sport
staat voorop. Wel wordt er in heuse
startgroepen gestart (vanaf 10.00 uur
’s morgens) en is er voor de wat ‘fana-
tiekere’ deelnemer een officiële tijd-
waarneming. Voor de grotere (senior)
deelnemers die er niet snel genoeg
van krijgen is er alle ruimte om het
rondje nog een keer te lopen…

Inschrijving voor en info over de run
staat op de site van de survivalgroep
Jan in ’t Touw, www.janinttouw.nl
(let op dubbel T). Ook op de dag zelf
kan nog ingeschreven worden, maar
dan is het inschrijfgeld wat hoger.
Alle deelnemers krijgen een prachtig
survivalshirt bij de start.

Eerste  jeugdsurvivalrun  rond Stroombroek
Zelhem - In deze tijd van de digitale invasie hebben ouders er moeite
mee om hun kinderen aan het sporten te krijgen. Bij de survivalclubs
in de achterhoek blijkt het tegendeel. Zo ook bij de trainingsgroep
Jan in ’t Touw in Zelhem, waar wekelijks ruim 30 kinderen de ‘luie’
zondagmorgen ruilen voor een survivaltraining. Hier wordt op een
speelse wijze met bos, water, touwen etc. gewerkt aan een brede licha-
melijke ontwikkeling.

De vier voorgaande edities van de 
Kunst10daagse Bronckhorst werden 
georganiseerd door de VVV in samen-
werking met de gemeente Bronck-
horst. De VVV heeft nu veel werk 
hiervoor uit handen gegeven aan 
de nieuwe Stichting Kunst&Cultuur 
Bronckhorst, in augustus 2010 ge-
start met het ondertekenen van de 
Statuten. De stichting blijft samen-
werken met de VVV, alsmede met 
de gemeente. De beleidsmedewerker 
kunst en cultuur van de Gemeente 
Bronckhorst is mevrouw Els Pierik. 
Meer dan 40 deelnemers organise-
ren allerlei bijzondere kunstzinnige 
activiteiten en exposities gedurende 
de Kunst10daagse. In de etalages van 
de winkeliers in Hengelo Gld. worden 
verschillende werken van Bronck-
horster Kunst10daagse kunstenaars 

tentoongesteld. “De winkeliers zijn 
enthousiast en de kunstenaars willen 
dat doen,” vertelt Monique Wolbert 
enthousiast. “We willen daar een 
swingend en sprankelend geheel van 
maken.”. 
Ook is een overzichtstentoonstelling 
ingericht in het Atrium van Zorgcen-
trum De Bleijke in Hengelo Gld. waar 
van alle deelnemers werken te zien 
zijn. Vrijwilligers zullen er tijdens de 
Kunst10daagse aanwezig zijn om de 
kunstliefhebbers verder te helpen. 
“Er worden nog vrijwilligers gezocht 
om in De Bleijke aanwezig te zijn op 
een van de dagen,” doet Josée van der 
Staak een oproepje. Belangstellenden 
kunnen zich hiervoor aanmelden 
bij de secretaresse van de Stichting 
Kunst & Cultuur Bronckhorst, Tineke 
Roorda, email troorda@xs4all.nl. 

Een aantal nieuwe activiteiten zijn
te zien en te horen tijdens de Kunst-
10daagse. Bijvoorbeeld een optreden
van Gery Groot Zwaaftink in de Kapel
van Bronkhorst op 28 mei en in ‘The-
ater onder de Molen’, Lindesche Mo-
len, een concert met Dinie Hiddink
en Josée van der Staak op 29 mei.
Daarnaast is er op 4 juni een Kunst-
veiling in de Lindesche Molen. 

Onder andere deelnemers van de
Kunst10daagse bieden hiervoor
kunstwerken aan, waarvan de op-
brengst ten goede komt van de Stich-
ting Kanjers voor Kanjers . 

Van de meer dan 40 deelnemers is in
het boekje ‘Kunst10daagse Bronck-
horst’ allerlei informatie opgenomen,
alsmede een activiteitenkalender en
informatie over verschillende te vol-
gen workshops. 

Vier afwisselende routes koppelen de
accommodaties aan elkaar. Het boek-
je is onder andere verkrijgbaar bij de
VVV Bronckhorst.

27 mei t/m 5 juni 2011

5 jaar Kunst10daagse

Bronckhorst - De Kunst10daagse viert haar eerste lustrum! Van 27 
mei t/m 5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, 
musea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst ge-
opend. De organisatie is in handen van de werkgroep Kunst10daag-
se Bronckhorst, onderdeel van de nieuwe Stichting Kunst&Cultuur 
Bronckhorst.

De Kunst10daagse Bronckhorst wordt tijdens de vrijwilligersmarkt in het gemeentehuis onder de aandacht gebracht door Els Pierik, Josée
van der Staak en Monique Wolbert.

Inwoners van Keijenborg kunnen 
zich opgeven bij mevr. Eijkelkamp 
van de KBO, tel. 0575-463130 en 
inwoners van Hengelo (G) en Steen-

deren bij mevr. Vermeulen van de 
ANBO, tel. 0575-465556. Inwoners 
van alle overige plaatsen kunnen 
zich aanmelden via de ANBO rijbe-
wijskeuringslijn, tel. 06-27594051, 
dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur. 
Bij ‘geen gehoor’ dient u het later 
opnieuw te proberen. Aanmelding 
per mail is ook mogelijk op 
anbozelhem@gmail.com 
De volgende keuringen zijn op de 
zaterdagen 7 mei, 11 juni en 27 au-
gustus. Het verdient aanbeveling u 
te laten keuren circa 3 à 4 maanden 
voordat uw rijbewijs afloopt.

Rijbewijskeuring 
70 plussers
Zelhem - Als u 70 jaar of ouder 
bent, moet u voor verlenging van 
uw rijbewijs medisch gekeurd 
worden. De ANBO afdeling Zel-
hem stelt u in de gelegenheid die 
keuring voor slechts € 27,50 te la-
ten uitvoeren. De eerstvolgende 
gelegenheid is op zaterdag 2 april 
in de Oranjehof aan de Prinses 
Beatrixstraat te Zelhem.
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Wat is de relatie tussen de cellist mu-
sicus en zijn cello? Hoe beoordeelt hij 
zijn instrument; welke criteria spelen 
daarbij een rol? 

Wanneer is het goed, mooi en ge-
schikt voor de orkestpraktijk? Beïn-
vloedt de persoonlijkheid van de cel-

list de klank? Dat zijn de thema’s van
deze ontmoeting. 

PRAKTISCHE INFO
‘Een keur van klank’ is op 26 maart
van 16.00 uur tot 17.30 in de Hanzen-
hof te Zutphen. Aanmelden tot 21
maart via www.hanzehof.nl

ORGANISATIE
‘Een keur van klank’ is een nieuwe ac-
tiviteit van de Vrienden van Het Gel-
ders Orkest en wordt georganiseerd
in samenwerking met de Stichting
Internationaal Cellofestival Zutphen.

‘Een keur van klank’
Tijdens de borrel in 
gesprek met twee cellisten
Zutphen - Twee cellisten van Het 
Gelders Orkest, René Berman en 
Inge Grevink, gaan op zaterdag 
26 maart tijdens een borrel met 
elkaar én met het publiek in ge-
sprek over de cello.

Vorige week donderdag werd met 
een feestelijke prijsuitreiking het 
eerste resultaat van de campagne 
getoond bij de Ruurlose camping 
De Tamaring. Tijdens de vakantie- 
en ‘Mama meets’-beurs konden 
bezoekers hun gegevens achter la-
ten op de site www.ikgeefjedeach-
terhoek.nl en maakten daarmee 
kans op een weekendje weg in de 
Achterhoek. Dit hebben ruim 400 
mensen gedaan en daaruit zijn drie 
winnaars gekozen. De winnaars na-

men tijdens de bijeenkomst bij De 
Tamaring de prijs in ontvangst. De 
‘weekendjes Achterhoek’ zijn type-
rend voor deze campagne, omdat 
ze symbool staan voor de nauwe 
samenwerking tussen ondernemers 
en de Regio Achterhoek. De Achter-
hoek ziet de inwoners en onderne-
mers als trotse ambassadeurs van 
de regio. Zij geven in de campagne 
de Achterhoek symbolisch weg. Op 
deze manier zoekt de regio naar 
nieuwe ambassadeurs voor de Ach-
terhoek als vakantiebestemming. 
Met behulp van een wervingscam-
pagne op internet, e-cards en echte 
ansichtkaarten, kunnen bestaande 
en nieuwe bezoekers op hun beurt 
de Achterhoek ‘weggeven’. Op dit 
moment staat de Achterhoek op de 
elfde plaats op de ranglijst van toeris-
tische regio’s in Nederland. In 2010 
werd de Achterhoek bezocht door 
meer dan 620.000 vakantiegangers. 
Deze bezoekers van de Achterhoek 
zijn goed voor een omzet van 66 
miljoen euro en ruim 10.000 banen. 
Daarmee is de recreatiesector een 
belangrijke pijler onder de regionale 
economie. Met ‘Ik geef je de Achter-
hoek’ wil de Regio Achterhoek deze 
bijdrage aan de Achterhoekse eco-
nomie vergroten.

‘Ik geef je de Achterhoek’
Nieuwe toeristische campagne

Ruurlo - De Achterhoek is zo 
mooi, dat moet je niet voor je-
zelf houden, dat wil je wegge-
ven. In een notendop is dat de 
kern van de nieuwe toeristische 
campagne. Deze campagne is 
een samenwerking tussen Ach-
terhoekse ondernemers, het 
Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme (ABT) en de Regio Achter-
hoek. Gezamenlijk optrekken 
in de campagne ‘Ik geef je de 
Achterhoek’ zorgt voor brede 
aandacht voor de Achterhoek 
als vakantiebestemming. Door 
deze aanpak hopen de partijen 
meer bezoekers naar de Achter-
hoek te halen en hier hogere be-
stedingen te genereren.

Clemens Cornielje, Commissaris van 
de Koningin in Gelderland bracht Ria 
Aartsen dank voor haar inzet. Vervol-
gens speldde hij haar de Koninklijke 
Onderscheiding op behorende bij: Lid 

in de Orde van Oranje Nassau. Ria 
Aartsen is vanaf 1982 tot 1999 voor 
het CDA raadslid geweest in de voor-
malige gemeente Vorden. Zij was in 
deze periode o.m. fractievoorzitter 

en wethouder. Sinds 1999 tot vorige 
week was zij Statenlid van de Provin-
cie Gelderland. 

Daarnaast heeft Ria Aartsen in de 
Vordense gemeenschap een aantal 
maatschappelijke functies bekleed. 
Momenteel is zij nog o.m. voorzitter 
van de Stichting Dorpscentrum.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ria Aartsen

Vorden - Ria Aartsen, momenteel nog in functie als waarnemend bur-
gemeester inde gemeente Putten, heeft vorige week afscheid genomen 
als Statenlid van de provincie Gelderland.

Ria Aartsen en Clemens Cornielje Commissaris van de Koningin in Gelderland

Eind 2008 vonden Wibo-gitaar/zang, 
Tolus-gitaar/bas/zang, Striekie-drums/
zang, en Botje-bas/accordeon/zang 
het tijd worden voor iets nieuws en 
dus werd er een nieuwe band opge-
richt. Omdat de bandleden niet het 
lichaam hebben van een fotomodel 
was de bandnaam ‘Grote Kearls’ op 
z’n plek en bij Grote Kearls hoort ste-

vige muziek in de goede traditie van 
het Stamprock. Geen flauwekul of 
onzin, maar rechttoe rechtaan Rock 
& Roll met een hoog feestgehalte. 2 
gitaren, bas, drums en ook de accor-
deon worden gebruikt om een fees-
telijke avond te maken voor zowel 
het publiek als de band. Er is keihard 
gewerkt aan een avondvullend pro-

gramma die het publiek van begin 
tot eind weet te boeien. 
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

‘Grote Kearls’ bij live@ideaal.org

Zelhem - Woensdagavond 23 maart speelt de band ‘Grote Kearls’ tus-
sen 20.00 en 22.00 uur een aantal nummers live spelen in het program-
malive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt 
uitgezonden.

De trainers geven je een goede basis met zowel theorie- als 
praktijkoefeningen. Na zes weken ben je in staat minimaal 
drie kilometer aan één stuk hard te lopen. Afgelopen za-

terdag was de eerste van 6  hardloop clinics bij de Runners 
Vorden. Maar liefst 45 startende lopers hebben zich via de 
atletiek unie aangemeld om in Vorden te komen, lopen. 
Landelijk begon om half 10 op vele plekken in Nederland de 
voorjaars starttorun clinic, 45 aspirant lopers melden zich 
afgelopen zaterdag bij  Sporthal het Jebbink in Vorden. Be-
ginnende lopers uit; Baak, Geesteren,Hengel(GLD),Lochem, 
Ruurlo, Steenderen,Toldijk, Zelhem en Zutphen. De trai-
ners van  Runners Vorden, Ton, Richard en Jos maakten er 
een zeer ontspannende eerste loop dag van. Info Runners 
Vorden, Ton ten Have tenhave@beweegt.nl 0575-552827

Start to Run
Vorden - Zin om te bewegen? Start to Run is gezel-
lig, leuk, sportief en met ‘medebeginners’ ga je sa-
men over die drempel heen. Je krijgt training van 
gekwalificeerde trainers op de mooiste plekken in 
jouw omgeving.

Rens te Stroet uit Keijenborg reed 
zaterdag de Witte Kruis Classic. Hij 
werd hier 60e op iets meer dan een 
minuut van winnaar Jeff Vermeulen. 
Een dag later startte Te Stroet in de 
Dorpenomloop van Rucphen. Hier 
werd hij 70e in het peloton. Simon 
Bargeman van het Kanjers voor Kan-
jers Cyclingteam stond zaterdag aan 
het vertrek van de Ronde van Gro-
ningen. Dit is de eerste wedstrijd in 
de clubcompetitie. De renner uit Vor-
den wist de ruim 170 kilometer lange 
wedstrijd net achter het peloton uit 

te rijden. Hij was tevreden met dit re-
sultaat, aangezien veel renners de fi-
nish van deze zware koers niet halen. 
Zijn ploeggenoten Joost Berentsen en 
Felix Wolbert reisden dit weekend af 
naar Duitsland om deel te nemen aan 
de wedstrijd Rund um Merken. Het 
sterke deelnemersveld zorgde voor 
een gemiddelde snelheid van ruim 
48 kilometer per uur. 

De nog jonge Berentsen, die dit sei-
zoen voor het eerst in de categorie 
Elite/Beloften rijdt, moest halverwege 
de wedstrijd lossen uit het peloton. 
Wolbert probeerde met de finish in 
zicht te demarreren uit het peloton, 
maar hij werd tijdens zijn ontsnap-
ping gehinderd door rugklachten. De 
renner uit Hengelo passeerde de eind-
streep uiteindelijk in het peloton.

RTV´ers weer volop 
aan het koersen
Wichmond - Terwijl het voorjaar 
langzaam in zicht komt, stonden 
de renners van RTV Vierakker-
Wichmond afgelopen weekend 
aan de start van de allereerste weg-
koersen van het nieuwe seizoen.
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Bij de MX2 crossers wil Jeffrey Her-
lings zijn prestatie van vorig jaar her-
halen door in Halle beide manches op 
zijn naam te schrijven. Herlings zal 
dan wel moeten afrekenen met de 
regerend kampioen Joel Roelants uit 
België en diens landgenoten Jeremy 
van Horebeek en Nick Triest. Ver-
dere buitenlandse deelname wordt 
verzorgd door de Fin Harri Kullas, de 
Bulgaar Petar Petrov en de Fransman 
Jordi Tixier. Daarnaast zullen ook de 
nodige Nederlandse rijders flink gas 
geven om te proberen zoveel moge-
lijk punten uit Halle mee te nemen. 
Hierbij valt te denken aan Micha-Boy 
de Waal en Lars van Berkel. De regi-
onale inbreng in deze klasse wordt 
verzorgd door Erik Eggens uit Lich-
tenvoorde. De zesvoudig Nederlands 
kampioen op een 125 cc crossmachi-
ne is terug van weggeweest en heeft 
de crosshelm weer opgezet. Hij zal 
alles op alles zetten om op de Kap-
penbulten de nodige punten voor het 
ONK bij elkaar te rijden. 
In de MX1 klasse verdedigt Marc de 
Reuver de titel. De momenteel in het 
Belgische Lommel wonende ex Am-
stelvener heeft tijdens de winterstop 
de overstap gemaakt van het Beurs-
foon Suzuki Team naar het van Beers 
Yamaha Racing Team. Door een in de 
afgelopen winter opgelopen schou-
derblessure heeft hij zich niet goed 
kunnen voorbereiden op het seizoen 
2011. Toch wil hij zijn best doen om 
in Halle zo veel mogelijk punten bij 
elkaar te rijden om zo te proberen 
zijn Nederlandse titel te prolongeren. 
Terug in de MX1 klasse is de Fin Antti 
Pyrhonen. Na een uitstapje naar het 
wereldkampioenschap in de MX3 
klasse heeft de Fin, die jaren in Doe-
tinchem gewoond heeft, zijn zinnen 

gezet op een goede klassering in het
ONK. De Nederlandse tegenstand is te
verwachten van Herjan Brakke, Rob
van Vijfeijken en Bas Verhoeven. Gro-
te afwezige zal Ceriel Klein Kromhof
zijn. De crosser uit Daarlerveen brak
onlangs zijn scheen- en kuitbeen en is
daardoor enkele maanden uit de rou-
latie. De buitenlandse deelname in
deze klasse bestaat onder andere uit
de Scandinaviërs Marko Kovalinen,
Kim Lindstrom en Jakob Jorgensen.
Daarnaast zullen er veel Belgen naar
Halle komen. Tot de Belgische kans-
hebbers behoren Ken de Dijcker, Den-
nis Verbruggen Kristof Salaets, Yen-
tel Martens en Marvin van Daele. Het
deelnemersveld wordt verder aange-
vuld met de Letten Ivo Steinbergs en
Augusts Justs, de Est Jus Laansoo en
de Rus Evgeny Bobryshev.
Behalve de MX1 en MX2 rijden in
Halle ook de MX-dames en de 85cc.
Bij de dames moet Nederlands kam-
pioen Marielle de Mol uit Heesch het
opnemen tegen o.a. de Duitse wereld-
kampioene Steffie Laier.  
De talentvolle jeugd zal aanzetten op
motoren met een cilinderinhoud van
85 cc. In deze klasse is het ‘nieuwe
ronde, nieuwe kansen’. De beste
jeugdrijders van 2010 zijn gepromo-
veerd naar de MX2. Het overgebleven
veld gretige jonge honden maakt er
ongetwijfeld weer een spannende
wedstrijd van. Regionale deelnemers
in deze klasse zijn Lars Looman (Zel-
hem), Justin van Londen (Keijenborg)
en de Doetinchemmers Donny van
Wessel en Cas Beumer. 
De trainingen op circuit “de Kappen-
bulten” zijn op 20 maart ‘s morgens.
Het wedstrijdprogramma begint ‘s
middags met de dames gevolgd door
de 85cc, de MX2 en de MX1.

Wie verslaat Jeffrey Herlings in Halle
Halle - Een week na de opening van het KNMV Open Nederlands Kam-
pioenschap Motocross in Gemert reizen de crossers af naar het Gel-
derse Halle. Op circuit “de Kappenbulten” komen op zondag 20 maart
de klassen MX1, MX2, de 85 cc en de dames in actie voor hun tweede
wedstrijd van de ONK cyclus van 2011.

De kinderboerderij biedt een ieder 
die een boomstam gezaagd wil heb-
ben de mogelijkheid dit voor een heel 
zacht prijsje, een fooi voor mobiele 
houtzagerij, gedaan te krijgen. Dat is 
mogelijk omdat het om een demon-
stratie gaat en is dan ook een eenma-

lige actie. Belangstellenden kunnen 
zelf aangeven wat ze over wilt hou-
den, hetzij planken, balken of regels 
of misschien wel kubussen. 

Het enigste wat men hoeft te doen is 
zorgen voor het vervoer van de stam. 

De boomstam moet een doorsnee
hebben van 30 tot 60 cm en de lengte
wat gezaagd kan worden is tussen de
2,5 en de 6 meter. De stam dient spij-
kervrij te zijn. 
Aan het einde van de dag kan het
eindproduct mee naar huis worden
genomen. 

Interesse? Bel naar kinderboerderij
Feltsigt, telefoon (0575) 462828 en
vraag naar Albert of kom langs, Bek-
veldseweg 5 in Bekveld.

Tijdens schaapscheerderfeest Feltsigt
Gratis boomstammen laten zagen tot planken

Bekveld - Op maandag 25 april staat mobiele houtzagerij Braakman 
uit Lochem op het terrein van kinderboerderij Feltsigt in verband met 
het schaapscheerderfeest. Dit wordt gehouden op zaterdag 23 april 
en maandag 25 april. De mobiele houtzagerij gaat demonstreren hoe 
boomstammen tot planken of balken verwerkt zullen worden.

De mobiele houtzagerij bij Feltsigt demonstreert het zagen van een boomstam tot planken.

Sociï begon aardig tegen Voorst en 
had veel druk vooruit, echte kansen 
leverde dit echter niet op. Het gevaar-
lijkste moment was aanvankelijk van 
Voorst, de spits werkte de bal echter 
voorlangs. Naarmate de eerste helft 
echter vorderde kwamen er ook kan-
sen. Deze kwamen met name uit vrije 
trappen. De keeper had nauwelijks 
een bal vast en er had eigenlijk mi-
nimaal één van de afvallende ballen 
in het doel gewerkt moeten worden. 
Men stond echter te vaak te kort op 
de goal. Zogezegd waren er veel vrije 
trappen en dat kwam door het harde 
spel van Voorst. Met name de num-
mer 6 van Voorst had minimaal één 
keer geel moeten hebben, maar de 
scheidsrechter (die verder een uitste-
kende wedstrijd floot) weigerde dit. 
Ook in de tweede helft zou deze spe-
ler nog menig overtreding maken 
die de kaart waard was. Op het beste 
moment om een doelpunt te maken 
(op slag van rust), was het Gert-Jan Lo-
man die dat deed. Teun Loman sneed 
vanaf links naar binnen en legde de 
bal voor de voeten van broer Gert-Jan. 
Deze bedacht zich niet en had een 
prachtig zondagschot in huis. De bal 
rolde over zijn voet en min of meer 
als een volley raasde de bal richting 
de goal. Vlak voordat de bal daar aan-
kwam daalde deze en via de onder-
kant van de lat was het 1-0. Doelpunt 
van het jaar. Met deze stand was het 
uiteraard lekker rusten.

In de tweede helft had Voorst zijn 
zinnen duidelijk gezet op minimaal 

één punt. Sociï ging mee in het spel 
van de gasten en dat betekende dat 
er veelvuldig achteruit werd gelopen. 
Hele grote kansen leverde dit echter 
niet op, Henry Vreeman stond echter 
vaak op de goede plek. Voorin leverde 
dit uiteraard ruimte op, maar Vree-
man was niet in staat om lange ballen 
te geven. Ook de spitsen deden er te 
lang over om de ruimtes te benutten. 
Op het moment dat de bal gespeeld 
werd, stond er al weer iemand bui-
tenspel. Niet erg goed uitgevoetbald 
dus. 

Te vroeg in de wedstrijd werd het 
paniekerig, al tien minuten voor 
tijd werden er ballen weg geroeid 
en Voorst kreeg vrije trappen op ge-
vaarlijke plekken. Tot in de tweede 
minuut van de blessuretijd leverden 
deze geen gevaar op. Een vrije trap 
op een meter of 20 recht voor de goal 
leverde toch nog de tegentreffer op. 
De laatste man van Voorst posteerde 
zich achter de bal en via de muur stui-
terde de bal via de onderkant van de 
lat in het doel. De 1-1 eindstand had 
Voorst op basis van de tweede helft 
verdiend, alhoewel Sociï de ruimtes 
die er lagen beter had moeten benut-
ten.

Volgende week speelt Sociï een uit-
wedstrijd tegen een fysieke ploeg; 
Sint Joris uit Braamt.

UITSLAGEN ZONDAG 13 MAART
Sociï 1 - Voorst 1; 1-1
Sociï 2 - Activia 3; 3-2
Vorden 5 - Sociï 3; 1-4
Erica ‘76 - Sociï 4; 3-2
Sociï 5 - Warnsveldse Boys 5; 1-4

PROGRAMMA ZONDAG 20 
MAART
Sint Joris 1 - Sociï 1
Pax 4 - Sociï 2
Sociï 3 - Brummen 5
Sociï 4 - SHE 4
FC Zutphen 4 - Sociï 5

Sociï
Sociï heeft zichzelf een slechte 
dienst bewezen om de strijd in 
het kampioenschap in 6C. In de 
wedstrijd tegen Voorst moest het 
genoegen nemen met een punt. 
De wedstrijd begon overigens een 
half uur later dan gepland omdat 
de KNVB vergeten was een vervan-
ger te regelen voor een scheids-
rechter die zich had afgemeld.
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Wat is: a. Pork, Porrek: 
  1). Pudding. 
  2). Peuter; “Wat ne porrek”.

 b. Zeel: 
  Stroband om de roggegarven (ook haver, gerst of tarwe).
  “’t Zeel van de garven zit te slok”.

 c. Slok: 
  1. Slap; “’t Töw honk slok, trek ‘t wat an”. 
  2. Zacht weer; “Slok weer” (voor de tijd van het jaar). 
  3. “Slok volk”; mensen zonder ruggegraat.

Antwoorden

We’j nog van too?
afd. Dialect

Men kan dan de mening geven over 
zaken, die de gemeente betreffen. 
Hierbij kan het gaan om onderwer-
pen die al op de agenda voor de raads-

vergadering staan, maar men kan ook
nieuwe onderwerpen aansnijden.  

Om te voorkomen dat men moet wach-
ten én om ervoor te zorgen dat de
fractieleden met de juiste specialisme
aanwezig zijn, wordt men vriendelijk
verzocht om vooraf aan te melden bij
de fractiesecretaris, Jannie Rexwinkel. 
Telefoon 0575-463476 of e-mail: 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur CDA Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt 
de inwoners van Bronckhorst 
opnieuw uit voor een spreekuur 
op woensdagavond 16 maart a.s. 
in het gemeentehuis van Bronck-
horst.

Uitvoerenden zijn het projectkoor 
olv Hans de Wilde, ensemble Ars 
Floreat en op orgel Dirk Luijmes. Het 
projectkoor heeft een vaste plek in 

Vierakker en treed rond de kerst en
Pasen op in de St Willibrorduskerk.
Hans de Wilde weet steeds weer ver-
rassende programma’s te realiseren
van een hoog niveau. Het ensemble
Ars Floreat bestaat uit musici van het
Radio Filharmonisch Orkest. Voorver-
koopadressen: Sigarenspeciaalzaak
Schimmel Zutphen, Foto Willemien
Vorden, Ludgerusgebouw Vierakker
en annemariewesthuis@chello.nl

Passie concert St Willibroduskerk
Vierakker - Op zaterdagavond 26 
maart is er een bijzonder concert 
in de St Willibrorduskerk. Het 
programma bestaat uit Cantate 
no 72 van J.S. Bach en het Stabat 
Mater van J. Haydn.

PROEVERIJ
Medewerkers van Markenheem staan 
deze dag klaar om vragen over zorg, 
wonen, werken en opleiden te beant-
woorden. Op drie locaties worden 
rondleidingen gegevens en op elke 
locatie is een proeverij van Oud Hol-
landse hapjes.

MEN KAN TERECHT OP DE 
VOLGENDE LOCATIES: 
Zorgcentrum De Bleijke, 
Beukenlaan 1 Hengelo (Gld). 
Zorgcentrum Croonemate, 
Steinlaan 50 Doetinchem.
Zorgcentrum De Zonnekamp, 
Magnoliaweg 34 Zelhem’.
Zorgcentrum Maria Postel, 
Koldeweiweg 11 Keijenborg. 
Zorgcentrum Hyndendael, 
Keppelseweg 35 Hummelo

Graag tot ziens bij Markenheem!

Open Dag 
Zorgcentra Markenheem
Op zaterdag 19 maart vindt de 
landelijke Open dag van de Zorg 
plaats. Ook Markenheem opent 
die dag de deuren van bijna al 
haar locaties.

Wegens succes geprolongeerd, de 
110 km Lentetocht Vorden -Posbank 
voor de echte liefhebbers. De tocht 
gaat langs de Veluwezoom en over 
de Posbank. De mooiste klimmetjes 
rond de Posbank zijn opgenomen in 
de route, waardoor deze tocht een 
ideale voorbereiding vormt voor de 
mensen die zaterdag 2 april (of zon-
dag 3 april) de Ronde van Vlaande-
ren gaan fietsen of in april de Am-
stel Gold Race of Luik-Bastenaken-

Luik op hun programma hebben 
staan. Na de (koffie)pauze/controle 
gaan we via de IJsselvallei en Does-
burg weer richting Vorden. Start en 
inschrijving voor deze 110 km is bij 
café-restaurant De Herberg, Dorps-
straat 10 De Lentetocht Vorden -Ve-
luwezoom volgt voor een groot deel 
de 110 km route, maar de meeste 
klimmetjes worden overgeslagen. 
Deze afstand is dan ook meer ge-
schikt voor de mensen die pas sinds 
kort weer op de racefiets zitten en 
nog niet toe zijn aan een tocht van 
110 km. Start en inschrijving ook 
hiervoor bij café-restaurant De Her-
berg, Dorpsstraat 10.

Voor meer informatie: tel. (0575) 
551025 of www.vrtcvorden.nl

Lentetocht VRTC
Vorden - Op zondag 27 maart  
a.s. organiseert de VRTC (Vor-
dense Rijwiel- en ToerClub) de 
Acht kastelenrijders, de jaarlijk-
se Lentetocht Vorden-Posbank 
(110 km) en de 80 km lange Len-
tetocht Vorden-Veluwezoom.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL

Het complete assortiment, inclusief 
de nieuwe zomerstoffen, van De Re-
genboog wordt ondergebracht in de 
winkel van Hengelo. Wol en Hobby-
shop Regelink in Hengelo is met de 
verhuizing gewoon open. Diny Re-
gelink van De Regenboog: “We stop-
pen niet maar we verhuizen”, zegt 
ze nadrukkelijk. “De stoffen worden 
ondergebracht bij de winkel van 
mijn moeder, waar ik ook ga werken. 
Daarmee is voor de toekomst ook de 
opvolging verzekerd”, legt Diny uit. 
Diny en haar moeder Hanna (76) 
gaan samen de winkel in Hengelo 
Gld. runnen. Hanna: “Ik blijf gewoon 
doorgaan. Aan stoppen denk ik dan 

ook helemaal niet. Ik ben geen type 
om achter de geraniums te zitten. Ik 
vind het ook heel leuk om samen te 
werken met mijn dochter”, zegt ze 
tevreden. 

Er zijn plannen dat er over enige tijd 
op de huidige plek aan de Raadhuis-
straat een nieuw pand komt waar ook 
de winkel in wordt gevestigd. Door de 
uitbreiding van het assortiment stof-
fen, wordt de winkel (tijdelijk) nieuw 
ingericht tot het nieuwe pand klaar 
is. Het verstelwerk en het op maat 
maken van nieuwe kleding, wordt nu 
in de Hengelose winkel gedaan. Door 
omstandigheden is het voor klanten 

niet mogelijk in de winkel te pinnen. 
In de toekomst is dit wel mogelijk. Bij 
Stoffenzaak De Regenboog in Zelhem 
is er tot en met 26 maart opruiming 
met 75 % korting. De korting geldt 
niet voor de standaard stoffen en de 
nieuwe zomercollectie. Deze gaan 
mee naar de winkel in Hengelo Gld. 
Wol en Hobbyshop Regelink in Hen-
gelo is ruim gesorteerd in wol, bor-
duurpakketten en stoffen, fournitu-
ren, accessoires en voor diverse hob-
by’s. Het is tevens het adres voor het 
inlijsten van al uw borduurwerken. 

Wol en Hobbyshop Regelink is ge-
vestigd aan de Raadhuisstraat 5 in 
Hengelo Gld., tel. (0575) 46 22 66. 

De nieuwe openingstijden zijn: maan-
dag gesloten. Dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.30 
uur. Zaterdag: van 9.30 - 16.00 uur.

Stoffenzaak De Regenboog 
verhuist naar Hengelo Gld

Stoffenzaak De Regenboog aan de Stationsstraat 30 in Zelhem gaat 
verhuizen naar Hengelo Gld. Tot en met zaterdag 26 maart kunnen 
klanten hier nog terecht. Vanaf dinsdag 5 april zijn de stoffen te ver-
krijgen in de Wol en Hobbyshop Regelink aan de Raadhuisstraat 5 in 
Hengelo Gld.

Moeder Hanna Regelink en dochter Diny in de winkel aan de Raadhuisstraat in Hengelo Gld.

Natuurlijk mag het digitaal, maar wie 
liever nog met een analoge camera 
werkt, dan is dit uiteraard ook toe-
gestaan. Er zijn twee prijzen te win-
nen: Voor deelnemers tot en met 12 
jaar een spelcomputer en voor deel-
nemers vanaf 13 jaar een Apple iPad! 
Meedoen kan tot en met 30 april 2011, 
daarna gaat een jury de inzendingen 
beoordelen. De prijswinnaars worden 
in mei 2011 bekend gemaakt. 
Stuur de foto, voorzien van naam, 
leeftijd en adresgegevens, per e-mail 
naar fotowedstrijd@biblioservice.nl, 

óf per post naar Biblioservice Gelder-
land, afdeling Bibliobussen, Postbus 
9052, 6800 GR Arnhem. De winnende 
foto zal te zien zijn op de website van 
de Bibliobussen Gelderland 
www.bibliobussengelderland.nl

DEELNAMEVOORWAARDEN: 
• Iedereen mag meedoen: jong en 

oud, leden en niet-leden van biblio-
bussen en bibliotheken. 

•  Op de opname moet een afbeelding 
staan van een Gelderse bibliobus op 
een plaats in de provincie Gelderland. 

Fotowedstrijd Bibliobussen Gelderland

Maak een foto van een bibliobus in Gelderland en win een spelcompu-
ter of Apple iPad! Deelnemers mogen zelf bepalen hoe zij de bibliobus 
fotograferen. In een bosachtige omgeving, op een plein, bij de school 
of op de weg. Alles kan en mag. Geef creativiteit de ruimte.

De rit is uitgezet door Peter van 
Huffelen en Wim Wisselink. Be-
halve de A en B klasse staat ook de 
C- klasse (een rit voor beginners) 
op het programma. 

Inschrijving vanaf 13.30 uur bij 
het clubhuis van De Graafschap-
rijders aan de Eikenlaan 2a, nabij 
de Rijksweg Vorden-Ruurlo in het 
buurtschap Kranenburg. De start 
is vanaf 13.30 tot 14.15 uur.

Tulpenrit
Vorden - Zondag 20 maart orga-
niseert de VAMC De Graafschap-
rijders de jaarlijkse Tulpenrit, 
een oriëntatierit met een lengte 
van circa 50 kilometer.

•  Alle inzendingen komen in het be-
zit van Biblioservice Gelderland en 
kunnen vrij worden gebruikt. 

•  De winnende opname wordt weer-
gegeven op de website van de Gel-
derse bibliobussen. 

•  Aan deelname kunnen geen rech 
ten worden ontleend. 

•  De uitslag wordt in mei 2011 be-
kendgemaakt, de winnaar krijgt 
hiervan bericht. 

•  Over de uitslag wordt niet gecorres-
pondeerd.
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Bijna vijftig vrijwilligersorganisaties 
uit de gemeente Bronckhorst waren 
aanwezig om zich te presenteren. 
Verder waren er diverse doe-activitei-
ten, optredens van verenigingen en 
er was veel informatie te verkrijgen 
over vrijwilligerswerk in het alge-
meen. Buiten voor de ingang van het 
gemeentehuis stond een promotiebus 
over vrijwilligerswerk, een springkus-
sen en door drie scoutingverenigin-
gen werden gezamenlijk een houten 
toren gebouwd. 

De hal van het gemeentehuis stond 
vol met informatiestands van vereni-
gingen, organisaties en instellingen. 
De bezoekers konden dan ook kennis 
maken met deze verschillende orga-
nisaties en vrijwilligerswerk. Er was 
een jongerenactiviteit samen met be-
zoekers en wethouder Steffens. Voor 
verenigingen waren er bijeenkomsten 
over maatschappelijke stage, vrijwilli-
gersverzekering, werving vrijwilligers 

en vernieuwing vrijwilligerswerk. De 
reacties van de organisaties en bezoe-
kers over de informatiemarkt waren 
over het algemeen positief en ze von-
den het een leuke opzet van de vrij-
willigersmarkt. 

De gemeente Bronckhorst hecht gro-
te waarde aan vrijwilligerswerk en 
wil dit op allerlei manieren stimule-
ren. Actieve verenigingen en dorpen 
dragen bij aan hechte gemeenschap-
pen. Deze saamhorigheid is belang-
rijk en de rol van vrijwilligers hierin 
is groot. Vrijwilligers houden voorzie-
ningen in stand of organiseren activi-
teiten. Het beleid van Bronckhorst is 
erop gericht om de zelfredzaamheid 
en de deelname van de inwoners aan 
het vrijwilligerswerk te bevorderen. 
Bronckhorst telt 15.750 vrijwilligers. 
Met de informatiemarkt ‘Bronck-
horst in actie met vrijwilligers’, wilde 
de gemeente laten zien hoe veelzijdig 
vrijwilligerswerk is.

Bijna vijftig organisaties presenteren zich

Bronckhorst in actie met vrijwilligers

Hengelo - In en om het gemeentehuis in Hengelo werd zaterdag 12 
maart de vrijwilligersmanifestatie ‘Bronckhorst in actie met vrijwil-
ligers’ gehouden. Het werd een geslaagde dag die druk werd bezocht.
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      VAM TUINPRODUKTEN:

     *  VAM Bemeste Tuinaarde 40 liter

     *  VAM GFT Compost 30 liter

     *  VAM Potgrond  40 liter

     *  VAM Potgrond  70 liter

     *  VAM Tuinturf 70 liter

     *  VAM Boomschors gr.den 50 liter

     *  VAM Koemestkorrel 10 kg

     *  VAM Koemestkorrel 25 kg

 

DIVERSE ARTIKELEN:

    * FORT Kruiwagen 100 ltr PP-bak, gelakt onderstel

    * Tuingereedschapset Talen Tool. Set bestaande uit:

    * Onkruidkiller 800 ml

    * Algenkiller 1000ml

     * Rugspuit Gloria Prima-5

 Voer voor professionals

Langwerden Veevoeders

ONZE OPENINGSTIJDEN:  
MAANDAG  10.00 - 18.00 UUR

DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR

VRIJDAG  09.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG  08.30 - 16.00 UUR

zonder een centje pijn

Te huur
OPSLAGRUIMTE IN HENGELO

450 m2 - 850 m2 - 1250 m2

Tel. 06-23959565

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

Pelletkachels  

In Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk zijn pellet-kachels al jaren een begrip.

Nu de energieprijzen blijven stijgen, krijgen alternatieve manieren van verwarming

ook in Nederland steeds meer aandacht. Een van deze duurzame energiebronnen

is het stoken van houtpellets in speciale kachels

De Thermorossi pellet-kachels geven u de aangename vlammensfeer

van een houtkachel maar met een groot comfort en beter

energierendement als de conventionele systemen. 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Tuinadviesburo De Krosenbrink

Al 10 jaar een begrip in de regio

Gespecialiseerd in tuincoaching en 
tuinontwerpen

0573441182

www.dekrosenbrink.nl

info@dekrosenbrink.nl

Joke Klein Tiessink

Lenderiet  8

7244 NX  Barchem
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 Kom en proef 
 Het Volle Pond 
  Op Vrijdag 18 maart a.s. tussen 10.00 en 18.00 uur

 Wij leggen de kiem …
�� �����	
����	��de Peuleschil����������	�����������
�� ������
������������	��kwekerij Biostar 
 uit ����	���	�
�
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����	��zaadbedrijf De Bolster uit Epe

 Het Volle Pond 
 Natuurvoeding
� ����	�����		����
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� %�&!'*�&'&�+,�
� ��-�/�����������
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Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42    7227 NJ Toldijk     tel. 0575 - 452047   

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BESSELING
 METSELBEDRIJF B.V.

Besseling Metselbedrijf B.V. zoekt een

Allround metselaar
In bezit van rijbewijs en VCA.

Stuur uw cv naar: 
info@besseling-metselbedrijf.nl

Besseling Metselbedrijf B.V.
Kastanjelaan 36

7221 GD Steenderen
www.besseling-metselbedrijf.nl 

Alfa Zelhem zoekt een belastingadviseur 
en een relatiebeheerder die verder kijken 
dan alleen de cijfers

Belastingadviseur
Hoofdwerkzaamheden:

���������	
����������������������������������

�����������������������������
�����

��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

Relatiebeheerder
Hoofdwerkzaamheden:
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Meer weten?
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Bij Alfa werken ruim 850 professionals die verder 
kijken dan alleen de cijfers. Medewerkers die vooral 
worden gedreven door de verhalen erachter. Achter 
elke klant staat bij Alfa een betrokken team met 
��������	��	

���	�
�����
		���������
������
bedrijfskundige zaken. Daardoor kunnen we de 
ondernemende mens centraal stellen.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TECHNISCH BEHEERDER M/V
Omgeving Deventer – Fulltime – vacaturenummer; 
VMK807262

Werkzaamheden;
Voor een installatiebedrijf in de regio Deventer zoeken wij een 
technisch beheerder. In deze functie ben je verantwoordelijk 
voor het installatietechnisch beheer in woningbouw. Je stuurt 
in deze functie een team aan bestaande uit: een  werkvoorbe-
reider, een coördinator storingen en een 9 tal monteurs. Je 
initieert mutatieprojecten, onderhoud contacten met woning-
bouwcorporatie, voert technische besprekingen en verzorgt 
rapportages.

Functie eisen;
- Kennis van installatietechniek/beheer en onderhoud
- ervaring in vergelijkbare functie.

TIG LASSER M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer; VIO809017

Werkzaamheden;
Als Tig-lasser heb je ervaring in de bewerking van dunne plaat 
en ben je in staat om vanaf tekening zelfstandig de werkzaam-
heden uit te voeren. Je hebt de bereidheid om in voorkomend 
geval ook andere productiewerkzaamheden te verrichten.

Functie eisen:
- LTS / VMBO-Metaal opleiding of gelijkwaardig;
- Tig-lasdiploma op niveau 3 of hoger;
- ervaring met het lassen van aluminium en RvS;
- technische tekeningen kunnen lezen.

MANAGEMENTASSISTENT M/V
Achterhoek – Fulltime – vacaturenummer; VMK815813
 
Werkzaamheden;
Je verzorgt de agenda’s, de voortgangsbewaking van gemaakte 
afspraken en de correspondentie. Je verwerkt telefoon, e-mail 
en beoordeelt de noodzaak tot actie. Als managementassistent 
ondersteun je de directie, het management en de sales.

Functie eisen;
- Afgeronde HBO opleiding;
- opleiding tot directiesecretaresse is een pré;
- goede beheersing Engelse en Duitse taal.

AFDELINGSCHEF M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer; VIO809018
 
Werkzaamheden;
Als afdelingschef geef je leiding aan twee productieafdelingen. 
Je stuurt ongeveer acht medewerkers aan en bent verant-
woordelijk voor het geautomatiseerde productieproces en de 
kwaliteit van de producten. 

Functie eisen;
- MBO+-opleiding (productietechniek/automatisering) of gelijk-

waardig;
- een Middle Management diploma;
- goede communicatieve en sociale vaardigheden;
- leidinggevende capaciteiten.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VVN804009
 
Werkzaamheden;
In deze functie houd je je bezig met het instellen van CNC kant-
banken en het draaien van productie. Je bent bereid werkzaam-
heden anders dan eigen werkzaamheden uit te voeren.

Functie eisen;
- Ervaring met het instellen van CNC kantbanken;
- tekening kunnen lezen;
- technische achtergrond;
- bereidheid tot het werken in ploegendienst.

Landbouwmechanisatie- en Konstruktiebedrijf

Wensink Ruurlo BV
Voor ons bedrijf zijn we op zoek naar een

All-round persoon met ruime 
ervaring voor produktie- en
montagewerkzaamheden in

konstruktiewerk en stalinrichting

Wat wij bieden:
Afwisselende werkzaamheden in een modern 
bedrijf met een brede klantenkring en een pas-
sende beloning overeenkomstig de werkzaam-
heden.

Sollicitaties graag schriftelijk aan:
Wensink Ruurlo BV
Haarweg 3
7261 LE  Ruurlo
of: info@wensink-ruurlo.nl



*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!
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Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 14 maart 2011 t/m zondag 20 maart 2011. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.
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voordeelpak 4 stuks 4.99 3.99

#�������$     

�������(����������)��
���
12.59 8.99

�������������������(	

1.59
heel brood

�"��
�������
������������	���%

�������"�����������+���
������$�����

%���	��������&�
,������������������-

2.09

#�"�������
������
������
  voordeelpak  

8.39/8.99

4.99
per kilo

'����"	�����"    
"����"���/�����3

#4���������������������

8.25

����*++����"

5.99

5.85/6.99

3.99
��������	

���	���:�	"�����    
��������������"����5����
�������78	��	

��
������$��������(�	���� ;����������<���	>

���������??��
	��	�?����

    

��������������������������������

@�
�����	�

2.98
��������

    �����
�������
,9:,9 1.49

*+C
��������

1.99
2 stuks

!�����������
    

��������������(�5��������
�	
�	

���������������

 2.62/2.64

��������	
������

E��<��<���	F����
	���������	�    

(�����������

�8	
�����
����������
2e halve prijs**

���+1.59
per 100 gram

2.19I���������<���	     

"����"���/�����3

�F���		���    
��������������(��������
���������������������

1.58

���	���	

1.18 ��

���<�
����	�$$

6.69

4.49
per kilo

��������	
������

J����"�<���	
kapleedroov  

��������
������������������	#�� 1.19

����*++����"

0.79


