
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:

Topscorer 

Frank Hiddink

wordt gemist

Sursum Corda

Nostalgisch

Voorjaarsconcert

VTP start met

zomertennis-

lessen

Stratenvolleybal-

toernooi

Achterhoekse

Paardedagen

Dinsdag 16 maart 2010
72e jaargang no. 2

Ook zo stond in de aankondiging van
de gemeente: ‘is het mogelijk een
zienswijze op de plannen te geven’.
Voor de omwonenden (omgeving Enk-
weg en omgeving HAVO) een reden
om massaal naar hotel Bakker te ko-
men in de veronderstelling dat Jan Lu-
cassen en Wim Bosman (namens de
buurtcommissie) nog eens hun visie
op de plannen van de gemeente zou-
den kunnen geven. Dat is geenszins de
bedoeling van een ‘inloopbijeenkomst’
zo kreeg de buurt ter plekke te horen.
Terug naar mei 2009. Wat was het ge-
val? Toen hield de gemeente Bronck-
horst samen met Esperit Management
B.V. een eerste inloopbijeenkomst om
de bevolking te informeren over de
plannen voor de toekomstige woning-
bouw op een stuk terrein gelegen aan
de Ruurloseweg - Enkweg, tegenover

de voormalige Empo Rijwielenfabriek.
Daar zijn 50 woningen gepland te we-
ten: 11 starters woningen , een 30 tal
zorgappartementen voor GG Net. Ver-
der de bouw van vier vrije kavels,
waarop 5 ‘geschakelde villa’ s’ kunnen
worden gebouwd. De gemeente
Bronckhorst geeft (in een later stadi-
um) vier kavels uit die bestemd zijn
voor particuliere opdrachtgevers.

Omwonenden kwamen toen al direct
met een aantal bezwaren. Zij vinden,
net als de omwonenden van het HAVO
terrein en het daarnaast gelegen be-
drijventerrein, dat de appartementen
van GGNet daar gebouwd dienen te
worden en niet aan de Enkweg ! Dat
leidde eind vorig jaar tot het indienen
van een ‘burgerinitiatief’, dat door
400 personen werd ondertekend. 

Dit initiatief werd door de gemeente-
raad van Bronckhorst ‘niet-ontvanke-
lijk’ verklaard. Het college liet de in-
dieners van het initiatief weten dat
een andere invulling van de HAVO lo-
catie gewenst is. Vanaf 2004 heeft de
gemeente Vorden en hierna de ge-
meente Bronckhorst met betrokken
partijen het uiterste gedaan om bin-
nen de randvoorwaarden tot heront-
wikkeling van de locatie te komen.

Door de actuele marktomstandig-
heden en na diverse pogingen met di-
verse ontwikkelaars, is een invulling
met appartementen niet haalbaar ge-
bleken. De actuele vraag naar grond-
gebonden woningen is op basis van ac-
tuele woonbehoefte aanzienlijk groter
in de kern Vorden. Een invulling met
grondgebonden woningen ligt daar-
om meer voor de hand. Wij hopen de
komende jaren binnen deze uitgangs-
punten de ontwikkeling verder op te
kunnen pakken. Inmiddels is de Wet
voorkeursrecht gemeenten op de loca-
tie vervallen, zodat de heer Van Goe-

them vrij is zijn panden te verkopen’,
aldus het college tot de indieners van
het ‘Burgerinitiatief’ .

De zienswijze van het college werd
door de omwonenden als zeer teleur-
stellend ervaren. De bewonerscommis-
sie trekt daaruit de conclusie dat wan-
neer de plannen tot woningbouw aan
de Enkweg-Ruurloseweg zijn gereali-
seerd, de nieuwbouw van woningen,
mede door de inkrimping van de be-
volking, voor vele jaren stopt. Dan is er
ook geen behoefte en potentie meer
om het HAVO terrein in te vullen. De
hoek Burgemeester Galléestraat (be-
drijventerrein) nabij de Almenseweg
biedt al jaren lang door de leegstand
een troosteloze aanblik. ‘Nu er geen
plannen voor het HAVO terrein en di-
recte omgeving zijn, betekent dat we
ons tot in lengte van jaren moeten er-
geren aan wat zo mooi had kunnen
zijn’, aldus de buurtcommissie.

Overigens wat betreft de plannen
Ruurloseweg-Enkweg, zijn deze op een
klein detail na (geen 11 starters wonin-
gen maar 9 plus 2 seniorenwoningen)
ongewijzigd gebleven. Het ontwerpbe-
stemmingsplan ligt vanaf 18 maart ter
inzage. Daartegen kunnen eventuele
bezwaren ingediend worden. Wim
Bosman (namens de buurtcommissie):
‘Die bezwaren komen er zeker. Bin-
nenkort hebben we overleg met een
jurist die ons in deze zal adviseren”.

Ontwerpbestemmingsplan Ruurloseweg-Enkweg

Teleurgestelde gezichten 
tijdens inloopbijeenkomst

Vorden. Een groot aantal belangstellenden ging maandagavond tijdens
een door de gemeente Bronckhorst georganiseerde inloopbijeenkomst
bestemmingsplan Ruurloseweg- Enkweg zwaar teleurgesteld huiswaarts.
Tijdens deze avond konden de bezoekers een indruk krijgen van de
plannen, schetsen, bouwprogramma en de beoogde beeldkwaliteit. Ont-
wikkelaar Esperit Management B.V., vertegenwoordigers van de gemeente
waaronder wethouder André Baars, de stedenbouwkundige e.d. Zij waren
aanwezig om vragen te beantwoorden.

Plek waar de woningen worden gebouwd

Veel belangstelling inloopavond

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

4 Blauwe druifjes
of Narcissen

voor €3.99

Gld.dichtbij

Kijk
op de provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Filetrollade per kilo € 5.99

Gemarineerde filetlapjes per kilo € 5.99

Bistrokrieltjes zak 425 gram € 0.99

Coca-cola 4-pack € 4.69

Elke dinsdag: KipKrokantschnitzels 5 stuks € 2.50

Elke donderdag: Riblappen kilo € 5.99

Elke zaterdag: krat Bier naar keuze voor € 8.83
Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

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

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek Doop-
dienst

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 maart 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 maart 10.00 uur dhr. H.J. Boon

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 maart 10.00 uur Eucharistieviering mmv Strong

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 maart 17.00 uur Eucharistieviering. Zondag 21
maart 10.00 uur Woord- en communieviering herenkoor

Tandarts
20/21 maart F.A. Kuijl, Lochem tel. 0573-25 16.84. Spreek-
uur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 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 drukrioolsysteem 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
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.
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) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); 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 Sep-
tember: 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,
kinderopvang.

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum 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 uur 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. 

Dierenbescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Uw adres voor:

EN-590/Gasolie

Diesel blank en
petroleum

(verkrijgbaar a.d. pomp)

WEULEN
KRANENBARG
Enkweg 1A, Vorden

0575 551811
www.wkolie.nlETJ-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

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

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

HEATHER MYLES Vr.
26 maart - 19.30 uur 't
Zwaantje, Lichtenvoorde  En-
tree € 15,- 0544371236 sto-
nevalley@hetnet.nl

�

Studiekeuze lastig ?
Laat je testen !

www.keuzecoaches.nl

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

Elke DIP heeft een achtergrond
Hoe kom je daar achter? 
Er is 'een korte weg.nl'

0651006264

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

Vlaai van de week

Hazelnootvlaai € 6,55
met hazelnootschuim en hazelnootroom

6-8 pers

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Euroknallers

• 1/2 krentenbrood € 1,00

• Gevulde koeken 2 st. € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 16 t/m za. 27 maart.

SCHILDER NODIG?

BEL PETER!
0652038110Zelfstandige woonruimte

gezocht voor jong stel omge-
ving Vorden. Tel.
0627373983

�

Dagmenu’s
17 maart t/m 23 maart

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags 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 17 maart
Goulashsoep / Varkensrollade met jus, gekookte aardappelen en
groente.

Donderdag 18 maart
Zuurkoolovenschotel met jus, braadworst, zuurgarnituur en mosterd
/ apfelstrudel, vanillesaus met slagroom.

Vrijdag 19 maart
Tomatensoep / Visspies de Rotonde met knoflooksaus, aardappelen
en groente.

Zaterdag 20 maart (alleen afhalen/bezorgen)
Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en rauwkostsalade /
ijs met slagroom.  

Maandag 22 maart
Runderbouillon met flensjes / Saté van varkenshaas, pindasaus,
frieten en rauwkostsalade.

Dinsdag 23 maart
Wiener Schnitzel met groente en aardappelen / ijs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Te koop: Kuilvoer, vier-
kante balen ong. meter. Tel.
0575 - 441300.

�

Passie voor Passie?! Jo-
hannes Passion Goede Vrij-
dag 2 april Werenfriduskerk
Zieuwent www.paaspopklas-
siek.nl

�

Wellness-avonden
voor groepen.

info. Jannie Nijkamp
Tel. 0575-521316

Open huis voor work-
shops Paas- en voorjaarsde-
coraties en diverse huis en
tuindecoraties. Zondag 21
maart van 11.00 tot 16.00
uur. M. Frederiks, Wiendels-
weg 1, Keijenborg. Tel: 0575
463442.

�

Buurtvereniging "De
Veldwijk”"nodigt u uit op haar
jaarlijkse toneelavond. "Amor
richt zijn pijlen zelf". Deze
avond zal plaatsvinden op
zaterdag 27 maart in het
Dorpscentrum te Vorden en
is voor iedereen toegankelijk.
Aanvang 19.30 uur. Kaarten
alleen verkrijgbaar aan de
kassa. Volwassenen € 5,00.
Basisschooljeugd gratis.

�

Cajun, Zydeco en Tex-
Mex muziek met Swamp in
Kulturhus Ruurlo 20 maart
20u15. Toeg. à € 15.00 via
www.kunstkringruurlo.nl en
a.d. zaal.

�

Vereniging Bomenbelang
nodigt u uit: Lezing door Jaap
Smit, boomdeskundige. Hij
beantwoordt al uw vragen
over aanplant en onderhoud
van bomen en struiken in uw
tuin. Woensdag 31 maart,
19.30 uur in Hotel Bakker.
Vrije toegang.

�

GEZOCHT: Huur woon-
ruimte in/omgeving Vorden.
Max. 500,- incl.
gas/water/licht. Tel. 06-
46460819

�



…Ook voor vervanging van 

werkblad, vaatwasser, koelkast, kraan etc.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

TANKEN?
bij

WEULEN
KRANENBARG

NATUURLIJK!

Enkweg 1A, Vorden
www.wkolie.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Heden bereikte ons het bericht van het overlijden
van onze vrijwilligster

Janny Korenblek-Decanije

We wensen de familie sterkte bij het verwerken van
dit verlies.

Sensire de Wehme:
Bewoners
Cliëntenraad
Collega / Vrijwilligers
Medewerkers en directie

Vorden, 4 maart 2010

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

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

www.bouwmarkt-heijink.nl

WITTE
BROODJES

NU 6 VOOR

€ 1.75

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 16 maart t/m zaterdag 20 maart 2010.

KORENRIJK

EEN LEKKER 
MEERGRANEN BROOD

DEZE WEEK VOOR

€1.75

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

ABRIKOZEN-
MANGO 
VLAAI 

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

het is goed zo 

Dora Smit 
weduwe van Jan van der Meijden 

* Vorden, † Arnhem,
* 7 februari 1915 10 maart 2010 

Delft: Bert van der Meijden 

Arnhem: Riet van der Meijden, 
Rinus de Graaf

Boortmeerbeek: Loes van der Meijden, 
Victor von Lonkhuizen

Arnhem: Ton van der Meijden, 
Nancy Ong

Arnhem: Gerrit Jan van der Meijden, 
José van Kleef

Calviá: Aleid van der Meijden, 
Chantal Grünwald 

Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen 

Correspondentieadres: 
Dominicanenweg 23 
6823 PL Arnhem 

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
dinsdag 16 maart.

Afslanken met eiwit
onder professionele

begeleiding:
bel 0575 - 46 32 05

Vol smaak:
Hollandse kas-andijvie 500 gram 0,99

500 gram gesneden 1,99
Royal Gala appelen 1 kilo 1,99

2e kilo halve prijs

Weekaanbieding:
Gesneden zoete ananas per stuk 1,99
Grote krop sla per stuk 0,99
van onze vaste teler

Uit eigen keuken:
DEZE WEEK VOOR HET LAATST
onze met goud bekroonde Erwten- of
Bruine bonensoep.

Nu 2 liter naar keuze 7,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 22 maart. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Nieuw in Hummelo

ROBUUST & TIJDLOOS
TUINDECORATIE

Voor een robuuste en tijdloze uitstraling bieden wij u

Schanskorf decoratie, Tuinhaarden, BBQ-Wok,

Tuinbanken, Zuilen en Schanskorf afscheidingen

bel naar 0314-389398/ 06-48934237 

of mail naar robuustentijdloos@gmail.com.

showtuin: Torenallee 8 in Hummelo.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES

CONSUMPTIE-BONNEN

Jubileumfeest?
het drukwerk verzorgen wij graag

WEEKBLAD

Nu 
ook op
internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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Dankzij een lift met de trein

‘Nederland bulkt in vergelijking 

met de ons omringende landen 

van de huurwoningen. Dit klopt 

niet met onze inkomensopbouw. 

De huursubsidie maakt deze 

huurwoningen bijna allemaal 

goedkoop. Huishoudens moeten 

scheef wonen bij gebrek aan 

beter. Alleen sloop van goedkope 

woningen en aantrekkelijke 

nieuwbouw lossen dit op.’

Kees Hoogervorst, fractie VVD

‘Nu we in een economische 

recessie zitten, kunnen steeds 

minder mensen een duur huis 

kopen. Het is dan ook een illusie 

om te denken dat er goedkope 

woningen vrijkomen als er dure 

huizen worden gebouwd. Van 

doorstroming zal geen sprake 

zijn.’ Toine van Bergen, fractie 

Groep Van Bergen

Goedkope woningen 
genoeg!

Scholieren ook veilig in de spits

Lange wachttijden zijn niet uit te leggen

In het Gelderse coalitieakkoord 2007-2011 staat: ‘8.000 goedkope 

woningen in vier jaar tijd bouwen’.    

Die aantallen huizen komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn gebaseerd 

op de huidige behoefte aan goedkope woningen uit het kwalitatieve 

woonprogramma van de provincie. Hiervoor is 30 miljoen euro 

beschikbaar. Deze woningen (voor heel Gelderland, met uitzondering 

van de Stadsregio en een aantal gemeenten in de Stedendriehoek) staan 

er nog niet allemaal, dus we zijn er nog niet. Mensen moeten helaas 

te lang wachten op een betaalbare woning. Wachttijden van vijf jaar 

zijn in sommige gemeenten eerder regel dan uitzondering. Dat is aan 

niemand uit te leggen. Er moet worden gebouwd naar behoefte, niet 

voor leegstand. Bouwen voor de vraag, dus. En er is in Gelderland 

behoefte aan betaalbare woningen, huur en koop. 

Ook moet de provincie huurders stimuleren door te stromen naar 

een duurdere woning, anders kunnen we in Gelderland betaalbare 

woningen blijven bouwen en dat is ook niet de bedoeling.

Meer informatie bij Theo van Hummel, T (026) 359 97 65 of 

t.van.hummel@prv.gelderland.nl www.gelderland.nl/wonen

Balkenendenorm bij subsidies 

Bereikbaar Gelderland

Provinciale Staten willen niet dat de provincie subsidie geeft 

aan instellingen met salariskosten van werknemers die de 

Balkenendenorm overstijgen. Een motie van deze strekking 

werd door Provinciale Staten aangenomen tijdens hun 

vergadering van 3 maart. 

In de motie staat dat gemeenschapsgeld niet is bedoeld om 

hoge salarissen mee te betalen. Het geld moet gaan naar de 

organisatie en de uitvoering van evenementen. Alle statenleden 

staan achter de motie die de SGP indiende. De motie werd mede 

ondertekend door PvdD, Groep Van Bergen, SP, D66 en VVD. 

Meer informatie www.gelderland.nl/ provinciale-staten of 

Johan Visser, T (026) 359 90 52 of j.visser@prv.gelderland.nl

De provincie Gelderland wil 

weggebruikers tijdig informeren over 

werkzaamheden, omleidingsroutes 

en alternatieve routes om files tegen 

te gaan. Daarom is met ingang van 12 

maart www.bereikbaargelderland.nl 

beschikbaar. Iedereen kan zich ook aanmelden voor een gratis 

e-mail-service. Als er in de buurt of op de route naar het werk 

wegwerkzaamheden zijn gepland, dan ontvang je hierover een 

melding. 

Meer informatie bij Toon Wanders, T (026) 359 99 71 of 

t.wanders@prv.gelderland.nl

Mariëlle Vullings (1952) woont bij de Union-

oversteekplaats op de N844 in Malden bij Nijmegen 

waar ze veel scholieren ziet oversteken. De 

provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid 

daar. Na een paar ongelukken met fietsers zijn er 

tijdelijke aanpassingen gedaan (60 km en fietspad 

met twee richtingen, zodat oversteken niet per 

se hoeft). Mariëlle Vullings is ook tekenlerares op 

het Kandinsky College: ‘We hebben op school een 

project gedaan samen met het Regionaal Orgaan 

Verkeersveiligheid Gelderland. Leerlingen zijn zich 

bewust van verkeersgedrag, maar het blijven toch 

kinderen.’ De provincie Gelderland is daarom samen 

met de gemeenten Nijmegen en Heumen bezig met 

voorbereidingen om op deze gevaarlijke plek ook 

verkeerslichten aan te brengen.

Meer informatie Frans Verboom, T (026) 359 98 94 

of f.verboom@prv.gelderland.nl  |  www.rovg.nl

Onder station Geldermalsen komt een traverse. Een eerste 

stap in de vernieuwing van de stationsomgeving.  

Tecla Borger (1972), moeder van drie kinderen, kan daardoor 

met de trein naar Utrecht en Den Bosch: ‘Nu moet ik met de 

auto, want zonder lift kan ik niet op het perron komen.’ Met 

deze en andere verbeteringen maakt Geldermalsen zijn rol 

als ‘poort naar de regio Utrecht’ waar. Het openbaar vervoer 

krijgt hier een impuls wat goed is met het oog op de files 

op de A2. Het totale project kost bijna 20 miljoen euro. De 

provincie draagt 3,5 miljoen euro bij en steunt ook de aanpak 

van de stationsgebieden in Tiel, Zaltbommel en Culemborg. 

Meer informatie Ludie Olthof  T (026) 359 96 85 of 

l.olthof@prv.gelderland.nl  |  www.gelderland.nl/openbaarvervoer

Reageer op www.gelderland.nl/stelling

actueel

Bouwen naar behoefte, niet voor leegstand                           (foto R.U. Kleering van Beerenbergh)

Mariëlle Vullings: '... maar het blijven toch kinderen'

Stationsgebieden in Geldermalsen, Tiel, Zaltbommel en Culemborg 

worden verbeterd
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stelling woningbouw

actueel

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl
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Welkom bij Wok Maxis!
Elke dag Live cooking! 

Bij Wok Maxis kunt u onbeperkt genieten
van de Aziatische live-keuken.
Wij bieden u gerechten van de hoogste
kwaliteit tegen een zeer betaalbare prijs. 

Ontdek de Aziatische keuken bij Wok
Maxis! Voor een intiem diner of juist
een groot feest, bij ons moet u zijn
voor een perfect avondje uit!
Kwaliteit, service en gezelligheid
staan bij ons centraal.

Voor meer informatie of reserveringen
kunt u bellen met (0575) 55 14 26.

Wok Maxis
Vordenseweg 32

7231 PC  Warnsveld
www.wokmaxis.nl

• Catering • Kegelbanen • Teppanyaki • Wokken • Ruime parking •
• Alle dagen geopend • Kadobon •

FFFLLLUUUIIITTT   TTTWWWEEEEEEWWWIIIEEELLLEEERRRSSS
Hengelosestraat 14 • Keijenborg • Tel. (0575) 46 34 41

WWWWWW.. FF LL UU II TT TT WW EE EE WW II EE LL EE RR SS ..NN LL

SPOTPRIJZEN
DOOR CRISIS

MEER DAN 1500 RIJWIELEN OP VOORRAAD

ELEKTRISCHE  FIETSEN  SUPERAANBIEDING 

250 giant twist comfort dn7 zilver 2accu li-on van € 1999,- nu € 1499,-

40 giant twist sport dn8 zw/gr 2accu li-on van € 1999,- nu € 1550,-

15 giant twist sport hn7 grijs 2accu li-on van € 1999,- nu € 1499,-

6 sparta ion dn7 blackline 1 accu ni m van € 2395,- nu € 1499,-

3 sparta ion h zilver 1 accu ni-m van € 1999,- nu € 1199,-

1 trek t500 dn7 grijs 1 accu li-on van € 1999,- nu € 1399,-

1 gazelle easy glider dn8 1 accu li-on van € 2099,- nu € 1500,-

4 giant twist comfort dn8 demo 2 accu li-on van € 1999,- nu € 1200,-

20 gebruikte elek rijw Giant / Sparta / Batavus nu € 399,-

OVERJARIGE RACEFIETSEN VAN

GIANT • TREK • BATAVUS

20 TOT 40 % KORTING

2 GAZELLE DAVOS  HN7 VAN € 849,- NU € 649,-

2 GAZELLE ARISTO  DN8 VAN € 1299,- NU € 849,-

68 BATAVUS WEEKEND H/DN8 VAN € 799,- NU € 549,-

14 GAZELLE ORANGE DIV VAN € 849,- NU € 649,-

6 GAZELLE LITE LINE DIV VAN € 1099,- NU € 749,-

2 GAZELLE GENEVE D/H VAN € 1399,- NU € 899,-

14 BATAVUS COMPAS D/H VAN € 799,- NU € 599,-

7 GAZELLE MEDEO D/H VAN € 899,- NU € 599,-

75 GIANT METRO/COSMO D/H ALLE MATEN

NU MET SPECIALE INRUILKORTING € 200,- EN  € 350,-

GIANT TWIST TESTDAGEN
AKTIE LOOPT VAN 17 MAART T/M 21 MAART

ZONDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 16.00 UUR!

SPOTPRIJZEN
DOOR CRISIS

Wij verhuren 
PAAASHAASKOSTUUMS.
DS Design, Molenkolkweg 33,

Steenderen, 0575-452001.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)
Zaterdag 20 maart

in de discotheek

DJ Martijn



De vereniging viert dit jaar namelijk
hun eiken jubileum (80 jaar). Een
mooi thema passend bij zo'n jubileum
is nostalgie. In dit kader was aan de
voormalige dirigenten gevraagd om
allemaal een stuk door te geven waar-
aan zij een goede herinnering hebben
met Sursum Corda. Zij gaven aan de
oproep gehoor en zorgden zo voor een
gevarieerd programma met indruk-
wekkende muziekwerken. Het prach-
tige "Coast Impressions" waarin de
golfbeweging van de zee goed hoor-
baar was afgewisseld met een vrolijke
melodie, werd ook al uitgevoerd bij
het 50-jarig jubileum. 

Hierna werd het Rossini-achtige "Sin-
fonia Italiana" gespeeld, gevolgd door
het muzikale hoogtepunt van de
avond "Inspiration". Het orkest was
duidelijk gelnspireerd door de muziek
en kon het stuk heel dynamisch en
muzikaal brengen. Als verrassing
klonk er op het einde van achter de
coulissen een mooie trompetsolo. Ver-
volgens speelde het orkest nog 2 "Mi-
niaturen", waarvoor je toch echt een
wat meer ervaren luisteraar moet zijn
om dit stuk goed op zijn waarde te
kunnen schatten. Tenslotte was er nog
het stuk dat de huidige dirigent Jacob

Jansen mocht uitkiezen. Dit werd
"Odyssee" waarin het karakter van het
boek van Homerus op muzikale wijze
werd verwoord. In met name het span-
nende langzame middenstuk kon je
voelen dat de avonturen van Odysseus
niet alledaags zijn.

Na het optreden van het orkest nam
voorzitter Christiaan Wichers het
woord om twee leden Ria Zweverink
en Dianne Bulten te huldigen met
hun 25-jarig lidmaatschap. Beide da-
mes hebben op latere leeftijd een mu-
ziekinstrument leren bespelen en zijn
ook allebei actief in het bestuur. Sur-
sum Corda is heel blij met zulk soort
leden. 

Dianne kon op het podium blijven
want het leerlingenorkest vervolgde
de avond in hun nieuwe outfit. Onder
leiding van Geert Jan Dijkerman was
Maxi en Mini met een stukje vader Ja-
kob verborgen, de speciaal voor dit or-
kest gecomponeerde "Jeugdorkest
mars" en filmmuziek van de Incredi-
bles te horen.

Na de pauze begon met veel kabaal de
slagwerkgroep. Hoewel het thema
nostalgie is, moet je met vijf van zulke

jeugdige slagwerkers ook naar de toe-
komst kijken. De toekomst ligt bij het
slagwerk niet alleen op muziek, maar
ook op een Slagerij van Kampen-achti-
ge show, met allerhande slaginstru-

menten. Het stuk op de olievaten was
hier een duidelijk voorbeeld van.

Het orkest vervolgde met een aantal
nostalgische melodieën uit de jaren
60. Het publiek neuriede zachtjes mee
op muziek als "Vous permettez mon-
sieur", "Quando, Quando, Quando" en
"Let's twist again". Na het altijd prach-
tige "Memory" uit de musical Cats
nam voorzitter Christiaan Wichers
weer het woord. 

Hij nodigde Arie Wullink, Gerrit de
Niet en Johan Boerstoel tot hun grote
verrassing uit om op het podium naar
voren te komen. Alle drie mannen kre-
gen na een verhaal hoeveel zij voor
Sursum Corda betekend hebben en
nog steeds betekenen, te horen dat zij
benoemd zijn tot erelid van de vereni-
ging. Met bloemen en groot applaus
vanuit de zaal stonden zij na deze me-
dedeling op het podium. Na deze gro-

te surprise was het de beurt aan Leo-
nie Masselink die met haar solo op alt-
saxofoon het publiek weer helemaal
terug naar de muziek kreeg met een
swingende bossanova.

Vervolgens lieten de majorettes van Ir-
ma ten Brinke zien welke show zij bin-
nenkort op een concours gaan uitvoe-
ren. Er zaten nog een paar voorspelde
schoonheidsfoutjes in, maar het pu-
bliek zou een hoge score geven. Het or-
kest was weer aan de beurt met een
stuk dat de leden zelf hebben uitgeko-
zen: "Twins". Een tweeling waarvan de
één romantischer van aard is en de an-
der juist heel opgewekt en vrolijk, wer-
den muzikaal uitgebeeld. Tot slot
werd de nostalgische "Mars der Medi-
ci" gespeeld. Hierin liet het orkest, dat
werd bijgestaan door een show van de
majorettes, horen dat een mars niet
de hele tijd hard geblazen hoeft te
worden.

Sursum Corda

Nostalgisch Voorjaarsconcert

Vorden - Afgelopen zaterdagavond hield muziekvereniging Sursum Corda
haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Na een prachtig koraal stonden de
majorettes klaar om te laten zien dat het feest is bij Sursum Corda. Op het
liedje van K3 werd er een enthousiast feestje gebouwd. Het liedje is niet
zonder reden uitgekozen.

Majorettes Sursum Corda. Henk van Loo, Hans Oosterwijk, Simon Hanswijk, Wolbert Baars en Jacob Jansen.

Benoeming ereleden: Johan Boerstoel, Arie Wullink en Gerrit de Niet.

Christiaan Wichers huldigt Ria Zweverink en Dianne Bulten.

Bij de bestuursverkiezing stellen de
aftredende leden Gerard Klunder,
Wim Jansen en Fenny van Druten
zich niet meer herkiesbaar. Als nieu-
we bestuursleden worden voorgedra-
gen: Wim Ruiterkamp, Anja Menk-
veld- Wullink en Jan Berentsen. De

aftredende leden Hennie Rossel en
Rob van Overbeeke stellen zich wel
beschikbaar. Na afloop van het offici-
ële gedeelte zal Michel Groothedde
een lezing verzorgen met als titel
‘Zutphen tussen 900 en 1200 (grafe-
lijk en koninklijk machtcentrum). Er
is volgens Groothedde bijna geen
stad in Nederland waarvan het beeld
van de voorgeschiedenis zo op de
kop is gegaan als die van Zutphen!
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Oud vorden
Vorden. De vereniging ‘Oud-Vor-
den’ houdt woensdag 24 maart
a.s. in zaal De Herberg haar jaar-
vergadering.

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

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

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

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

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-

men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

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

MAART
17 ANBO klootschieten, Olde Lettink
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Bejaardenkring Vorden Dorpscen-

trum

19 ANBO jaarvergadering waar mu-
ziek in zit in 't Stampertje

20 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-
plussers in de Wehme info tel 55
20 03

24 ANBO klootschieten, Olde Lettink
24 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 PCOB Stampertje ds. D. van Doorn,

Almen over Taize en Pasen
31 ANBO klootschieten, Olde Lettink

KUNSTAGENDA VORDEN
Maart
19/3 t/m 16/5 Fotografie, galerie Biblio-

theek Vorden



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Laaike.

B. Schele.

C. Tee.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Naast de vaste groep gaan regelmatig
andere mensen mee, die zo nu en dan
het werk ondersteunen. Met de ge-
meente Bronckhorst heeft men al die
tijd prettige contacten, ook toen de ge-
meente nieuwbouw wilde plegen op

een steenuillocatie. Een ecologisch bu-
reau en de werkgroep werden inge-
schakeld om te zien welke compensa-
tie mogelijkheden er voor de steenuil
waren. De steenuil staat symbool voor
de godin van de wijsheid en die wilde

de gemeente niet voor het hoofd sto-
ten. Het afgelopen jaar heeft de uil
gebroed in de door de gemeente aan-
geboden nestkast. 

Financiële ondersteuning krijgen zij
als groep niet, maar wel support in de
vorm van het aanbieden van een
locatie voor het houden van dia-dvd
presentaties over de broedresultaten.

Steenuilwerkgroep

De steenuilwerkgroep Oost Gelderland doet het meeste beschermingswerk
voor de steenuil in de gemeente Bronckhorst vanaf 2000. Met 10 personen
gaan ze in het voorjaar de nestkasten af en controleren dan de broedsels.

NU NIET MEER!
GreenAway biedt de bezitters van een
vijver een geheel duurzame en biologi-
sche algenverwijderaar met een eerlij-
ke prijs. Op dit moment zijn er al be-
hoorlijk wat producten tegen algen-
groei of ter voorkoming van algen-
groei op de markt. Aangezien deze
producten nogal prijzig zijn en ook de
goede bacteriën op chemische wijze in

de vijver doden is er GreenAway be-
dacht en ontworpen. De GreenAway is
een geheel biologisch en duurzaam
product. Door het biologische rot-
tingsproces ontstaan er bacteriën die
de algen aantrekken. De algen hopen
zich op in de GreenAway en hechten
zich aan het gerstestro. Doordat de
zak fijn gemaasd is, kan er verder geen
troep in komen en blijven de aange-
trokken algen er in zitten Van tijd tot
tijd wordt de inhoud van de Green-
away ververst - een simpel en goed-
koop werkje. 

Voor verdere informatie kan men kij-
ken op www.greenaway.tk

Algen in vijvers te lijf 
zonder chemie
Algen in de vijver is een veel voor-
komend probleem als het voorjaar
en de zomer er weer aan komen, de
temperatuur stijgt en de algen hun
kans zien om de vijver groen te ma-
ken.

Ouderen willen steeds vaker zo lang
mogelijk in hun eigen huis blijven wo-
nen. Om comfortabel van de oude dag
te genieten, is het soms noodzakelijk
de woning aan te passen. Met de slaap-
ruimte op de bovenverdieping is voor-
al de trap vaak een obstakel en een re-
den om naar andere woonruimte om
te zien. Dat is niet nodig. 

De traplift die in het Servicehuis is
gelnstalleerd, is in nagenoeg ieder
huis zonder hak- en breekwerk in te
bouwen. Hij wordt volledig op maat
gemaakt. Dankzij de moderne traplif-
ten is het niet meer nodig om te ver-

huizen en kan men in de vertrouwde
omgeving blijven wonen.In bijna alle
situaties is het bovendien mogelijk de-
ze een automatische traplift aan de
smalle zijde van de trap te plaatsen,
waardoor . Hierdoor blijft er genoeg
ruimte overblijft om ook veilig op de
trap te kunnen lopen.

Het blijkt dat veel mensen vragen heb-
ben over de verschillende mogelijkhe-
den van trapliften. Op vrijdag 19
maart is er volop gelegenheid deze
vragen te stellen over de installatie
van een traplift in huis. De traplift de-
modag duurt van 10.00 tot 16.00 uur
en vindt plaats in het Sensire Service-
huis aan de Dorpsstraat 7 in Vorden.
Aanmelden is niet nodig.

Naast een traplift bevinden zich in het
Servicehuis allerlei hulpmiddelen en
aanpassingen die vrijuit geprobeerd
kunnen worden door bezoekers. Hier-
voor is op 19 maart gelegenheid, maar
het is ook mogelijk een afspraak te
maken voor een individueel bezoek:
(0314) 35 74 19.

Traplift demo bij 
Sensire Servicehuis
Vorden - Op vrijdag 19 maart kun-
nen gelnteresseerden de traplift
demodag van Sensire bezoeken, .
De demodag is een initiatief van de
Sensire thuiszorgwinkels. De tra-
plift demodag wordt gehouden in
het Sensire Servicehuis in Vorden.
Naast deskundig advies krijgen be-
zoekers de mogelijkheid een
'proefrit' te maken op de in het Ser-
vicehuis gelnstalleerde traplift.

Eenmaal weer thuis, beseffen ze wat
een enorme impact de reis op ze heeft
gehad. Hun verslag: “Terwijl we dit
schrijven, zitten we al weer 11 dagen
thuis! Zo snel vliegt de tijd. Een week
geleden zaten we nog in het prachtige
en warme Zambia, en zo zit je een
week later weer in ons eigen koude
kikkerlandje. Gek idee geeft dat. De af-
gelopen 2 geweldige weken vlogen
echt voorbij. Je verheugt je er zo op,
dat je niet eens in de gaten hebt dat
het maar 2 weken zijn. En dan ben je
er eindelijk en werk je kei en keihard,
maar dan zo ineens zit je alweer op de
terugweg naar huis. 

Het weekend was vreemd. Je moet
weer wennen aan de temperatuur,
bent bekaf van de geweldige tijd in
Zambia en van de reis, en dan moet je
’s maandags ook nog eens gewoon
naar school! ’s Maandags op school
had iedereen hetzelfde gevoel. Het ge-
voel van wat-doe-ik-hier, ik voel me
nutteloos, laat mij maar weer terug
gaan en bouwen en me helemaal ka-
pot zwoegen. Het is tenminste voor
een goed doel en dat geeft je energie. 
Terwijl je hier in een klaslokaal voor
ons gevoel niets uitvoert of in ieder ge-
val niets wat je zo’n goed gevoel geeft.
Meteen de eerste bijeenkomst op dins-

dagmiddag zijn we aan de slag gegaan
met de draagvlakversterking. Dat is de
nieuwe fase van het project omdat we
het bezoek aan Zambia zelf nu hebben
gehad. We zullen op scholen, in sport-
kantines en andere bijeenkomsten
praten over wat we hebben gezien om
een goed beeld te geven van alle din-
gen die we in Zambia hebben geleerd.
Langzamerhand pikt iedereen nu ook
de gewone routine weer op en is het ei-
genlijk moeilijk te beseffen dat het pas
een week geleden is dat je daar was -
het lijkt alweer zo veel langer, maar
het verlangen om terug te gaan blijft.
Onze oplossing? Zo snel mogelijk je
schooldiploma halen en opnieuw
naar Zambia gaan!” 

Wie over het project wil lezen, kan
kijken op de website: 
www.isendoornzambia.nl

Bronckhorster Leerlingen van het Isendoorn College

De reis is alweer voorbij…

Een groep van 15 vierdejaars havo en vwo leerlingen en drie docenten van
het Isendoorn College in Warnsveld verbleven van 11 tot en met 26 februa-
ri 2010 voor een werkstage in Zambia. Joeri Mokkink uit Baak, Annelie de
Graaf en Ezra Goudzwaard uit Vorden en Yornik Onstenk uit Steenderen
hoorden daarbij.

Het was hard werken in Zambia, maar daar hadden Joeri, Annelie, Ezra en Yornik een heel goed gevoel bij.

Met een groep mensen die allerlei
korte wellness behandelingen geven,
komen ze op locatie om kleinere of
grotere groepen een ontspannen
avond te bezorgen. De keuze moge-
lijkheden uit de behandelingen zijn
bijvoorbeeld, aloë vera gezichtsmas-
kers, manicuren, handpakkingen,
iriscopie, nek-schoudermassage, le-
miscaatmassage, hand-armmassage,
kuit-beenmassage, voetenbadjes met
massage, reiki, quantum touch,
sportmassage, stoelmassage. Ieder-
een kan tegen een vergoeding zelf
een wellness programma voor de

avond samenstellen. Zo kan men
kennis maken met verschillende
wellness mogelijkheden en aan de
lijve ervaren wat deze weldadige ont-
spannende behandelingen kunnen
betekenen.

In overleg stellen ze een avond op
maat samen, afhankelijk van de
grootte van de groep en de specifieke
wensen. Mensen die zelf op de één of
andere manier wellness behandelin-
gen geven en het leuk vinden om
hier aan mee te doen, worden uitge-
nodigd contact op te nemen. 

Wil men eens kijken hoe een well-
ness avond in elkaar zit en ervaren of
het iets voor u is? Op woensdagavond
21 april organiseren ze een open
wellness avond in het gebouw 'Trian-
gel' aan de Kerkhofweg 11 te Warns-
veld. Info Jannie Nijkamp tel. 0575-
521316 hnijkamp@xs4all.nl

Wellness-avonden voor groepen
Warnsveld - Sinds enige tijd orga-
niseert het Aloë vera wellness
team, avonden op maat voor groe-
pen die een leuke en ontspannen
avond willen hebben. In eerste in-
stantie richten ze zich op vrou-
wengroepen, personeelsfeestjes,
verzorgingshuizen en dergelijke.
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3.  Opening Pieterpad door dhr. van Zeil
bij de oprijlaan van Kasteel Vorden.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding

van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. 

De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 39 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Olympiade Vorden 1971.

1. Gemeentehuis Vorden, jaren ‘60.
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2



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) 10 68 73 20.

Datum Activiteit Plaats Tijd
16 maart Over het geheugen Huiskamer sw Drempt, Hummelo 14.00 uur

17 maart Lezing in en om de boerderij Dorpshuis Drempt 14.00 uur

17 maart Alleen en hoe verder De Horst, Keijenborg 19.45 uur

23 maart Bustocht lentetuinen Drempt, Hummelo en Keppel 13.00 uur

25 maart Bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur

06 april Belevingsgerichte zorg Alzheimercafe Doesburg 19.00 uur

14 april Cultureel uitstapje Delft Drempt, Hummelo en Keppel hele dag

15 april Loophulpcontrole Huiskamer sw Drempt, Hummelo hele dag

15 april Thema mobiliteit en loophulp Huiskamer sw Drempt, Hummelo 11.00 uur

16 april Loophulpcontrole Maria Postel, Keijenborg 10-16 uur

20 april Vakantiemogelijkheden voorl. Huiskamer sw Drempt, Hummelo 14.00 uur

22 april MuseumPlusBus Mauritshuis Vanaf De Bongerd Steenderen hele dag

23 april Demonstr. en uitleg roofvogels Dorpshuis Drempt 14.00 uur

28 april Over het geheugen De Bongerd Steenderen 19.45 uur

29 april Bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur

11 mei Als het thuis niet goed meer gaat? Alzheimercafe Doesburg 19.00 uur

12 mei Creatief: zeepketting maken De Bongerd Steenderen 09.30 uur

17 mei MuseumPlusBus Hermitage Vanaf gez.centr. Hoog-Keppel hele dag

01 juni Feestelijke avond met terugblik Alzheimercafe Doesburg 19.00 uur

ALGEMEEN

Reisinformatie in aangepaste vorm

Als u een handicap heeft waardoor lezen voor u problemen oplevert, kunt u op een van de

volgende manieren reisinformatie inwinnen: U kunt bij de FNB de folders van NS aan-

vragen in gesproken tekst, of raadplegen via www.anderslezen.nl. Als u beschikt over een

pc met aanpassing (lettervergroting, kunstmatige spraak of een brailleleesregel), dan heeft

u via www.ns.nl alle informatie over treinreizen tot uw beschikking. Voor alle informatie

hierover kunt u terecht bij de FNB, telefoon: (0486) 486 486. Heeft u een gehoor handicap?

Dan kunt u reisinformatie opvragen via de teksttelefoon: (0900) 55 59 292 (€ 0,70 p.m.).

Nooit te oud voor vakantie

Stichting Mens en Samenleving organiseert voorlichtingsmiddagen over vakantie-

mogelijkheden voor ouderen. U bent nooit te oud voor vakantie, daar is de stichting van

overtuigd. Zij doen daarom hun best de eventuele belemmeringen om op vakantie te gaan

weg te nemen. Kijk onder het kopje Drempt, Hummelo en Keppel voor informatie over

een voorlichtingsmarkt.

Rollatorkeuring

In april gaat Sensire weer rollatorkeuringen houden. Een medewerker komt op verschil-

lende plaatsen langs om uw rollator na te kijken. Houd de lokale pers in de gaten!

Ouderenadviseur

De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag van 13.30 - 14.00 uur en op

donderdagochtend van 9.00 - 09.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onderstaande activiteiten aan te

melden.

Dag in het teken van mobiliteit

In samenwerking met Sensire en de ouderenadviseur wordt een dag georganiseerd rond

mobiliteit. Er wordt een presentatie gegeven over veiligheid in en om het huis. De Thuis-

zorgwinkel is aanwezig met hulpmiddelen in het kader van mobiliteit en veiligheid. Ook

is een monteur aanwezig voor het controleren en repareren van rollators, wandelstokken

e.d. De dag is gratis en belangstellenden zijn van harte welkom.

Plaats: Gezondheidscentrum, in de huiskamer.

Tijd: donderdag 15 april van 10.00 - 16.00 uur. 

Nooit te oud voor vakantie

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: W. Berns
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur. Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

✁

Stichting Mens en Samenleving organiseert een voorlich-

tingsmiddag over vakantiemogelijkheden voor ouderen. U

bent nooit te oud voor vakantie, daar is de stichting van over-

tuigd. Zij doen daarom hun best de eventuele belemmerin-

gen om op vakantie te gaan weg te nemen. Toegang is gratis.

Opgave via het secretariaat.

Plaats: huiskamer van het centrum te Hoog-Keppel.

Datum:  dinsdag 20 april van 14.00 - 15.30 uur.

Kunstbus, ontdek Delft

Delft, woensdag 14 april 2010. Na koffie met gebak gaan we

Delft in met een bezoek aan de Nieuwe Kerk met een diepe

historie. Willem van Oranje werd hier op 10 juli 1584 door

Baltazar Gerards vermoord en ligt in deze kerk begraven.

Sindsdien is de Nieuwe Kerk de laatste rustplaats voor leden

van het Koninklijk Huis. In ’t Karrewiel wordt u een koffie-

tafel aangeboden, om vervolgens met een rondvaart in Delft

de historische sfeer zelf te ervaren. Er zijn nog enkele plaat-

sen beschikbaar.

Kosten € 50,- voor een totaal verzorgde gezellige dag.

Hermitage Amsterdam

De Museum-plusbus rijdt naar het museum De Hermitage te

Amsterdam. Deze tocht is gratis en bedoeld voor mindervaliden

en rollatorgebruikers en ook voor zelfredzame ouderen die

gezellig een dagje uit willen. U kunt uw mantelzorger

meenemen en u bent van harte welkom. Er is geen rolstoel-

lift in de bus aanwezig. U komt in de namiddag weer terug

en u kunt zich aanmelden via het secretariaat.

Tijd: maandag 17 mei om 9.00 uur opstappen.

Plaats: Kerkplein te Hoog-Keppel.

Tai Chi-cursus 

Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen mogelijk

blijft. Het is geschikt voor jong en oud, voor kerngezonde

mensen, maar vooral ook voor diegenen met beperkingen.

Personen met gewrichts- en spierklachten kunnen er veel

baat bij hebben. Het is een prachtige methode voor mensen

met bijvoorbeeld fibromyalgie, reuma, ME en andere chroni-

sche aandoeningen. Je leert op een plezierige manier met

sierlijke, ontspannen bewegingen te spelen en je lichaam

meer bewust te laten worden. De oefeningen worden zittend

(op een stoel) of staand gedaan. De volgende cursus, onder

leiding van Francis Arntz wordt gegeven in het Centrum.

Start 23 maart. 

Tijd: dinsdagmorgen 23 maart van  10.00 - 11.00 uur.

Kosten € 75,00 voor 10 lessen.

Meer Bewegen Voor Ouderen

Om mensen te stimuleren om (meer) te bewegen, organi-

seert Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel een

tweede groep Meer Bewegen voor Ouderen. Vanaf 1 septem-

ber tot en met 30 juni komt men hiervoor éénmaal per week

bijeen in de sporthal te Hoog-Keppel. Aanmelden via het

secretariaat of opgavenformulier.

Kosten: € 40,00 voor het hele seizoen.

Tijd: woensdagmorgen 10.45 - 11.30 uur.

Fitness 55+

Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaatsen

vrij op woensdagmorgen. De oefeningen worden op maat

aangeboden onder deskundige leiding van een fysiotherapeut.

Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en Keppel

zijn welkom.

Plaats: Fysioplusruimte in het Centrum te Hoog-Keppel.

Tijd: van 10.00 - 11.00 uur.

Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Nordic walking mist nog enkele deelnemers

Met de lente in aantocht kunt u heerlijk in groepsverband

wandelen. De startdatum laat even op zich wachten omdat

er nog deelnemers te kort zijn voor een volledige groep.

Tijd: op zaterdag van 9.15 - 10.15 uur waarna in het centrum

koffie/thee gedronken  kan worden. Start is op het plein te

Hoog-Keppel.

Kosten € 50,- voor 5 lessen inclusief gebruik van poules. Na de

cursus kunt u iedere zaterdagmorgen wandelen in groeps-

verband, met koffie/thee als afsluiting.

Koersbal

Op iedere donderdagmiddag kunt u deelnemen aan het

koersballen. Het is een verrassend en gezellig spel. Er wordt

veel gelachen en het blijft spannend tot de laatste worp van

de bal.

Plaats: huiskamer van het Centrum.

Tijd: van 13.45 - 15.30 uur.

Kosten: geen.

Opgave via formulier of  telefoon en vervoer kan geregeld

worden.

Computercursussen 

Deze cursus wordt in een kleine groep (5 personen) gegeven,

zodat aan elke deelnemer voldoende aandacht besteed kan

worden.

Basiscursus, basis- vervolgcursus en fotobewerken worden in

het najaar weer georganiseerd.  

Club 60+

Op 17 maart verzorgt de heer B. Stoltenberg een lezing In en

om de boerderij. Aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis te

Drempt.

Op 23 april geeft Joanne van Zadelhoff een demonstratie en

uitleg over roofvogels. Zij brengt levende vogels mee.

Aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis te Drempt. Inlichtingen

bij Dinie Bloememdaal tel. (0313) 47 95 32. 

Bowlen

Het Bowlen onder leiding van Jan van Hagen is in het Dorps-

huis te Voor-Drempt. De middag is voor iedereen uit onze

gemeente toegankelijk. 

Tijd 14.00 - 16.00 uur. 

Kosten € 4,- per keer. Data: 25 maart en 29 april.

Informatie bij Jan van Hagen tel. (0313) 47 29 20.

Opgave  voor cursussen en activiteiten 

Secretariaat: Loes van der Laan, tel. (0314) 38 02 32 of ant-

woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en

donderdag van 08.30 tot 16.30 uur

De cursusopgave kunt u sturen naar:

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel

Burg. van Panhuysbrink 1E, 6997 AA Hoog-Keppel

CURSUSOPGAVE-FORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/

activiteit:

❏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

❏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

❏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoonnr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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



Lente-, zomer-, herfst- of wintertooi 

in de Achterhoek is ‘t altijd mooi
Dit werd in 1986 gepromoot door de Vordense Zeskampploeg

Door de NCRV Televisie werd de landelijke zeskampcup

georganiseerd in 1986, waarvoor de organisatie al in 1985

van start is gegaan, Vorden heeft daaraan meegedaan.

Er waren diverse voorronden het gehele land door, Vorden kwam

zelfs in de finale welke gehouden werd in de Rijnhal te Arnhem,

het werd rechtstreeks uitgezonden op de televisie.

Het ging tussen Ommen, Geldermalsen, Goes en Vorden. Met

vlag en wimpel bereikte Vorden met Ommen de finale. Jammer

dat de NCRV enkele spelen ging veranderen, er moest meer strijd

geleverd worden. Hierdoor werden enkele van de ploeg zenuw-

achtig en raakten de kluts kwijt. Weevers adviseerde om niets te

laten merken en dat lukte gedeeltelijk, het werd een spannende

strijd. Ommen wist ons te verslaan en werd eerste en Vorden

behaalde een eervolle tweede plaats. 

“Bij de drukkerij zag ik een stapel programmaboekjes liggen

betreffende deze grote zeskampcup ‘86. Het leek mij leuk om de

ploeg eens weer bij elkaar te brengen na 25 jaar. Ik belde Willem

Oldenhave op en die was meteen dolenthousiast, ook andere

ploeggenoten vonden het geweldig. Ria Veldkamp was bereid om

mij te helpen bij de organisatie omdat ik niet altijd kan in

verband met mijn ziekte, doch ik hoop dat ‘t lukt. 

Als datum hebben wij vastgesteld

vrijdag 16 april a.s. om

14.00 uur in de kantine van Druk-

kerij Weevers, Nieuwstad 30 te

Vorden”, aldus dhr. Weevers. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.

We worden onthaald door drukkerij

Weevers, waar tevens een rondleiding

wordt gehouden. Het belooft een ge-

zellige middag te worden, na 25 jaar

valt er veel bij te praten.

Neem s.v.p. contact op met dhr. Weevers sr., tel. (0575) 55 10 10,

mobiel (06) 29 58 57 71 of e-mail: weevers@weevers.nl

Reserveadres: Ria Veldkamp, tel. (0575) 55 13 19 

of e-mail: riaveldkamp@planet.nl

“Wij hebben geen adressen, maar alle mensen op de foto’s zijn uit-

genodigd. Ook als u niet aanwezig kunt zijn of als u weet dat één

van de deelnemers is verhuisd geeft u dit dan even door voor  5

april”, wel opgeven s.v.p.

Marja Niezink

Gerrit Bloemendaal †

Jan Willem de Gruijter

Jo de Koning

Chris Hissink

Willem Oldenhave

Ria Veldkamp-Vinken

Chris Oosterink

Gerrit Pardijs

Gerard Scheffer

Marjo Toebes-Gotink

Hermien Tiessink

Joop Kluft

Harm Welleweerd

Jolanda Temmink

Wilma Draayer-Nijendijk

Gerhard Weevers sr.



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

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Van appel tot sap!

Wegens groot succes:
de mobiele fruitpers komt

zaterdag 20 maart a.s.
weer heerlijk appelsap persen.

Sapdag actie
5 ltr. slechts € 7,50

Kom ook kijken en proeven!
Maandag & woensdag gesloten.

(06) 23 67 69 13 

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

Eén van de mooiste en meest uitdagende 18-holes golfbanen in de Achterhoek!

Vierblokkenweg 1 Hengelo Gld

Kom op zondag 11 april naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS, PITCH & PUT
EN DEMONSTRATIES.

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zondag 11 april
van 12.00 tot 17.00 uur

Voor
alle

leeftijden!

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

KENNISGEVING

Vergunning afsteken vuurwerk Katan Vuurwerk Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat 
zij op 7 januari 2010 een aanvraag om een ontbrandings-
toestemming als bedoeld in artikel 3.3.2, derde lid, van 
het Vuurwerkbesluit hebben ontvangen van Katan Vuurwerk
uit Ulft.

De aanvraag heeft betrekking op het tot ontbranding 
brengen van vuurwerk en het opbouwen, installeren, en 
verwijderen daarvan vanuit een weiland gelegen aan de 
Ruurloseweg teVorden, op 30 april 2010 van 19.00 uur 
tot 23.30 uur.
Het betreft een buitenvuurwerk ter opluistering van 
Koninginnedag waarvan de afsteektijd is gepland tussen 
22.00 uur en 23.00 uur.

Conform hetVuurwerkbesluit heeft de burgemeester 
van de gemeente Bronckhorst verklaard geen bezwaar 
te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het 
vuurwerk. Gedeputeerde Staten hebben besloten de 
gevraagde ontbrandingstoestemming onder het stellen 
van voorschriften te verlenen.

Voor meer informatie over de ontbrandingstoestemming 
kunt u contact opnemen met de heer J. van Hesteren,
tel. (026) 359 87 70, van het Projectteam Vuurwerk.
De ontbrandingstoestemming kan op verzoek worden 
ingezien.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 22 april 2010 tegen 
dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat 
Commissie van advies voor bezwaarschriften en klachten,
t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, 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 ‘s-Gravenhage) 
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te 
treffen.Voor het behandelen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over 
de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht 
kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State,
tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 2 maart 2010
nr. 2010-000383/MPM19200

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

P.P.L. van Kalmthout - Secretaris

Zonne-energie • Zonnepanelen • PV- panelen

3 zonnepanelen 690Wp  € 2.700,00
incl. btw • montagemateriaal • omvormer • kabels • transport

• Uw eigen elektriciteit opwekken dat kan….
• WEULEN KRANENBARG uw adres voor zonnepanelen
• Leveringen en montage vakkundig en betrouwbaar
• Subsidie vanaf 1 maart. Aanschaf de moeite waard.

(subsidie vanaf 1000Wp)

Dr. Grashuistraat 14 Tel:. 0314 - 621364
7021 CL  ZELHEM www.weulen-kranenbarg.nl

Bij ons staat service en kwaliteit bovenaan.

ELWIKRA

Willy Weulen Kranenbarg
Dr. Grashuisstraat 12, 7021 CL  Zelhem

Beveiligingssysteem voor woonhuis en kantoor

OPEN ZONDAG 21 MAART

VOORJAARS ACTIES:
tot 15 % EXTRA KORTING

op terras overkappingen, zonwering en rolluiken.

www.elwikra.nl
Tel.: 0314624711/ mobiel: 0620364752
Altijd even bellen dan zijn we er voor u.

Overkappingen
Carports
Rolluiken
Zonweringen
Markiezen
Buitenleven



Het bijwonen van de jaarvergadering
biedt de leden een uitstekende mo-ge-
lijkheid voor het leveren van opbou-
wende kritiek en het aandragen van
goede idee-en. Een geschikte bron
daarvoor biedt het in februari jl. aan-
gereikte Beleidsplan 2010. 

Het bestuur ziet mondelinge of schrif-
telijke reacties op het stuk met belang-
stelling tegemoet. 

MUZIEK
Het terugblikken en vooruitzien
wordt afgerond met een muzikaal op-
treden van het "Steirische Harmonika
Duo" Annie en Marie. 

Zij brengen een afwisselend program-
ma met muziek van vroeger en nu uit
Oostenrijk en Nederland en af en toe
een sprankelende voordracht. Leden
en andere belangstellenden zijn de
19de maart van harte welkom!

Terugblikken en vooruitzien! 

Jaarvergadering 
waar muziek in zit
Vorden - Vrijdag 19 maart zal om
14.00 uur in het Dorpscentrum
(zaal 't Stampertje) de jaarvergade-
ring plaatsvinden van de ANBO-af-
deling Vorden. Het bestuur zal dan
onder andere het organisatorisch
en financieel jaarverslag 2009 en
de begroting 2010 bespreken.

Op zaterdagavond 20 maart zal de
band ZIEZOO een optreden verzorgen
bij Café Uenk. De entree is geheel gra-
tis.De bandleden van ZIEZOO, bestaan-
de uit Rita Oldenhave (zang), Ruud

Janssen (zang en gitaar) en Peter Hoe-
bink (DJ en geluid), zorgen voor een ge-
zellige feestavond. 

Alle bekende Nederlandse nummers
komen langs op deze avond, van An-
dré Hazes tot en met Frans Bauer. Dus
gegarandeerd meezingen tot laat in
de avond in café Uenk.

Ziezoo bij café Uenk
Vorden - Na de koude wintermaan-
den is het tijd voor wat warme
gezelligheid bij café Uenk.

De 17 jarige Frank maakte vorig jaar
voor het eerst kennis met het specta-
culaire ‘snowboarden’. Dat beviel hem
zo goed dat hij eind februari wederom
met familie naar de Oostenrijkse
bergen trok om daar als een soort
Nicolien Sauerbreij door de sneeuw te
schuiven. ‘Pa en ma gingen niet mee,
die houden niet van wintersport, die
zijn veel te bang dat ze de benen bre-
ken’, zo zegt Frank Hiddink lachend.
De familie (ooms, tante, neven) wilden
vier dagen in de sneeuw genieten.
Frank: ‘Voor mij was het de eerste dag
al afgelopen. Ik knalde tegen een paal-
tje, dat deed wel wat pijn. Ik dacht wel
gelijk dat ik zondag niet zou kunnen
voetballen.
Toch voor de zekerheid even naar de
dokter om foto’s te laten maken.
Diagnose: breuk in het kuitbeen. Dat
betekent dat ik de rest van het seizoen
niet meer op het voetbalveld in actie

kom. Heel erg jammer, trouwens ik
kreeg gelijk een bemoedigend sms- je
van mijn trainer die liet weten dat hij
het hartstikke vervelend voor mij vond
en adviseerde mij : denk eerst aan de
gezondheid, daarna de studie en denk
dan pas weer aan voetbal’, zo zegt
Frank. Trainer Theo Hulshof zal trou-
wens opkijken wanneer hij nu leest
dat zijn pupil volgend jaar opnieuw
gaat snowboarden! ‘‘Ondanks deze
breuk, ik heb de smaak helemaal te
pakken’, zo zegt Frank.
Hij gaat trouwens gewoon naar school
(Baudartius college 5e jaars Havo). ‘Het
been zo veel mogelijk hoog houden en
dan gaat het best’. Vorige week dins-
dag was het opnieuw schrikken in hui-
ze Hiddink. Frank: ‘Ik wilde op mijn
kamer een stekker in het stopcontact
doen. Plotseling viel ik, verzwikte
mijn enkel en voelde ik pijn bij de
‘breuklijn’. Samen met mijn moeder

naar het ziekenhuis. Gelukkig geen
nadelige gevolgen, op de foto zag alles
er prima uit’, zo zegt Frank. Vorige
week zondag zag hij Vorden thuis met
0-3 van Sportclub Lochem verliezen.
‘Ik baalde wel. Of ze mij gemist heb-
ben ? Ik hoorde de leider en mensen
langs de kant wel zo iets roepen, maar
ik wil er verder niet over oordelen’, zo
zegt hij met een ‘big smile ‘!

Frank Hiddink maakte aan het eind
van het vorig seizoen op 16 jarige leef-
tijd zijn debuut in het eerste elftal van
Vorden. Dat gebeurde twintig minu-
ten voor tijd in de met 5-1 gewonnen
uitwedstrijd tegen Vosseveld. Hij
scoorde niet, daarvoor was de tijd te-
kort. Zijn eerste goal voor Vorden staat
hem nog helder voor de geest. ‘Dat
was tijdens de wedstrijd tegen Warns-
veldse Boys. Er werd een lange bal op
Hugo van Ditshuizen gespeeld, die
schoot vervolgens tegen de keeper,
waarna ik de terugspringende bal
rechts kon inschieten. Iedereen jubel-
de. We wonnen deze wedstrijd met 1-0
en bleven daardoor in de vierde klas.
Zulke dingen vergeet je natuurlijk
niet’, zo zegt Frank Hiddink. De teller
zal dit seizoen helaas voor hem op elf
doelpunten blijven staan!
Pa Eddy Hiddink ziet met trots dat
zoonlief als spits in zijn voetbalsporen
is getreden. Ook Eddy was een veelsco-
rende spits in een team waarin ook de
‘legendarische’ Geert Heersink speel-
de. Eddy Hiddink speelde zeven jaar in
het eerste elftal van Vorden en stopte
al op 25 jarige leeftijd. De lol was er
ineens af! Over zijn zoon zegt Eddy:
‘Frank is een completere spits, heeft
een goede inzet, is snel, loopt zich
altijd vrij en scoort veelvuldig’. Frank
zegt niets, maar luistert glunderend
naar de woorden van zijn vader. Wil-
liam van der veen, voorzitter van
‘Vorden’ liet zich onlangs ontvallen
dat het bestuur soms ‘bang’ is dat er
zich in de nabije toekomst wel eens
een ‘hoofdklasser’ voor de talentvolle
spits zou kunnen melden. 
Frank bij het horen van deze woorden:
‘Als zich de kans voordoet zeer zeker.
Ik wil zo hoog mogelijk voetballen.
Het moet dan wel een club zijn die bij
mij past, want ik heb het bij Vorden
goed naar de zin’. Overigens heeft
Frank Hiddink op zeer jeugdige leef-
tijd al aan het ‘grotere werk’ geroken.
In de periode vanaf zijn 9e tot zijn 12e
jaar heeft hij onder meer trainingen
gevolgd bij Vitesse, De Graafschap en
de KNVB regio Oost. En dat smaakt na-
tuurlijk naar meer! Voorlopig is het
nog even bij pa en ma thuis, met het
been omhoog, ‘afzien’. 
Op TV genieten van het jeugdige Ajax-
talent Christian Eriksen. Alvast op
voorhand genieten van het aanstaand
kampioenschap van Ajax (‘blijven
dromen Frank’!) en ziet hij Spanje
deze zomer wereldkampioen worden.

Kuitbeenbreuk voetballer 'Vorden '

Topscorer Frank Hiddink 
wordt node gemist

Vorden. Het is en blijft voor elke voetbaltrainer een nachtmerrie wanneer
een speler op wintersportvakantie gaat. ‘Als ze de benen maar heel hou-
den’! Vorden-trainer Theo Hulshof kan er over meepraten. Net aan de
vooravond van de eerste wedstrijd na de winterstop bereikte hem het
bericht dat hij zijn spits en topscorer Frank Hiddink voor de rest van het
seizoen moet missen!

"The Voices", een heel bijzonder uit 8
vrouwen bestaand koor uit Groenlo
zullen een concert geven, waarin
tevens plaats is voor voordrachten. 

Ze zijn al meer dan 20 jaar bij elkaar
en kennen elkaar van de Muziek-
school. 
Het belooft een bijzondere middag
te worden, dus: De soos nodigt alle
senioren uit Wichmond, Vierakker
en omstreken uit voor deze altijd
weer gezellige soosmiddag. 
Zoals altijd in het Ludgerusgebouw.

Wichmond/vierakker

Seniorensoos
Wichmond/vierakker - Woensdag-
middag 31 maart is er weer senio-
rensoos en is er een optreden van
the Voices.

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat. Na de dienst is er koffie en thee.

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Ds. G.J. Bos uit Laag Soe-
ren is zondag 21 maart voorganger
in de kerkdienst van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo.

Nu Arjan Mombarg zijn schaatsen heeft ingeruild voor een
mega koeienstal staat er een nieuwe generatie vordense
schaatsers aan de start. Het officiële schaatsseizoen werd
zaterdag 13 maart afgesloten met het Stedentoernooi, een
wedstrijd van alle verenigingen die in Deventer trainen.
Bart Kuitert kwam namens STG Lochem aan de start bij de
pupillen op de 500 meter.  Dat het met de vorm van Kuitert
goed zit, liet Bart de afgelopen weken al  blijken met per-
soonlijke records op de 100-de 500-,de 1000-en de 1500 me-
ter. Bart was dan ook favoriet voor goud bij de pupillen en
maakte deze verwachting meer dan waar:  46.22 sec.  Met
groot verschil behaalde hij goud op de 500 meter.
Bij de estafetteploeg kwamen nog twee Vordenaren op het
ijs: Thijs Govers en Jorn Kuitert. Thijs, een van de snelste pu-
pillen B van Nederland,  was voor Lochem de startschaatser
en Jorn kwam als vijfde schaatser op het ijs. De estafette-
ploeg werd keurig derde en eiste e het brons op. Voor de
koppelkoers stond nog een Vordenaar ingeschreven: Tom
Olthof. Hij reed samen met Martin Mensink uit Gelselaar
dit moeilijke onderdeel van het Stedentoernooi. Tom en

Martin werden uiteindelijk vierde. Op zaterdagavond was
er een wedstrijd van de Noord-Oost competitie van de KNSB
over 500- en 1000m in Enschede. Sander Meijerink , B juni-
or, en Jorn Kuitert , C junior, waren door de KNSB hiervoor
uitgenodigd. Zowel Sander als Jorn lieten zien wat ze nu al
in hun mars hebben. In de wedstrijd tussen  de 32 beste ju-
nioren van de gewesten Friesland, Groningen,Drenthe,
Overijssel en Gelderland vielen de Vordenaren op. Jorn Kui-
tert beet de spits af op ijsbaan Twente rond de klok van vijf
uur,met een pr op de 500 meter van 42.39. Op de 1000 me-
ter verraste Jorn met een knallende 1000 meter tijd alles en
iedereen: 1.24.23, goed voor een top tien notering.  Jorn's
nieuwe gewestelijke trainer van de KNSB Oost, Anton Sigger
uit Borculo, was meer dan tevreden met de prestatie van
zijn nieuwe Junior. Rond 19.30 uur was het de beurt aan de
Junioren B. Sander Meijerink, een sprinter in wording, raas-
de op een van zijn favoriete afstanden, de 500 meter naar
een toptijd: 38.70. Op de 1000 meter reed Sander, lid van het
gewest Gelderland, 1.18.63, goed voor een mooie 4e plaats
in het eindklassement. Sander schaatst volgend weekend in
Hoorn de NK afstanden op de 500- en 1000 meter. Jorn rijdt
dinsdag 16 maart in Heerenveen nog een wedstrijd… En
dan vakantie… alhoewel… Op 27 maart staan er nog record-
races op het programma in Enschede.  Begin mei , begin-
nen de trainingen voor het nieuwe seizoen!

Bart Kuitert grijpt Goud in Deventer
Vorden - Een aanwijsbare reden waarom er in Vorden
zoveel schaatstalent is moet nog onderzocht worden,
maar het is wel een feit dat het dorp Vorden steeds be-
kender wordt binnen de KNSB.

Uit elk programmanummer moeten
weer twee zwemmers zorgen voor zo
weinig mogelijk seconden zodat we
onze plaats in de middelste regionen
kunnen vasthouden. Het gaat lekker.
De jongste zwemmers doen hun bei-
de slagen prima, goede pr's en plaat-
sen bij eerste drie zodat we ook ten
opzichte van de andere clubs goed in
de race blijven. Ook bij de oudere
leeftijdsgroepen die op drie of vier
slagen hun punten laag moeten hou-
den zijn de tijden naar verwachting
of zelfs sneller. 
Plaatsen bij de eerste drie zijn er voor
Kim Nijland, Torben Lammerdink,
Thomas Luchies, Marlieke Scholten,

Luuk Nijland, Niels Tjoonk, Berjan
Ebbekink, Carmen Seesing, Lotte Ei-
sing, Milou Tjoonk, Alissa Onstenk,
Taco Braakhekke, Britt Zweverink,
Bernice Jager, Daan Nijland, Merel
Wilgenhof, en de meisjes estafette 4x
100 wissel wordt eerste met Judith
Wentink, Manon Kolkman, Marlieke
Scholten en Bernice Jager. Nick Bon-
gers, Sander Wissink, Jamie Stege-
man, Marieke ten Have, Sjoerd Teu-
nissen, Manon kolkman en Irjan
Brummelman zwemmen een mooie
pr tijd. Intussen zijn de punten offici-
eus geteld en staan we op de zestien-
de plek van de achtentwintig deelne-
mende clubs. Uiteraard moet dit nog
gecontroleerd worden maar het lijkt
erop dat we voor volgend seizoen
weer goed mee kunnen gaan zwem-
men op dit landelijke C niveau. 
Kijk voor meer uitslagen en infor-
matie op www.berkelduikers.nl

Laatste fase E-on landelijk C competitie 

Berkelduikers
Lochem - Met goede zin en goede
moed gaat het dit keer met de bus
naar Borger om het vierde en laat-
ste deel van deze landelijke com-
petitie te zwemmen.

Vorden - Zaterdagmiddag 20 maart
wordt er in de Herberg aan de Dorps-
straat in Vorden een darttoernooi om
het open kampioenschap van Vorden
gehouden. Een toernooi voor bedrij-
ven, verenigingen, buurten e.d. 

Elk team dient uit vier spelers (sters) te
bestaan. Inschrijving is nog t/m vrij-
dag 19 maart mogelijk bij Harry Ooste-
rink, tel. 553611 of Gerrie Steenbreker,
tel. 553261. De wedstrijden beginnen
zaterdag om 12.30 uur.

Open dartkampioenschap



Hoewel Reinier momenteel in Warns-
veld woont is hij natuurlijk een be-
kende binnen VTP hetgeen de com-
municatie ten goede zal komen, om-
dat hij alle ins en outs van de club
door en door kent. 

Nieuw is ook dat het straks mogelijk
zal zijn op woensdagmiddag en don-
derdagmiddag les te hebben, wat met
name voor de jeugd belangrijke uit-
breiding betekent. Bij VTP zal er dan
dus elke dag tennisles zijn! 

Inschrijvingen zijn vanaf nu mogelijk
bij Marieke van Loo, telefoon 0575-
551547. De jeugd kan ook kennisma-
ken met de tennissport door middel
van een paar proeflessen. Voorlopig
wordt gedacht aan woensdag 24 en 31
maart als datum voor de proeflessen.

Heeft u interesse in zo'n jeugdproef-
lessessie neemt u dan gerust contact
op met Marieke van Loo.

VTP start met zomertennislessen
Vorden - Tennisclub VTP start be-
gin april a.s. weer met de zomerles-
sen. Ditmaal wordt begonnen met
een uitgebreid arsenaal aan tenni-
sles mogelijkheden o.a. doordat
naast Joey van Haasteren nu ook
les wordt gegeven door Reinier Mo-
lendijk.

De tennisleraren Reinier Molendijk en Joey van Haasteren

Op donderdag 4 maart en vrijdag 5 maart von-
den de poulewedstrijden plaats. Er zijn 10 ploe-
gen doorgegaan naar de volgende ronde. Deze
vond plaats op vrijdag 12 maart. Na een spor-
tieve en blessurevrije strijd, gingen er 4 ploe-
gen door naar de kruisfinale. Delden ging sa-
men met de Hackforterweg de strijd aan om de
3e en 4e plaats. 

Na 2 gewonnen sets bleek Delden te sterk te
zijn voor de Hackforterweg. Hierdoor eindigde
Delden op de 3e plaats en de Hackforterweg op
de 4e plaats. De Wogt 2 en de Kempe 1 maak-
ten er een spannende finale van waarin uitein-
delijk de Wogt 2 met de titel aan de haal ging.

Wichmond, Vierakker en Delden

Stratenvolleybaltoernooi

Wichmond  - Ook dit jaar is er weer het stratenvolleybaltoernooi
georganiseerd. Het vond dit jaar plaats voor de 24e keer.

DASH HEREN 1 STELT TELEUR
Afgelopen zaterdag 13 maart is Dash he-
ren 1 op bezoek geweest bij Bovo in Aal-
ten. Op papier had Dash, met een vierde
positie in de tussenstand, de beste kan-
sen op winst in deze partij. In de eerste
set bleek dat Dash veel moeite had om
wedstrijdritme te pakken. De pass liet
het in behoorlijke mate afweten, waar-
door het van gevarieerd aanvallen niet
kwam. Bovo speelde daarentegen erg
stabiel en wist hierdoor de set binnen te
halen met een stand van 25-15. Dash
probeerde zich te herpakken in de twee-
de set. Lange tijd bleven de heren elkaar
volgen in de puntenverdeling. Na een
strijd om de laatste punten moest Bovo
opnieuw voor worden gelaten door de
heren van Dash. De tweede set werd uit-
eindelijk 25-23 voor de thuisploeg. In zo-
wel de derde als vierde set speelde Dash
zonder enthousiasme en beleving. De
mannen kregen het negatieve niet ge-
draaid in positief en van vuur in het spel
was geen sprake. Het spel bleef onnauw-
keurig en de normale aanvalkracht
kwam niet uit de verf. Zonder veel ver-
zet mocht Bovo de punten incasseren
met setstanden van 25-16 en 25-19. De
tijd van herstel is voor Dash relatief kort.
Aanstaande vrijdagavond staat de wed-
strijd tegen de nummer 2 op het pro-
gramma. Dit duel tegen KSV uit Vragen-
der zal bepalen of er aansluiting behou-
den blijft bij de top van de competitie.

DASH D1 NET NIET GOED GENOEG
Vorden - Afgelopen zaterdag speelden
de dames van Dash 1 thuis tegen Ener-
go Flip Schoonmaak uit Beers. De da-
mes van Dash (gesponsord door Visser
mode) begonnen de eerste set een beet-
je tam. Aan het net konden de dames
van Dash er niet doorheen komen.
Energo had een sterk blok, waardoor
het aan de kant van Dash niet echt
draaide. De eerste set werd gewonnen
door Energo met een stand van 25-17.
De tweede set begon Dash vol goede
moed. Er werd weer vechtlust getoond
en er was een goede communicatie tus-
sen de speelsters. Na een aantal goede
service series op rij, kwam Dash op een
voorsprong van 5 punten. Dash won de-
ze set dan ook met 25-22. In de derde lie-
ten de dames van Dash weer zien dat ze
goed kunnen volleyballen. Weer kwa-
men ze op een voorsprong en behielden
die ook. Aan het einde van de set werd
het nog even spannend door een aantal
kleine foutjes van Dash. Maar ze wisten
toch aan het langste eind te trekken 25-
21. De vierde set begon Dash niet sterk;
fouten ontstonden door een slechte
communicatie. Ook werden er ballen
gepakt die uit waren en aan het net
kwamen de aanvalsters er weer moei-
lijk door. Deze set wist Energo te win-
nen met 25-16. De vijfde set begon Ener-
go erg sterk en de dames van Dash ble-
ven fouten maken. Ze kwam op een ach-
terstand van 4 punten. Dit wisten de da-
mes helaas niet goed te maken en verlo-
ren deze set met 10-15. Dash verliest dus
met 3-2 van de nummer 2. Gezien de
onderlinge posities van Dash en Energo
is dit een keurig resultaat te noemen.
Gezien de wedstrijd, leeft er bij het
team toch ook het gevoel dat er meer
punten in hadden gezeten. Zaterdag 20
maart spelen de dames van Dash tegen
Peelpush uit Meijel, de nummer 1. Om
17.30 bent u van harte welkom. Wellicht
helpt uw aanmoediging om Dash extra
punten te laten scoren! 

UITSLAGEN WEEK 10
Za 13 maart 
Dash DS 1 - Energo/Fli... DS 1 2-3
D.V.O. HS 4 - Dash HS 3 0-4
Wevoc DS 2 - Dash DS 2 3-1
Dash HS 2 - Longa'59 HS 4 4-0
Dash DS 3 - Longa'59 DS 5 3-1
Longa'59 MC 1 - Dash MC 1 3-1
Givo'92 DS 3 - Dash DS 6 3-1
GUV GREVEN... HS 3 - Dash HS 1 4-0
Dash DS 5 - Avanti DS 5 3-1
Dash DS 4 - KSV DS 2 3-2
Dash MB 2 - SV Loil MB 2 4-0
Dash MC 2 - Avanti MC 3 4-0
Halley MB 3 - Dash MB 3 4-0

PROGRAMMA WEEK 11
Vr 19-3-2010 
19:00 Tornado Laren DS 4 - Dash DS 6
21:00 KSV HS 1 - Dash HS 1

Za 20-3-2010 
09:00 Langhenkel MB 5 - Dash MB 3
11:30 Dash MC 2 - Victoria MC 1
13:00 Dash MC 1 - Favorita MC 1

D a s h 13:00 Dash DS 4 - Langhenkel DS 5
14:30 KSV MB 1 - Dash MB 1
15:00 Dash DS 2 - Volga DS 1
15:00 Dash DS 3 - Revoc DS 1
15:15 Volga DS 4 - Dash DS 5
16:00 Revoc HS 1 - Dash HS 2
16:00 Dyn. Neede MB 2 - Dash MB 2
16:30 Avanti HS 2 - Dash HS 3
17:30 Dash DS 1 - Summa Peelp. DS 2

RATTI 1 - DEN DAM 1 (DAMES)
Op de Kranenburg kenden de dames
van Ratti een zeer voortvarende start
v.d. wedstrijd. Bij het eerste balcontact
slalomde Kim Heuvelink door de ach-
terhoede van Den Dam. Oog in oog
kwam ze te staan met de keepster. Ze
hiel haar hoofd koel en koos een hoek-
je. 1-0. Den Dam was overrompeld
door dit geweld en kwam hierna maar
moeilijk in de wedstrijd. Na een kwar-
tier spelen werd Marieke Tuinman on-
deruit gehaald net buiten de zestien.
Een terechte vrije trap was het gevolg
en deze werd subliem verzilverd door
Kim Heuvelink. 2-0. 

DEO EFFICIËNTER DAN RATTI
Op een erbarmelijk veld werd onder
gure omstandigheden de inhaalwed-
strijd uit tegen DEO gespeeld. Goed
voetbal leek met deze ingrediënten
bijna onmogelijk en niets was dan ook
minder waar. De ploeg van Eric Gijs-
berts werd voorafgaand aan de wed-
strijd nog even op scherp gezet door
de trainer. De Kranenburgers leken
zich goed te beseffen dat er uit een an-
der vaatje getapt moest worden dan in
de voorgaande weken want de ploeg
was in de eerste helft zeker niet min-
der dan het toch veel hoger geklasseer-
de DEO. Met een beetje meer scherpte
voorin hadden de Rattianen zelfs met
een op dat moment verdiende voor-
sprong kunnen gaan rusten. Echter
werden de kansen niet afgemaakt en
zodoende stond er naar 45 minuten
nog steeds een 0-0 tussenstand op het
scorebord.

In de tweede helft kwam Ratti met de
beste bedoelingen de kleedkamer uit.
Echter werd na ongeveer een uur spe-
len in een kwartier tijd de score van 0-
0 tot 4-0 opgevoerd door de aanvallers
van DEO. Onbegrijpelijk hoe de wed-
strijd in 15 minuten compleet weg
werd gegeven. In de laatste minuten
van de wedstrijd kon Niek Nijenhuis
de eer voor Ratti nog redden door be-
heerst de 4-1 binnen te schuiven. Uit-
eindelijk een wat geflateerde maar
verdiende overwinning voor DEO.
Voor Ratti de zaak dat men leert van
deze wedstrijd en de volgende keer de
volle 90 minuten bij de les is. Anders
wordt het nog een heel lang seizoen. 

Volgende week thuis tegen Noordijk
om eindelijk weer eens de 3 punten te
pakken.

UITSLAGEN
13 maart
14:30 Ratti B1GD - VIOS B. B2: 0-1
10:00 Ratti D1G - Pax D3: 2-0
11:00 Ratti E1G - Oeken E1G: 3-1
10:00 Ratti 2 (zon) - Pax 7: 1-3
10:00 Ratti 3 (zon) - Ruurlo 5 (zon): 2-1
12:30 Ratti DA1 - Den Dam DA1: 3-0

UIT:
13 maart
14:30 SKVW 4 (zat) - Ratti 5 (zat): 2-0
13:30 DEO C1GD - Ratti C1GD: 4-1
10:15 Pax E6 - Ratti E2G: 4-3
08:45 Zelos F3 - Ratti F1G: 1-2
14:00 DEO 1 (zon) - Ratti 1 (zon): 4-1

14 maart
09:30 Ruurlo 6 (zon) - Ratti 4 (zon): 3-2

PROGRAMMA
THUIS
20 maart
14:30 Ratti 5 (zat) - EGVV 3 (zat)
10:00 Ratti D1G - Brummen D2
11:00 Ratti E1G - SBC '05 E1
14:00 Ratti 1 - Noordijk 1
10:00 Ratti 4 - FC Eibergen 7
12:30 Ratti DA1 - VIOS B. DA2

UIT
20 maart
12:30 Doetinchem C3 - Ratti C1GD
09:00 Spcl. Brummen E8G - Ratti E2G
09:00 Dierense Boys F1 - Ratti F1G
10:30 Wolfersveen 2 - Ratti 2
09:30 Keijenburgse Boys 6 - Ratti 3

R a t t i

WINTERSWIJK - VORDEN 3-1
Vorden was zondag niet opgewassen
tegen rode lantaarndrager Winters-
wijk. Het spel van beide kanten was
bar en boos en het aankijken nauwe-
lijks waard. Aan alle drie doelpunten
gingen persoonlijke fouten vooraf.
Vorden miste 4 basisspelers, naast
Frank Hiddink en Rene Neyenhuis wa-
ren ook Stefan Eggink en Rob Enze-
rink wegens blessures afwezig. Halver-
wege de wedstrijd vielen ook Joris
Platteeuw en Niels Siemerink uit.
Niet minder dan vijf jeugdspelers
maakten hun opwachting en moest
de 16-jarige Roy Bohmer de plaats van
routinier Rob Enzerink innemen.

De wedstrijd was als het weer en een
ieder herinnert zich nog het druileri-
ge weer van zondag, dat werd afgewis-
seld met flinke plensbuien. Beide
teams hadden bijzonder veel last van
het slechte en hobbelige veld, want
met de balcontrole was het niet best
gesteld. Vorden begon iets beter aan
de wedstrijd dan Winterswijk, maar

de Vordense verdediging werkte col-
lectief mee aan de openingstreffer
van Winterswijk. 
Enkele minuten later lag nummer
twee er al in, maar gelukkig voor Vor-
den werd dit doelpunt afgekeurd.
Qua techniek en voetballend vermo-
gen kunnen de jeugdspelers het ni-
veau van de klasse zeker aan, maar fy-
siek hadden ze het moeilijk. Juist
door op techniek de opponent af te
troeven werd Bart Stokman ingepast,
die als een stoomtrein op de doelman
afraasde en eerder bij de bal was,
waardoor hij Niels Siemerink eenvou-
dig kon laten scoren. Vorden kwam
een aantal keren oog in oog met de
doelman te staan, maar het faalde in
de afwerking.

Winterswijk was in de tweede helft de
meest gelukkige, want het drukte
twee keer af door balverlies aan Vor-
den kant. Jeugdspeler Schroer had in
de slotfase nog een goede mogelijk-
heid om de stand een iets beter aan-
zien te geven, maar hij zag zijn kopbal
uit het doel gewerkt.
Een wedstrijd om snel te vergeten.

V V  Vo r d e n

Een ander uitstapje vindt al plaats
op 23 maart. Dan wordt een be-
zoek gebracht aan Enschede, de
wijk Roombeek na de vuurwerk-
ramp en het museum Twentse
Welle. 

Wilt u meer info over het program-
ma van Vrouwen van Nu Vorden,
belt of mailt u dan met het secre-
tariaat: mevrouw H. Wichers - den
Hoed tel. 0575-552307, 
hanny.wichers@online.nl

Vrouwen
van Nu 
naar disco!
Vorden - Op 10 april gaan de
Vrouwen van Nu uit Vorden
naar Dieka van de Kruusweg in
Markelo, waar ze een rond-
leiding krijgen in dat uitgaan-
scentrum.

Van diverse soorten papier tot kralen,
snuisterijen tot stickers, snijmessen
tot verf, etc. etc. De hobbywinkel is
tijdens de openingstijden van de
Top1Toys gewoon geopend. Op vrijdag
is Suzan zelf altijd aanwezig om u te
helpen en adviseren, maar op andere
dagen kunt u ook altijd terecht. De

workshops in het voorjaar 2010 zijn
weer met geheel nieuwe materialen. 
Zo worden er onder andere magic
dots gebruikt. Dit is een nieuwe tech-
niek van Nellie Snellen. Maar ook zal
de floral punch gebruikt worden en
diverse materialen van Leane creatief
komen aan bod. De workshops zijn al-

tijd op donderdag avond. Voor koffie
of thee met wat lekkers wordt ge-
zorgd. Op deze avond krijgt u ook nog
eens 10 % korting op uw hobby aanko-
pen. Bent u geïnteresseerd of gewoon
nieuwsgierig kom dan gerust eens
langs aan de Dorpsstraat 15, want
hier liggen al diverse voorbeelden
klaar. Ook kan men informatie vra-
gen over de diverse andere mogelijk-
heden zoals bijv. workshop op locatie.
Zie verder onze advertentie verder op
in dit contact.

Nieuwe voorjaarsworkshop Suus hobbyshop
Vorden - Zoals inmiddels velen weten vinden er diverse avonden in het
jaar workshops plaats in de hobbywinkel bij Top 1 Toys Sueters.  Achter-
in de speelgoedwinkel is nog een mooie, ruime hobbywinkel waar aller-
lei hobbymaterialen te koop zijn.
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Op de buitengewone raadsvergade-
ring werd van twaalf raadsleden af-
scheid genomen. Burgemeester Aalde-
rink had voor ieder raadslid een per-
soonlijk woord. Alle vertrekkende
raadsleden kregen een boeket bloe-
men en een zeefdruk aangeboden als
aandenken aan de raadsperiode 2005-
2010. 
Van de volgende raadsleden werd af-
scheid genomen: Herman Gosselink,

Albert van der Velde, Anton Huinre en
Anouk Bergsma, allen CDA. Ria Baak-
man, José la Croix, Peter Hoogland en
Joop Rutten, allen PvdA. Piet Noordijk,
Sjoerd Roorda en Gerrit te Veldhuis, al-
len VVD en Anneke Hacquebard D66. 

Op donderdag 11 maart werd de nieu-
we raad geïnstalleerd door burgemees-
ter Aalderink. De nieuwe gemeente-
raad wordt gevormd door 25 raadsle-

den. Deze zijn: André Baars, Paul See-
sing, Arno Spekschoor, Anny Stapel-
broek, Dirk Jan Huntelaar, Henk On-
stenk, Jannie Rexwinkel en Marti Heb-
bink, allen CDA, Dorien Mulderije,
Marja Hartman, Bennie Wisselink,
Bert Brandenbarg, Josefien Steffens,
Gerard van der Bend, Rita Lubbers en
Thea Lusink, allen VVD. Antoon Pep-
pelman, Peter Glasbergen, Johanna
Bergervoet en Jan Beverdam, allen
PvdA. Max Noordhoek en Herman van
Rooijen, Groen Links. Gaston Wouters
en Johanna Prick, D66 en Evert Blaa-
uw van Gemeentebelangen Bronck-
horst.

Afscheid raadsleden

Nieuwe gemeenteraad Bronckhorst geïnstalleerd

Hengelo - In de raadszaal van de gemeente Bronckhorst werd afgelopen
woensdag 10 maart afscheid genomen van de oude gemeenteraad. Een
dag later werd de nieuwe raad officieel door burgemeester Aalderink
geïnstalleerd.

Afscheid raadsleden.

Nieuwe raad.



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 11 van
15 maart 2010 

t/m 21 maart 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN
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Keuken voor het spuiten Keuken na het spuiten

Voor bedrijven en particulieren

Interieurspuiterij Donderwinkel
Gildenweg 5, 7021 BS  Zelhem
Tel. 0314 - 62 59 17   Fax 0314 - 62 59 74
E-mail: Donderwinkel29@kpnplanet.nl

Kleur
Opnieuw

Uw keuken
Voor het opnieuw spuiten, in elke gewenste kleur van uw 

keuken - deuren - kasten - ledikanten - tafels - stoelen - radiatoren - vensters enz.
Mail een foto naar Donderwinkel29@kpnplanet.nl of kom gewoon even aan.

Dagelijks geopend, voor een geheel vrijblijvende prijsopgave.profess ionele  voeding voor  d ieren

Hoe houdt u uw 
pony in goede conditie?
Voorkom een te vette of te magere pony; 

voer naast het ruwvoer Alfamix ponymuesli,

1111,,5500/15kg. Garvo Basisbrok v.a.      77,,2255/20kg.

Fabrieksverkoop van Garvo hobbyvoeders 
op zaterdagochtend in Achter-Drempt, of koop
bij Garvo dealers in de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

T R A I N I N G

Spalstraat 3 • Hengelo (G)
Zaterdag 20 maart

in de discotheek

DJ Martijn

Zondag 21 maart - live-muziek

The Heinoos
(akoestisch)

Aanvang: 16.00 uur. Toegang gratis

De laatste woensdag van maart
is er GEEN live muziek

Vrijdag 2 april live-muziek:  Fuell

Geef eens een tekening kado! 
Mail of  stuur een scherpe (pas)foto naar: 

Jeannette Vreedeveld 
Th. a Kempisstraat 37 

7412 EK Deventer 
j.vreedeveld@hotmail.com

vraag naar de mogelijkheden!

www.kwalitex.nl
Showroom:

Arendsenweg 3D Zelhem
Tel. 0314 620528

(aan de doorgaande Stikkenweg)

AluminiumVeranda’s

fSchui bare Veranda’s

g a o w n
Vol l s V u wa den

Z e
Veranda onw ringen

u iu Se
Al min m r res

Houten Veranda’s

T rr sverwarmers
e a

Bal onb lazi g
k eg n

Zaterdag 20 mrt.

g
Zonda 21 mrt.

I
OPEN HU S

van

10.00 - 17.0 uur0

K
Serres en Terrasoverkappingen

walitex
  Tevens zijn 
       wij op 
  2e paasdag 
 geopend van 
11.00 tot 17.00 



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.

• 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 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

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, 16 maart 2010

Op 10 maart jl. namen we afscheid
van de oude gemeenteraad. Dit was
een bijzondere avond, mede omdat
de raadsleden besloten de stem-
men van stembureau De Garve in
Wichmond opnieuw te tellen. De re-
den hiervoor was het vermoeden
dat een groot aantal voorkeurs-
stemmen op dit stembureau op het
proces-verbaal met de uitslag wa-
ren bijgeschreven bij de verkeerde
persoon. Het opnieuw tellen had als
gevolg dat de nieuwe fractie van de
PvdA met één persoon wijzigde.

Verschillende raadsleden die af-
scheid namen hielden een toe-
spraak en gaven hierin aan dat zij
hun werk voor de Bronckhorster
raad met heel veel plezier hebben
gedaan. Op 11 maart stond vervol-
gens de installatie van de nieuwe
raad op het programma. Dit was een
feestelijke bijeenkomst. De 25
Bronckhorster raadsleden voor de
komende periode zijn:

CDA
1. De heer A.A.J. Baars

uit Olburgen
2. De heer P.H.M. Seesing

uit Keijenborg
3. Mevrouw J.T.M. Stapelbroek-

Loskamp uit Zelhem
4. Mevrouw J. Rexwinkel-van den

Berg uit Keijenborg
5. De heer A.A.L.M. Spekschoor

uit Vorden
6. De heer H. Onstenk

uit Steenderen
7. De heer D.J. Huntelaar

uit Hummelo
8. De heer M.W. Hebbink uit Halle

PvdA
9. De heer A.R. Peppelman uit Zel-

hem
10. Mevrouw J. Bergervoet-Smeitink

uit Zelhem
11. De heer P. Glasbergen

uit Hengelo (Gld)
12. De heer J. Beverdam

uit Laag-Keppel

VVD
13. Mevrouw D.J. Mulderije-Meulen-

broek uit Vorden

14. Mevrouw M.J. Hartman-Ooste-
rink uit Toldijk

15. De heer B. Wisselink uit Zelhem
16. De heer E. Brandenbarg

uit Vorden
17. Mevrouw J.I.M. Steffens

uit Keijenborg
18. De heer G.W. van der Bend

uit Zelhem
19. Mevrouw T.J. Lusink

uit Hengelo (Gld)
20. Mevrouw R.A.G. Lubbers-Buitink

uit Hengelo (Gld) 

GroenLinks
21. De heer M. Noordhoek

uit Laag-Keppel
22. De heer H.W.M. van Rooijen

uit Bronckhorst

D66
23. De heer G.J.U.P.M. Wouters

uit Zelhem
24. Mevrouw J.J.A.M. Prick

uit Vorden

Gemeentebelangen
Bronckhorst

25. De heer E.W. Blaauw uit Zelhem 

Mevrouw U.B.J. ter Braak van
GroenLinks en de heer M.N. Strijker
van de VVD zouden in eerste instan-
tie benoemd worden. Zij hebben hun
benoeming echter niet aanvaard.
Hiervoor in de plaats zijn respectie-
velijk de heer H.W.M. van Rooijen en
mevrouw T.J. Lusink in de raad ge-
komen.

Binnenkort vindt u uitgebreidere in-
formatie over uw nieuwe raadsleden
op deze gemeentepagina's.

Nieuwe raadsleden geïnstalleerd

Nestor Herman Gosselink is één van de

raadsleden die afscheid neemt

Om de opening van ons nieuwe ge-
meentehuis aan te kondigen is in
Bronckhorst huis-aan-huis en in om-
liggende plaatsen bij abonnees van
de Gelderlander een special met alle
informatie over de nieuwbouw ver-
schenen. In deze special stond ook
een quiz waarmee u een energiebox
kon winnen. Onder de inzenders met
de meeste correct beantwoorde vra-
gen verlootten wij 24 energieboxen.
De box bevat verschillende energie-
besparende producten zoals standby
killers, een Dynamo LED zaklamp en
een Douche Coach Alarm.

De winnaars zijn:
• C.A.E. Dickmann uit Arnhem
• M.V.M. Dickmann uit Arnhem
• W. Leenders uit Drempt

• L. Reimert uit Halle
• A. Jolink uit Hengelo
• D. Remmelink uit Hengelo
• G.W.A. Kroesen uit Hengelo
• H. Harbers uit Hengelo
• H. Pardijs uit Hengelo
• I. Lubbers uit Hengelo
• J. Leemreis uit Hengelo
• R. Elsman uit Hengelo
• T. Bijenhof uit Hengelo
• A.J. Pardijs uit Vorden
• B.J. Bouwhuis uit Vorden
• E.B. Lenselink-Weenk uit Vorden
• H. Peters uit Vorden
• H.J. Pardijs uit Vorden
• A. Janssen uit Zelhem
• Fam. Hengeveld uit Zelhem
• G.H. Wolsink uit Zelhem
Zij krijgen de energiebox binnenkort
thuisgestuurd.

Winnaars Energiequiz special nieuwe
gemeentehuis bekend

De gemeente houdt op 24 maart a.s.
een informatieavond voor de inwo-
ners van Steenderen over de
reconstructie van de Harmen
Addinkstraat. De bijeenkomst vindt
plaats bij het 'Anker' in Steenderen
en start om 19.30 uur. U kunt ont-
werptekeningen bekijken en vragen
stellen over de plannen.

Herinrichting 
De gemeente inspecteert met regel-
maat alle wegen. Tijdens een in-
spectie bleek dat de Harmen
Addinkstraat herstraat moet wor-
den. Het herstraten is voor de ge-
meente aanleiding om de gehele in-
richting van deze straat op de schop
te nemen, omdat de inrichting niet
meer past bij de eisen van deze tijd.
Zo zijn bijvoorbeeld de trottoirs
deels te smal. Daarnaast is het
groen in de straat aan vervanging
toe. De beplanting is namelijk sterk
verouderd en voldoet niet aan de ei-
sen van ons in 2008 vastgestelde
Groenstructuurplan. 

Afkoppelen afvoer regenwater
Door de steeds heftiger wordende
regenbuien staat er steeds vaker
water op straat. De herinrichting is
een uitgelezen kans om wat te doen
aan deze 'water-op-straat'-situatie
in de kern Steenderen. De gemeente
heeft dan ook besloten de afvoer van
regenwater af te koppelen van het
riool om zo deze overlast in de toe-
komst te verminderen. Voor het
regenwater wordt een zogenaamd
infiltratieriool aangelegd in de
Harmen Addinkstraat en in een

gedeelte van de Muldershof, H.W.
Raschstraat en de Prins Bernhard-
laan.

Kerkplein
In overleg met het kerkbestuur is
een plan gemaakt voor een renovatie
van het kerkplein. De verharding
voor de kerk wordt aangepast en op-
geknapt en de voetpaden worden
vervangen. De bestaande groenper-
ken worden gesnoeid en bijgeplant
en rond het gedenkteken komt sier-
beplanting met grind. 
Na de renovatie wordt het onder-
houd van het kerkplein overgedra-
gen aan het kerkbestuur.

De reacties uit de informatieavond
verwerken wij als het mogelijk is in
het ontwerp. Dit ontwerp wordt na
aanpassing ter inzage gelegd. De
uitvoering van de werkzaamheden
staan gepland voor komend najaar.

Informatieavond over reconstructie
Harmen Addinkstraat in Steenderen
op 24 maart In Bronckhorst werd vorig jaar

maar liefst ruim zes miljoen kilo
groente-, fruit- en tuinresten (GFT)
ingezameld, gemiddeld 168 kilo per
inwoner. U scheidt uw GFT niet voor
niets: het wordt omgezet in groene
energie en compost. Om u te be-
danken voor het scheiden van uw
GFT, organiseren de gemeente en
Berkel Milieu op zaterdag 10 april
weer een speciale Compostdag.

Tijdens de Compostdag kunt u op
één van de locaties in onze gemeen-
te maximaal vijf zakken met 20 liter
GFT-compost gratis ophalen. De
actie vindt plaats van 10.00 tot 14.00

uur. Meer informatie over onder an-
dere de afhaallocaties leest u in de
week voorafgaand aan de Compost-
dag op deze gemeentepagina's en
op www.berkelmilieu.nl en
www.afvalvrij.nl.

Reserveer alvast in uw agenda!

10 april: gratis compost ophalen



Het kan soms knap lastig zijn om iedere maand rond te komen. Zeker als u
een laag inkomen heeft en extra kosten moet maken. Bijvoorbeeld omdat
het lidmaatschap van de sportvereniging weer moet worden betaald of uw
kind voor school een computer nodig heeft. De gemeente kan dan uitkomst
bieden. Inwoners van Bronckhorst met een inkomen tot 120% van de
geldende bijstandsnorm en een laag vermogen (voor de bedragen zie onder
inkomens- en vermogenseis) kunnen in aanmerking komen voor: 

• Deelname aan maatschappelijke, culturele 
en sportactiviteiten € 120,- per gezinslid

• Schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar € 55,- per kind

• Computer voor kinderen in de brugklas € 750,- maximaal

• Langdurigheidstoeslag
gehuwd/samenwonend 21 tot 65 jaar € 520,- per jaar
alleenstaande ouder  21 tot 65 jaar € 468,- per jaar
alleenstaande (zonder medebewoner) 
21 tot 65 jaar € 364,- per jaar  
(voor mensen die medebewoner zijn gelden andere bedragen)

De langdurigheidstoeslag geldt voor mensen jonger dan 65 jaar, die de
afgelopen drie jaar een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm
en een laag vermogen hadden. 

• Collectieve aanvullende zorgverzekering
Op grond van de collectieve aanvullende zorgverzekering bestaat er 
zonder premieverhoging recht op extra vergoedingen van Menzis.

Inkomenseis
Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitke-
ring, alimentatie en heffingskorting. 

Voor 2010 gelden de volgende netto
norminkomens exclusief vakantie-
toeslag per maand:

Personen van 21 tot 65 jaar:
Gehuwd/samenwonend € 1.481,-
Alleenstaande ouder € 1.333,-
Alleenstaande (zonder medebewoner) € 1.037,-   
(voor personen jonger dan 21 jaar en voor personen 
die medebewoner zijn gelden andere bedragen)

Personen ouder dan 65 jaar:
Gehuwd/samenwonend, beiden ouder dan 65 jaar € 1.567,-
Alleenstaande ouder € 1.431,-
Alleenstaande € 1.139,-

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen minus schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn:
bank- en spaargelden (ook van kinderen), eigen woning, auto, boot, caravan,
aandelen, lijfrente. Het vermogen mag niet meer bedragen dan:

Gehuwd/samenwonend en alleenstaande ouder € 10.960,-
Alleenstaande € 5.480,-

Hoe aanvragen
Als u een uitkering van de gemeente ontvangt (WWB, WIJ, BBZ, IOAW, of
IOAZ) dan krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. 
Andere inwoners kunnen het aanvraagformulier:
• downloaden via www.bronckhorst.nl (te vinden onder Minima bijdrage)

en opsturen
• aanvragen met onderstaande antwoordcoupon 
• aanvragen bij de publieksbalie, via tel. (0575) 75 02 50.
DOEN!

Bewijsstukken
Als u van de gemeente geen uitkering ontvangt, dan dient u bewijsstukken
van uw inkomen (bijvoorbeeld loon-, uitkeringspecificatie) en vermogen
(bijvoorbeeld bankafschriften van betaal- en spaarrekening) van de laatste
drie maanden bij te voegen.

Meer informatie?
Voor meer informatie over ons
minimabeleid kunt u ons bellen 
of een afspraak maken, via tel.
(0575) 75 02 50. 

U kunt ook onze website
www.bronckhorst.nl raadplegen. 

Minimaregeling Bronckhorst 2010

Antwoordcoupon Minimaregeling 2010

Ik wil graag een aanvraagformulier voor de Minimaregeling 2010
ontvangen:

Naam: ............................................................................................................................................................M/V

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

Postcode en woonplaats: ......................................................................................................................

U kunt deze bon sturen naar: Gemeente Bronckhorst, afdeling Dienst-
verlening cluster Participatie, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

De gemeente organiseert een infor-
matieavond om de plannen voor de
herinrichting van de openbare ruim-
te van het centrum van Hengelo en
de reconstructie van de Kervelse-
weg toe te lichten. U bent hiervoor
van harte welkom in het gemeente-
huis op 22 maart a.s. van 19.30 tot
21.30 uur. Onze medewerkers en
medewerkers van het ontwerpbu-
reau zijn aanwezig om vragen te be-
antwoorden. De plannen voor de
openbare ruimte van het centrum
maken deel uit van het masterplan
Hengelo. 

Aanleiding herinrichting Hengelo
centrum
In het masterplan Hengelo centrum
is het reconstrueren opgenomen
van de openbare ruimte in het cen-
trum van het dorp. De gemeente-
raad is in oktober 2009 akkoord ge-
gaan met het masterplan voor Hen-
gelo. De raad heeft hiervoor een be-
drag van € 5,67 miljoen als investe-
ringsplafond vastgesteld. Met dit
masterplan wil de gemeente het
centrum van Hengelo compacter en
levendiger maken. De gemeente in-
vesteert vooral in de kwaliteit van de
openbare ruimte. Het ontbreken van
een uitgesproken en echt herken-
baar dorpshart en de langgerekt-
heid van het Hengelose centrum zijn
de zwakke plekken. Het gevarieerde
straatbeeld en het kleinschalige en
deels historische karakter van de
bebouwing zijn sterke punten van
het centrum. Dit is vooral in de Spal-
straat het geval en deze uitstraling
wil de gemeente behouden en ver-
sterken. Als hart van het centrum
krijgt de verblijfsruimte rond de
St. Remigiuskerk een horecafunctie.
Met de Hengelose Ondernemersver-
eniging, Dorpsbelangen en het kerk-
bestuur is gekeken naar de vorm-
geving van het horecaplein en de
groene ruimte rondom de kerk. 

Herinrichting rondje rond de kerk
Met ondernemers, bewoners en
andere partijen werkt de gemeente
aan een ontwerp voor de herinrich-
ting van het gebied rondom de kerk.
Dit traject vordert en nu zijn we in
het stadium van de 'definitieve ont-
werpfase' beland. Alle opmerkingen
en wensen uit besprekingen zijn zo-

veel mogelijk verwerkt in het defini-
tieve ontwerp. Dit definitief ontwerp
kunt u bekijken tijdens de inloop-
avond en uiteraard is er gelegenheid
voor het stellen van vragen. Uit-
gangspunten voor het ontwerp zijn:
• de bomen van de parkeerplaats

Veemarkt beschermen in de
randen, centrale rijbaan met
parkeren 

• de groene lijnen en ronde bebou-
wingslijn integreren in het ont-
werp, het rondje kerk in organi-
sche vormen 

• horeca-activiteiten stimuleren op
functionele openbare ruimte, evt.
vergroten

• invulling horeca in de noordrand  
• pad voor de kerk accentueren en

integreren in het ontwerp
• aandacht voor wandvorming

westrand kerkplein, conform
masterplan

• brinkvormig plein voor multi-
functioneel gebruik 

• profielen, materiaal en kleurstel-
lingen conform Raadhuisstraat/
Banninkstraat

Na de definitieve ontwerpfase wordt
het technisch ontwerp gemaakt. Ook
hierbij houden wij waar mogelijk re-
kening met de opmerkingen die wij
krijgen tijdens de inloopavond.
Daarna volgt de aanbesteding van de
werkzaamheden. 

De werkzaamheden voor de herin-
richting bestaan onder andere uit:
• verleggen van een deel van de

Spalstraat om meer terrasruimte
te creëren

• herstraten van de weg inclusief
trottoirs en parkeerhavens van het
'rondje rond de kerk'

• inrichten van de voorkant van de
kerk en parkeerterrein

• inrichten van parkeerterrein op de
kruising Raadhuisstraat en
Kerkstraat

• aanleg van een groter riool in de
Raadhuisstraat en herstraten van
de weg inclusief trottoirs en
parkeerhavens

• vervangen en bijplaatsen van
groen

• vervangen/vernieuwen van de
openbare verlichting

Reconstructie Kervelseweg
Op de infoavond komt ook de recon-
structie van de Kervelseweg aan de
orde. Dit project sluit aan bij de her-
inrichting van het centrum van
Hengelo. De herinrichting is name-
lijk een uitgelezen kans om wat te
doen aan de 'water-op-straat'-situ-
atie in de kern van het dorp. Met de
herinrichting van de Banninkstraat

en een deel van de Raadhuisstraat
een paar jaar geleden, zijn die delen
al afgekoppeld door aanleg van een
infiltratieriool met een overstort op
de sloot langs de provinciale weg.
Nu een volgende fase van het mas-
terplan Hengelo centrum in voorbe-
reiding is voor uitvoering, nemen wij
voor dit waterafvoerprobleem de
volgende maatregelen:
• aanleggen van een infiltratieriool

in de Raadhuisstraat ten behoeve
van het afkoppelen van de Raad-
huisstraat, tussen de Bannink-
straat en de Kervelseweg

• afkoppelen van de nieuwe appar-
tementcomplexen met het par-
keerterrein voor de Expert 

• aanleggen van een regenwater-
riool in de Kervelseweg als over-
stortleiding van de infiltratie riool
in de Raadhuisstraat naar de sloot
langs de provinciale weg, waarbij
ook de Kervelseweg wordt afge-
koppeld.

• het vergroten van het gemengde
riool in de Raadhuisstraat, tussen
de Banninkstraat en de Kerk-
straat. Het bestaande riool belem-
mert de doorstroming waardoor
het water in het riool wordt opge-
stuwd. Vergroting van de riolering
zorgt voor betere doorstroming

Voor de Kervelseweg betekent dit
dat in de weg een regenwaterriool
aangelegd wordt vanaf de Raadhuis-
straat naar de sloot langs de provin-

ciale weg. Dit was mogelijk, omdat
de zijkant van de bestrating van de
rijbaan in de Kervelseweg zodanig
verzakt, dat dit tot overlast leidt.
Door de aanleg van de nieuwe riole-
ring wordt de gehele Kervelseweg,
tussen de Sterreweg en de Wester-
straat, gereconstrueerd. 

Bent u benieuwd naar de plannen in
het centrum of op de Kervelseweg,
kom dan langs op de informatie-
avond. U kunt ontwerptekeningen
bekijken en vragen stellen over de
plannen.

Uw inbreng is welkom
Wilt u meedenken over de inrichting
van de Kervelseweg? Dat kan! De
gemeente is op zoek naar enkele
bewoners van de Kervelseweg die in
een werkgroep plaats willen nemen
om de verschillende alternatieven
af te wegen. U kunt zich op 22 maart
aanmelden voor deze werkgroep.

Informatieavond openbare ruimte Hengelo Centrum
en reconstructie Kervelseweg op 22 maart
Uitvoering Masterplan Hengelo Centrum gestart

Een gedeelte uit het definitieve ontwerp. Voor details kijk op www.bronckhorst.nl onder Infobalie � Ruimtelijke plannen � Projecten

gebiedontwikkeling � Hengelo.



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan verzoeken wij u telefonisch een afspraak te
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag
zullen archiefgegevens nodig zijn, die wij niet direct voorhanden hebben. Als u op de afspraak
komt, zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben.

De gemeente heeft een subsidiebe-
leid op basis waarvan diverse orga-
nisaties jaarlijks recht hebben op
subsidie. Bijvoorbeeld sportvereni-
gingen, muziekverenigingen en ou-
derenorganisaties kunnen een bij-
drage van de gemeente krijgen. Om
voor zo'n waarderingsubsidie in
aanmerking te komen, moeten or-
ganisaties vóór 1 mei voorafgaand
aan het jaar waarvoor subsidie
wordt aangevraagd, een aanvraag-
formulier indienen bij de gemeente.
Dit betekent dat uw 'Aanvraag sub-
sidie 2011' vóór 1 mei 2010 inge-
diend moet zijn bij de gemeente.

U vindt het subsidiebeleid en de 
-verordening van de gemeente op
www.bronckhorst.nl (onder Infoba-
lie � Zorg en welzijn � Subsidiebe-
leid). Hier kunt u bekijken of uw or-
ganisatie recht heeft op subsidie.
Het beleid is ook in te zien bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis.
De beleidsstukken zijn daar tegen
betaling verkrijgbaar.

Subsidie 2011 aanvragen
Het aanvraagformulier om subsidie
aan te vragen is verkrijgbaar bij de
publieksbalie in het gemeentehuis
en te downloaden via de website. Het

originele formulier moet u terugstu-
ren naar de gemeente. Aanvragen
per e-mail kunnen wij helaas niet in
behandeling nemen. Na ontvangst
van uw aanvraagformulier ontvangt
u van de gemeente een ontvangst-
bevestiging. Informatie over het in-
vullen van de aanvraag vindt u op het
aanvraagformulier zelf.

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaan-
vraag ontvangt u uiterlijk op 31 de-
cember 2010.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of nà 1 mei
2010 binnenkomen, geldt een kor-
ting op de subsidie. Hoe later de
aanvraag binnenkomt, hoe groter
het kortingspercentage is dat wordt
toegepast. Als de aanvraag meer
dan vijf weken te laat is, kunnen wij
deze niet meer in behandeling ne-
men en ontvangt u geen subsidie. U
kunt de volledige kortingsregeling
vinden in de subsidieverordening
Bronckhorst (artikel 12 lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidiebe-
dragen maken wij gebruik van sub-
sidieplafonds. Deze plafonds worden

bepaald na het vaststellen van de
gemeentelijke begroting in de ge-
meenteraad in november 2010. De
subsidieplafonds worden dan ook
bekend gemaakt op de website van
de gemeente en op deze gemeente-
pagina's.

Financiële situatie gemeente
De komende jaren krijgt de gemeen-
te te maken met lagere inkomsten
via het gemeentefonds en de bouw-
leges. De kosten gaan met name op
het gebied van de sociale uitkerin-
gen naar verwachting toenemen. Dit
betekent dat wij de komende jaren
moeten bezuinigen om te komen tot
een sluitende begroting. Op voor-
hand worden geen bezuinigings-
maatregelen uitgesloten, waardoor
dit ook gevolgen kan hebben voor de
hoogte van de subsidie aan uw orga-
nisatie. Wij verzoeken u zich voor te
bereiden op een dergelijke situatie
en zo mogelijk andere inkomsten-
bronnen te onderzoeken. 

Vragen
Voor vragen over uw subsidieaan-
vraag 2011 kunt u contact opnemen
met mevrouw A. Koster van de ge-
meente, tel. (0575) 75 02 50, of mail-
en naar a.koster@bronckhorst.nl.

Vraag uw subsidie aan voor 1 mei a.s.!

Op 26 maart a.s. organiseert de ge-
meente een avond voor en door jon-
geren over 'Jong en Alcohol'. Je
bent van harte welkom om mee te
praten over alcoholgebruik door
jongeren. Drink je (af en toe) alco-
hol en wil je wel eens weten wat de
medische gevolgen zijn? Of ben je
nieuwsgierig wat normaal is om te
drinken als je uitgaat? Drink jij mis-
schien helemaal niet en denk je dat
het allemaal wel meevalt? En wat is
de rol van ouders eigenlijk? Moeten
zij alcoholgebruik toestaan of juist
helemaal verbieden? Kom ook, laat
horen wat je er van vindt. Ook je
ouders, verzorgers en jeugdbege-
leiders zijn natuurlijk van harte
welkom.

Filemon Wesselink
De avond wordt geleid door de BNN
presentator Filemon Wesselink,
onder andere bekend van het televi-
sieprogramma 'Spuiten en Slikken'.
Filemon krijgt daarbij steun van
verschillende deskundigen, zoals
kinderarts Nico van der Lely en
vertegenwoordigers vanuit horeca,
politie en natuurlijk jongeren zelf.
'Lady en de Vagebond' zorgt voor de
muzikale omlijsting.

Alcoholgebruik in de Achterhoek
Het alcoholgebruik onder jongeren
in de Achterhoek is sinds de start
van het project 'Alcoholmatiging
Jeugd in de Achterhoek' gedaald,
maar het gebruik ligt nog steeds op
het landelijk niveau. Onderzoek
wijst uit dat ruim 80% van de jonge-
ren voor zijn zestiende alcohol heeft
gedronken. Ook wethouder Boers
maakt zich soms zorgen over het
alcoholgebruik van jongeren. “Jon-
geren zijn zich vaak niet bewust van

de gevolgen van alcoholgebruik op
jonge leeftijd. Het is goed om met
elkaar te praten over vanaf welke
leeftijd een drankje erbij hoort, wat
normaal is en hoe je controle houdt
op het alcoholgebruik.” 
Ben je het hiermee eens of juist
helemaal niet? Wij zijn benieuwd
naar jouw mening!

Project
De avond is onderdeel van het
project 'Alcoholmatiging Jeugd in
de Achterhoek' van de acht Achter-
hoekse gemeenten, waaronder
Bronckhorst, in samenwerking met
GGD Gelre-IJssel, politie, justitie en
IrisZorg. Het project krijgt ook sub-
sidie van de provincie Gelderland.

De avond is in zalencentrum
Langeler op de Spalstraat in
Hengelo van 19.00 tot 21.30 uur.
Zaal open vanaf 18.30 uur. Ieder-
een is van harte welkom en de en-
tree is gratis. We zien je graag!

Jong en alcohol
Filemon Wesselink leidt discussie-
avond voor jongeren op 26 maart

In Zelhem is afgelopen week een
nieuw milieuparkje geopend. Inwo-
ners van Zelhem kunnen vanaf nu
voor het scheiden van het huishou-
delijk afval ook terecht bij het nieu-
we parkje aan de carpoolplaats aan
de Stikkenweg/Doetinchemseweg.
Naar deze ondergrondse containers
kunt u glas (wit, groen en bruin),
kunststof verpakkingen, oud papier,
textiel en zuivel- en sappakken
brengen. Het nieuwe milieuparkje is
een aanvulling op het veelgebruikte
milieuparkje aan de Kerkstraat in
Zelhem. Berkel Milieu heeft het
nieuwe milieuparkje aangelegd in
opdracht van de gemeente. 
Alles wat u bij het milieuparkje
apart inlevert, wordt hergebruikt.

Door een bezoek aan het milieu-
parkje draagt u daardoor bij aan het
behoud van grondstoffen en een be-
ter klimaat.

Voorkom zwerfvuil
Om zwerfvuil en overlast rond de
milieuparkjes te voorkomen, ver-
zoeken de gemeente en Berkel
Milieu u dringend niets naast de
containers te plaatsen. Neem pro-
ducten en voorwerpen die niet in de
containers horen of passen mee te-
rug naar huis. Het niet op juiste wij-
ze aanbieden van afval - dus naast
de container in plaats van er in - kan
leiden tot een boete van € 60,-. De
gemeente controleert hier de ko-
mende tijd streng op.

Meer informatie
Treft u onverhoopt een volle contai-
ner aan? Dan kunt u dit melden bij
de Afval-Informatie-Lijn van Berkel
Milieu, via tel. (0575) 54 56 46. Ook
met andere vragen over uw huis-
houdelijke afval kunt u hier terecht.
Op www.berkelmilieu.nl en www.af-
valvrij.nl leest u meer informatie
over de inzameling en hergebruik.

Nieuw milieuparkje aan de Stikkenweg geopend
Afval scheiden in Zelhem

Na de lange winterperiode is de ge-
meente begonnen met het herstel
van de zandwegen die te leiden heb-
ben gehad van de vorst. In deze
periode doen we eerst het nood-
zakelijke herstel om de wegen weer
begaanbaar te maken. Vanaf half
april worden alle wegen onderhou-
den. De zandwegen worden dan los-
gemaakt om het regenwater snel

naar de onderlaag te laten zakken.
Daarnaast brengen we weer een bol
profiel aan zodat het water naar de
zijkant van het zandpad afloopt. Dit
duurt tot in het najaar.

Van vorst en regen tot stofoverlast
Vorst en water zijn erg slecht voor
de begaanbaarheid van zandwegen.
Op wegen die (veelvuldig) door

auto's en landbouwverkeer worden
bereden ontstaat tijdens vorst en
regen soms diepe spoorvorming.
Met als gevolg dat sommige wegen
onbegaanbaar worden en er zelfs
geen vuilnis opgehaald of post be-
zorgd kan worden. In de zomer kam-
pen de zandwegen weer met andere
problemen, zoals stofoverlast.

Onderhoud afhankelijk van soort
zandweg
De gemeente telt in totaal ongeveer
200 kilometer zandweg. Vanuit het
project Kroel'n in 't Zand hebben we

alle zandwegen ingedeeld in ver-
schillende categorieën. Zodra een
zandweg langs woningen voert, is
het belangrijk de weg goed te onder-
houden en nemen we de zandweg
jaarlijks onder handen. Sommige

wegen worden als karrenspoor
bestempeld en dat wil zeggen dat er
weinig onderhoud aan gedaan
wordt. Op dit soort wandel- en
fietspaden rijden weinig tot geen
auto's of landbouwverkeer.

Onderhoud aan zandwegen
Schade door vorst hersteld

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak/Wichmond, Baakseweg/Vordenseweg, plaatsen van een waarschuwingsbord i.v.m.

rolstoeldriedaagse, 28 mei 2010 van 19.00 tot 21.00 uur, De Zonnebloem regio IJsselstreek
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen tijdelijke reclameborden voor Lentefeest Toldijk van

23 april tot 9 mei en i.v.m. Høken in Toldiek, van 11 t/m 28 juni 2010, stichting ontmoetings-
centrum Toldijk

• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m., stichting ontmoe-
tingscentrum Toldijk

Aanvragen

• Bronckhorst, Vordenseweg (nabij Hiddinkdijk), Kruisbergseweg (nabij Kroezerijweg), Veld-
hoekseweg (nabij Varsselseweg) en Zutphen-Emmerikseweg (nabij Beekstraat), plaatsen
tijdelijke reclameborden voor wegrace, 1 april t/m 17 mei 2010, Hamove

• Halle, zaal Nijhof, houden verloting tijdens concert, 11 april 2010, chr. muziekvereniging
Euterpe

• Halle, Dorpsstraat 47, innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen/stroopwafels,
1 oktober t/m 31 december 2010, supermarkt Hesselink

• Hengelo (Gld), afsluiten van diverse wegen en instellen stopverbod op en rondom Varsselring,
13, 15 en 16 mei, instellen éénrichtingsverkeer op diverse wegen op 16 mei 2010 voor wegrace,
Hamove

• Hengelo (Gld), houden loterij (verkoop van loten van 1 juni t/m 27 oktober 2010, trekking
27 oktober 2010, vereniging tot bevordering van het marktwezen en andere openbare belangen

• Hengelo (Gld), Marktstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 5 mei 2010 van 12.00 tot
18.00 uur i.v.m. bevrijdingsfestijn, partycentrum Langeler

• Hengelo (Gld), wegraces op Veldermansweg/Rijnweg/Venneweg/Varsselseweg, 13, 15 en
16 mei 2010, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet op Varsselseweg aan J. Vosmeijer,
Hamove
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• Laag-Keppel, Dorpsstraat, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet i.v.m. zomercultuurdag,
20 juni 2010 van 12.00 tot 19.00 uur, en het houden van een verloting, stichting Keppel cultuur

• Toldijk, Hoogstraat, zeskamp en keizerschieten i.v.m. 75-jarig jubileum, 5 mei 2010 van 11.00
tot 17.00 uur, stichting oranjefeesten Toldijk

• Vorden, Wichmond en Hengelo (Gld), rolstoeldriedaagse voor rolstoelers en scootmobielen, 27
en 28 mei van 18.30 tot 21.00 uur en 29 mei 2010 van 14.00 tot 17.00 uur, De Zonnebloem regio
IJsselstreek

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.  

Bouwvergunningen 
• Baak, Dollemansstraat 1, plaatsen hekwerk
• Drempt/Laag-Keppel, plaatsen vijf afmeervoorzieningen in de Oude IJssel
• Hengelo (Gld), Kerkekamp 85, bouwen erker
• Hengelo (Gld), Schapendijk 3B, bouwen schuur/berging
• Hengelo (Gld), Wilhelminalaan 13, bouwen garage
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 29, plaatsen twee dakkapellen
• Vorden, Deldensebroekweg 17, bouwen overkapping
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 30, vergroten woning
• Vorden, de Koppel 9, vergroten woning
• Zelhem, Goudsbloemstraat 6, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Garvelinkweg 2, bouwen woning
• Zelhem, Vincent van Goghstraat nabij nr. 72, veranderen jongeren ontmoetingsplaats
• Zelhem, Heidenhoekweg 9, bouwen varkensschuur

Kapvergunningen 
• Halle, Nijmansedijk 24, 1 es
• Hengelo (Gld), Venneweg 3, 1 linde
• Toldijk, Hoogstraat 2A, 3 eik en els
• Vorden, spoorlijn tussen Ruurloseweg en Almenseweg, divers loofhout
• Vorden, spoorpad, 1 taxus, 1 berk
• Vorden, Wildenborgseweg tegenover 34, 1 linde
• Zelhem, Hengeloseweg/Varsselsestraat, 2 eiken, 2 berken, 1 grove den (zie verleend)

In verband met de aanleg van de aardgastransportleiding Ommen/Angerlo het volgende:
• Baak, Bonte Koeweg, 1 es
• Drempt, H. Remmelinkweg, 1 eik
• Drempt, Veldweg, 1 es
• Drempt, Zomerweg, 1 eik
• Steenderen, Kuilenburgstraat, 1 knot es
• Steenderen, nabij Landlustweg, 40 meter meidoornhaag
• Steenderen, nabij Kuilenburgstraat, 25 meter meidoornhaag
• Steenderen, Paardestraat, 1 es
• Steenderen, tussen Kuilenburgstraat en Landluststraat, 1 linde en 20 meter veldesdoornhaag

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 8 maart 2010:
• Hengelo (Gld), parkeerplaats sporthal De Kamp, rommelmarkt, 29 mei 2010, chr. muziek-

vereniging Crescendo
• Baak, Bonte Koeweg, paasvuur, 4 april 2010, stichting open jeugd- en jongerenwerk Baak
Verzonden op 9 maart 2010: 
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, paarden- en ponykeuringen, 26 juni, 10 en 31 juli en 4 september

2010, marktvereniging Hengelo (Gld)
Verzonden op 10 maart 2010: 
• Vorden, Hamminkweg, kunst- en ambachtsmarkt, open huis atelier, 29 en 30 mei  van 10.00 tot

17.00 uur en ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet op 30 mei 2010, F. Pelgrum-Bargeman
• Zelhem, Pluimersdijk, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. zomerfeest, 4 juli 2010 van

14.00 tot 17.00 uur, camping Pluimerskamp
Verzonden op 11 maart 2010: 
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. werving van vrijwillige brandweer,

29 maart t/m 5 april 2010, Robin Best outdoor media
• Wichmond, Dorpsstraat 16, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. bazar, 25 april 2010

van 11.00 tot 15.00 uur, Hervormde gemeente Wichmond
• Halle, Wolfersveenweg (circuit De Kappenbulten), motocrosswedstrijden, 18 en 19 september

van 09.00 tot 18.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, ontheffing groepskamperen op
Wolfersveenweg nr. 14, 17, 18 en 19 september 2010, Halmac

• Hengelo (Gld), houden loterij, 12 en 13 maart 2010, chr. muziekvereniging Crescendo

Aanlegvergunningen
Verzonden op 9 maart 2010:
• Vorden, Zutphenseweg 93, voor het herprofileren van het maaiveld tussen rondweg en woning

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 8 maart 2010:
• Vorden, Deldensebroekweg 1, bouwen hooiberg
Verzonden op 9 maart 2010:
• Zelhem, Fresiaweg 2, veranderen voorgevel woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 8 maart 2010:
• Vorden, Lieferinkweg 4, verbouwen schuur tot woning
Verzonden op 9 maart 2010:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, plaatsen twee sleufsilo's
• Drempt, Rijksweg 44, bouwen poolhouse
• Vorden, Mosselseweg 1A, veranderen woning
• Zelhem, Velswijkweg 50, vernieuwen dak sporthal
Verzonden op 11 maart 2010: 
• Hummelo, Zelhemseweg 16A en 16B, verbouwen schuur tot twee recreatieappartementen,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
met toepassing van artikel 50, lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Achter-
hoek en Liemers

• Zelhem, Hummeloseweg 63, bouwen vleesvarkensstal

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 11 maart 2010:

Verleende vergunningen

• Vorden, Zutphenseweg 99, inpandig verbouwen bijgebouwen tot timmerwerkplaats en inpandig
verbouwen en vergroten woning

Kapvergunningen
Verzonden op 15 maart 2010:
• Halle, Landstraat 8, 1 eik, herplant:1 eik
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 92A, 2 linden, 1 beuk, herplant: 2 linden, 1 beuk
• Laag-Keppel, Rijksweg 66, 4 beuken, geen herplant
• Vorden, Kapelweg 3, 8 fijnsparren, herplant: 25 fijnsparren
• Zelhem, Akkerweg 1A, 1 eik, geen herplant
• Zelhem, Hengeloseweg/Varsselsestraat, 2 eiken, 2 berken, 1 grove den, geen herplant

In verband met de aanleg van de aardgastransportleiding Ommen/Angerlo het volgende:
• Drempt, H. Remmelinkweg, 1 hazelaar, 1 es, geen herplant
• Steenderen, Bontekoeweg, 7 populieren, meidoornhaag, herplant: meidoornhaag
• Steenderen, Toldijkseweg 21, Veldesdoorns (40 m2), geen herplant
• Vierakker, Vierakkersestraatweg nabij nr. 15, 3 elzen, 6 eiken, meidoornstruiken en 3 essen,

geen herplant
• Wichmond, Broekweg nabij 15A, 1 es, 15 meter meidoornhaag, herplant: meidoornhaag

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijk onderhoud aan:
• Baak, Bakermarksedijk 6 
• Drempt, Tellingstraat 3
• Drempt, Zomerweg 47
• Drempt, Zomerweg 79
• Halle, Aaltenseweg 29
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 52
• Steenderen, Eekstraat 7
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 8
• Vorden, Hamminkweg
• Zelhem, Eeltinkweg 3A
• Zelhem, Keijenborgseweg 2
• Zelhem, Keijenborgseweg 6
• Zelhem, Schovenweg 13

Sloopvergunningen 
Verzonden op 10 maart 2010:
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 50, slopen twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 2 en 4, verwijderen asbesthoudend dakbeschot van twee woningen

(één pand)

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens het paasvuur op 4 april 2010 van 17.00 tot 24.00 uur is de Bonte Koeweg, vanaf de

Zutphen-Emmerikseweg tot voorbij het terrein paasvuur, afgesloten voor alle verkeer. Daar-
naast gelden op de Zutphen-Emmerikseweg (N314), vanaf de bebouwde kom van Baak tot de
brug over de Baakse Beek, een snelheidsbeperking van 30 km/u en een inhaalverbod

• Halle, tijdens de motocrosswedstrijden is de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en de
Bielemansdijk, van 17 september 18.00 uur t/m 19 september 2010 19.00 uur voor alle verkeer
afgesloten, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

• Halle, tijdens het paasvuur op 4 april 2010 is de Fortstraat, vanaf de Dorpsstraat t/m het terrein
van het paasvuur, van 19.30 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens het dweilorkestenfestival zijn op 18 april 2010 van 06.00 tot 20.00 uur de
Spalstraat, Kerkstraat, Raadhuisstraat, tussen de Schoolstraat en de Spalstraat, en alle toe-
gangswegen uitkomend op deze straten, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens de rommelmarkt op 28 en 29 mei 2010 is de parkeerplaats bij sporthal
De Kamp op de Sarinkkamp 7, afgesloten voor alle verkeer 

• Hengelo (Gld), tijdens de paarden- en ponykeuringen op 31 juli én 4 september 2010 geldt een
stopverbod van 07.00 tot 17.00 uur op de Winkelsweg, tussen nummer 3 en de Zelhemseweg,
en de Zelhemseweg, tussen de Oosterwijkse Vloed en de Molenenk 

• Steenderen, tijdens Koninginnedag op 30 april 2010, van 07.00 tot 19.00 uur zijn de Dorpsstraat,
tussen de J.F. Oltmansstraat en de Landlustweg, en Burg. Buddingh'plein inclusief parkeer-
gedeelte bij de Rabobank, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer

• Vorden, tijdens het buurtfeest is de Biesterveld, huisnummer 2 t/m 36, van 12 juni 11.00 uur
t/m 13 juni 2010 02.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsver-
keer

• Zelhem en Keijenborg, ivm het paasvuur op 2 en 3 april zijn van 08.00 tot 16.00 uur de School-
tinkweg (Zelhem) en tijdens het paasvuur van 4 april 18.00 uur t/m 5 april 2010 04.00 uur de
Kruisbergseweg (N316), tussen de Hummeloseweg (Zelhem) en de Kroezerijweg ( Keijenborg),
de Schooltinkweg (Zelhem), tussen de Kruisbergseweg en de Banninkstraat, de Banninkstraat
(Zelhem), de Davisweg (Zelhem), Neuzendijk (Zelhem), tussen de Velswijkweg en de Davisweg,
en de Oude Kruisbergseweg (Zelhem) afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer. Ook geldt een stopverbod op de Keijenborgseweg (Zelhem), tussen de Ak-
kermansstraat en de Neuzendijk, de Neuzendijk (Zelhem), Michelstraat (Zelhem), Wolsinkweg
(Keijenborg) en Kroezerijweg (Keijenborg) en het doorgaand verkeer op de Kruisbergseweg
wordt omgeleid via de Kroezerijweg, de Hengeloseweg, de Rondweg en de Hummeloseweg. Dit
is tussen 4 april 18.00 uur t/m 5 april 2010 04.00 uur

De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

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 schrifte-
lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het be-
sluit 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. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 
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Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze eerst
in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 10 maart 2010:
• Vorden, Hoetinkhof 265, plaatsen twee tuinhuisjes

Reguliere bouwvergunningen verleend met projectbesluit op grond van
artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 8 maart 2010:
• Zelhem, Boeyinkweg 1, verbouwen woning

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Voorbereiding bestemmingsplan 'Rondweg Hummelo' (melding art. 1.3.1
Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan 'Rondweg Hummelo' voor te be-
reiden. Daarvoor is een gedeeltelijke herziening noodzakelijk van de geldende bestemmings-
plannen 'Buitengebied (1998)' en 'Hummelo (1997)'. Het nieuwe bestemmingsplan vloeit voort uit
besluiten van Provinciale Staten van Gelderland en de gemeenteraad van Bronckhorst om over
te gaan tot de aanleg van een rondweg om Hummelo.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indie-
nen van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure op deze gemeente-
pagina's en onze website, komen stukken ter inzage en is er voor bepaalde onderdelen gelegen-
heid tot het indienen van een reactie.

Voorontwerp bestemmingsplan 'Kranenburg Kerkweide Zuid'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Kranenburg Kerkweide Zuid' en de daarop betrekking heb-
bende stukken liggen van 18 maart t/m 28 april 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van de kern Kranenburg met 27 woningen in
het gebied ten zuiden van de bestaande wijk Kerkweide en ten noorden en oosten van de
Hamsveldseweg.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00877-VO01

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimte-
lijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00877-/NL.IMRO.1876.BP00877-VO01.
U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl �
infobalie � ruimtelijke plannen

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Enzerinckweg 8-10
Vorden'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Enzerinckweg 8-10 Vorden' en de daarop be-
trekking hebbende stukken liggen van 18 maart t/m 28 april 2010 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op een functieverandering van Agrarisch naar Kantoor
(ten behoeve van agrarische natuurvereniging 't Onderholt) en Wonen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00875-ON01

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimte-
lijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00875-/NL.IMRO.1876.BP00875-ON01.
U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl �
infobalie � ruimtelijke plannen

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-

Bestemmingsplannen

mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; IJselweg 13
Vierakker'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; IJselweg 13 Vierakker” is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op de wijziging van een niet-agrarisch bedrijf in een ander niet-agra-
risch bedrijf met de functies horeca, recreatie, vergaderaccommodatie en cultuur op het perceel
IJsselweg 13 in Vierakker. 

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid 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.

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

Vastgesteld wijzigingsplan 'Hoog-Keppel, voormalige gemeentewerf'
B en w van Bronckhorst stelde op 23 februari 2010 het wijzigingsplan 'Hoog-Keppel, voormalige
gemeentewerf' vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzich-
te van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de bouw van vijf woningen op de voormalige ge-
meentewerf aan de A.G. Noijweg 15 in Hoog-Keppel.

Het wijzigingsplan ligt van 18 maart t/m 28 april 2010 ter inzage. U kunt zich hiervoor melden tij-
dens openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u tijdens de openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale tele-
foonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, 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 besluit tot vaststelling van het wijzigings/uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van
de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsen-
de werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Almenseweg 3, gewijzigd bouwen van een bijgebouw, ontheffing in verband met het
overschrijden van de maximale toegestane bouwhoogte, geldend bestemmingsplan 'Vorden
Centrum en oost 1994'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, De Decanije 2, bouwen terrasoverkapping, ontheffing voor het overschrijden van het
maximaal te bebouwen oppervlak, geldend bestemmingsplan 'Vorden De Decanije1993' en
'Vorden De Decanije 1996'
• Vorden, De Decanije 14, bouwen terrasoverkapping, ontheffing voor het overschrijden van het
maximaal te bebouwen oppervlak, geldend bestemmingsplan 'Vorden de Decanije 1993' en
'Vorden de Decanije 1996' 

De bouwplannen liggen van 18 maart  t/m 28 april 2010 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raad-
plegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Wijziging Uitvoeringsprogramma tijdelijke reclame-uitingen 
B en w stelden op 9 maart 2010 enkele wijzigingen in het Uitvoeringsprogramma tijdelijke
reclame-uitingen vast. Deze wijzigingen betreffen dat er enkele mogelijkheden zijn toegevoegd
aan het beleid, waardoor in bepaalde gevallen organisatoren van evenementen 'eigen borden'
mogen plaatsen.

De voorwaarden waaraan deze evenementen moeten voldoen zijn:
• groot evenement (7500 bezoekers)
• landelijke of zelfs internationale uitstraling
• werkt met vrijwilligers
• activiteiten zijn niet bedrijfsmatig
• wedstrijden of kampioenschappen

Ook is in het beleid een hardheidsclausule opgenomen. Door deze clausule kunnen b en w in
speciale gevallen gemotiveerd van het beleid afwijken. 

U kunt het uitvoeringsprogramma tijdens openingstijden inzien bij de publieksbalie in het ge-
meentehuis. Wilt u een kopie meenemen, dan kan dat tegen betaling van de kosten. U kunt het
programma gratis downloaden via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Snel naar� Regelgeving �
Openbare orde en veiligheid.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!



“Ik dacht vroeger echt
dat alles wat ik weggooide, 

afval was”

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!

Je ziet het haar denken, die Annemarie. Hebben we 

vroeger echt niet beter geweten? Annemarie vindt 

het in 2030 zonde van de herbruikbare materialen.

En zij heeft groot gelijk. Al het gebruikte papier en 

karton, de kunststof verpakkingen en de groente-,

fruit- en tuinresten (gft) die we in de grijze container 

gooien, zijn nuttige grondstoffen. Pure verspilling 

dus om die met het restafval te verbranden.

Daarom gaan we samen met u van afval 
geschiedenis maken. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in onze grijze 

containers hooguit 20 procent écht afval zit. De rest 

is waardevolle grondstof. Als we díe eruit houden,

kost de verwerking van het afval aanzienlijk minder,

is dat beter voor het klimaat en gaan we duurzaam 

met materialen om.

Zeg nou zelf,

is het niet geweldig dat 

Annemarie in 2030 verbaasd 

is over het afval van nu? 

De toekomst is begonnen.

Surf naar www.afvalvrij.nl

Annemarie - 11 juli 2030

IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN APELDOORN, BRONCKHORST, BRUMMEN, DEVENTER, EPE, LOCHEM EN ZUTPHEN
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Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

Betaande uit:

*  Closetcombinatie

*  Inbouwreservoir

*  Druktoets

*  Fonteincombinatie

*  Vloertegels 

*  Wandtegels 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de voorwaarde

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

Belastingspreekuur
dinsdag 23 maart 2010, 18:00 - 20:00 uur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons belastingspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

met uw aangifte

inkomstenbelasting 2009.

Geen zorgen over zaken

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

Dat smaakt naar meer
Profiteer van vele keuken- en badkamerkoopjes!

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81

Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81

(geen keukens)

Deze aanbiedingen gelden t/m 31 maart 2010

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Voordeel op vaatwassers

NU tot

op showroomkeukens
70% KORTING

Aanbieding badmeubel
Onderkast met 2 laden, keramisch wastafelblad

en luxe spiegel. 

Leverbaar in diverse af metin g en en kleuren combinaties.

Vaatwasser Siemens  NU voor

798,-
695, -

Vaatwasser Miele  NU voor 

Spotprijzen
Veel voordeel op 

keukeninbouwapparatuur

NU vanaf 775, -

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

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

KEIJENBORG  vr.pr. q 329.000,- k.k.

Remmelinkdijk 13 - In het buitengebied 
gelegen, VRIJSTAAND WOONHUIS met 
bijgebouwen en weiland. De woning is 
niet al te groot. Herbouw van een grotere 
woning tot max. 750 m³ en 100 m² aan 
bijgebouwen is mogelijk. Op het erf 
bevindt zich voorts een werkplaats en 
enkele kleinere bouwwerken.
Bouwjaar 1954. Inhoud ± 300 m³.
Perceelsopp. 3130 m².

ZELHEM  vr.pr. q 297.500,- k.k.

Jan van Eyckstraat 3 - In rustige woon-
wijk gelegen, fraai en modern afgewerkt 
royaal HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met 
vrijstaande garage en zonnige tuin.
Bj. 1980. Inh. woonhuis ± 514 m³.
Woonopp. 160 m². Perceelsopp. 325 m².
Volledig v.v. kunststof kozijnen met iso-
lerende beglazing. Alle ramen v.v. horren.
Keuken, woonkamer en badkamer v.v.
vloerverwarming.

ZELHEM  vr.pr. q 239.000,- k.k.

Rubensstraat 3 - Op rustige locatie 
gelegen een HELFT VAN DUBBEL WOON-
HUIS. Beg.gr. woonkamer met open 
keuken, bijkeuken en garage. 1e Verd.
3 slaapkamers en moderne badkamer.
Vaste trap naar 2e verdieping. Bj. 1987.
Inh. ± 315 m³. Perceelsopp. ± 220 m².
Prachtige ligging aan de rand v.h. dorp.
Ook te koop in comb. met naastgelegen 
woning Rubensstraat 1.
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WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!
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www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

een betere koop
 

Handmaaier 
43-47 of 54 cm 
maaibreedte

 vanaf 565.00

Verticuteer- 
machine
Elektrisch of  benzine

 vanaf  305.00

X100 series Tuintrekker
Met of zonder grasopvang

 vanaf 3434.00

X300 serie Tuintrekker

Met of zonder
grasopvang
Ook leverbaar
met vierwiel besturing

vanaf  4983.00

X 700 serie
Extreem krachtig en
multifunctioneel
Vloeistofgekoelde 
3 cilinder dieselmotor
twee of vierwiel 
aangedreven
uit te rusten met 
verschillende accessoires 
zoals een Maaidek 
122, 137 of 153 cm, 
Grasopvangcontainer, 
Frontlader, Fronthef, 
Frontschuif, Frontbezem 
etc.

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

Masselink de Covik
vertrouwd – vernieuwd

Covikseweg 3  •  7221 CM Steenderen  •  Tel.: 0575 - 45 15 02  •  Fax: 0575 - 45 27 13  •  www.masselinkdecovik.nl

Claas Triple maaier 9100. Incl. kneuzer en breedspreiding. UNIEK SYSTEEM voor bodemaanpassing. Veenhuis Terraject Disc 4.50. Bouwlandbemester voor over geploegd land. Perfecte verdeling, ondiepe grond-
bewerking (ca. 5 cm.). Voor optimaal zaaibed (kleigrond).

Masselink de Covik BV biedt een breed scala aan werkzaamheden, zowel voor de bedrijfs-matige sector
als particulieren:
• Grondverzet in de breedste zin van het woord • Compleet pakket aan agrarisch loonwerk
• Straatwerkzaamheden
• Aanleg riolering NIEUW
• Aanleg sleufsilo’s • Toepassing vloeibare kunstmest:
• Zand- en Grindhandel - minder kans op stikstofverliezen
• Sloopwerk - exacte verdeling
• Containerplaatsing - minimale rijsporen (33m. werkbreedte)
• Afvoer van puin, groenafval, enz. - lage bodemdruk

Vertrouwde werkzaamheden Vernieuwde uitvoering
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Samen met het Graafschap College in
Groenlo is onder andere Kinderop-
vang Avonturijn uit Ruurlo een traject
ingestapt om een kwalitatief goede
gastouderopleiding te ontwikkelen.
Daarnaast is Avonturijn benaderd
door het Graafschap College om met
twee gastouders een EVC traject in te
stappen, zodat het ROC gecertificeerd
EVC aanbieder kon worden. Binnen
zeer korte tijd hebben Erna Bosvelt
en Petra Welmerink uit Ruurlo een
kwalitatief prachtig portfolio samen-
gesteld. 

Door middel van het verzamelen van
diverse bewijsstukken konden zij aan-
tonen dat zij tal van competenties be-
zitten die de overheid noodzakelijk
acht voor het uitvoeren van goed gast-
ouderschap. Docenten en bemidde-
lingsmedewerkers van het gastouder-
bureau waren zeer tevreden over het
resultaat. Nu nog de onderwijs inspec-
tie. Ook deze bleek zeer onder de in-

druk van de kwaliteit van de mappen
en het aantal competenties dat bewe-
zen kon worden. Tijd voor een diplo-
mering! Vorige week was het zo ver. 

Petra Welmerink en Erna Bosvelt kre-
gen op het Graafschap College in
Groenlo hun diploma uitgereikt door
Wilfried Rouwenhorst van het Graaf-
schap College. Zij werden nogmaals
gecomplimenteerd over de inhoud
van hun portfolio. Nadat de handteke-
ningen waren gezet was het officieel:
de eerste twee gastouders van Avontu-
rijn zijn in het bezit van hun welver-
diende diploma Helpende Zorg en
Welzijn. 

VERTROUWEN
Het zal echter niet lang bij deze twee
gastouders blijven. Het Graafschap Col-
lege is als eerste ROC in Nederland ge-
certificeerd om een diploma Helpende
Zorg en Welzijn niveau 2, richting gast-
ouderopvang uit te reiken. Veertig an-
dere gastouders van Avonturijn zijn
reeds geschoold en in afwachting van
hun diploma. Door de begeleiding van
de bemiddelingsmedewerkers van
Avonturijn en vertrouwen in het Graaf-
schap College durft Avonturijn dan
ook met een gerust hart honderd pro-
cent slagingspercentage af te geven! 

Gastouders die nog mee willen in een
traject, kunnen zich melden bij het
gastouderbureau van Avonturijn in
Ruurlo. Meer informatie vindt u op de
website www.avonturijn.nl

Erna Bosvelt en Petra Welmerink uit Ruurlo

Eerste gastouders
Avonturijn geslaagd

Ruurlo - Dat er een wetswijziging
aan zat te komen rondom de gast-
ouderopvang stond vast. Hoe het
er uit zou moeten zien was nog
heel lang onbekend. Halverwege
2009 kreeg de inhoud wat meer
vorm; alle gastouders moesten een
diploma Helpende Welzijn niveau
2 gaan halen door scholing of via
een traject Eerder Verworven Com-
petenties (EVC) bewijzen dat zij vol-
doende competenties bezitten om
aan dit niveau te voldoen.

Erna Bosvelt en Petra Welmerink (midden) met hun behaalde gastouders diploma.

Een éénzame oude man wordt al ruim
zestig jaar geteisterd door nachtmer-
ries en kwade schimmen uit het verle-
den. Hij draagt een vreselijk geheim
bij zich, dat hij al die tijd heeft verzwe-
gen voor de buitenwereld. Maar als hij
op een stormachtige nacht opnieuw
wordt belaagd door de schimmen,
speelt nog één keer het fatale verhaal

voor zijn ogen af. Het brengt hem te-
rug naar de zomer van 1942. Twee jon-
ge mensen, de Nederlandse Volksduit-
ser Hans Hallerbach en de joodse Vera
Weinberg, spelen al twee jaar lang een
gevaarlijk spel om hun verboden lief-
de in stand te houden. Beide families
proberen de relatie te stoppen. Maar
als de Duitsers die zomer de deporta-

tie van alle Nederlandse joden in gang
zet, komt het gevaar steeds dichterbij.
Als Hans ook nog wordt opgeroepen
om de Duitse dienstplicht te vervullen
en Vera's familie wordt bedreigd,
krijgt het spel een steeds grimmiger
karakter...

Hans wordt door de Duitsers naar het
Oostfront gezonden, maar deserteert
en komt ‘vluchtend’ terug in Neder-
land. Als half-Duitser wordt hij door
de Duitsers niet vertrouwd en de Ne-
derlanders vertrouwen hem ook niet
omdat hij een relatie heeft met de
Joodse Vera. Toch heeft hij ‘het hart op
de goede plaats’ wat blijkt uit een op-
treden bij een beschieting van een
trein. De opnames voor deze scene
zijn gemaakt bij het VSM-station Beek-
bergen en hakken er emotioneel flink
in. Een geallieerd Mustang P51 vlieg-
tuig scheert in mei 1944 meerdere ma-
len op 30 meter hoogte over de stoom-
trein bij het station. Duitse militairen
roepen dat de inzittenden moeten
vluchten. Paniek. Chaos. Wanneer het
station in paniek is leeggestroomd, be-
schermt hoofdrolspeler Joris van den
Burg (als Hans Hallerbach) een klein
meisje. Even later grist de moeder het
meisje bij hem weg. Weg bij die vuile
mof. Ze ziet door het uniform alleen
de slechte Duitser in plaats van de lie-
ve jongen die haar dochtertje hielp. 

De 4 DVD-Box in Dolby Digital 5.1
heeft een speelduur van 450 minuten
(7,5 uur) en is te koop bij alle grote
retailers o.a. Free Record Shop, Media-
Markt en Bol.com

Het Wapen van Heeckeren

In het vuur van de storm

Hummelo - Zondagmiddag 21 februari heeft in het Figi-Theater te Zeist de
première van de zevendelige film ‘In het vuur van de storm’ plaatsgevon-
den. Zonder subsidiegeld, met heel veel sponsoring en ruim duizend vrij-
willigers is na een avontuur van tien jaar noeste arbeid, passie, geloof en
doorzettingsvermogen een filmdroom, verwezenlijkt. Voor deze TV serie,
gelnspireerd op waargebeurde feiten, zijn ook regelmatig in Hummelo
bij ‘café Rijnder’ opnamen gemaakt met plaatselijke figuranten. De Ne-
derlands gesproken film is nu verkrijgbaar op 4 DVD-box en zal daarna
ook te zien zijn op de landelijke TV.

De boer(in)/agrariër geeft ‘s ochtends
op school, in de klas, les en geeft infor-
matie over de landbouw in de streek
en het eigen bedrijf. ’s middags gaat
de klas het bedrijf bezoeken. De kinde-

ren krijgen een rondleiding op het be-
drijf, proeven producten, maken op-
drachtjes en krijgen de gelegenheid
om als het mogelijk is zelf bepaalde
handelingen te verrichten. Denk hier-
bij aan kalfjes melk geven, koe mel-
ken, dieren voeren etc. 

Vaak blijkt dat de samenleving nauwe-
lijks op de hoogte is van de praktijk op
agrarische bedrijven. Dit project is een
goede gelegenheid om de landbouw
eens van de positieve kant te laten
zien en het is een leuke en leerzame
dag voor de kinderen.

Project Met de klas de boer op!
Bronckhorst - Op dinsdag 23 maart
2010 zullen 1049 kinderen van 43
groepen (vanaf groep 6) van 32 ba-
sisscholen uit gemeente Zutphen,
Doesburg en Bronckhorst deelne-
men aan het project Met de klas de
boer op! De organisatie is in han-
den van de Werkroep L.T.O. Noord,
afd. Bronckhorst.

Deelnemers kunnen uit twee afstan-
den kiezen: de 80 kilometer richting
de Veluwezoom of 110 kilometer over
de Posbank en vervolgens via de Ijssel-

vallei en Doesburg weer terug naar
Vorden. Met name is de tocht over 110
kilometer een ideale training op het
komend wegseizoen. 

Men kan tussen 8.00 en 10.00 uur van-
af café- restaurant De Herberg Dorps-
straat 10 te Vorden, starten.

VRTC De Achtkastelenrijders

Lentefietstocht
Vorden - De Vordense Rijwiel en
Toerclub organiseert op zondag 28
maart een zgn. Lentetocht.

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

Organisator van deze avond is Natuur-
monumenten, beheerder van land-
goed Hackfort. Reserveer tijdig uw
plaatsbewijs via www.natuurmonu-
menten.nl of via de ledenservice van
Natuurmonumenten, T 035 – 655 99
55. Plaatskaarten kosten ¤ 8,- per per-
soon voor leden van Natuurmonu-
menten en ¤ 9,- voor niet-leden. 
De ijsvogel is Met zijn oranje buik en
kobaltblauwe kop, vleugels en rug is
de ijsvogel zonder twijfel de kleurrijk-
ste en misschien wel de mooiste vogel

van ons land. Toch hebben maar wei-
nig mensen deze zeldzame, schuwe
visser ooit in het echt gezien. Op deze
avond zal ijsvogelkenner Jelle Harder
vertellen over de oorzaken hiervan.
Maar hij zal ook vertellen waaraan u
de aanwezigheid van ijsvogels kunt
herkennen. Zodat u na deze lezing –
bijvoorbeeld op landgoed Hackfort –
dit bijzondere diertje misschien wèl
ontdekt.
De Nederlandse naam ijsvogel heeft
overigens waarschijnlijk niets te ma-

ken met een voorkeur of een relatie
met ijs. Het is mogelijk een verbaste-
ring van de Germaanse naam Eisenvo-
gel die zoiets als 'ijzervogel' betekent.
Deze naam slaat op de metaalachtige
glans van het blauwe verenkleed. Een
andere verklaring voor de naam is dat
de ijsvogel 's winters bij het ijs werd ge-
zien om uit een wak vissen te vangen.
Welke van de twee de juiste verklaring
biedt is echter nog onderwerp van dis-
cussie. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: Willem Regtop, bos-
wachter Natuurmonumenten De
Graafschap, tel. 06-54 28 06 55.

Lezing ijsvogels

Vorden - Op zaterdagavond 20 maart zal Jelle Harder een lezing verzorgen
over de prachtige ijsvogel. De lezing begint om 20.00 uur en zal plaats vin-
den in de stijlvolle Westerholtzaal van kasteel Hackfort, in Vorden.

De rit die is uitgezet door Peter van
Huffelen en Wim Wisselink heeft een
lengte van circa 50 kilometer. 
Ongeoefende rijders kunnen mee-

doen op een beginners reglement dat
bij de inschrijftafel klaar ligt. 

Start en finish zijn bij ‘ t Wapen van ’t
Medler aan de Ruurloseweg 114 in Vor-
den. De inschrijving is geopend vanaf
13.00 tot 14.15 uur.

Tulpenrit
Vorden - VAMC De Graafschaprij-
ders organiseert zondag 21 maart
een Tulpenrit ( oriëntatierit ) voor
auto’ s.
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In Zelhem en bij mensen die nauwer
bij de organisatie zijn betrokken, he-
ten de Achterhoekse Paardedagen in
de wandelgangen 'de APD'. Kort en
krachtig. Passend in de huidige cul-
tuur van afkortingen. Het bestuur
heeft besloten om met deze afkorting
verder door het leven te willen gaan
met de oude naam als ondertiteling.
Zodat niet wordt vergeten, waar het
evenement de bakermat heeft en zo-
dat duidelijk blijft in welke regio alles
zich afspeelt.

Tijdens de open bijeenkomst van de
businessclub De Barrage, verbonden
aan de APD, is dit logo bekend ge-
maakt. Zoals met alles, waren de reac-
ties gemengd, al hadden de positieve
geluiden hierbij duidelijk de over-
hand. Binnenkort zal man het verdere
doorvoeren van dit logo kunnen zien
in alle uitingen, zoals bijvoorbeeld de
website: www.apdplaza.nl. 

Achterhoekse Paardedagen, Zelhem
22 t/m 24 mei 2009 www.apdplaza.nl

Zelhem-Na een jaar pauze staan de Achterhoekse Paardedagen weer op de
kalender. Met een nieuwe opzet en structuur, een nieuw bestuur en een
aantal nieuwe ideeën. Bij al die nieuwe zaken past natuurlijk ook een
nieuw logo. Alhoewel het oude ronde logo niet geheel zal worden afge-
dankt, vond het bestuur het belangrijk om de gekozen uitgangspunten
om alle partners open, eenduidig en zakelijk tegemoet te treden met een
strak, modern logo duidelijk te maken.

Achterhoekse Paardedagen
wordt APD

De regeling biedt een tegemoetko-
ming in de kosten. Als dat niet interes-
sant is? Als leverancier en producent
van kunststof kozijnen, deuren en lui-
ken opent Huntink Kozijnen aan-
staand weekend de deuren tijdens de
gezamelijke Open Zondag in Zelhem.
Men kan in de showroom een kijkje
nemen, u laten informeren en uzelf
overtuigen van de diverse mogelijkhe-
den en de voordelen van kunststof. Za-
ken als weinig onderhoud, veiligheid
(Politiekeurmerk Veilig Wonen), zeker-
heid en milieubesparing zijn vaak
doorslaggevend in de keuze voor
kunststof. In combinatie met de over-
heidssubsidie voor dubbelglas is de
keus vaak snel gemaakt. Kom dus naar

de showroom, Huntink Kozijnen ver-
telt u er graag meer over. Huntink
blijkt een bijzonder innovatief bedrijf.
In de ontwikkeling, productie en leve-
ring van kunststof luiken zijn ze in Ne-
derland uniek. De luiken zijn niet van
echt te onderscheiden en bovendien
zijn ze duurzaam en onderhoudsarm. 

Ook bijzonder is de hout look verbin-
ding, een nieuwe ontwikkeling waar
vooral architecten en de bouwwereld
erg blij mee zijn. Naast innoveren,
blijft Huntink maatwerk leveren. Dit
begint met het bij u thuis bekijken
van de situatie en het opmeten van de
kozijnen. De diverse mogelijkheden
en uw wensen worden met u bespro-
ken. En dit resulteert vervolgens in
een duidelijke, overzichtelijke offerte
voor producten in een prima
prijs/kwaliteitsverhouding. 

De productie van de kozijnen gebeurt
in eigen huis en het ervaren montage-
team zorgt voor de montage. Nog een
sterk punt: de kozijnen van Huntink
zijn goedgekeurd door de Stichting
Kwaliteit Gevelbouw en dragen daar-
door het KOMO attest.

Besparen dubbel door glassubsidie

Huntink Kozijnen
Zelhem-Kunststof kozijnen zijn
niet alleen mooi, maar bovenal
praktisch. Wanneer u er nadenkt
over het plaatsen van (nieuwe) ko-
zijnen, is dit wel het moment.
Kunststof kozijnen in combinatie
met dubbelglas reduceren enorm
uw energieverbruik. Dankzij de
nieuwe overheidssubsidie kunt u
momenteel ook nog eens flink be-
sparen op de aanschafkosten.

Na het openings woord van de voorzit-
ster Mevr Hoogkamp-Hiddink kon al
gauw Else Marie de microfoon overne-

men. Waar staat een relatie tussen
moeder en dochter? zeer toepasselijk
voor deze wereld vrouwendag. Een
paar uitspraken dan: Ieder kind krijgt
een boek in de wieg met opdrachten
van de ouders.
Pubertijd is gesloten wegens verbou-
wing. Vrouwen sluimeren en mannen
slapen als de kinderen weg zijn. Een
langdurige relatie is een relatie die we-
derzijdse families steunt. In de pauze

waren er stands van NBvP vrouwen
van nu , Zij actief, Passage ,Wereldwin-
kel en Amnesty over hun activiteiten.
Het Passage Koor uit Hengelo gld
bracht prachtige liederen ten gehore.
De emotie bij Else Marie bij antwoor-
den van vragen uit de zaal na de pau-
ze maakte heel wat los. Bij elkaar een
geslaagde middag.

Wereldvrouwendag groot succes
Zelhem-De zaal de Brink in Zelhem
werd zaterdag goed bezocht door
vele  vrouwen uit de gemeente.
Vrouwenwerkgroep Bronckhorst
organiseerde een lezing met de
zeer bekende gezinstherapeute El-
se Marie van den Eerenbeemt.

Sociï nieuws
Sociï ging op bezoek in Etten bij de
club waar men vorig jaar samen om
het kampioenschap speelden . Men be-
gon goed aan de wedstrijd de opdrach-
ten aangegeven door trainer Jan Stef-
fens werden na behoren uitgevoerd.
Toch kwam de thuisclub halverwege
de eerste helft op voorsprong 1-0. Sociï
was gezien het wedstrijd beeld niks
minder dan de thuisclub maar door
beter en sneller te reageren werd het
2-0. Mark Schoenaker wist een bal die
door de doelman niet goed verwerkt
werd erin te tikken 2-1.
Over de gehele wedstrijd gezien mag
Etten met deze uitslag de handen
dichtknijpen mede ook doordat Sociï
een zuivere strafschop (handsbal)
werd onthouden.
Zondag 21 Maart gaan we thuis op-
nieuw proberen tegen Bredevoort.

UITSLAGEN
Lochem 4-Sociï 2 1-1, Baak 3-Sociï 3 0-3,
Sociï 4-Brummen 5 1-1, Brummen 8-
Sociï 5 4-1.

PROGRAMMA
21 Maart: Sociï 1 -Bredevoort 1, Schalk-
haar 6 -Sociï 2, Sociï 3 -Zutphania 4,
Brummen 7 -Sociï 4, Sociï 5 --SHE 5.

S o c i ï

De organisatie kreeg aanvragen voor
kaarten vanuit alle delen van ons land
en van ver uit Duitsland (Neurenberg,
Hamburg, Keulen, Mönchengladbach,
etc.). En terecht! In America is ze "top
of the bill". 
De Amerikaanse is een talentvolle, 
dynamische persoonlijkheid die ge-
zegend is met een unieke stem die uit
duizenden herkenbaar is. Het Ameri-
kaanse popblad Rolling Stone schrijft
zeer lovend over haar. In de VS had de
zangeres diverse hits, waarvan 'Who
Did You Call Darlin' en 'Sweet Talks
And Good Lies' zeer geliefd zijn. Haar
jongste cd "In the Wind" is opnieuw
een bewijs voor haar kwaliteiten als
singer/songwriter. Als zangeres houdt
ze van de echte traditionele country
stijl. Haar muziek is zeker niet oubol-
lig en achterhaald. Met eigentijdse tek-
sten over hedendaagse, actuele kwes-
ties slaat ze alle kritiek in die richting
van zich af. Haar mix van country en
rockabilly vormt welhaast het prototy-
pe van de Bakersfield Sound. De Ba-
kersfield-country is niet van de melan-
cholieke soort. Gebroken harten wor-
den niet gekoesterd, een Bakersfielder
is liever eenzaam dan met de verkeer-
de vrouw of man. Die zelfbewustheid
spreekt ook uit de presentatie van 
Heather Myles; hoogblonde lokken,
roze glitterjack op een zwarte stretch-
broek, groot kruis om de hals en rhi-
nestone ringen aan haar vingers. Zoals
ze eruitziet, zo klinkt ze ook. Haar fa-
voriete song is Sing Me Back Home. Zij
zegt over zichzelf: "Ik ben een roman-
tica die moet uitkijken dat ze zich niet
willens en wetens in het ongeluk stort,
alleen omdat het zulke mooie songs
oplevert." Voor informatie over aan-
vang, etc. zie de rubrieksadvertenties
in de krant.

Stone Valley presenteert op vrijdag 26 maart

Heather Myles & the Cadillac Cowboys
Lichtenvoorde - Heather Myles is
een liefhebster van het snelle 
rijden, het liefst in een Cadillac.
Vandaar ook de naam van haar
band. Eind maart komt ze optre-
den in 't Zwaantje in Lichtenvoor-
de (www.stonevalley.nl).

Op vrijdagmorgen 12 maart kwamen
dus 30 ouderen, gewapend met hun
mobiel, op de koffie op de locatie
Nieuwstad van 't Beeckland. Op die lo-
catie bevinden zich de praktijklokalen
waar de leerlingen van klas 3 en 4 les
krijgen in de sector van hun keuze. Na-
dat alle dames en heren, in groepjes,
een plekje gevonden hadden in het
ruime lokaal kregen zij een kopje kof-
fie. Daarbij serveerden de leerlingen
de appeltaart die zij tijdens de Verzor-
gingslessen op de donderdag ervoor
gebakken hadden. Na de koffie ging
bij elk groepje bezoekers een leerling
zitten en begon voor de dames en he-
ren het geworstel met de kleine knop-
jes op de telefoons. Toch lukte het al
vrij snel om te bellen of een sms'je te
versturen. Eén van de dames riep toen
zij binnenkwam:"Dat mobiele bellen

leer ik nooit", maar ze kon na enige
tijd vaststellen dat ze 'haar eigen
naam had ingetypt'. Een echtpaar, dat
samen naar de bijeenkomst was geko-
men, had ieder een eigen mobiel bij
zich. Meneer probeerde wat hij ge-
leerd had in de praktijk te brengen
door zijn vrouw op haar mobiel te bel-
len. Dat lukte en toen haar telefoon
overging, drukte mevrouw haar toe-
stel uit met de mededeling: "Hij doet
het". Meneer reageerde echter teleur-
gesteld: "Nu wilde ik je net vertellen
hoeveel ik van je hou". Zijn reactie was
tekenend voor de gezellige ontspan-
nen sfeer, zowel de ouderen als de leer-
lingen genoten. 

Tot slot was iedereen het erover eens:
"Dit initiatief is voor herhaling vat-
baar!"

Stichting Welzijn Ouderen 

Op bezoek op 't Beeckland

Vorden - Enige tijd geleden klopte de Stichting Welzijn Ouderen bij vmbo-
school 't Beeckland in Vorden aan met de vraag of het mogelijk zou zijn
om een voorlichting te organiseren over "Omgaan met de mobiel". De do-
cent Verzorging en de leerlingen van klas 4 van de gemengde- en theore-
tische leerweg reageerden positief op het verzoek. Het mes kon zo mooi
aan twee kanten snijden: de bezoekers werden wegwijs gemaakt in de
"mobiele"wereld en de leerlingen leerden in "het echt" het omgaan met
ouderen.
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Nadat ze dit een aantal jaren had gedaan,
is ze op zoek gegaan naar een nieuwe uit-
daging binnen het schilderen. De over-
stap naar acryl werd gemaakt. Op doeken

van uiteenlopende formaten experimen-
teert ze met verschillende technieken
waarbij het resultaat verassend uitpakt
in zowel abstracte als realistische wer-
ken. 

De expositie is te bezoeken vanaf 12
maart tot en met 26 maart bij Plameco
Plafonds in "de Timmerije "

Plameco plafonds in "de Timmerije"    

Expositie
Hengelo - Jolanda Arntz schildert zo-
wel aquarellen als acryl. Bij het aqua-
relleren richt ze zich op het schilde-
ren van de natuur.

met het oog op
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

LLaat uw

drukwerk

onze zorg zijn

... als het méér moet hebben!

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

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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Autoservice

Eric Bloemenkamp

Reparatie / Onderhoud / APK

APK GRATIS
bij grote beurt

Nijverheidsweg 4 • Zelhem • Tel. 0314 62 39 00

APK
€ 27,50

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

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

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2009 kunt u bij ons terecht op één
van de volgende woensdagavonden: 17 en 24 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Denkt u aan de nieuwe WOZ-waarde per 1-1-2008 (aanslag 2009).

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

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

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

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

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

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

Volop div. soorten Pootaardappelen
Sla-, kool- perkplanten !!!

Bildstar aardappelen v.a. 10 kilo 1.49
Heerlijke Hand/Perssinaasappelen 15 voor 1.99

Volop div. soorten voorjaarsgroentes 
o.a. Verse spinazie 500 gram 0.99

Grote krop malse Sla nu 0.49 per krop
Hollandse komkommer per stuk 0.69
Vitaminebommetje: Kiwi 10 voor 1.49

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!

LIJST NIEUWE WORKSHOPS
VOORJAAR

data workshop techniek prijs
25 maart kaart spirelli 7.50 euro
8 april kaart creatables 7.50 euro

22 april scrap boekje maken 15.00 euro
6 mei kaart magic dots 7.50 euro

27 mei kaart borduurkaart 7.50 euro
3 juni kaart floral punch 7.50 euro

De hobbyshop is gedurende winkelopenings-
tijden dagelijks geopend.

U vindt ons achterin de:

Dorpsstraat 15, Vorden. Tel. (0575) 553566



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

Het is voor de 29e keer dat het succes-
volle toernooi wordt gehouden. On-
langs is het schietevenement gestart.
Het wordt gehouden in de accommo-
datie van de organiserende schietver-
eniging Willem Tell.

De deelnemende teams bestaan uit
straten, bedrijven, buurt, familie,
vriendengroepen en dergelijke. Het
aantal teams van 64 is verdeeld in de
klassen heren A 26 teams, heren B 27
teams en dames 11 teams. De finales
zijn op 22, 23 en 24 maart.

SV Willem Tell voor 29e keer organisator

Bronckhorster Schiettoernooi gestart

Hengelo - Aan het Bronckhorster
Schiettoernooi doen dit jaar 64
teams mee. Dat zijn twee teams
minder dan vorig jaar.

Josée is een aantal jaren geleden ver-
huisd van het midden van het land
naar Vorden. Haar optredens vinden
echter nog vooral in het westen plaats.
Daarom zijn wij blij dat zij nu bij ons
komt, met haar vaste begeleider Men-
no Kalmann. Josée heeft met haar
prachtige stem al menigeen betoverd.
Menno heeft jarenlang samen met Co
de Kloet als saxofoon/pianoduo
‘Co+Menno’ in kleine Nederlandse
theaters gespeeld. Nu begeleidt hij Jo-

sée op gitaar en piano in een breed re-
pertoire van klassiek, musical en luis-
terlied. 
Op 28 maart zullen zij in ‘Ik zou wel
eens willen weten … pourquoi?’ vooral
Nederlands repertoire ten gehore
brengen, aangevuld met Franse chan-
sons. Dit duo komt goed tot zijn recht
in het kleine, intieme en sfeervolle
ARX Theater. Het programma start om
15. 0 uur, kaarten kosten 12,50 euro.
Uiteraard kunt u ook deze middag
weer culinair afsluiten in het naastge-
legen Restaurant Wolfersveen, met
een heerlijk diner voor de speciale
prijs van 25 euro. 

U kunt reserveren via info@arxthea-
ter.nl of 0642402559, graag vóór 25
maart a.s.  U vindt het ARX Theater
aan de Ruurloseweg 38a in Zelhem
(Wolfersveen).

Middagconcert ARX Theater

'Ik zou wel eens willen
weten... Pourquoi?
Wolfersveen - Regelmatig organi-
seert het ARX Theater in Wolfers-
veen bijzondere culturele activitei-
ten zoals concerten, lezingen, film-
avonden en dergelijke.Op zondag
28 maart treden Josée van der
Staak en Menno Kalmann op met
prachtige Nederlandse en Franse
luisterliedjes.

De minibike sport is een betaalbare
sport voor jong en oud en wordt ook
gezien als kweekvijver voor de weg-
race. Het is een sport waar Valentino
Rossi ooit zijn debuut maakte, maar
ook andere namen startte hier hun
carrière. Maar er is nog meer te bele-
ven! De meeste mensen kennen de Ha-
move van de jaarlijkse race op de Vars-
selring en van vroeger de motorcross
op ’t Hengelse Zand. Maar wist u dat
er naast de minibike commissie, com-
missies zijn voor off road, toeren, vete-
ranen en klassieke motoren. Nee? Op
21 maart kunt u kennis maken met de
hobby van al deze liefhebbers.

Voor de toerrijders is er een toerrit ge-
organiseerd. Hoogste tijd voor de toer-
rijders om hun machine uit zijn win-
terslaap te halen. Inschrijven voor de
lenterit kan vanaf 9.30 uur. De rit is
ruim 200 kilometer, en gaat deels
door het Duitse rivierengebied en
door Noord-Limburg. Ongeveer halver-
wege is een pauze in de route opgeno-
men. Kilometers genoeg om uw motor
weer wakker te krijgen en te testen. De
rit is op papier beschikbaar in bol/pijl
en voor GPS onder andere voor Gar-
min Zumo. 

Komt u gerust een kijkje nemen aan
de Varsselseweg 34 om kennis te ma-
ken met de verschillende activiteiten
van Hamove, of rijd eerst de toerrit en
neem bij terugkomst de tijd voor een
kijkje. Als u naar huis gaat weet u het,
Hamove is meer dan alleen de jaarlijk-
se wegrace. Het is een club met vele
enthousiaste leden. Voor meer infor-
matie hierover zie www.hamove.nl.

Zondag 21 maart

Minibike en wegrace infodag
Hengelo - Op zondag 21 maart or-
ganiseert Slick 96, de minibike
commissie van de Hamove, een mi-
nibike en wegrace infodag. Bent u
gelnteresseerd in minibikerijden
en wilt u wat meer horen over de
mogelijkheden, dan bent u van
harte welkom op deze dag.

Medewerking wordt verleend door de
tenor Paul van den Bemt uit Utrecht.
Het Monteverdi Kamerkoor werd in
1989 opgericht en treedt zowel in Ne-
derland als in het buitenland op. Het
koor nam o.a. deel aan internationale
festivals in Hongarije en Spanje. In
1997 en 2000 won het de eerste prijs

tijdens een korenfestival in Rotter-
dam. In 2006 verwierf het de Straesser-
Vester prijs. Dirigent Wilko Brouwers
ontving zijn opleiding aan het Arn-
hems Conservatorium en aan de Liszt
Academie in Budapest. Hij is docent
muziekpedagogiek, stemvorming en
koordirectie. Op het programma staan
Lamentaties van Orlando di Lasso, Gi-
ovanni Crose, Gesualdo da Venosa en
Henryk Mikolaj Gorecki . Muziek voor
de Witte Donderdag. Het concert be-
gint om 15.30 uur ( kerk open om
14.45 uur) De toegang bedraagt 8 euro.
Tot 15 jaar gratis.

Montiverdi Kamerkoor in
dorpskerk Vorden
Vorden. Het Monteverdi Kamer-
koor Utrecht geeft zondag 21
maart, onder de titel ‘Lamentaties’
een concert in de Vordense dorps-
kerk. Het koor zingt muziek op de
huidige passietijd.

Wie ‘The Heinoos’ kent staat wellicht
verbaasd te kijken bij een akoestisch
optreden, want normaliter houden ze
nogal van elektrische herrie maken en
wellicht is het voor Erik van ’t Holt-
Zang/Gitaar, Jan Kolkman-Zang/Gi-
taar, Marco Mepschen-Drums, Remko
Keizer - Zang/Basgitaar ook wel wen-
nen.
Maar Ze blijven natuurlijk een beetje
gek en zullen zeker op de gebruikelij-
ke manier blijven flauwekullen. Ook
akoestisch zullen de meest fantasti-
sche hits uit de jaren ’60,’70 en ’80
voorbij komen met nummers van AB-

BA, Queen, The Sweet, Mud, Nena, The
Police en vele, vele anderen. Hits uit
vervlogen tijden, nummers die je vaak
wel kent maar al jaren niet meer hebt
gehoord. Ze worden regelmatig afge-
wisseld met eigen nummers in het Ne-
derlands/Dialect
Coverbands zijn er, volgens the Hei-
noos, in alle soorten en maten, met
meer overeenkomsten dan verschil-
len. Daarom wil de band geen stan-
daard band zijn die muziek op een
aanstekelijke wijze combineert met
een pittige presentatie en een gezonde
dosis humor en dat bovendien leveren
ze een uiterst beweeglijk gezelschap.
Elk jaar toert de band met een groten-
deels vernieuwde show door het land.
Met een goed uitgekiende lichtshow
en een absoluut onvoorspelbaar hitre-
pertoire brengen The Heinoos volgens
eigen woorden ‘Structurele Chaos’,
ook akoestisch en ook bij café ‘de Tol’.

Heinoos in ‘de Tol’
Zondagmiddag 21 maart verzor-
gen The Heinoos een akoestisch
optreden in café ‘de Tol’ in de Wit-
tebrink. Het optreden begint om
ongeveer 16.00 uur en zal rond
20.00 uur afgelopen zijn. De entree
is, zoals altijd, gratis.

Terwijl u de route volgt kunt u mee-
doen aan een prijsvraag. Voor de win-
naar stelt Anny Cactus een mooie prijs
beschikbaar. Dat "De Seinpaal-leden"
weer vol op stoom zijn kunt u bijvoor-
beeld zien aan de voortgang van Cac-
tus Canyon: de grootste, permanent
tentoongestelde baan in schaal 0n30
(1:48) van Nederland. Deze zal dit
weekend ook in bedrijf zijn. In de afge-
lopen maanden is de onderbouw van
de baan gebouwd en zijn de sporen ge-
legd. Juist in dit stadium, waarin alle
sporen goed zichtbaar zijn, omdat een
realistisch landschap nog ontbreekt,

is duidelijk te zien hoe de baan is op-
gebouwd. Naast het kijken naar de
treinen is het, op bescheiden schaal,
mogelijk om modelspoormaterieel te
kopen bij één van de kraampjes.
Heeft u niet zoveel op met treinen,
dan is een bezoekje toch meer dan de
moeite waard. 
In het voorste gedeelte, dat gratis toe-
gankelijk is, vinden in het kader van
het project "Kom in de Kas" diverse ac-
tiviteiten plaats zoals: Tentoonstel-
ling:  van hobbykasje - cactuskwekerij
- naar Familie Park CactusOase  De-
monstratie cactus zaaien en poten
door Anny Cactus. De kinderen mo-
gen daarbij helpen en krijgen ook
zaadjes mee naar huis. Voor meer in-
formatie: Familie Park CactusOase,
Jongermanssteeg 6 te Ruurlo. Tel:
0573 451817  Website:  www.cactusoa-
se.nl    E-mail:  info@cactusoase.nl

LET OP!
Er vinden wegwerkzaamheden plaats
aan de N312 (Stapeldijk en Batsdijk).
Familie Park CactusOase is echter wel
te bereiken. Volg hiervoor de borden
of aanwijzingen 'Kom in de Kas'. En an-
ders.... bel 0573 451817.

Tentoonstelling "kom in de kas"

Modelspoorweekend
Ruurlo - Op 27 en 28 maart a.s. or-
ganiseren spoorwegmodelbouw-
vereniging "De Seinpaal" en Fami-
lie Park CactusOase, tijdens de Lan-
delijke Modelspoordagen 2010,
voor de tweede keer een Model-
spoorweekend. Een speciale route
voert u - onder begeleiding van
kwinkelerende, prachtig gekleur-
de vogels - over rolstoelvriendelijke
paden langs duizenden verschil-
lende soorten grillige, kleurrijke
cactussen naar de diverse model-
spoorbanen.

Een Andalusische schaapsherder
gaat op zoek naar zijn schat, die
volgens zijn dromen, begraven
moet liggen bij de piramiden van
Egypte. Hij wordt geholpen door
de koning van Salem en ontmoet
op zijn reis een kristalhandelaar,
een Engelsman, een mooi meisje
in een oase en tenslotte de alche-
mist. Deze wijst hem de weg naar
de schat en leert hem de taal van
de wereld te verstaan. Het is een
mooi verhaal over de diepten van
het hart, waarin de laatste waarhe-
den over onszelf verscholen liggen.
Een zoektocht naar een legende
zoals iedereen van ons die heeft. 
Het is een lange vertelling waar je
goed voor moet gaan zitten.Land-
goed "de Kranenburg"Bergkappe-
weg 2, in Vorden Reserveringen:
tel: 0575 556216 of dekranen-
burg@planet.nl

"De Alchemist" op
De Kranenburg

Vorden - Gery Groot Zwaaftink
vertelt op zaterdagavond 27 en
zondagmiddag 28 maart "De Al-
chemist" op landgoed "de Kra-
nenburg". Deze vertelling is ge-
baseerd op het boek van Paolo
Coelho.
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De Nederlandse groep SWAMP heeft
zich ontwikkeld tot één van de toon-
aangevende Europese bands met een
heel eigen interpretatie en mix van
muziekstijlen uit Midden Amerika.
Songs uit Colombia, Halti, Venezuela
en Cuba worden moeiteloos tussen
nummers uit Texas en Louisiana ge-
plaatst. Het repertoire van SWAMP be-
staat hoofdzakelijk uit traditionals,
maar de arrangementen zijn ‘je van
het’ en laten elk instrument aan bod
komen. Ze zingen in het Frans, Engels
en Spaans. Of ze nu cajun, zydeco of

een bluesnummer spelen, steeds proef
je dat Louisiana swamp–sfeertje. Won-
derschone gevoelige Tex-Mex en latin
mariachi-love songs worden door zan-
ger Tjitte Knol gezongen als een echte
Spanjaard. De basis voor hun muziek
wordt gevormd door zydeco en cajun,
een mengeling van de muziek die
Frans/Canadese immigranten mee-
brachten, toen zij richting Zuid- en
Midden-Amerika trokken. 

Tex-Mex, een andere onontbeerlijke
ingrediënt, is een kruisbestuiving van
Duitse polka’s en Spaanse invloeden.
SWAMP is al jaren succesvol op vele
nationale en internationale podia. Ze
presenteren hun muziek met veel en-
thousiasme. SWAMP klinkt het ene
moment heel verliefd, terwijl ze het
andere moment de alligators uit het
moeras omhoog lijken te trekken. 

Een optreden van de band staat garant
voor een enerverende avond! Aan-
vang: 20.15 uur. Voor meer informatie:
www.swamp.nl en tel. 0573-452268.
Toegangskaarten á vijftien euro zijn
verkrijgbaar bij Alex Schoenmode en
Groot Jebbink Bloemen Ruurlo en aan
de kassa van ‘t Kulturhus.

15-jarige KunstKring Ruurlo

SWAMP biedt 
muzikaal cadeau aan
Ruurlo - Het wordt op zaterdag 20
maart feest in het Kulturhus in
Ruurlo als de Nederlandse forma-
tie SWAMP daar optreedt. Deze
band richt zich geheel op de ver-
schillende soorten muziek uit Mid-
den-Amerika. Zij hebben hun re-
pertoire samengesteld uit de mu-
ziekstijlen die in dat gebied ge-
speeld worden. Een hechte band,
perfect op elkaar ingespeeld. Kort-
om voor de liefhebbers van Latijns-
Amerikaanse muziek, blues en al-
les wat Midden-Amerika nog meer
heeft te bieden een avond om van
te smullen.

Het lezen van dit bericht kan de aan-
leiding zijn om eindelijk eens iets met
je biseksualiteit te doen, want je bent
echt de enige niet. Uit een recente be-
volkingsstudie naar seksuele gezond-
heid in Nederland van de Rutgers/Nis-
so groep blijkt dat er veel meer bisek-
suele mannen zijn dan dat men aan-
vankelijk had aangenomen. Maar bi-
seksuele mannen verzwijgen in gro-
ten getale hun gevoelens. Sinds twaalf
jaar is er naast de praatgroepen voor
homomannen en lesbische vrouwen
ook een praatgroep voor biseksuele
mannen georganiseerd door Stichting
de Kringen. Om te praten met andere
'soortgenoten', elkaar te ontmoeten en
te praten over dingen die je bezighou-
den en waar je met bijna niemand

over kunt en durft te praten. Je kunt
namelijk wel ontkennen dat je ook ho-
moseksuele gevoelens hebt maar je
zult al wel hebben ervaren dat zoiets
niet zomaar overwaait. Vragen die de
deelnemers vaak beantwoord willen
zien, kunnen zijn: Hoe praat ik met
mijn vriendin/vrouw over mijn bi-/ho-
moseksuele gevoelens?, Hoe openlijk
kan/moet/mag ik zijn in mijn gevoe-
lens naar mijn omgeving toe?, Hoe
geef ik invulling aan bi/homoseksuele
gevoelens binnen mijn geloofsovertui-
ging?, Kan ik mijn relatie/huwelijk in
stand houden, of kunnen we beter uit
elkaar gaan? Hoeveel lastiger wordt
die beslissing als er ook (jonge) kinde-
ren uit het huwelijk/relatie zijn? en
Hoe ga ik om met negatieve reacties

op bi/homoseksualiteit van echtgeno-
te, familie, vriendenkring, buiten-
staanders? Je kunt een weg proberen
te vinden om er op een goede manier
mee om te gaan en het een plaats te
geven in je leven, het is nu eenmaal
iets dat bij je hoort. Een praatgroep
kan een middel zijn om te ervaren dat
je niet alleen staat. Informatie op in-
ternet over Stichting de Kringen is te
vinden op de website: www.kringen.nl
Verschuil je niet langer, want dat is
echt niet nodig en eigenlijk ook onver-
standig. Voor informatie en aanmel-
ding voor deze eerste groep voor bi-
seksuele mannen in Oost-Nederland
en alle andere praatgroepen voor ho-
moseksuele mannen en jongeren en
lesbische vrouwen kun je bellen met
Wim: tel. (0573) 452375 of mail naar
achterhoek@dekringen.nl. Je hoeft
niet bij een praatgroep, je kan ook ge-
woon een keer komen praten.

Praatgroepen 
Stichting de Kringen Achterhoek
Ruurlo - Biseksueel, van mannen en van vrouwen houden en het gevoel
hebben dat je de enige bent of getrouwd zijn en ontdekken dat je ook wel
homoseksuele gevoelens en/of fantasieën hebt? En dan....?

Of het nu gaat om reuma, eczeem,
luchtwegklachten of problemen met
een mentaal-emotionele aard als
angst- en paniekaanvallen, bij een
homeopaat is men aan het juiste
adres. Helemaal als men op een con-
structieve en duurzame manier wilt
werken aan uw gezondheid.

In het kader van de landelijke open
dag van de zorg houdt Gezondheids-
centrum de Gaikhorst op zaterdag 20
maart een grote Open dag. Hier kan
men homeopaat Frans Quirijnen alles
vragen over homeopathie, te behande-
len klachten, hoe homeopathie te be-
handelen in combinatie met reguliere
behandeling door specialist of huis-
arts, etc. Ook  de collega's van fysiothe-
rapie, psychologie en creatieve thera-
pie organiseren tal van leuke activitei-
ten op het gebied van gezondheid.
Gezondheidscentrum de Gaikhorst zit
naast Sporthal de Kei in Warnsveld.

Homeopaat Frans Quirijnen
opent de deuren
Warnsveld - Frans Quirijnen kent
men van de columns over home-
opathie in het Contact. Al velen
vonden zo een passende en natuur-
lijke oplossing voor vele verschil-
lende klachten.

ACTIVITEITEN
In totaal openen 12 locaties van Sensi-
re hun deuren. Elke locatie heeft een
overzicht van alle vacatures binnen
Sensire bij de hand. Ook heeft elke lo-
catie activiteiten op de planning staan
om zo beeldend mogelijk te laten zien
wat er komt kijken bij goede zorg. Als
men bijvoorbeeld wil weten hoe hoog
het cholesterol of de bloeddruk is, kan
men dat op verschillende locaties vrij-

blijvend laten meten. Op sommige lo-
caties wordt een prijsvraag gehouden
en er is zelfs een locatie waar door
middel van een toneelspel wordt ge-
toond hoe goede zorg verleend wordt.
Op alle locaties staat koffie met wat
lekkers klaar! 

DE OPEN DAG IN DE GEMEENTE
BRONCKHORST
In de gemeente Bronckhorst kunnen
bezoekers van 10.00 - 15.00 uur terecht
bij Sensire de Wehme in Vorden. Me-
dewerkers geven onder andere infor-
matie over wonen, zorg een welzijn.
Ook kan men een kijkje nemen in het
restaurant van de Wehme. Wethouder
mevrouw van Kuil heeft aangegeven
ook de Open Dag te bezoeken. 

MEER INFORMATIE
Meer informatie is te vinden op
www.sensire.nl. Hier staat informatie
over de overige locaties van Sensire die
hun deuren openen op 20 maart!

Sensire opent haar deuren tijdens 

Open Dag van de Zorg
Vorden - Op zaterdag 20 maart
opent Sensire haar deuren op ver-
schillende locaties in heel Oost-Gel-
derland. Iedereen die wil weten
wat Sensire kan bieden voor bij-
voorbeeld mensen die willen wer-
ken in de zorg kan terecht bij één
van de locaties. Ook mensen die
zorg nodig hebben of mensen die
willen zien wat er komt kijken bij
goede zorg zijn welkom bij mede-
werkers van Sensire op onder-
staande locaties.

Tessa en Martienke zorgen er samen
met de deelnemers voor, dat zij met
een mooi paasstuk naar huis
gaan.Het wordt een gezellige avond

met koffie en wat lekkers erbij. Voor
alle benodigde materialen zorgen
Tessa en Martienke. De paaswork-
shop is inclusief alle benodigde ma-
terialen en koffie met iets lekkers. 

Voor informatie: Martienke Schi-
phorst, tel. (0575) 45 08 14. Op de
website is meer informatie hierover
te vinden: www.devrendenberg.nl

Vrendenberg Paasworkshops
Baak - Op dinsdag 23 maart en
donderdag 25 maart zijn er paas-
workshops te volgen in de sfeer-
volle ruimte van de ‘Vrendenberg
kinderfeesten’.

Huize de Kieftskamp vormt het cen-
trum van een 170 ha groot landgoed.
Destijds in 1626 was er nog geen spra-
ke van enige bebouwing. Het was geen
adellijk goed, maar het behoorde aan
stedelijke families. In 1743 werd het
landgoed gekocht door de landmeter
en architect Gerrit Ravenhorst, die het
beheer overliet aan zijn schoonzoon
Johan Hendrik Brass, ontvanger der

belastingen in Almen en Gorssel, die
ook de goederen van de familie Van
der Borch onder Vorden en Verwolde
beheerde. Brass liet tussen 1768 en
1776 een nieuw huis bouwen. Het re-
sultaat was een eenvoudig maar sier-
lijk type landhuis met als meest opval-
lend kenmerk de driekantig vooruit-
springende ingangspartij van de voor-
gevel bekroont door een attiek. De ge-

vels vertonen zich in hun achttiende-
eeuwse uiterlijk met roedenverdeling
in de ramen. De vestibule en de linker
salon bevatten stucplafonds in Lode-
wijk XV-stijl, versierd met vogels (waar-
schijnlijk voorstellend kieviten die in
grote getale aanwezig waren in dit ge-
bied). In 1835 werd de Kieftskamp ge-
veild en kwam in de handen van de fa-
milie Storm van 's Gravensande, die
het enige generaties in bezit hield.
Omstreeks de vorige eeuwwisseling
kwam het huis leeg te staan om ten-
slotte in 1919 een nieuwe eigenaar te
mogen begroeten. Deze familie liet in
1920 en 1930 het huis aan de achterzij-
de op passende manier vergroten. In
1975 verkochten zij tenslotte het huis
en landgoed aan de Stichting ‘Het Gel-
dersch Landschap’. Sindsdien is het
huis aan particuliere bewoners ver-
huurd. De omgeving met de bij het
goed behorende boerderijen is zeer
pittoresk. Het landgoed loopt naad-
loos over in dat van kasteel Vorden en
vormt daarmee landschappelijk één
geheel.

Bron: www.kasteleningelderland.nl

Rondom de Hessenweg (129)

Op een oude landkaart (circa 1788) is te zien, dat er zich bij Varssel van
oudsher 3 zandwegen richting Vorden splitsten. Eén langs het Zelle, Sta-
pelbroek en de Kieftskamp, één noordelijk van het Zelle via Linde naar
Huis Vorden en ook één via Linde langs Onstein naar de Wientjesvoort. De
Kieftskamp ligt ten zuiden van Vorden, rechts van de weg naar het buurt-
schap Linden. De vroegste vermelding van het goed dateert uit 1626.

Wim Bielderman: ‘Uiteindelijk ging
de Award aan onze neus voorbij,
maar toch fantastische dat wij wer-
den genomineerd. Twee jaar gele-
den hebben wij tegelijkertijd met de
ingebruikneming van onze ver-
bouwde school, digitale schoolbor-
den aangeschaft. Krijtborden in een
nieuwe school, is toch echt niet
meer van deze tijd, zo vonden wij.
Het onderwijzend personeel volgde
de nodige cursussen. Hoewel men
wel enthousiast op de digitale
schoolborden reageerde, werden de
borden in eerste instantie toch nog
als een soort ‘krijtbord’ gebruikt. Je
weet hoe dat in de Achterhoek gaat:
‘ eerst zien en dan gleuven, men
moet hier eerst aan nieuwe dingen
wennen’, zo zegt Wim Bielderman
lachend.
Vervolgens ontwikkelde hij voor de
school een eigen website
(www.schoolbordportaal.nl) van

waaruit instructiemateriaal kan
worden gehaald. Via internet heb ik
toen overal dingen opgezocht waar
ik wat mee kon. Het schoolbordpor-
taal verzamelt overigens niet alleen
‘gereedschappen’ maar ontwikkelt
deze zelf ook. Als laatste gereed-
schap heeft Wim Bielderman het ‘’
geldbordje’ ontwikkeld, te gebrui-
ken met het leren rekenen. De leer-
lingen kunnen op de beginpagina
van de site instructiegereedschap
voor digbordlessen vinden. Zo staat
op deze pagina: rekengereedschap
voor de onderbouw, middenbouw
en bovenbouw alsmede gereed-
schappen voor alle overige vakken.

Vervolgens kunnen er allerlei keu-
zes gemaakt worden uit bijvoor-
beeld de vakken taal, aardrijkskun-
de, geschiedenis, muziek, biologie
etc. Alles is op vakgebied neergezet
en in categorieën ingedeeld. Wim

Bielderman: ‘Bij het lesgeven steek
ik eerst mijn verhaal af. Heel erg be-
langrijk. Dan ga ik naar het ‘portaal’
en laat ik dingen zien. De uitleg
wordt dus ondersteund door het ge-
reedschap. De kinderen hebben in
het geheel een duidelijke rol. We
hebben de site in eerste instantie
voor onze eigen school ontwikkeld.
Vervolgens kwamen we op de ICT si-
te voor scholen te staan. Vorig jaar
hadden we op één dag zelfs 5200 be-
zoekers. Het gemiddelde ligt op
4000. Toen volgde de nominatie, die
ons blij verraste,’ zo zegt Wim Biel-
derman.
‘De jury vond het schoolbordpor-
taal van de Vordense dorpsschool
een ‘ verbijsterd mooi product’. Wij
(collega Etienne Oosterhoff en ik)
hadden op de beurs in Utrecht ge-
durende twee dagen een eigen
stand met informatie. In tegenstel-
ling tot de andere genomineerden
stonden wij daar niet om ‘iets’ te
verkopen, maar om andere gelnte-
resseerden van tips te voorzien.
Daar hoorden wij regelmatig op-
merkingen in de trant van ‘ jullie
product, het leukste wat wij op de
beurs zijn tegengekomen’, zo zegt
Wim Bielderman.

Openbare dorpsschool Vorden

Apetrots op nominatie Award
Vorden. Wim Bielderman, leerkracht aan de openbare dorpsschool is
apetrots dat de school onlangs werd genomineerd voor de prestigieu-
ze IPON- Award. Een bijzondere stimulering- award dat jaarlijks
wordt uitgereikt aan bedrijven of instellingen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt op het gebied van onderwijs ( ICT ). Het was dit jaar
voor het eerst dat er ook een school werd genomineerd. Er waren in
totaal vijf genomineerden waaronder dus de Vordense dorpsschool.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Laaike: Verwende vrouw. 
"Met dee laaike kö'j gin doon hebben".

B. Schele: Scheiding in het haar.
"I'j hebt de schele neet good zitten".

C. Tee: Teen. 
"Ik heb mi'j estot an den groten tee".

WAAR STAAN ZE VOOR
Ze werken er elke dag weer aan de
cliënten een plezierige leefomgeving
te bieden, waarbij persoonlijke aan-
dacht en de wensen van de cliënten
centraal staan. 

De filosofie is daarbij: Warme zorg op
de plek waar de mensen wonen. De
zorg is: verpleeghuiszorg, verzorgings-
huiszorg, thuiszorg, dagopvang, tijde-
lijke opvang en huishoudelijke zorg.

LANDELIJKE OPEN DAG VAN DE ZORG
Op 20 maart 2010 vindt de landelijke
open dag voor de zorg plaats, men kan
dan bij de volgende locaties terecht:
Zorgcentrum Schavenweide in Doe-
tinchem; Zorgcentrum Croonemate
in Doetinchem; Zorgcentrum De Zon-
nekamp in Zelhem; Zorgcentrum Ma-
ria Postel in Keijenborg en Zorgcen-
trum Hyndendael in Hummelo.
De medewerkers staan deze dag klaar
om de vragen over zorg, wonen, wer-
ken en opleiden te beantwoorden en
verzorgen tevens een rondleiding in
drie van de verzorgingshuizen. Voor
iedereen staat een kopje koffie klaar
met gebakje en ook tussen de middag
wordt de inwendige mens niet verge-
ten. Als men vragen heeft, dan worden
die gelijk beantwoord of men krijgt la-
ter bericht en er ligt informatiemateri-
aal klaar om mee te nemen. Voor meer
informatie over Markenheem kan
men ook terecht op onze website,
www.markenheem.nl

Open dag markenheem
Bronckhorst - Onze deuren staan
op 20 maart a.s. voor u open. Mar-
kenheem is in de Achterhoek een
vertrouwd begrip. Met de locaties
Schavenweide en Croonemate in
Doetinchem, De Bleijke in Hengelo
Gld., De Zonnekamp in Zelhem,
Maria Postel in Keijenborg en
Hyndendael in Hummelo bieden
ze al jarenlang zorg aan ouderen
in de gemeenten Doetinchem en
Bronckhorst.

Sensire heeft zich beraden over de toe-
komstmogelijkheden van Yunio kin-
dercentra. Het betreft de kinderdag-
verblijven, tussenschoolse opvang,
buitenschoolse opvang, gastouderop-
vang en peuterspeelzalen. Sensire is
tot de conclusie gekomen dat zij niet
voldoende mogelijkheden aan Yunio
kindercentra kan bieden om zich ver-
der te ontwikkelen. Sensire heeft ge-
zocht naar een partij, die wel voldoen-
de kennis en middelen bezit om te in-
vesteren in de toekomst van Yunio kin-
dercentra. Deze partij is Kinderopvang
Humanitas geworden. Kinderopvang
Humanitas is blij dat Sensire de over-
dracht aan hen heeft gegund. De me-
dezeggenschapsorganen brengen ad-
vies uit over de overname. Binnenkort
zal Kinderopvang Humanitas verant-
woordelijk zijn voor de bedrijfsvoe-
ring.

GEEN GEVOLGEN VOOR KINDEREN,
OUDERS EN MEDEWERKERS
De overname heeft geen gevolgen voor
de kinderen en ouders die gebruik ma-
ken van de kinderopvang of peuter-
speelzalen van Yunio. Voor medewer-
kers van Yunio kindercentra heeft de
overdracht geen rechtpositionele en
arbeidsrechtelijke gevolgen. Zij behou-
den hun huidige functie, arbeidsvoor-
waarden en opgebouwde rechten.

OVERWEGINGEN OVERDRACHT
YUNIO KINDERCENTRA
De afgelopen jaren is er sprake van
een toenemende vraag naar kinderop-
vang, waardoor steeds langere wacht-
lijsten zijn ontstaan. Om aan deze toe-
nemende vraag te kunnen voldoen
zijn forse investeringen nodig, zoals

uitbreiding van het aantal locaties en
uitbreiding van het personeel. Kinder-
opvang Humanitas beschikt over de
middelen om aan het benodigde in-
vesteringsniveau te kunnen voldoen.
Daarnaast heeft Kinderopvang Huma-
nitas de focus op kinderopvang waar-
door zij ook in de toekomst de kwali-
teit kunnen borgen. Kinderopvang
Humanitas is een van de grootste kin-
deropvangaanbieders zonder winst-
oogmerk, met kinderdagverblijven,
centra voor buitenschoolse opvang,
peuterspeelzalen en gastouders door
heel Nederland. Iedere dag krijgen
kinderen van nul tot dertien jaar een
afwisselend aanbod in een veilige en
vertrouwde omgeving. Kinderopvang
Humanitas heeft ca. 2100 werknemers
en ca. 230 locaties.
De positie van de kindercentra is
uniek binnen Sensire vanwege de par-
ticuliere financiering en de groepsge-
wijze benadering. De overige diensten
en producten van Sensire worden
door overheden gefinancierd en rich-
ten zich op het individu. Vanuit dat
beeld past kinderopvang niet opti-
maal in het geheel van het diensten-
en productenaanbod van Sensire.

Sensire heeft voor Kinderopvang
Humanitas gekozen omdat zij kinder-
opvang als kernproduct heeft en de
kwaliteit van de kinderopvang uitste-
kend is. Kinderopvang Humanitas
biedt al kinderopvang in Oost-Gelder-
land. Het is een bekende partij voor
Sensire en Yunio en voor de bevolking
in deze regio. Bovendien past de cul-
tuur binnen Kinderopvang Humani-
tas goed bij de cultuur van Yunio.
Hierdoor kunnen de kindercentra ook
in de toekomst nauw samenwerken
met de jeugdgezondheidszorg en
kraamzorg van Yunio en het maat-
schappelijk werk en de thuisbegelei-
ding van Sensire. Door de kinder-
opvang en peuterspeelzalen over te
dragen aan Kinderopvang Humanitas
kan dit onderdeel van de organisatie
volledig tot bloei komen.

Kinderopvang en peuterspeelzalen 

Yunio naar Humanitas
Doetinchem - Sensire draagt de
kinderopvang en peuterspeelzalen
van Yunio over aan Stichting Kin-
deropvang Humanitas. Voor Yunio
jeugdgezondheidszorg (consulta-
tiebureaus) en Yunio kraamzorg
verandert er niets, zij blijven een
onderdeel van Sensire.

De organisatoren Jolanda Bannink,
Henriët Hiddink en Joke Groot Roes-
sink zijn al druk bezig geweest met
het uitzetten van de twee afstanden.
Zowel voor de 10 als voor de 5 kilome-
ter zijn het erg mooie en afwisselende
routes geworden. Wij ondervonden

zelf dat er in Hengelo en natuurlijk
ook Keijenborg heel erg veel kleine
weggetjes, mooi paadjes en leuke laan-
tjes zijn. Voor de start en finish stelt
V.& A.V. PAX hun kantine ter beschik-
king, waar we natuurlijk erg blij mee
zijn. Hier zijn voldoende parkeerplaat-

sen, een mooie kantine en een veilige
plek om te starten en finishen.

Als u denkt hier wil ik wel mee hel-
pen, graag zelfs. Voor meer informa-
tie: Jolanda Bannink, tel. 0575-464510,
Henriët Hiddink, tel. 06-13746503 en
Joke Groot Roessink, tel. 0575-463289.
Binnenkort volgt weer meer infor-
matie.

Van 1 tot en met 4 juni 2010

Avondwandelvierdaagse Hengelo

Hengelo - De avondwandelvierdaagse in Hengelo neemt vaste vormen
aan. Het wandelevenement wordt gehouden van 1 tot en met 4 juni 2010.

De drie organisatoren van de avondwandelvierdaagse.

Hij trainde daar voor de lol maar kon
evenwel met minder materiaal dan de
Italianen, goed meekomen. Bij ZPF
stonden ze versteld en vroegen hem of
hij niet weer wilde rijden in het NK.
Barry liet weten daar wel wat voor te
voelen. Hij zal proberen om weer in de
top mee te draaien, al zal dat moeilijk
worden nadat hij een jaar niet op ni-
veau heeft gereden. Daarnaast zijn er
in het ZPF import team twee jonge rij-
ders aangetrokken: Joey Hoppens en

Wallid Soppe. De negen jarige Hop-
pens en tien jarige Soppe worden on-
dersteund en begeleid door Barry Was-
sink. De twee jonge heren zouden
graag in de voetsporen van Moto GP
coureurs Valentino Rossi en Marco
Melandri treden. Ze hebben samen
met Wassink veel op indoor banen ge-
traind deze winter en zo de nodige er-
varing op gedaan. Barry is vol lof over
de twee jonge knapen en denkt dan
ook dat het talenten zijn. 

De machines zijn onder handen geno-
men door Gerard Stoffer die een speci-
alist is op tweetakt gebied. Hij is de
broer van 125-cc ONK wegrace coureur
Ferry Stoffer. 

Het kampioenschap NK pocketbike be-
staat uit acht wedstrijden, de eerste is
op negen april in Zwolle. 

Zondag 15 augustus zal er op de Ven-
neweg op het circuit de "Varssselring"
een twee uurs race georganiseerd wor-
den door "Slick 96". Tijdens Koningin-
nedag zal er in Vorden een demonstra-
tie met pocketbikes gehouden worden
en mag iedereen die het wil ook een
proefritje maken liet Wassink weten.

Wassink maakt comeback

Vorden - Vordenaar Barry Wassink maakt dit seizoen een comeback in het
NK pocketbike. De voormalig kampioen die vorig jaar was gestopt met
het racen op kon het toch niet laten. Twee weken geleden was hij op
bezoek bij de ZPF fabriek in Italië om de nieuwe pocketbikes van dit
seizoen op te halen.

foto Henk Teerink



Spar Janssen, Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo, telefoon: 0314 - 381281
Openingstijden: ma t/m do van 8:30 - 19:00 uur (nu voortaan tot 19:00 uur geopend)
vrij van 8:30 - 20:00 uur, za van 8:30 - 17:00 uur

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 18 maart t/m zaterdag 20 maart 2010, tenzij anders vermeld.
Prijs- en assortimentswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden. Bezoek ook onze website: www.spar.nl

50% korting

kiloverpakking

2+1 gratis

2+1 gratis

2+1 gratis

1+1 gratis

1+1 gratis

2+1 gratis

1+1 gratis

089 099

299

Unox Knaks
bijv. blik Knaks
Knakworstjes
400 gram
2 stuks

258

Saucijzenbroodjes
met roomboter,
bereid, 3 stuks

2,85 190

137

578
prijs per kilo 
vanaf 3,85

Forflora potgrond
of tuinaarde  
zak 20/25 liter,
3 zakken naar keuze

Unox Cup a Soup of 
Unox Good Noodles
alle smaken 
bijv. Cup a Soup 
champignon, 3 stuks

1,69

2,74

prijs per
kilo 0,89

3,87

8,67

Chiquita bananen
kilo

koffie roodmerk
of cafeïnevrij
pak 500 gram, 
bijv. roodmerk, 
3 stuks

Uw bakker 
ambachtelijk brood
heel wit of bruin

Friesche Vlag
Milk & Fruit
alle smaken
pak 1 liter, 2 pakken

prijs per 
liter 0,68

Wagner American 
Style Big Pizza
alle smaken
2 dozen

1,79

279
prijs per kilo 
vanaf 3,335,58

rundergehakt
kiloverpakking

prijs per
kilo 2,995,49

prijs per liter 
vanaf 0,03

218*

* Per combinatie kan de prijs verschillen. 
U krijgt 33% korting op de totaalprijs.

115*

* Per combinatie kan de prijs verschillen. 
U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

prijs per kilo 
vanaf 1,44

prijs per
kilo 12,67

3,27

2,30

5 10

3

4

6

7

9

8

2
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

NVM Open Huizen Route op zaterdag 27 maart van 11.00 tot 15.00 uur.

Vraagprijs € 182.000,- k.k.

info@gerritsmakelaardij.nl
www.gerritsmakelaardij.nl

Mooi 2-kamer-appartement
op de begane grond 
• mooie locatie 
• eigen parkeerplaats 
• inpandige berging in 

de kelder
• ruim terras aan de 

westzijde 

Eulingkamp 36
Keijenborg

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Ruime en goed onderhou-
den middenwoning
• ruime woning 
• goed onderhouden 
• kindvriendelijke buurt
• tuin met overkapping
• 5 kamers op de 

1e en 2e verdieping

Zelhemseweg 3
Hengelo Gld.

Vraagprijs € 539.000,- k.k. 

Vrijstaande sfeervolle
woonboerderij 
• geheel gerenoveerd
• kavel van 2395 m2

• fraai aangelegde tuin 
• binnen de bebouwde

kom
• ruime schuur

Spalstraat 47
Hengelo Gld.

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Karakteristiek en sfeervolle
vrijstaande woning met
garage
• veel originele kenmerken 
• grotendeels geïsoleerd
• kamer en suite 
• diepe tuin, kavel 595 m2

• gelegen in het centrum

Vraagprijs € 284.000,- k.k.

Vrijstaand woonhuis met
aangebouwde garage
• slaap- en badkamer

begane grond
• volledig geïsoleerd
• tuin op het zuid-oosten
• dichtbij het centrum
• dichtbij het buitengebied

Schoenmakersplein 64
Hengelo Gld.

Vraagprijs € 212.500,- k.k.

Gunstig gelegen, luxe 
3-kamer-appartement met
berging en parkeerplaats
• woonopp. ca. 89 m2

• midden in het centrum 
• servicekosten ca. € 83,-
• beveiligde entree 
• ruim trappenhuis met lift

Raadhuisstraat 9A T 0575 465 525
7255 BK Hengelo (gld) F 0575 463 939

Vraagprijs € 179.900,- k.k.

Mooi 3-kamer-appartement
met berging en parkeer-
plaats
• woonopp. ca. 84 m2

• midden in het centrum 
• servicekosten ca. € 80,-
• beveiligde entree 
• ruim trappenhuis met lift

Berkenlaan 1
Hengelo Gld.

Hummeloseweg 37C
Zelhem

Schoenmakersplein 28
Hengelo Gld.

Van experts kun je meer verwachten.

www.expert.nl

HP
15,6” notebook 
G61410SD. Met o.a. Intel Pentium processor 
T4300, 3 GB geheugen, 320 GB harde schijf, 
DVD-brander, webcam, WLAN en HDMI. 
• Windows 7 Home Premium

JVC 2.1 Home Cinema set 
NXF40. Met Dolby Digital, DTS, 400 Watt vermogen, HDMI en scherm met 
Touch Control. Speelt o.a. DVD, DivX MP3 en JPEG. • 180 Watt subwoofer

AEG 
inbouw vaatwasser
Favorit 55010 VI. Met watersensor, 5 program-
ma’s, 4 temperaturen, startuitstel en ruimte voor 
12 standaard couverts. • Energie-, was-, en 
droogklasse A

BOSCH 1400 toeren 
wasautomaat
WAE28162NL. Met 6 kg vulgewicht, éénknops-
bediening, programmaverloop, VarioPerfect en 
TouchControl toetsen. • 10% Zuiniger dan energie-
klasse A

AEG 1400 toeren
wasautomaat
Lavamat 64840L. Met 6 kg vulgewicht, 
Silent System, startuitstel, looptijdindicatie, LCD-
display en AquaControl met alarm. • Energie-
klasse A+ en wasklasse A

SAMSUNG 81 cm Full HD LCD-TV
LE32B653. Met Ultra Clear panel, 1920 x 1080 pixels, Crystal Engine, 100 Hz Motion Plus, 
DLNA support, Wide Color Enhancer, DVB-T en DVB-C tuner, USB en 4x HDMI. • Internet@TV
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399.-

529.- 649.-599.-

van 549.- voor 449.-
na recyclepremie

499.-
nu

van 649.- voor 579.-
na recyclepremie

van 829.- voor 749.-
na recyclepremie

van 1399.- voor 649.-
na recyclepremie

Dubbel voordeel 
bij Expert.
Extra recyclepremie bij 
energiezuinige apparatuur!

649.-
VAN 799.-

NA RECYCLEPREMIE
VOOR 699.-

PRIJSKNALLER!

WINDOWS 7
HOME PREMIUM



KOOPZONDAG21 maart 201021 maart 2010 12.00 tot 17.00 uur

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

Maart: Droogmolenactie
Vrij te koop:
Windbuksen v.a. € 139,-
en accessoires o.a. kogels,
jachtmessen etc.

Tevens Aprilaanbieding:
25% korting op Schott 
Zwiesel kristalglazen

Zondag 21 maart koopzondag!
Ook wij zijn open van

12.00 tot 17.00 uur.
De voorjaarscollectie dames is binnen.

Voor de heren hebben wij de nieuwe
collectie Twinlife en Quick kleding

binnen!
De koffie staat klaar!

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

Zondag 21 maart
ook geopend.

Spalstraat 10a, 7255 AC Hengelo Gld • 0575-460160

KOOPZONDAG KORTING 21 MAART

30% OP ALLE BABYKLEDING
KIJK OOK IN ONZE OPRUIM ETALAGE

OP = OP

Spalstraat 29 • Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46  38 28





BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

“Huize Sonnevanck” is een particuliere woonzorgvoorziening voor de
oudere zorgvrager. Wij zijn een grote tegenhanger van de reguliere
ouderenzorg. Bij ons wonen 10 bewoners in een grote villa in het
centrum van Hengelo.

Wij zoeken op korte termijn ter versterking van ons team:

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

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

“Huize Sonnevanck” t.a.v. mevrouw A. Lenderink-Meenink
Bleekstraat 5, 7255 XZ  Hengelo

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PRODUCTIELEIDER M/V
Omgeving Lochem - fulltime - vacaturenr. VIW00145

Voor een productiebedrijf in de omgeving van Lochem zijn
wij op zoek naar een Productieleider. In deze functie houdt je
je bezig met het aansturen van de productieafdeling en het
doorvoeren van procesoptimalisaties. Het uitdragen van een
duidelijke visie naar medewerkers om de nieuwe organisatie-
structuur optimaal vorm te geven is een belangrijk onderdeel
van de functie. Ook het vergroten van de inzetbaarheid van
medewerkers (Multi tasking) is een van je taken.

Wij zoeken iemand met een afgeronde opleiding HBO-Tech-
nische Bedrijfskunde en relevante werkervaring in een produc-
tieomgeving. Ook is het erg belangrijk dat je vertrouwd bent
met LEAN processen. Ervaring met optimalisatietrajecten en
leidinggeven is een must.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SPUITER M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr. VVN00154

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het schoonmaken van te spuiten
onderdelen zoals; schuren, plamuren enz. Het is van belang dat
je zelf de spuitapparatuur kunt bedienen. Ook lever je zelfstandig
de gespoten producten aan. Ze werken volgens de aangegeven
kwaliteitsnormen. 

Functie eisen; 
- LBO / MBO werk- en denkniveau met relevante opleiding;
- technisch inzicht;
- aanpakker;
- hands-on mentaliteit.

MEEWERKEND VOORMAN M/V
Omgeving Baak - fulltime - vacaturenr. VIW00063

Werkzaamheden;
Als meewerkend voorman houd je je bezig met het aansturen en
begeleiden van mensen in werkplaats. Daarnaast zijn ben je
verantwoordelijk voor kwaliteits- en tijdswaarborging projecten
en producten in werkplaats. Je zorgt voor algemeen onderhoud
aan productiemiddelen, gebouwen en terreinen.

Functie eisen;
- MTS/HTS Werktigbouwkunde;
- kennis van lastechnieken, verspanen en plaatbewerking;
- oplossingsgericht denken en werken;
- onder tijdsdruk kunnen werken;
- aantoonbare ervaring in zowel leidinggeven.           

KANTER CNC M/V
Omgeving Zutphen - fulltime - vacaturenr. VVN00642

Werkzaamheden;
Vanaf tekening zelfstandig instellen en programmeren van een
CNC gestuurde kantbank. 

Functie eisen;
- Bedienen, instellen en programmeren van een CNC kantbank;
- het lezen van technische tekeningen; 
- aantoonbare kennis en/of ervaring met betrekking tot plaatwerk;
- bereidheid tot het werken in twee ploegen.

CNC BEDIENER LASERSNIJMACHINE/
PONSNIBBELAAR M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr. VVN00156

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het bedienen van de lasersnijder
en ponsnibbelaar, het corrigeren van programmatuur en het
controleren van gelazerde en geponste metaalproducten.

Functie eisen;
- Ervaring middels opleiding of ervaring met lasersnijden/

ponsnibbelen;
- heftruck certificaat pré;
- bereidheid om in 2 ploegen te werken.

CONSTRUCTEUR/TEKENAAR M/V
Omgeving Baak - fulltime - vacaturenr. VIW00064

Werkzaamheden;
Je werkt nauw samen met opdrachtgever. Je houd je bezig met
het voorbereiden van de activiteiten op de werkvloer, zoals
maken van werktekeningen, laserwerk voorbereiden (CAD/CAM)
en je biedt ondersteuning in realisatie van projecten met betrekking
tot de planning, functionaliteit en kwaliteit.

Functie eisen;
- HBO bij voorkeur Werktuigbouwkunde;
- kennis van SolidWorks;
- flexibel en oplossingsgericht denken en werken;
- onder tijdsdruk kunnen werken;
- ervaring in machinebouw is een pré.

Hengelo (Gld)/Keijenborg

zoekt enthousiaste part-time
(wijk)verpleegkundigen/
(wijk)ziekenverzorgenden
en invalkrachten
om ons team te versterken

Buurtzorg levert verpleging en verzor-
ging thuis met kleine, autonome teams
bestaande uit (wijk)verpleegkundigen
en wijkziekenverzorgenden

Voor informatie kun je bellen naar 
06-83160790
of reageer via onze website
www.buurtzorgnederland.com 

Camping Jachthaven Dorado Beach
te Olburgen, onderdeel van de Den Daas Groep, 
is per direct op zoek naar een

part-time medewerker huishoudelijke dienst (m/v)

voor het schoonmaken van dienstgebouwen, verhuuraccommodaties
en sanitaire ruimtes

Interesse? Bel dan naar Erik Wackers 06-21413564 of kijk op de vacaturepagina
van www.doradobeach.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Gevraagd:
Werknemer of ZZP'er op een modern

Vleesvarkensbedrijf
voor de donderdag en enkele ochtenden in de week 

Wij zoeken iemand
• Die flexibel inzetbaar is voor 20uur per week
• Met minimaal MAS niveau 
• Bij voorkeur is gespecialiseerd in de varkenshouderij 
• Die zelfstandig inzetbaar is 

Wij bieden:
• Verantwoordelijkheid binnen het bedrijf
• Een goede werksfeer
• Een goed salaris
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Scholingsmogelijkheden.

Durft u deze uitdaging aan?
neem dan contact op met mts. Hakvoort, 
Uilenesterstraat 4, 7256 KD Keijenborg.
tel: 0575-462317 
mob: 0653222041
fax: 0575- 464567
E-mail: Mts.hakvoort@kpnmail.nl

Coen Evers te Velswijk is een horecaonderneming
bestaande uit: café, cafetaria, zaal, camping en catering
dat onlangs door ons is overgenomen. Vanwege
uitbreiding van de cafetaria zijn wij op zoek naar:

Enthousiaste horecamedewerkers

De nadruk zal liggen op het weekend en de vakantie-
periodes

Wij bieden:
• Een afwisselende functie tussen café, cafetaria,

catering, feesten en partijen 
• Een prettige werksfeer waarbij je kunt helpen een

bestaand bedrijf opnieuw op de kaart te zetten
• Arbeidsvoorwaarden conform de horeca CAO

Wij vragen:
• Uitstraling en klantvriendelijkheid naar onze gasten
• Een pro- actieve werkhouding
• Ervaring in de horeca heeft de voorkeur
• Flexibiliteit

Denk jij ons nieuwe team te kunnen versterken, 
stuur dan binnen een week je reactie naar:
Arno en Susanne Branderhorst
Keijenborgseweg 27
7021 LW  Zelhem
e-mail: coenevers@live.nl  

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar onze
website: www.coenevers.nl. Natuurlijk kunt u ook
bellen naar Coen Evers, tel. 0314-641392.




