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Bram Rouwen doet dat vol overgave en
met veel plezier. Wij spraken hem vo-
rige week laat op de avond. Bram
kwam net , zoals vele avonden in de
week, terug van een training bij zijn
club Hanzesport in Zutphen. Hij is in
opperbeste stemming en zegt : ‘Ik heb
heerlijk getraind, ik heb in mijn een-
tje ongeveer 16 keer achtereen 300 me-
ter gesprint. Nodig om mijn snelheid
op te schroeven’, zo zegt hij. De rest
van de week bestaat zijn trainingsar-
beid uit duurlopen, intervaltraining,
een ‘heuveltraining’ in de bossen bij ’t
Harde en uiteraard de nodige rust in
acht nemen.

En tussendoor enkele wedstrijden lo-
pen zoals onlangs de ‘Acht van Apel-
doorn’, de naam zegt het al een par-
cours van acht kilometer. Deze wed-
strijd werd door Bram gewonnen,
evenals een paar weken terug de Acht-
kastelenloop in Vorden. 

Ook daar kwam hijbij de 10 kilometer
als eerste over de streep. Deze loop
werd georganiseerd door zijn eigen
vereniging Hanzesport uit Zutphen.
‘En dan hoor ik als lid en met name bij
een wedstrijd dichtbij huis in Vorden,
aanwezig te zijn. Bovendien is deze
Achtkastelenloop voor mij een goede
training. Leuk dat ik heb gewonnen,
maar daar ging het mij in eerste in-
stantie niet om’, zo zegt hij.

De 1500 meter blijft zijn afstand, hoe-
wel Bram niet uitsluit dat hij zich in
de ( verre ) toekomst ooit nog eens op
de langere afstanden gaat toeleggen. ‘
Thans in wedstrijdverband lange af-
standen lopen en vervolgens later
switchen naar het kortere werk, gaat
niet. Andersom wel. Trouwens ik
maak nog steeds progressie op de 1500
meter, een tien kilometer loop ik uit-
sluitend om conditie op te bouwen. De
1500 meter is een mooie maar wel een
moeilijke afstand. Je moet heel goed

weten wanneer je gaat en kunt ver-
snellen. Ervoor zorgen dat je in de
tweede ronde (400-800 meter), het
moeilijkste gedeelte van de race, een
dusdanig tempo ontwikkelt dat je in
de slotrondes niet meer terugzakt
maar dat je juist nog kunt door ver-
snellen. Hangt natuurlijk ook van het
wedstrijdverloop af’, zo zegt Bram.

Het voorseizoen van Bram Rouwen
wordt helemaal toegespitst om in Bar-
celona te kunnen starten. De limiet
voor de EK 1500 meter is 3.39 minu-
ten. Het persoonlijk record van Bram
is thans 3.48. 

Hij gelooft er heilig in dat hij die ne-
gen seconden kan overbruggen. Bram:
‘Waarop ik mijn optimisme baseer ?
Wel, nadat ik 2007 Nederlands kampi-
oen op deze afstand ben geworden
had ik in 2008 een rot jaar met heel
veel blessures. Begin 2009 hetzelfde
verhaal. Daarna ging het de rest van
het jaar steeds beter en werd ik steeds
fitter. Even afkloppen, maar het goede
gevoel heeft zich dit jaar doorgezet. Ik
heb bovendien de indruk dat ik mij de
komende tijd nog kan verbeteren.

Voorlopig richt ik mij op een 1500 me-
ter wedstrijd, begin juni in het Belgi-
sche Oordegem bij Gent. Daar hoop ik
mijn PR te kunnen aanscherpen. In de
voorbereiding daar naar toe wil hier
en daar nog een paar wedstrijdjes lo-
pen. Het worden cruciale maanden,
maar ik kijk er erg naar uit’, zo zegt
hij. Dat een week voor de EK in Barce-
lona in Amsterdam de Nederlandse
kampioenschappen worden gehou-
den ziet Bram niet als een nadeel. In
tegendeel zelfs ! Het Olympisch stadi-
on waar de NK wordt gehouden blijft
voor Bram namelijk een ‘magisch ‘sta-
dion. Dat stadion blijft in zijn geheu-
gen gegrift. Daar werd Bram namelijk
op 1 juli 2007 om precies 15.15 uur Ne-
derlands kampioen. En de gedachte
daaraan geeft hem de komende tijd
wellicht opnieuw ‘vleugels’!

Europese kampioenschappen in Barcelona

Bram Rouwen knokt voor startbewijs
1500 meter
Vierakker - Vierakker. Bram Rou-
wen, de 24 jarige atleet uit Vierak-
ker traint momenteel liefst zeven
keer in de week met één doel voor
ogen, namelijk om zich straks in ju-
li te kunnen kwalificeren voor het
Europees kampioenschap dat dit
jaar in Barcelona zal worden gehou-
den. Een ultieme droom, waarvoor
keihard gewerkt moet worden!

Bram Rouwen zit momenteel goed in zijn vel

Heeft dit stukje uw interesse gewekt,
kom eens een avond kijken. 
INFORMATIE 
N. Meijer, tel. (0575) 44 20 64.

Volksdansgroep 
Wichmond - Vierakker
Dames of heren die volksdan-
sen kunnen of willen leren op
dinsdagavond. In Wichmond
gaan de voetjes van de vloer.

In het veteranenblad 'Checkpoint' van
deze maand staat een bijdrage over
Maarten van der Velden. Die in de oor-
log 1940-1945 onder andere in Vorden

was ondergedoken. Wie hierop wil
reageren kan contact opnemen met
J. v.d. Broek, Zuivelhof 5 in Vorden.

Veteranenblad Checkpoint

WEEKBLAD

Nu 
ook op
internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotels
Clarissefilet met een witte wijnsaus

***
Kipfilet met stroganoff saus

***
Beide garnituren worden geserveerd
met gebakken aardappelen, frietjes,

groente en rauwkost

€ 14,50

 Verdien méér
in je vakantie!

Zie onze
 advertentie
         in deze krant!

I.v.m. de sluiting op maandag 5 april, 2e paas-
dag, verzoeken wij advertenties en berichten
in te leveren voor donderdag 1 april 12.00 uur.

De redactie

Oranje/Bevrijdingskrant 2010
In week 16 verschijnt in de Gemeente Bronckhorst de Oranje/Bevrijdings-
krant 2010 van Weekblad Contact. In de krant besteden we aandacht aan
de festiviteiten rond Koninginnedag en de Bevrijdingsfeesten.
Berichten, Oranjefeestprogramma’s, Bevrijdingsfeesten, advertenties,
etc. dienen voor woensdag 31 maart binnen te zijn.

De Redaktie van Weekblad Contact.

Speklapjes of
procureurlapjes 4 stuks € 2.99

Shoarmavlees 750 gram € 3.39

Tonino wit, rood of rosé € 3.49

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
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“De Persoonlijke Makelaar” 
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Kuenen

12:00  haantjes halen Parkeerplaats Plusmarkt

12:30  Palmpasenoptocht

13:00  eierzoekwedstrijd

14:00  prijsuitreiking eierzoekwedstrijd en kleurplatenwedstrijd

16:00  prijsuitreiking puzzeltocht Groep 4 en 5

Wat is er zoal te doen:

• Preuverie van Achterhoekse streekprodukten

• Paard- en ponyclub Ruurlo, kinderen kunnen rondje op ponyrijden

• Handboogschietvereniging met demonstratie en mogelijkheid voor 

publiek om zelf te schieten

• Keep them Rolling met oude legervoertuigen ritje naar kasteel om daar 

legervoertuigen te komen bekijken (pendeldienst)

• Electric Mobility Centre met behendigheidsparcours elektrische steppen

• Kinderschmincken

• Kinderen kunnen met Paashaas op de foto

Eierzoekwedstrijd is dit jaar op het kerkplein!

Paashazen door het dorp, verder andere verkleedfiguren voor vermaak.

Winkels open van 12:00 - 17:00 uur

Programma PallumZundag 

28 maart van 12:00 - 17:00 uur

Avenarius

Zondag 28 maart vanPallumZundag
in Ruurlo 12.00-17.00 uur

®

ELECTRIC MOBILITY CENTER

EVERWENNINK

Sponsoren:



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.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 maart Palmzondag 10.00 uur ds. J. Kool, 19.00
uur Gez. zangdienst “ Vorden zingt” in de Dorpskerk, ds. H.
Withmer uit Westerhaar

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 maart Palmzondag 10.00 uur ds. R.H. Boiten uit
Dieren 19.00 uur Gez. zangdienst “ Vorden zingt” in de
Dorpskerk, ds. H. Withmer uit Westerhaar

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 maart Palmzondag 10.00 uur ds. Marianne Be-
nard

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 maart Palmzondag 10.00 uur Woord- en com-
munieviering mmv Vokate

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 maart 17.00 uur Woord- en communieviering
herenkoor. Zondag 28 maart Palmzondag 10.00 uur Woord-
en communieviering dames/herenkoor

Tandarts
27/28 maart J.J. de Kruif, Vorden tel 0575 – 55 33 72.
Spreekuur 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 September: maandag t/m vrijdag:
9.30-17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m
Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur; zaterdag:
10.00-14.00 uur.

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

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

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.

Aangeboden; Hulp bij 
onderhoud, tuin-/erf- en
bouwwerkzaamheden. 
0575-461733

�

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

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.

�

Te huur: Woonruimte
voor 1 à 2 personen, omge-
ving Hengelo (Gld.). Info 06-
16126757.

�

Dagmenu’s
24 maart t/m 30 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 24 maart
Chinese groentesoep / Varkenslapje met garnituur bonne femme,
gekookte aardappelen, groente.

Donderdag 25 maart
Boerenkool met spekjes, ribbetjes, jus en zuurgarnituur / panna
cotta met slagroom.

Vrijdag 26 maart
Lente Uiensoep / Pangafilet op Oosterse wijze (zoetzure saus)
met rijst en groente.

Zaterdag 27 maart (alleen afhalen/bezorgen)
Saté kipfilet met champignonsaus, aardappelen en groente / ijs
met slagroom. 

Maandag 29 maart
Mosterdsoep / Ossenhaaspuntjes me stroganoff saus, aardappel-
kroketten en groente.

Dinsdag 30 maart
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / 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

Het seizoen in de 16 ha
tuinen van de Wiersse begint
op donderdag 1 april met een
rondleiding die bezoekers op
die dag (en op alle donderda-
gen erna t/m eind sept.) de
kans bieden de tuin in al haar
jaargetijden te bewonderen.
Van april t/m september ook
iedere 1ste zaterdag van de
maand rondleiding. Vertrek
op donderdag en op zaterdag
om 10.30 uur vanaf de poort,
ingang via N319 bij km 16,7:
€ 7,50 p.p. (vooraf aanmel-
ding niet nodig). Voor groe-
pen (ook op andere dagen)
reserveren: 0573 451409.
Website: www.dewiersse.nl

�

Biedt zich aan: 3 uur per
week huishoudelijke hulp,
liefst in Vorden. Tel. 0575 -
44 19 84

Gratis af te halen: ca. 3
m3 Paardenmest. hetwon-
nink@planet.nl 0653642327.

�

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

�

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

�

Te huur: ruime half-vrij-
staande woning met tuin bij
boerderij in Hengelo (Gld). In-
fo tel 0613603664

�

Uw tuin spitten, frezen of
ploegen. Gerard Esselink tel.
0628162335

�

Opslagruimte 100m2 per
1 april te Toldijk. Met elektri-
sche roldeur. Tel. 06-
20033893 (na 17 uur)



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

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

Studiekeuze lastig?
Bel: 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk geeft het hele jaar

doorlopende puppycursussen.

Zie ook:
www.kleinweetink.nl
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Dankbetuiging

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Roel Kreunen

hebben ons diep getroffen. 
Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost
welke ons dit heeft gegeven.
Daar het onmogelijk is u allen persoonlijk te bedan-
ken, betuigen wij u hiermee onze oprechte dank.

Verder willen wij het team van thuiszorg Sensire af-
deling Hengelo Gld. hartelijk danken voor de onna-
volgbare wijze waarop zij Roel jarenlang verpleegd
en verzorgd hebben.

L.H. Kreunen-Luimes 
Kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld., maart 2010

Loes Verheul gediplo-
meerd PEDICURE
komt bij u thuis.
Tel. 06 12649069

Ep Heuvelink
&

Mariko Yoshikawa 
geven U mede namens wederzijdse ouders ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking D.V. zal plaatshebben op vrijdag 16
april om 10.00 uur op Kasteel Vorden.

Kerkelijke inzegening om 11.45 uur in de Her-
vormde Kerk te Wichmond, door de weleerwaar-
de ds. M. Benard-Boertjes.

Vierakker, Wageningen,
Vierakkersestraatweg 25 Hollandseweg 222

Toekomstig adres: „‘t Heuvelink”
Vierakkersestraatweg 25, 7233 SE Vierakker

Receptie van 14.30 tot 16.30 uur in Café-Restau-
rant Den Bremer te Toldijk.

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

Een woord, een gebaar of kaart,
het doet je goed,
wanneer je iemand die je lief hebt,
missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor
de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan
ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze
zoon, broer en zwager

Mart Jansen

Fam. Jansen
Weezenhage

Keijenborg, maart 2010

Luciënne, uw kapster aan
huis. Bel voor afspraak of
info: 06-21297821. Zie ook

www.luciennesknipatelier.nl

1157-100302

BINNENZONWERING | BUITENZONWERING | GARAGEDEUREN | ROLLUIKEN | HORDEUREN | TERRASOVERKAPPINGEN

Kijk op www.veranoactie.nl

ZONNESCHERM ACTIE

Uw  dealer:

Actie geldt bij aankoop van een V280-Ipanema® knikarmscherm i.c.m. Trend Color® doek 

De actie loopt van 27 maart t/m 31 mei 2010

GRATIS
TREND-PA

KKET

||

WIN EEN iPHONE!
Kijk snel op www.veranoactie.nl om te zien hoe u kans kunt maken op een Apple iPhone. 

U betaalt een scherm met standaard motor en krijgt hiervoor: een op 

afstand bedienbaar scherm inclusief afstandsbediening, uitgevoerd 

in stijlvolle onderhoudsvriendelijke structuurlak en voorzien van een 

trendy doek uit de Verano Trend Colors collectie.

E&S Zonwering
Torenallee 8 - 6999 DD Hummelo
Tel: 0314-389393 - Fax: 0314-382164
e-mail: shop@zonweringachterhoek.nl
www.zonweringachterhoek.nl

Openingstijden:Dinsdag t/m vrijdag:  9.00 - 17.00 uur,  zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

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



ZW
EM-RECREATIEBAD

75 JAAR

,,IN DE DENNEN’’ Plonskrant    

Nieuws over
zwemseizoen

2010
Uitgave van Stichting Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen” • Oude Zutphenseweg 7 • 7251 JX Vorden • tel. (0575) 55 12 03 • www.zwembad-indedennen.nl

OPENING ZWEMBAD 25 APRIL



Keuken - Badkamer - Praktijkinrichting - 
Kantoorruimte - Kasten

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

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

PURE ALOË VERA SAPKUUR 
voor een schoon begin 

van het voorjaar.
Jannie Nijkamp tel. 0575 521316.

SCHILDER NODIG?

BEL PETER!
0652038110

WITTE
PUNTJES

DEZE WEEK 6 VOOR

€ 1.99

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 23 maart t/m zaterdag 27 maart 2010.

PROKORN
VEZELFIT 

MET EXTRA VEZELS
EN MINDER ZOUT

NU VAN 2.50

VOOR  €1.99
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

LAMMETJES 
VLAAI 

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

Vol smaak:
Grote krop malse sla 0,49
Zuid Afrikaanse pruimen 1 kilo 1,99
Hollandse tomaten 500 gram 1,19

Weekaanbiedingen:
Op alle rauwkosten

2e bakje halve prijs

Op alle gesneden groenten
2e zakje halve prijs

Uit eigen keuken:
Deze week elke dag een andere heerlijke
maaltijd extra scherp geprijsd
Zie ook ons artikel over Welness weken elders in deze krant.

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 29 maart. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

COACHING/BEGELEIDING:
voor cliënten met persoonlijkheids-

borderline stoornis, burnout 
of overspannenheid, 

sociale vaardigheids problematiek....:
Ik heb na 4 april nog enkele

coachings uren over.
€ 25,= 1,5 uur Inl: 06-50470913

Wellness-avonden
voor groepen.

info. Jannie Nijkamp
Tel. 0575-521316

100 testpersonen gezocht
Het Europees samenwerkingsverband van tnessclubs 
G&P voert een nationaal Fitheidsonderzoek uit.

Tijdens een periode van vijf weken  moet bevestigd  
worden dat regelmatig trainen leidt tot signi cante  
verbeteringen van gezondheid en welzijn.

Meld u aan en doe mee: 0575 - 55 34 33 

Het onderzoek wordt  
uitgevoerd bij:

Nat
io

na
al

  Fi
theidsonderzoek

Het maakt niet uit of u jong bent of oud, t of  
ongetraind, dik of dun: het programma wordt op  
uw persoonlijke situatie afgestemd.

www.stradasports.nl

Overweg 16 - 18 
7251 JS Vorden 
0575 - 55 34 33

Hoe fit is de gemeente 
Bronckhorst?

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

MIND

YOUR

BODY

MIND

YOUR

BODY

’t Is Oranje,’t blijft Oranje!

Het bestuur van de Oranjevereniging 
nodigt hierbij alle leden en meewerkende
vrijwilligers en verenigingen,
uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DINSDAG 6 APRIL 2010

bij Hotel Bakker te Vorden, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
01. Opening 07. Bestuursmutaties  
02. Notulen vorige vergadering 08. Programma bestuur
03. Ingekomen stukken/mededelingen Koninginnedag 2010 
04. Jaarverslag Secretaris 09. Programma horeca
05. Verslag Penningmeester 10. Rondvraag
06. Verslag Kascommissie 11. Sluiting.

Uw aanwezigheid, en in het bijzonder die van de mee-
werkende vrijwilligers en verenigingen op 30 april, stel-
len wij daarom zeer op prijs.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Creatieve  Hoogstandjes 
Scherp Drukwerk

&
de plaatselijke weekbladen
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BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

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

Werken of leren?
Doe gewoon beide!

www.OBD-Opleidingen.nl
tel. 0314-345 155

6 en 7 april 2010 van 18.00 tot 21.00 uur
Gildenstraat 27 - 7005 BL  Doetinchem

Open huis

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Telefoon 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Telefoon 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 185.000,- k.k.

Eulingkamp 31 - HALFVRIJSTAANDE SEMI-
BUNGALOW met aangebouwde garage en tuin 
op het zuiden. Ideale seniorenwoning! Bouwjaar 
± 1986. Inhoud 290 m³. Perceelsoppervlakte 
240 m². CV-ketel van 2010. Gelegen in een rustige 
woonwijk.

KEIJENBORG  vr.pr. q 285.000,- k.k.

Pastoor Thuisstraat 8A - In rustige straat 
gelegen, uitgebouwde VRIJSTAANDE WONING 
met garage en aangebouwde houten bergingen.
De woning heeft 3 slaapkamers waarvan één 
over de gehele breedte met inloopkast.
Woning is op beg.gr. en 1e verd. uitgebouwd.
Bouwjaar 1960. Inhoud ± 380 m³.  Perceelsopp.
365 m². Inh. ± 340 m³. Perceelsopp. 227 m².

ZELHEM  vr.pr. q 374.000,- k.k.

Juttepad 3 - In de wijk ’t Soerlant gelegen,
uitgebouwde VRIJSTAANDE WONING MET 
SLAAPKAMER EN BADKAMER OP DE BEGANE 
GROND en aangebouwde garage. Op de 1e ver-
dieping nog 3 slaapkamers en een badkamer.
Vaste trap naar zolderberging. Bouwjaar 1996.
Inh. ca. 500 m³. Perceelsopp. 362 m².
Zowel woonkamer als keuken kan eenvoudig 
vergroot worden.

ZELHEM  vr.pr. q 349.500,- k.k.

Vincent van Goghstraat 66 - Op prachtige 
locatie gelegen, ROYAAL VRIJSTAAND WOONHUIS 
met geschakelde garage. De woning heeft een 
provisiekelder, L-vormige woonkamer, woonkeuken 
met inbouwapp. en een bijkeuken. Op 1e verd.
3 slaapkamers en ruime badkamer. V.v. dak- en 
muurisolatie, ged. dubbel glas. Bj. ± 1977.
Inh. 610 m³ (incl. garage). Perceelsopp. 570 m².

OPEN HUIS
ZATERDAG 27 MAART 11.00-14.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 27 MAART 11.00-14.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 27 MAART 11.00-14.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 27 MAART 11.00-14.00 UUR

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

ZADELMAKERIJ
• her- en bijvullen zadels

• alle leer en tuig reparaties

• officieel inbouwadres

Flair® luchtsysteem

ZADELPASSERVICE
IEDER PAARD EEN PASSEND ZADEL

• gediplomeerd zadelpasser

• service aan huis

Ruim assortiment kwaliteitszadels:
o.a. Frank Baines, Ideal, Barnsby, 

WOW, Fairfax, Kent&Masters, 

Thorowgood

www.oldehietmoat.nl
T 0314-642 175 • M 06-1369 1852

HET VOORJAAR IS IN AANTOCHT

LAAT NU UW
HARNACHEMENT
CONTROLEREN!

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 27 maart

in het café

Hengelse
Embassy
in de discotheek

Après ski

Wij verhuren 
PAAASHAASKOSTUUMS.
DS Design, Molenkolkweg 33,

Steenderen, 0575-452001.

WILT U WETEN WAT ER
IN UW DIER OMGAAT?

Bel 06-53792276
of www.hearttosoul.nl
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Kuken.

B. 'Past as krabben bokse.'

C. 'Ziene vrouwe is wisse neet lellik; 
zo löt zich good afnemm'n.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Goed nieuws: 
Er is nu een spectaculaire anti ageing-
therapie beschikbaar. De behandeling
is gebaseerd op het gebruik van een
bijzonder geprepareerd Hyaluronzuur
in combinatie met een infrarood
koudlaserbehandeling. De voordelen
zijn talrijk: De behandeling is geheel
pijnloos en dus uiterst aangenaam. De
kosten zijn relatief laag en maken  be-
handelingen in de schoonheidssalon
goed haalbaar.

Huidverjonging zonder injecteren 
De nieuwe lasertherapie is pijnloos
voor de cliënt. Om te beginnen wordt
de natuurlijke, hypoallergene Hyalu-
ron Nanogel in de huid gemasseerd.
"Hypoallergeen" wil zeggen dat de
kans op een allergische reactie heel
erg klein is. Na de massage met de gel
volgt een ontspannende behandeling
met de infrarood koudlaser. Deze tech-
niek garandeert een huidverjonging
die al na één behandeling zichtbaar is
en na een kuur wel vier tot zes weken
aanhoudt, afhankelijk van de leeftijd
en de levenswijze van de cliënt. (denk
aan roken) De lasertechniek wordt in
combinatie met de natuurlijke, hypo-
allergene Hyaluron Nanogel door
cliënten ervaren als een weldadige,
cosmetische behandeling.

Hyaluronzuur in het lichaam 
Hyaluronzuur is van nature aanwezig
in het bindweefsel van de huid en
zorgt voor de collageen- en elastine-
productie alsmede voor de waterhuis-

houding van de huid. Dit Hyaluron-
zuur is zelfs de spil van de vochthuis-
houding van de huid. Helaas halveert
gedurende de eerste 40 levensjaren
het oorspronkelijke gehalte en rond
ons 60e levensjaar is nog slechts 10%
aanwezig. De hypoallergene Hyaluron
Nanogel wordt aangebracht op de
huid en ingemasseerd. Door deze mas-
sage dringt de gel via de hoorn- en op-
perhuid en het basaalmembraan door
tot in het bindweefsel. Het bindweef-
sel en de kiemcellenlaag worden op
deze manier gevoed met water, natri-
um en glucose. Daarna wordt de Hya-
luronlaser op de te behandelen plek
geplaatst.  Hierdoor wordt het vermo-
gen van het bindweefsel om vocht vast
te houden gestimuleerd. Bovendien
worden de celfuncties geactiveerd en
wordt de aanmaak van collageen en
elastine geprikkeld. Door dit gehele
proces neemt het volume van het Hya-
luronzuur toe met wel 115%, waar-
door de rimpelopvulling een feit is. Na
een kuur blijft deze "filling" vier tot
zes weken actief.
De koudlaser heeft nog meer toepas-
singsmogelijkheden (zoals de behan-
deling van acne, eczeem en psoriasis)
Een aanzienlijk aantal cliënten heeft
inmiddels enthousiast gereageerd op
deze behandeltechniek voor  bestrij-
ding van rimpels. 

Wilt u meer weten over deze behande-
ling? Zie de advertentie van Cosme-
tisch Instituut Francine elders in dit
blad.

Het verbluffende anti ageing laser systeem

Cosmetisch Instituut
Francine
Bij Cosmetisch Instituut Francine in Lichtenvoorde kunt u nu ook terecht
voor de speciale anti ageing-therapie. 'Wij beloven geen wonderen, wel op-
zienbarende resultaten!!! Anti-ageing / anti-injectie / pro-laser.'

Deze week een foto van de Oude Aal-
tenseweg in de Kappenbulten. De hes-
senweg splitste zich bij Halle richting
Zelhem en Hengelo. Het gedeelte via
Zelhem, Hummelo en Keppel werd ge-
bruikt om bij Doesburg bevaarbaar
water te bereiken en omgekeerd. In de
Tachtigjarige oorlog werden man-
schappen en oorlogsmaterieel per
schip aangevoerd en de duizenden sol-
daten zochten op hoger gelegen gron-
den hun weg richting Groenlo om dit
stadje te bevrijden van de Spanjaar-
den. De definitief te kiezen route was
afhankelijk van het jaargetij en de
weersomstandigheden. Een ander
deel van deze Oude Aaltenseweg in de
buurt van Halle heette in de volks-
mond dan ook ‘Zomerweg’ omdat de-
ze ’s winters onbegaanbaar was. De
hessenweg via Hengelo, Wichmond
en Vierakker had hetzelfde doel als
verbinding met de stad Zutphen en
ook Deventer werd op die manier via
vaak onbegaanbare wegen ontsloten.
In de 19e eeuw komt daar verandering
in en wordt op grote schaal begonnen
met de aanleg van straatwegen. Ko-
ning Willem I beseft terdege het be-
lang van ‘grote land- en watercommu-
cicatien’ en neemt de Franse verkeers-
politiek in grote lijnen over. Er komen
plannen voor een netwerk van hoofd-
wegen. Voortbouwend op hetgeen Lo-
dewijk is begonnen, is koning Willem
I voornemens een stelsel van verharde
doorgaande wegen, ‘s rijks groote we-
gen’, aan te leggen. Voor de financie-
ring daarvan worden in 1815 en 1817
leningen uitgeschreven, die echter
geenszins omvangrijk genoeg zijn om

alle plannen te bekostigen. In 1821
worden de ‘groote wegen’ daarom on-
derverdeeld in twee klassen. De wegen
uit de eerste klasse vallen onder direct
beheer en onderhoud van het rijk. De-
ze wegen verbin-
den de hoofdstad
of de residentie
met de land- en
zeegrenzen. De
wegen uit de twee-
de klasse zijn ver-
bindingswegen
tussen de hoofd-
steden van de pro-
vincies en worden
door de provincie
beheerd. Er zijn
uitzonderingen
op dit beginselbe-
sluit, maar over
het algemeen
blijft het in de he-
le 19e eeuw geldig. Om de uitbreiding
van het wegennet te bespoedigen,
wordt door Willem I aan steden en
particulieren toestemming verleend
wegen aan te leggen of te verharden.
Deze ‘geconcessioneerde wegen’ moe-
ten rente en aflossing uit de eigen tol-
opbrengsten bekostigen. Het onder-
houd komt voor rekening van het rijk,
dat de overschotten kan opstrijken (als

die er zijn). Bijna alle belangrijke we-
gen in de oostelijke grensstreek zijn
geconcessioneerde wegen, te weten
Zwolle-Oldenzaal, Deventer-Olden-
zaal, Arnhem-Deventer, Doesburg-
Gendringen en Zutphen-Winterswijk.
Door de verbetering van de infrastruc-
tuur gaf de negentiende eeuw een
voorzichtige industrialisering met bij-
behorende bevolkingsgroei te zien. In
de periode tot 1850 werd de rijksweg
van Zutphen naar Winterswijk aan-
zienlijk verbeterd en dat had een posi-

tieve uitwerking op de bedrijvigheid
in Vorden en omgeving. Heeft u ook
een oude foto of een verhaal over hoe
het vroeger was?Reageer dan s.v.p. per
brief aan de heer Fred Wolsink, Wis-
selt 75, 7021 EH Zelhem. Bellen kan
ook via 06-22099960. Het e-mailadres
voor het stellen van vragen en het aan-
leveren van onderwerpen en oude fo-
to’s is: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (130)

K!X begon als band ongeveer 6 jaar ge-
leden. Nu, na een aantal andere muzi-
kale projecten, zijn alle speren er weer
op gericht om feestzalen, tenten en
andere locaties waar feest gemaakt
kan worden op de kop te zetten. Het
repertoire is boeiend voor een breed

publiek, want bijna ieder genre komt
aan bod. Van ballads tot stevige rock-
nummers. KIX bestaat uit Martijn-lead
vocals, Albert-Jan-drums, backing voc-
als, Hans-bass, backing vocals, Ton-gui-
tar, backing vocals, Jeff-keyboards,
Ron-guitar, lead vocals.

U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal. Bands en
artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mai-
len naar live@ideaal.org of schrijven
naar Ideaal Radio, Televisie & Internet,
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 7020
AB, Zelhem.

LIVE@IDEAAL.ORG

K!X op podium

Bronckhorst - Woensdagavond 31 maart zal de band K!X tussen 20.00 en
22.00 uur een aantal nummers live spelen in het
programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen’ in Zelhem
wordt uitgezonden.

Ook zijn er rondleidingen op zater-
dag 3 april (dag voor Pasen) zaterdag
1 mei (na Koninginnedag) daarna op
iedere eerste zaterdagmorgen van
de maand. (t/m september) Start bij
het ijzeren hek aan de Wiersserallee.
Ingang km 16.7 aan de N319 tussen
Vorden en Ruurlo. 
In de maand april en in de eerste
helft van mei bloeien narcissen, len-
teklokjes, kievietsbloemen, hond-
stand, tulpen en veel andere verwil-
deringsbollen, naast door mos om-
zoomde paden langs beek en gracht,
onder eik en beuk. Hun gekweekte
verwanten tussen de heesters en de
vaste planten in de borders van de

'Lage tuin' volgen hun verwilderde
broeders snel op.
Midden mei vinden de eerste open
dagen plaats: 13 mei (Hemelvaart);
23 en 24 mei (1ste en 2de Pinkster-
dag) Dit is het seizoen waarin de
bloemknoppen van de rhododen-
drons openspringen boven de ont-
luikende varens van de 'Wilde tuin'
en in het grote landschapspark.

Voor meer inlichtingen en een af-
spraak voor een speciale rondleiding
(evt. met lunch of thee) in geval be-
zoekers met een groep buiten de
open dagen willen komen: Tel. 0573
451409, Fax. 0575 556240, E-mail:
wiersse@xs4all.nl, Website: www.de-
wiersse.nl Honden worden niet toe-
gelaten tot de tuin, maar er is altijd
een parkeerplaats in de schaduw te
vinden.

De Wiersse

Vorden - Op donderdag 1 april
vindt de eerste rondleiding
plaats, daarna op de donderdag
van elke week.

Hij geeft drie lessen in Hippisch Cen-
trum Groot-Zande aan de leden van
rijvereniging Hummelo. Iedereen ech-
ter is van harte welkom om de lessen
van de heer Hamminga bij te wonen.
De eerste les is om 19.00 uur de laatste

begint om 21.00 uur. Het adres van het
Hippisch Centrum is: Rijksweg 124 te
Hummelo. 
Meer informatie over deze openbare
lessen kunt u krijgen bij Toos Brinks-
ma, via e-mail: t.brinksma@planet.nl

Rijvereniging Hummelo Openbare les
Hummelo - Johan Hamminga uit
Elspeet is africhter, instructeur en
jurylid. Deze paardenkenner bij
uitstek komt op vrijdag 27 maart
naar Hummelo voor een openbare
les.

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

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl
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3. d’ Olde Smidse, 1988.

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 40 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Jong Gelre, aankomst van de buitenlandse gasten in het
Dorpscentrum.

1. Deelnemers aan de Achtkastelentocht bij een grasveld.
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2



De organisatie van de talentenjacht
lag volledig in de handen van de jeugd
zelf. Twee jongens van BSO Jupiter uit
Hengelo: 'DJ Pepper' en Laurens ver-
zorgden het geluid en licht. De presen-
tatoren: David en Friso droegen hun
steentje bij vanuit de BSO uit Wich-
mond, de jury bestond uit een vader
van één van de kinderen uit Hengelo:
"meneer Kees" en hij werd geflankeerd
door Petra en Jochem als deskundige
panelleden uit Zelhem.

Het werd echt 'een avondje uit' com-
pleet met door kinderen gemaakte
versnaperingen, versieringen en na-
tuurlijk de verzorgde optredens. Wie

niet aanwezig kon zijn heeft echt iets
gemist! De 4-jarige Aaron ging er
dankzij zijn treffende Elvis-imitatie
vandoor met een felbegeerde bokaal,
hij deed ons even geloven dat Elvis het
knusse Wichmond gekozen had voor
zijn terugkeer. Maar er was meer, moe-
der en leidster Petra en zoon Jochem
verrasten het publiek met wonder-
schone zangstemmen en Friso en Hu-
go veroverden de dansaward met hun
swingende moves als Fire Flies. Demi
en Beau hebben een beker gewonnen
voor hun live gezongen lied Alles
heeft een ritme van Frizzle Sizzle. Kiki-
ann temde haar hond en wanneer de-
ze niet gehoorzaamde, lukte het haar
onder zachte dwang alsnog hetgeen

gedaan te krijgen wat zij bedoeld had.
Elke deelnemer kreeg een welverdien-
de medaille als herinnering aan deze
geweldige avond.
De goede sfeer en het enthousiasme
gaf een treffend beeld weer van wat de
buitenschoolse opvang bij Avonturijn
inhoudt: Een leuke en tevens voordeli-
ge mogelijkheid voor kinderen om
buiten de schoolmuren met elkaar sa-
men te komen. Dit is voor elk school-
gaand kind mogelijk, ongeacht de
werksituatie van de ouders!
Avonturijn verwelkomt u graag voor
een oriëntatiegesprek en geniet on-
dertussen na van zijn talenten.
Kijk voor foto's en meer informatie op
onze website: www.avonturijn.nl

Avonturijn's got (nog meer)
talent…
Wichmond - Kindercentrum Avon-
turijn in Wichmond bruiste vrij-
dagavond van het talent, tijdens de
spetterende show van Avonturijn's
got talent. Een volledig door kinde-
ren van de buitenschoolse opvang
locaties uit Hengelo Gld.: BSO Jupi-
ter en uit Zelhem: BSO Neptunus
en BSO Mercurius (allen GelderVes-
te scholen) georganiseerd evene-
ment, met een zelfgekozen goed
doel voor de opbrengst ervan. De
kinderen kozen unaniem voor Ki-
ka en enthousiasmeerden hun pu-
bliek door middel van posters en
afbeeldingen op bijvoorbeeld en-
treekaartjes voor deze mooie orga-
nisatie. De uiteindelijke opbrengst
van deze avond was € 151,50 en zal
worden overhandigd aan Kika.

Gekoppeld aan 'vol smaak' is het voor-
jaarsthema 'wellness weken'. "Well-
ness" is het Engelse begrip voor jezelf
goed voelen, gezonder en mooier.
Groenten en fruit zijn naast pure ge-
zondheid en vitaliteit ook producten
die er voor zorgen dat je er beter uit
gaat zien. Dit thema gaat 12 weken lo-
pen. 

De volgende voorjaarsproducten slui-
ten hierbij perfect bij aan: jonge raap-
steeltjes, Hollandse Kalter aardbeien,
komkommers, biologische trostoma-
ten, kasboontjes, vers gesneden fruit
in bakjes en smoothies om zelf te ma-
ken of die verse van uw groentespecia-
list, zodat u weer fit de lente in kunt!
Reinier's Groenten&Fruit&Traiteur
stelt maar liefst 6 gratis arrangemen-
ten voor twee personen voor een dagje

heerlijke wellness ontspanning bij de
veluwse bron in Emst beschikbaar ter
waarde van EUR 57,- per arrangement.
U kunt gratis gebruik maken van sau-
na en alle andere wellness faciliteiten.
Vanaf deze week kunt u, uw naam en
telefoonnummer achterop de kassa-
bon van (Reinier's in Vorden zetten,
vervolgens wordt er in week 17 drie ar-
rangementen voor twee personen ver-
loot, en in week 24 nogmaals drie ar-
rangementen voor twee personen. 

Het lijkt er op dat "wellness" het woord
van 2010 zal gaan worden, jezelf goed
en gezond voelen is al jaren misschien
wel de grootste wens van de mens-
heid. Nu kun je niet het eeuwige leven
krijgen als je voldoende groenten en
fruit eet, maar je kunt het leven wel
sterk veraangenamen en verbeteren
door het eten van groenten en fruit.
Dat zijn de wijze woorden van Rienier
& Leonie.

Al eerder deed hij en zij dit met een we-
kenlange campagne onder de naam,
"functional food", in het Nederlands
gewoon "voedsel met een "gezonde
functie", maar hij vond en met hem ve-
le van zijn collegae dat we het voorjaar
in moesten gaan met "wellness". Kort-
om, kom proeven en overtuig uzelf en
maak kans op de prachtige gratis
arrangementen bij de veluwse bron.

Win een wellness arrangement bij uw groentespecialist

Reinier's Groenten & 
Fruit & Traiteur
Vorden - Reinier's Groenten&
Fruit&Traiteur is al enige tijd
actief met 'vol smaak'. 'Vol smaak'
is een kwaliteitskeurmerk waar
smaakbeleving centraal staat. De
producten van dit keurmerk van
de agf specialist is speciaal voor de
consument geselecteerd, zoals te
zien is op www.volsmaak.nl . Om-
dat ze met zorg en aandacht voor
de smaak geteeld zijn. Uitgangs-
punten van dit keurmerk zijn Lek-
ker, Eerlijk & Gezond.

Alle kinderkleding en klein speelgoed
kan deze week onder schooltijd nog
worden ingeleverd in de daarvoor be-
stemde bak bij Peuterspeelzaal Ot en
Sien. Deze bak staat duidelijk zicht-
baar in de centrale hal aan de voor-
kant van de school. U kunt daar alle
kinderkleding en klein speelgoed in
een goed afgesloten zak deponeren.
De kleding dient wel schoon en heel te

zijn, speelgoed ook graag compleet.
De opbrengst komt in zijn geheel ten
goede aan Peuterzaal "Ot en Sien". Dit
geld wordt rechtstreeks gebruikt om
materialen voor de peuters aan te
schaffen, zoals speeltoestellen, klei en
knutselmaterialen. Met uw deelname
kunnen wij dit ook in de toekomst
voor alle peuters blijven doen! Ook
voor de grotere artikelen zoals kinder-
wagens, buggy's, kinderfietsjes en
fietsstoeltjes en dergelijke hebben we
ruimte beschikbaar. Deze kunnen
ingeleverd worden op vrijdagavond 26
maart Peuterspeelzaal Ot en Sien.
Spullen die na de beurs overblijven
krijgen een goede bestemming en
worden geschonken aan een goed
doel. 

Men ziet u graag aanstaande zaterdag
27 maart op de kinderkleding- en
speelgoed beurs bij peuterspeelzaal bij
"Ot & SIEN" Kerkstraat 17.

Kinderkleding en 
speelgoedbeurs
Vorden - Aanstaande zaterdag 27
maart is het weer zover. De kinder-
kleding en speelgoedbeurs van
peuterspeelzaal Ot en Sien. Naast
het feit dat deze kledingbeurs na-
tuurlijk reuze gezellig is, een ruim
aanbod heeft van leuke en nette
kleding tegen een lage prijs en u er
speelgoed kunt kopen voor een
prikkie, is het belangrijkste doel
van deze dag natuurlijk de uitein-
delijke opbrengst voor Peuterzaal
"Ot en Sien"!

In elke (combinatie)groep stond een
ver land centraal. Bij groep 7/8 was dit
Rusland, bij groep 4/6 klonken enkel
Afrikaanse klanken en in groep 5 wa-
ren deze dag allemaal indianen uit
Amerika te zien. Bij groep 3 draaide al-
les om Italië en bij de groepen 1 en 2
was China het thema. Tijdens een hal-
fuur durende workshop werd per
(combinatie)groep een begin gemaakt

van een dans. Nadien kon deze dans in
de klas evt. uitgebreid worden. Ook de
bijbehorende attributen zoals pizza's,
waaiers, tooien en maskers werden de-
ze dag gemaakt. 
Een hele … maar vooral … leuke en ge-
zellige 'klus'!! Dat de kinderen er ook
schik in hadden, dat was duidelijk te
zien. Aan het einde van de dag, was de
grote finale in de sporthal aan het Jeb-

bink. Ouders, opa's, oma's en andere
belangstellenden waren van harte uit-
genodigd om te komen kijken. Aan die
uitnodiging werd goed gehoor gege-
ven, de opkomst was erg groot. Genie-
tend van alle aandacht en hun beste
beentje voorzettend, dansten de kin-
deren 'de sterren van de hemel' en
werd het een spetterende afsluiting
van een geslaagde (dans)dag.

Op de site: www.devordering.nl kunt u
alle gemaakte foto's van deze dag (en
uiteraard van andere activiteiten) be-
kijken.

Dansen is plezier voor …

Alle leerlingen 'De Vordering'

Vorden - De uitdrukking: 'dansen is plezier voor twee', ging vorige week
maandag 15 maart jl. niet op bij basisschool 'De Vordering'. Daar had ie-
dereen deze dag plezier want o.l.v. een medewerkster van 'Grote Broer
kunsteducatie', stond de gehele dag in het teken van dansen.

ONDERBEZET DASH H1 VERLIEST
OPNIEUW
Vorden - Dash heren 1 speelde afgelo-
pen vrijdagavond in Vragender tegen
KSV. Door omstandigheden was de se-
lectie van de Vordenaren aardig uitge-
dund, van 10 naar 7 personen. Num-
mer 7 liep een blessure op tijdens het
inspelen, waarmee de opstelling be-
kend was.
De eerste set begon goed, fel en ge-
brand om een goed resultaat neer te
zetten. Het ging gelijk op en er werd
degelijk gespeeld. Door diverse service
fouten van de KSV kreeg Dash grip op
de wedstrijd en werd de eerste set ge-
wonnen met 23-25.
Ook de tweede set startte gelijkwaar-
dig. Halverwege de set wist KSV door
sterke serveerbeurten enkele punten

uit te lopen. Dash kwam sterk terug
maar de voorsprong in punten was te
groot, 25-21.

De derde set werd een kopie van de
tweede met een eindstand van 25-21.
Een vroege achterstand in de vierde
set was zeker een slecht begin, maar
de spelers van Dash vochten voor ieder
punt. Door eveneens stevige serve
beurten werd een deel van de achter-
stand ingelopen. Helaas bleek deze te
groot geworden wat resulteerde in een
setstand van 25-19 en een eindstand
van 3-1 in het voordeel van de thuis-
ploeg.

Aanstaande zaterdag speelt Dash he-
ren 1 de volgende wedstrijd in Vorden
om 17.00 uur. 

KOPLOPER LETTERLIJK MAATJE
TE GROOT VOOR DASH
Vorden - Afgelopen zaterdag speelden
de dames uit Vorden tegen Summa
Peelpush D2, de koploper van de twee-
de divisie. Summa Peelpush dames 2
wist echter de laatste 2 weken niet
meer te winnen, dus was dit dé kans
voor Dash om er een 3e nederlaag van
te maken. Aan het begin van de wed-
strijd was het een beetje tam. 
Beide teams leken niet veel strijd te le-
veren. Naarmate de eerste set verder
liep, kwamen de dames uit Vorden
(immer gesponsord door Visser mode)
beter in hun spel. Ze wisten de belang-
rijke punten te scoren en wonnen de
eerste set. Daarna leek het hele spel bij
Dash te zijn verdwenen, want in de
tweede set speelden Dash volledig on-

D a s h

der hun niveau. De pass lukte minder.
Als die wel goed ging, was het moeilijk
om te scoren. En als er dan gescoord
werd, was Dash de service weer snel
kwijt. Deze set werd dik verloren. Be-
langrijk was dat de dames weer gin-
gen geloven in het goede spel van de
eerste set. In de derde en vierde set
speelde Dash gelukkig weer wat beter.
De pass en service waren beter. Maar
met scoren had Dash nog steeds moei-
te. Dit had voornamelijk te maken
met de lengte van de meiden van Peel-
push. Gemiddeld genomen waren de-
ze meiden zeker zo'n 10 centimeter
langer dan de Vordense meiden. Met
name in de blokkering leverde dit veel
punten op voor Peelpush. 

In derde set kon Dash lang aanhaken
bij de tegenstander, maar verloor in de
einsfase toch de set. In de vierde set
liet Dash het juist in de beginfase lig-
gen. Ondanks vechtlust, lukte het niet
om Peelpush te achterhalen. Een 1-3
nederlaag tegen de koploper. Gezien
de eerste set, misschien een teleurstel-
ling. Maar gezien de kwaliteit van de
tegenstander toch een puntje meege-
pakt.De volgende wedstrijd is in Dinx-
perloo tegen Favorita dames 1. 

Als u tijd heeft om naar Dinxperlo te
rijden en de dames aan te moedigen
bent u van harte welkom om 15.00 uur
in de Eurohal aan de Europastraat.

Dash D1 - Summa Peelpush D2: 1-3 (27-
25 09-25 18-25 20-25)

UITSLAGEN
Zaterdag 20 maart
Dash DS 1 - Summa Peelpush DS 2 1-3
Avanti HS 2 - Dash HS 3 3-1
Revoc HS 1 - Dash HS 2 0-4
Dynamo-Neede MB 2 - Dash MB 2 3-1
Volga DS 4 - Dash DS 5 2-3
Dash DS 3 - Revoc DS 1 3-1
Dash DS 2 - Volga DS 1 3-1
KSV MB 1 - Dash MB 1 3-1
Dash DS 4 - Langhenkel Orion DS 5 4-0
Dash MC 1 - Favorita MC 1 1-3
Dash MC 2 - Victoria MC 1 2-3
Langh. Orion MB 5 - Dash MB 3 0-4

PROGRAMMA
Maandag 22-3-2010
21:00 Favorita DS 3 - Dash DS 4
Zaterdag 27-3-2010 
09:00 Langh. Orion MC 3 - Dash MC 1
12:00 MEVO MC 1 - Dash MC 2
13:00 Dash MB 1 - Boemerang MB 1
13:00 Dash MB 2 - Sparta Zelhem MB 1
14:30 TOHP DS 3 - Dash DS 5
15:00 Dash HS 2 - D.V.O. HS 3
15:00 Dash HS 3 - Volga HS 4
15:00 Dash MB 3 - Volga MB 1
15:00 Favorita DS 1 - Dash DS 1
15:30 D.V.O. DS 3 - Dash DS 3
16:30 Focus DS 1 - Dash DS 2
17:00 Dash DS 6 - BVC'73 DS 5
17:00 Dash HS 1 - Boemerang HS 1



Turnen zit de afgelopen jaren aardig
in de lift. Zowel landelijk als in Zut-
phen zie je een groei van het heren
turnen. Voor Zutphen was het dan ook
een logisch gevolg en een eer om een
landelijke KNGU turnwedstrijd naar
Zutphen te halen. SZG was met 10 tur-
ners goed vertegenwoordigd. 
Ezra Sahetapy, Byron Heebink en Jona-
than Beers beten de spits af. Ezra en
Byron, beiden uitkomend in de cate-
gorie pupil 8, turnden een stabiele
wedstrijd. Ezra turnde een totaal van
101,95 bij elkaar en legde hiermee be-
slag op het brons.Beide turners heb-
ben met deze prestatie goed zaken ge-
daan en hebben uitzicht om een ron-
de verder te komen. Jonathan Beers
zag zijn turnmaatje Marvin Haspers
in het voortraject geblesseerd uitval-

len en kwam als enige uit in de catego-
rie pupil 9. Jonathan begon gespan-
nen aan zijn 6-kamp, maar wist toch
goed mee te draaien met de top 10. 
Met 31 turners is de categorie pupil 10
goed bezet. Joris Otten, Jesse Wild,
Ties van den Brink en Bram Hodes gin-
gen in deze de strijd aan. Eerstge-
noemde turnde zichzelf verrassend
naar een vijfde plaats. Respectievelijk
werden er eindsores van 107.50,
100.90, 96.60 en 95.95 op het score-
bord genoteerd. Joris Otten heeft hier-
mee een prima uitgangspositie om
een ronde verder te komen. De andere
drie zullen de komende wedstrijd
hard moeten werken om een ticket te
verdienen. In de vierde wedstrijd van
de zaterdag mochten de heren van
SZG hun opmars maken. Thuispu-

bliek zag Nico van Ast sterk strijden in
de categorie junior II-5 om een podi-
umplek. Met nog een toestel te gaan
stond Nico op een eerste plek. Voltige
zorgde uiteindelijk dat Nico het zilver
om mocht hangen. Met goud en zilver
op zak uit beide voorwedstrijden is Ni-
co de eerste turner zie zich wist te
plaatsen. In de categorie junior II 6
kwamen Peter Karenbelt en Justin
Bohmer uit. Peter turnde zich in de
eerste 5 toestellen keurig naar boven.
Op rekstok was echter de spanning te
hoog en viel Peter van het toestel. De
teller kwam niet verder dan 61.05. Jus-
tin Bohmer turnde een zeer constante
wedstrijd. Met een eindscore van 62.60
sloot Justin de wedstrijd af.

SZG kan met trots terugkijken op een
geslaagd weekend. Met het organise-
ren van deze landelijke wedstrijd
heeft SZG het turnen in de regio op de
kaart gezet. Alle turners van SZG zul-
len in Hellendoorn vechten om een
plek in de halve finale.

Turners SZG zetten stap 
richting halve finale

Zutphen - Het turnseizoen is afgelopen weekend 6 en 7 maart voor veel
turners begonnen. SZG-Zutphen was voor de kwartfinale gastheer van de
turners die landelijk opereren. Plaatsing voor de halve finale stond op het
spel. De Zutphense turners hebben goede zaken gedaan en pakten zelfs
brons en zilver.

TWAALF UUR PER DAG
GEOPEND
"Virtueel bankieren is een groot suc-
ces", vertelt Nicole Huetink, Manager
Virtueel Kantoor Bedrijven. "Klanten
kunnen het Virtueel Kantoor op alle
werkdagen van 08.30 tot 20.30 uur
bereiken via de website van de bank.
Door te klikken op de foto van de ad-
viseur die je wilt spreken zie en hoor
je hem via de computer. In eerste in-
stantie was het Virtueel Kantoor al-
leen te gebruiken door particulieren,

maar inmiddels kunnen ook zake-
lijke klanten kennis maken met de
voordelen."
Klanten van de bank zijn enthou-
siast: "Voor mij is het een heel mooie
optie. Omdat ik vaak in het buiten-
land ben, is dit echt een uitkomst,"
zegt de heer De Roos die het Virtueel
Kantoor al eerder bezocht en kaarten
won voor de wedstrijd tegen SC Cam-
buur.  

WIN KAARTEN VOOR DE
GRAAFSCHAP
Onder de bezoekers van het Virtueel
Kantoor die hun e-mailadres achter-
laten verloot de bank 150 kaarten
voor wedstrijden van de "Graaf-
schap". Voetbalclub de Graafschap
staat op dit moment bovenaan in de
Jupiler League en maakt grote kans
om dit seizoen kampioen te worden.
De laatste wedstrijd vindt plaats op
23 april aanstaande. Tot die tijd ma-
ken bezoekers van het Virtueel Kan-
toor kans om de kaarten te winnen.

Eerste jubileum 
Virtueel Kantoor
Zutphen - Het Virtueel Kantoor
van Rabobank Graafschap-Noord
bestaat één jaar. De bank is de eer-
ste in de regio die gebruik maakt
van een Virtueel Kantoor waar
klanten via de computer en beeld-
communicatie hun bankzaken
kunnen regelen. Om deze mijl-
paal te vieren maken bezoekers
van het Virtueel Kantoor kans op
kaarten voor voetbalwedstrijden
van "De Graafschap".

NACHTSEL
Als 'ervaringsdeskundige' heeft de
Nachtwachter hulpmiddelen mee, om
de deelnemers te laten kennismaken
met de nacht. Een potje nachtsel en
een flesje nachtwater spelen een be-

langrijke rol in de voorbereiding op de
ontmoeting met de nacht. En als de
duisternis in het bos voor de dagmen-
sen ondraaglijk begint te worden,
heeft hij wat opgeslagen zonlicht ach-
ter de hand.

KREKELSTEM
Stukje bij beetje worden de dagmen-
sen ingewijd in de geheimen van de
nacht. Daarbij hoort ook enige kennis
van het nachtjargon dat de Nacht-
wachter gebruikt, zoals het begrip
'Sluier van stilte' en de woorden 'Kre-
kelstem' en 'Nachtconcert'. 
Na de tocht levert de Nachtwachter de
deelnemers weer bij 't startpunt af en
gaat vervolgens zelf terug naar het
westen, de nacht in. De dagmensen
die iets minder dagmens zijn gewor-
den kijken hem na. Als stille getuige
van deze bijzondere natuurervaring
bungelt om hun nek een unieke me-
daillon.

Nachtwachter op Enzerinck
Vorden - Het valt niet mee om ver-
stokte dag-mensen te laten kennis-
maken met de nacht. Op verzoek
van Natuurmonumenten wil de
nachtwachter van landgoed het
Enzerinck toch wel een poging wa-
gen, speciaal voor kinderen van 6 -
12 jaar. Deze avontuurlijke tocht
vindt plaats op zaterdag 27 maart,
van 19.30 tot ca. 21.30 uur. Reser-
veer tijdig een plekje via www.na-
tuurmonumenten.nl of via de le-
denservice van Natuurmonumen-
ten, Tel. 035-6559955. Per gezin mag
slechts een volwassene mee en za-
klampen zijn tijdens de tocht uit
den boze!

In het Contact van vorige week stond
een artikel over de website van de

Dorpsschool gepubliceerd. De foto is
echter niet geplaatst, maar wij willen

u dit mooie plaatje niet onthouden.

Wim Bielderman: 
‘Apetrots op nominatie Award’!

DE UITSLAGEN WAREN ALS
VOLGT: 
A-klasse:
H. Cortumme, Toldijk 113 strafpnt.
R. Plat, Scheemda 156
J. Luiten, Hengelo (G) 173

B-klasse:
J. Talens, Musselkanaal 285 strafpun-
ten
G. Siemes, Zutphen 378
H. Vrielink, Rhenen 382

C-klasse:
J. Slagman, Vorden 150 strafpunten
R. Ehrhardt, Hoogeveen 184
E. Tieman, Zwolle 250 De rit, met een
lengte van 50 km, was uitgezet door
Peter van Huffelen/Wim Wisselink.

Oriëntatierit De Graafschaprijders
Vorden. VAMC De Graafschap-
rijders organiseerde zondag 21
maart a.s. een Tulpenrit (oriënta-
tierit) voor auto’ s. Start en finish
waren bij ‘ t Wapen van ’t Medler.

De muzikale begeleiding is in handen
van Kees van Dusseldorp die het orgel
bespeelt. Verder zal er een kort medi-
tatief moment gehouden worden
door ds. H. Withmer uit Westerhaar
over het thema: 'Ik heb alles'. 
Na afloop is er koffie in 'De Voorde' en
kan er nog gezellig nagepraat worden.

Vorden zingt op Palmzondag
Op de avond van Palmzondag 28
maart is er in de Dorpskerk van
Vorden weer een zangdienst ofte-
wel 'Vorden Zingt'. Er staan beken-
de en geliefde liederen op het pro-
gramma afkomstig uit diverse
bundels die de afgelopen tijd op
verzoek zijn aangevraagd.

De finale van de verliezers ronde ging
tussen de Schotpoort en de Stroet. Tot
aan het einde toe bleef het spannend

maar het was De Schotpoort die met
de 1e plaats naar huis ging.
De winnaars ronde leverde een over-
winning op voor Perron Nul (Stations-
buurt Vorden). Zij wonnen afgetekend
van de Gems en mochten de Herberg
bokaal (aangeboden door Atomica)
mee naar huis nemen komen. 
Volgend jaar mogen ze proberen om
de titel te prolongeren.

Perron Nul overtuigend winnaar

Open Kampioenschap Darten
Vorden - Op zaterdag vond in Vor-
den bij Café de Herberg het open
kampioenschap darten plaats. Uit
de 10 deelnemende bedrijven, ver-
enigingen en buurten kwamen uit-
eindelijk twee finales voort.
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Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

... 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

• Gas, Water, Elektra en Sanitair
• Badkamer en keuken verbouwingen
• Plaatsing en onderhoud van complete CV

ACTIE!
De ATAG A244EC. De beste cv-ketel vol-
gens de Consumentenbond. Zuiniger wor-
den ze niet gemaakt. Inclusief montage*
voor de actieprijs van € 1600,--.
* Geldig tot 31 maart 2010, mits alle leidingen en afvoeren binnen
1 meter van de ketel aanwezig zijn. Vraag naar de voorwaarden.

Paulus Potterstraat 14
7204 CV Zutphen
06-10947866
www.cornelisseninstallatie.nl
info@cornelisseninstallatie.nl

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING VOOR:

OP HET GEBIED VAN: • Bedrijven
• Bedrijfsadministraties • Startende ondernemers
• Loonadministraties en ZZP’ers
• Advies en begeleiding • Verenigingen en stichtingen
• Belastingaangiften • Particulieren

Ook voor het verzorgen van uw belastingaangifte kunt u bij ons te-
recht. Bel even voor een afspraak (ook ‘s avonds zijn we meestal
bereikbaar).

Wilhelminalaan 9   •   7255 DC Hengelo Gld.   •   Tel. 0575-462216.

DEELNEMER OPEN HUIZEN ROUTE
ZATERDAG 27 MAART A.S. VAN 11.00 TOT 14.00 UUR

BARON VAN DER HEIJDENLAAN 20 WICHMOND

Vrijstaande semi-bungalow met serre, garage, erf en tuin.
Bouwjaar: 1969, opp. 544 m2. Woonopp.: ca. 180 m2.
Inhoud: ca. 470 m3. Woning met veel mogelijkheden.

In prijs verlaagd, vraagprijs nu € 329.000,- k.k.

Inlichtingen:
06-53727208
06-30543954

OLBURGEN ’T HÖFKE 9
Aan een Hofje gelegen half vrijstaande woning
met inpandige berging op een ruime kavel van
237 m2. Bouwjaar 2005. inhoud:  356 m3. Inde-
ling: entree, hal, toilet, meterkast en trapopgang
naar verdieping, royale L vormige woonkamer
met tuingerichte moderne open keuken, inpan-
dige berging met directe verbinding naar keu-
ken. Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers en
badkamer voorzien van een dakkapel. De ou-
derslaapkamer beschikt over een inloopkast. De
gehele bovenverdieping is voorzien van een la-
minaatvloer. De tuin, met houten berging, ligt
op het Noord-Oosten . De woning is gebouwd
onder G.I.W. garantie, en is volledig geïsoleerd.
Door de houtkeuze van de kozijnen-deuren en
ramen, het douchewarmte terugwinsysteem en
tal van andere zaken is de woning milieubewust
en energiezuinig uitgevoerd. C.V. installatie (in
berging) AWB bouwjaar 2005. Bij de woning
horen 2 eigen parkeerplaatsen. Aanvaarding in
overleg.

Vraagprijs: € 227.500,00 k.k.

Voor meer informatie zie www.huislijn.nl en www.achterkampvastgoed.nl

Steenderen
Tel. 0575 - 45 17 47 of
Mobiel 06 - 53 938 973

DOETINCHEM BIZETLAAN 58
4 kamer appartement met balkon voor en ach-
ter op de 2e verdieping van het 4 etages tellen-
de appartementencomplex met berging in de
onderbouw en een beveiligde entree met inter-
cominstallatie.
Indeling: entree, ruime hal met toilet, (ver)gro-
te woonkamer, 3 slaapkamers, eenvoudige
(vernieuwde) keuken, badkamer voorzien van
douche en wastafel.
De balkons zijn via woonkamer en slaapkamer
toegankelijk. 
Het appartement is gedeeltelijk voorzien van
dubbele beglazing. Verwarming middels een
centraal geregelde verwarmingsinstallatie
(bouwjaar 1999) en warm water via huurgeiser.
Gunstige ligging met riant uitzicht. Vloeropper-
vlak 80 m2.
Service kosten € 129,27 per maand. Bijkomen-
de verwarmingskosten € 78,00 per maand
Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs € 125.500,00 k.k.

TOLDIJK ZUTPHEN-EMMERIKSEWEG 61  
Vrijstaande jaren 50 woning met nieuwe aan-
bouw, berging, grote garage/schuur, diverse
kassen, tuinhuisje, sier- en moestuin op een
grote kavel van 1105 m2. De woning is in 1997
uitgebouwd met een slaapkamer en badkamer
op de begane grond. De woning verkeert in
goede staat van onderhoud. Aan de voorzijde is
vrij uitzicht over de landerijen van Toldijk. Opzij
en achter de woning een royale tuin met tuin-
kassen, zeer geschikt voor kweken van plantjes
en groenten.
Indeling: Entree, hal met originele tegelvloer,
toilet, meterkast, toegang naar droge kelder,
woonkeuken met schouw (buiten gebruik),
woonkamer, slaapkamer met badkamer, aan-
gebouwde berging, 2e doucheruimte met was-
tafel, wasmachine, diepvries en CV.
Verdieping: overloop, vier slaapkamers waar-
van 1 met wastafel.
Via luik op de overloop is de vliering bereikbaar.
Inhoud van de woning circa 460 m3 (zonder ga-
rage).
De garage/schuur heeft een oppervlak van circa
65 m2. Beneden dubbel glas, de slaapkamers
boven enkel glas. Bouwkundig keuringsrapport
beschikbaar. Aanvaarding direct.

Vraagprijs: € 335.000,-- k.k.

TE KOOP TE KOOPTE KOOP

Bloemstukken voor elke gelegenheid
op bestelling!

Ineke Jansen Tel.: 0314-381016
Groeneweg 11, Hummelo 06-53147373

Garvelinkkampweg 2a -  7261 CH Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 00
e-mail: info@fokkinktweewielers.nl / www.fokkinktweewielers.nl

2E PAASDAG VOORJAARSSHOW
van 11.00 tot 17.00 uur

Opstapdag voor fietsen met
elektrische ondersteuning
van Batavus, Gazelle, Koga Miyata, Union

Tevens demonstratie van Elektrische Scooters
(Ook voor reparaties en onderhoud van rijwielen, scooters en gazonmaaiers)

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Het adres voor uw

Paasscharreleitje

Nieuw in ons assortiment:

Heerlijke vers
gebrande noten

WEEKBLAD Nu ook op
internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl



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
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

APRIL
1 Bejaardenkring Vorden
1 Klootschietgroep de Vordense Pan
7 ANBO klootschieten, Olde Lettink
7 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
8 Klootschietgroep de Vordense Pan
14 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Bejaardenkring Vorden
15 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
21 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 PCOB Stampertje MAF-Nederland,

vliegorganisatie
28 ANBO klootschieten, Olde Lettink
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

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

theek Vorden

WAT IS EEN LIVING STATUE?
Een living statue bestaat uit één of
meerdere mensen, die een standbeeld
van zichzelf maken en dus stil staan.
Maar als het publiek ze een geld
muntje geeft, komen ze even tot leven
en verassen het publiek met hun act!
Jullie kinderen kunnen 30 april ook
optreden met een eigen living statue
act! 

HOE WORDENDE KINDEREN EEN
LIVING STATUE?
Verzin een persoon, dier of fantasiefi-
guur die ze willen spelen. Geef ze de
mogelijkheid om zich te verkleden en
te schmincken. De benodigde attribu-
ten en evt. muziekinstrumenten en
het centenblikje.Verzin één act van 1
min en oefen die. Maximaal 5 acts. 

Oefen het stilstaan als een standbeeld,
op een eigen podiumpje, bijv een stevi-
ge houten kist.Geef een zichtbaar
oranje tintje aan de kleding of ver-

werk het in de act. Omdat het konin-
ginnedag is!Om het festival te promo-
ten zal maandag 29 maart a.s. de ‘Vor-
dense Maxima’ met twee living statu-
es vijf scholen een bezoek brengen. 

De Garve in Wichmond om 8.45 uur.
De Vordering in Vorden om 9.30 uur.
Kraanvogels in de Kranenbrug om
10.45 uur. De Dorpsschool in Vorden
wordt om 11.30 uur bezocht en als
laatste na de lunchpauze de school
het Hoge in Vorden om 13.15 uur.
Maar de kinderen hoeven niet tot 29
maart te wachten!! 

Laat je / jullie kind zich opgeven voor
het Kids Living Statue festival door,
vóór 14 april onderstaande gegevens
in te vullen, af te knippen en te posten
op adres Mieke Polman, Dorpsstraat
22-a, 7251 BB in Vorden of via e-mail
adres: 
mieke.polman@hotmail.com

Naam en Achternaam:
Leeftijd:
Adres en Woonplaats:
Telefoonnr.:
Welk living statue en act wordt uitge-
beeld?

Oranjevereniging Vorden organiseert:

Kids Living Statue Festival
Vorden - Bedoeld voor de ouders
van alle kinderen van Wichmond,
Vorden en Kranenburg. De Oranje-
vereniging Vorden organiseert op
30 april, Koninginnedag het ‘Kids
Living Statue Festival’ voor kinde-
ren van 8 t/m 12 jaar. Het festival
zal van 14.00 tot 15.30 uur plaats-
vinden tussen hotel Bakker en de
Slof. De meest opvallende act zal
bekroond worden!

Het programma bestaat uit onder
andere filmmuziek van “De Soldaat
van Oranje”, een schitterende bewer-
king van de bekende Hymne Abide
With me (Blijf bij mij Heer……) en be-
kende melodieën van Vera Lynn. Ook
staat er een tenorsax-solo op het pro-
gramma, met een bijzondere en pas-
sende solist voor deze avond; name-
lijk een lid van Concordia met de Ca-
nadese nationaliteit en Nederlandse
voorouders. Tijdens het tweede deel
van het concert zal het orkest optre-
den in bigband opstelling. 

Een swingend programma met de
muziekstijl waarmee onder andere
Glenn Miller en de Andrews Sisters
rond de Tweede Wereldoorlog be-
kend werden. Deze muziek werd als
steun in de rug voor de geallieerden
gespeeld. Ook de burgers putten
kracht uit deze muziek. Om deze
stijl zo goed mogelijk te kunnen be-
naderen hebben de muzikanten
hard gerepeteerd, waarbij zij tijdens
één van hun repetities onder leiding
van Bart Bijleveld, een kenner van de-
ze muziekstijl, de puntjes nog eens
extra op de ‘i ‘hebben gezet. 

Het belooft een spetterend concert te
worden en om het helemaal af te
maken zal de grote zaal van Het
Dorpscentrum met medewerking
van het museum ’40-’45 uit Hengelo
(Gld.) geheel in stijl worden aange-
kleed. Het concert begint 15 mei om
20.00 uur

Concordia viert 65 jaar
bevrijding
Vorden. Vorden werd 1 april 1945
door de Canadezen bevrijd van de
Duitse bezetters en op 5 mei was
heel Nederland bevrijd. Dit jaar
precies 65 jaar geleden. Het voor-
jaarsconcert van muziekvereni-
ging Concordia op zaterdag 15
mei staat geheel in het teken van
deze mijlpaal.

Aan dit initiatief, voortgekomen uit
het voormalige praatgroepje milieu,
werd dit jaar in Vorden en Wichmond
/ Vierakker meegedaan door 123 vol-
wassenen en 37 kinderen. In het bij-
zonder werd er veel puin en oud prik-
keldraad gevonden in de buitengebie-
den van de oude gemeente Vorden.
Nadat de dag vooral nat begon werd
het weer langzaam iets beter en ging
het over in af en toe een buitje. Hier-

door lieten de deelnemers zich echter
niet ontmoedigen en werd er ruim
1500 kg zwerfvuil opgeraapt.
Als bedankje van de gemeente Bronck-
horst werden de vrijwilligers bij het
milieudepot aan het Hoge ontvangen
met een drankje waarna ze zich de
boerenkool goed hebben laten sma-
ken. Mede organisator Ria van Vleuten
sprak over een goed “Zwerfvuilsfeer-
tje”. 

Ab Boers (oud) wethouder bedankte de
vrijwilligers voor hun grandioze inzet
en gaf daarbij een extra pluim aan de
bijna 40 deelnemende kinderen. Een
prima voorbeeld voor volgend jaar!

Zwerfvuilschoonmaakactie
leverde het nodige op
Vorden-Afgelopen zaterdag was er
in de gemeente Bronckhorst weer
de jaarlijkse zwerfvuilschoon-
maakactie. Nu alweer voor de 15e
keer.

Om ze alvast te laten kennismaken
met het samenspelen in een harmo-
nieorkest wordt voor hun deze mid-
dag georganiseerd. Zij worden hierin
begeleid door jongere en oudere muzi-
kanten van Concordia. 

Onder leiding van onze dirigent Ber-
jan Morsink worden op deze middag
een aantal eenvoudige muziekstuk-
ken ingestudeerd. Ook zullen de blok-
fluit- en drumbandleerlingen (o.l.v.
Mike de Geest) een aantal stukjes ten

gehore brengen.
Het resultaat mag u komen beluiste-
ren aan het eind van de middag in het
Stampertje van het Dorpscentrum.
Aanvang concert 15.30, toegang gratis.

Lijkt het u of een van uw kinderen wat
om ook een instrument te gaan bespe-
len dan is deze middag zeer geschikt
om eens even kennis te maken met de
verschillende muziekinstrumenten
die er bij Concordia zoal bespeelt wor-
den. Ook is er gelegenheid om na af-
loop een instrument uit te proberen.
Mocht u nadere inlichtingen willen
dan kan men bellen met: Karolien Hu-
etink, tel. (0575) 55 34 38 (leerlingen)
of Paul Bunkers, tel. (0575) 55 36 88
(drumband). 
Zie ook www.concordiavorden.nl

Play-in  Concordia
Vorden - Op zaterdagmiddag 27
maart a.s. houd muziekvereniging
Concordia een play-in voor haar
muziekschool leerlingen. Deze
leerlingen hebben één of meerdere
jaren les.

Ondanks het lange seizoen en de zeer
vochtige omstandigheden, wist San-
der het beste uit zichzelf te halen. Met
dikke mist boven de baan en een flin-
ke misslag op de kruising reed Sander

toch zijn beste seizoenstijd op de 1000
meter. 
Zijn nieuwe PR van 1.17.85 betekende
de 5e plaats bij de jongens junioren B.
In een veld van overwegend één jaar
oudere B2’s was hij daarmede de eer-
ste B1. Een uitstekend perspectief dus
voor het volgende seizoen. Op de 500
meter, die in twee delen werd ver-
reden, werd Sander gedeeld twaalfde.

Sander Meijerink 5e op1000 meter

Aegon NK-afstanden junioren
en Neo-senioren
Vorden - Afgelopen vrijdag en za-
terdag werden in Hoorn de Aegon
NK afstanden voor junioren en Neo
senioren gehouden.

Het totale resultaat van de collecte is
dus 2314,90 euro. Alle mensen die
hieraan meegewerkt en gegeven heb-
ben hartelijk bedankt.

Opbrengst collecte
Vorden - De opbrengst van de reu-
macollecte is in Vorden 1803,51
euro. In de Kranenburg heeft de
collecte 511,39 euro opgebracht.

MoonYard is een spetterende band
van vijf muziekvrienden. Vanuit ver-
schillende achtergronden vonden de
bandleden iets wat hen bij elkaar
bracht: de passie voor dynamiek en
emotie in een lied en de energie van-
uit het publiek. De missie van Moon-
Yard is simpel: hun passie gebruiken
om zover mogelijk door te breken in
de muziekwereld. 

De bandleden Red Redson (Arjan Klein
Geltink), Hanszy van London (Hans
Hoog Stoevenbelt), Ike (Gerton Eijkel-
kamp), Ellio 'slidin' Martina en Steve
Woodshend (Stef Woestenenk) halen
het beste in elkaar naar boven.

Flow van Americana. De afgelopen tijd
heeft MoonYard een flinke stap gezet
in de verwezenlijking van hun diepge-
wortelde missie. De band maakte een
cd met vier eigen nummers. De mu-
ziek op hun cd 'elioelio' laat zich het
best omschrijven als Americana. Een
muziekstroming die de rijke historie
uit rootsmuziek omarmt en het ge-
bruikt om er zelf wat aan toe te voe-
gen. Het is MoonYard dan ook goed ge-
lukt om een geheel eigen sound te
creëren. Ook op het podium weet
MoonYard een sfeer neer te zetten, die
je meeneemt in een flow van America-
na, energie, passie, dynamiek, herken-
ning en verrassing. Internationale op-
tredens. De setlist bevat naast eigen
werk ook smaakvolle versies van klas-
siekers uit de popmuziek. Kortom een
optreden dat de moeite meer dan
waard is! Binnenkort staat MoonYard
te spelen van Den Haag, via Friesland,
tot in Roemenië. Maar eerst op zon-
dagmiddag 28 maart in eetcafé De
Slof, Dorpsstraat 43. Voor meer info:
www.deslofvorden.nl

MoonYard brengt
'Americana' naar De Slof
Vorden - De diepe klanken uit het
zuiden van Amerika, de emotie van
de ballades uit Mexico, de kracht
van rock 'n roll, de bezieling uit de
blues en de vrijheid van de Wood-
stock-generatie. Dit alles, en meer,
komt zondag 28 maart naar eetca-
fé De Slof in Vorden in de gedaante
van MoonYard.

Van de vele bezoekers liet een groot
aantal echter niets aan het toeval
over. Zij kozen bewust aan de hand
van het Info-blad welke locaties zij
wilden bezoeken om meer te weten
te komen over bepaalde kunstdisci-
plines en de maker/maakster te ont-
moeten. Ook waren er enthousiaste-
lingen die de fiets pakten en elke lo-
catie bezochten. Op vier locaties wa-
ren er foto-tentoonstellingen, deze
KunstZondagVorden stond fotograaf
Rob Schmitz in de schijnwerper,
waardoor de discipline fotografie
veel belangstellenden trok. Anderen
kwamen juist voor beeldhouwkunst,
schilderijen en tekeningen of organi-
sche objecten en glaskunst. Naast de
trouwe KunstZondagVorden bezoe-
ker uit de regio, was er een groot aan-
tal nieuwe bezoekers uit het hele
land, van Breda tot Den Haag tot...
Groenlo. KunstZondagVorden is in-
middels binnen en buiten de regio
een begrip! Op alle locaties werden
geanimeerde gesprekken gevoerd
tussen geinteresseerde bezoekers en
kunstenaars/vormgevers/fotografen.
De bezoekers waren vooral be-
nieuwd naar het tot stand komen
van het werk en de inspiratiebron-
nen van de kunstenaars. De makers
waren gaarne bereid hierover te ver-
tellen. Hieruit blijkt weer dat Kunst-
ZondagVorden in haar opzet is ge-
slaagd: Maak kunstwerken toeganke-
lijk voor een breder publiek door
kunstenaars/vormgever/fotograaf met
zijn/haar publiek in contact te bren-
gen. Kunstenaars/vormgevers/foto-
grafen en de belangstellenden die
"Op pad gingen naar kunst" kunnen
terugkijken op een geslaagde veer-
tiende KunstZondagVorden en zich
alvast verheugen op de vijftiende
KZV die op 13 juni a.s. plaatsvindt.
Professionele beeldend kunste-
naars/vormgevers uit Vorden en bui-
tengebied die belangstelling hebben
deel te nemen aan KZV kunnen zich
melden bij voorzitter Will(emijn) Co-
lenbrander, tel. 0575-552297. 
website : www.kunstzondagvorden.nl

Belangstellenden 
op pad naar kunst

14de Kunst
Zondag Vorden
Vorden - Op zondag 14 maart j.l.
vond de veertiende KunstZondag-
Vorden plaats, een mooi toeval!



In haar openingswoord schetst
Will(emijn) Colenbrander de sfeer die

de rest van de middag aanwezig blijft.
De ontmoeting met een schrijver van

hedendaagse literatuur, en zoals later
blijkt een veelzijdig talent, Arthur Ja-
pin op een schitterende cultureel erf-
goed locatie, kasteel Hackfort. "Rijker
kan het toch niet!"sprak zei.

Voor de pauze vertelt Japin o.a. over
zijn dagboeken, Zoals dat gaat met

wonderen en De Overgave. Ook geeft
hij zijn publiek op een toegankelijke
manier inzicht in het ontstaansproces
van zijn boeken, zijn inspiratiebron-
nen, waarbij zijn persoonlijke, emotio-
nele levenservaringen een essentiële
rol spelen. Vaak zijn het echter verha-
len die hij bij toeval hoort of leest die
zijn nieuwsgierigheid wekken. 

Ook personen die in een moeilijke posi-
tie verkeren intrigeren hem. Hij wil
dan weten hoe zij in die situatie ver-
zeild zijn geraakt. Hiervoor reist hij veel
(en graag) en doet hij veel onderzoek.

Ná de pauze , waarin de bezoeker gre-
tig gebruik maakt van de mogelijk-
heid boeken te kopen en deze te laten
signeren, levert het publiek een zeer
positieve bijdrage aan deze sfeervolle
en boeiende middag. Zij stellen de
schrijver interessante maar ook zeer
persoonlijke vragen, die door hem
zeer serieus en humorvol worden be-
antwoord. 

Het volgende boek van Japin is net
klaar en verschijnt in september. Bin-
nenkort heeft hij alweer een eerste ge-
sprek met de hoofdpersoon van zijn
volgende boek. Hierover wil hij helaas
nog niets kwijt. In april komt verder
nog een bioscoopfilm uit waarvoor hij
het scenario schreef. Hierin een ver-
rassend verhaal dat zich aan het eind
van WO II afspeelt op Texel. 

Arthur Japin betoonde zich deze zon-
dagmiddag een virtuoos verteller die
zijn publiek tot op het laatste moment
bleef boeien.

Boeiend en intiem   Lezing Arthur Japin

Vorden - Zondagmiddag 7 maart jl., kasteel Hackfort stralend in de lente-
zon en in de Westerholtzaal een groot gelnteresseerd publiek wachtend
op de komst van schrijver Arthur Japin. Een initiatief van St. Vrienden Bi-
bliotheek Vorden mede mogelijk gemaakt door donaties van Bruna Vor-
den en Cultuurfonds Vorden.

Men wordt daar verwacht voor een
rondleiding en een uitgebreide toelich-
ting. Voor meer info kan men contact
opnemen met Rikie Norde, tel. 551622,

e-mail rikienorde@hotmail.com. Graag
uiterlijk dinsdag 30 maart a.s. opgeven.
T/m maandag 22 maart kan men zich
ook nog bij haar opgeven voor de pro-

vinciale agrarische PR-reis, op donder-
dag 6 mei a.s., die dit jaar naar de Betu-
we gaat. Er zal een bezoek gebracht
worden aan kaasboerderij "de Hoeve" in
Randwijk, nationaal fruitpark in Och-
ten, museumboerderij "de Tip" in Her-
veld en de Bogenroute in Dodewaard.

Excursie NBvP Vrouwen van Nu
Op woensdag 14 april a.s. is er een excursie van de regionale Agrarische Com-
missie naar de vleesverwerkende afdeling van de Vion-slachterij in Groenlo.

In dit toneelstuk genaamd "Engeltje",
worden in ieder geval de lachspieren
flink getraind. Het gaat over de perike-
len van een jonge boer die onder de
plak zit van zijn huishoudster die hem
nog de luiers heeft omgedaan. Hij
dreigt verstrikt te raken in diverse
klemmen die voor hem zijn uitgezet,

maar door de slimme manoeuvres van
diezelfde huishoudster belandt de jon-
ge kerel toch in het juiste huwelijks-
bootje. Veel humor komt uit de koker
van het enfant terrible in dit spel:
Joost de knecht die met z'n klandestie-
ne jeneverstokerij oorzaak wordt van
heel wat kostelijke situaties. 

Regisseuse: Ellis ten Have, Souffleur:
Frits Heidema, Spelers: Karin Giezen,
Ingrid Ooms, Bertus Pellenberg, San-
der Roelvink, Herbert Rutgers en Wen-
neke Zweverink.

Dus wilt u een gezellige avond bele-
ven, waarbij u ouderwets kunt genie-
ten van een "boerenklucht", kom dan
op vrijdag 9 april of zaterdag 10 april
naar 't Wapen van 't Medler, Ruurlose-
weg 114 in Vorden.

Toneeluitvoering Krato

Vorden - Op 9 en 10 april a.s. brengt Krato (Kranenburg's Toneel) weer een
toneelstuk op de planken. Op dit moment zijn de spelers van Krato druk
aan het oefenen en dit levert al vele gezellige avonden op.

Ratti 1 - Vios Beltrum 2 (dames)
Op het zware veld vond de aftrap
plaatst tegen Vios Beltrum. Door een
slippertje in de achterhoede van Ratti
werd er na vijf minuten al tegen een
achterstand aangekeken. 0-1. Vios Bel-
trum gebruikte veel fysiek geweld om
de wedstrijd te domineren. Ratti liet
zich echter niet uit het veld slaan. In de
12e minuut werd een vrije trap van Ma-
rielle Klein Brinke van richting veran-
derd en belande in het net. 1-1. Vios Bel-
trum liet Ratti niet in de wedstrijd ko-
men en bleef kort op de man spelen. In
de 30e minuut werd de bal achterin
niet goed weggewerkt en wist Vios Bel-
trum hiervan te profiteren. 1-2. De laat-
ste tien minuten van de eerste helft
kreeg Vios Beltrum het benauwder en
snakte ze naar rust. Ratti probeerde
nog de gelijkmaker te forceren, maar
de rust werd bereikt met een achter-
stand. Met nog 45 minuten op de klok
nog mogelijkheden genoeg. Na tien mi-
nuten kon de bal door een verdedigster
niet goed worden weggewerkt en werd
de voorsprong voor Vios Beltrum gro-
ter. 1-3. Ratti liep achter de feiten aan en
als collectief werd er geknokt. In het
veld echter weinig resultaat. Ballen wer-
den niet zorgvuldig overgespeeld en
veel lange ballen die niet haalbaar ble-
ken. Vijf minuten voor rust wist Kim
Heuvelink nog te scoren uit een vrije
trap. 2-3. De overgebleven minuten wa-
ren te kort om er een punt uit te slepen.
Aanstaande zondag thuis tegen Erix 1. 

Ratti pakt eindelijk weer eens drie
punten
De eerste 3 punten in het kalender-
jaar 2010 zijn voor Ratti eindelijk bin-
nen. Tegen Noordijk moest het op de
eerste lentedag gebeuren en zo ge-
schiede het ook. De Kranenburgers be-
gonnen goed aan de wedstrijd en wa-
ren direct de bovenliggende partij.
Het spel was nog verre van vlekkeloos
maar Noordijk kon de eerste helft
nauwlijks gevaarlijk worden. Ratti
kon dit wel en het was de opnieuw uit-
blinkende Koen Klein Heerenbrink
die in de 20ste minuut via een knappe
solo beheerst afronde. Deze voor-
sprong kwam eigenlijk geen moment
meer in gevaar. Na matig uitverdedi-
gen kon Ruud Mullink na een half uur
spelen dan ook op fraaie wijze de sco-
re verdubbelen met een snoeihard
schot in de kruising. Met deze comfor-
tabele voorsprong zakte de thuisploeg
iets in maar hier kon Noordijk geen
gebruik van maken waardoor er ge-
rust werd met een 2-0 tussenstand. In
het tweede bedrijf begonnen de gas-
ten fanatiek, maar het was Ratti die
de beste kansen kreeg. Zo kwamen Er-
win Weenk en Sandor Verkijk oog in
oog met de sluitpost van Noordijk te
staan. Beide spelers misten echter vak-
kundig. Het was 'man of the match'
Koen Klein Heerenbrink die deze wed-
strijd compleet op sloot gooide door
20 minuten voor tijd de verdiende 3-0
op het scorebord te zetten. In de laat-
ste 10 minuten van de wedstrijd was
het Noordijk dat nog een paar kansjes
kreeg en in de laatste minuut van de
officiële speeltijd werd zowaar de ere
treffer gemaakt na laconiek uitverde-
digen aan Ratti zijde. Uiteindelijk een
dik verdiende overwinning voor de
Kranenburgers. Volgende week wacht
er opnieuw een thuiswedstrijd. Dan
tegen het op dit moment op de twee-
de plaats bivakkerende Lochuizen.
Dat beloofd een lastige wedstrijd
waarin Ratti er alles aan zal doen om
de 3 punten op sportpark 'De Eik' te
houden.

UITSLAGEN 20 MAART
Ratti 5(zat) - EGVV 3(zat) 5-1
Ratti D1G - Brummen D2 0-7
Ratti E1G - SBC '05 E1 3-2
Ratti 1 - Noordijk 1 3-1
Ratti 4 - FC Eibergen 7 3-2
Ratti DA1 - VIOS B. DA2 2-3
Doetinchem C3 - Ratti C1GD 6-3
Spcl. Brummen E8G - Ratti E2G 4-2
Dierense Boys F1 - Ratti F1G 3-1
Wolfersveen 2 - Ratti 2 3-2
Keijenburg. Boys 6 - Ratti 3 4-1

PROGRAMMA 
27 maart
14:30 Ratti 5 - Haarlo SP 3
14:30 Ratti B1GD - SDOUC B3
11:00 Ratti E2G - Vorden E5
10:00 Ratti F1G - Spcl. Brummen F6G
12:00 RKHVV C4 - Ratti C1GD

R a t t i

11:30 Erica '76 D2GD - Ratti D1G
09:45 FC Zutphen E3 - Ratti E1G

28 maart
14:00 Ratti 1- Lochuizen 1
10:00 Ratti 2(zon) - Zelhem 4(zon)
10:00 Ratti 3(zon) - Brummen 8(zon)
12:30 Ratti DA1-Erix/KSV DA1
10:30 Markelo 8 (zon) - Ratti 4 (zon)

TRIAS - VORDEN 2-1
Vorden heeft nog niet het ritme van
voor de winterstop te pakken. Hoewel
het spel minimaal een klasse beter was
dan de verloren wedstrijd tegen Win-
terswijk. Vorden krijgt wel heel gemak-
kelijk doelpunten tegen en het scoort
zelf heel erg moeilijk. De 16 jarige Rick
Schroer was in de spits geposteerd en
hij deed het zeker niet onaardig, maar
hij stond te gelsoleerd. Hij kan in de
kleine ruimte uit de voeten en is bal-
vast. Roy Bohmer, ook nog maar 17 jaar
oud, was deze middag de relevatie. Hij
speelde een uitstekende wedstrijd als
voorstopper en beschikt over een goed
spelinzicht. Toch zou Vorden weer met
lege handen huiswaarts keren. Trias
begon feller aan de wedstrijd dan Vor-
den. Het zal ook wennen zijn aan
kunstgras. Immers de balsnelheid is
wat anders dan op een natuurveld en
daar moet je je toch op instellen. De
Vordenaren hadden dan ook moeite
met de balcontrole en de passing in het
begin van de wedstrijd. Toen het de
schroom een beetje van zich afschud-
de kreeg het haar eerste doelpunt om
de oren. Een vrije trap verdween achter
doelman Borgonjen. 1-0. Uit een snelle
aanval via Joris Platteeuw en Niels Sie-
merink viel de bal uit een kluts voor de
voeten van Nick Schroer en hij tekende
de 1-1 aan en zijn eerste doelpunt in de
hoofdmacht van Vorden. Trias zou nog
voor de rust op voorsprong komen
door dat het profiteerde van een bles-
sure van een Vorden verdediger en de
weg naar het doel open lag. 2-1 In de
tweede helft speelden beide ploegen
wat agressiever, waarmee scheidsrech-
ter Wolfkamp niet goed kon omgaan.
Er ontstond veel irritatie en het regen-
de gele kaarten. Dennis Wentink kreeg
zijn tweede en kon voortijdig de kleed-
kamer opzoeken. Ook met 10 man leek
het er op, dat Vorden minimaal een
punt zou gaan verdienen, maar doel-
man Jolink bleek de grote opponent.

V V  Vo r d e n



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

Henri Timmerman (56) is geboren en
getogen in Leiden. Zijn ouders hadden
een zomerhuisje gebouwd in Drenthe
en daar ging het gezin vaak naar toe.
“Ik vond het altijd jammer om weg te
gaan en ik dacht dat ik later wel in
Drenthe zou gaan wonen,” lacht hij,
tot hij jaren later in de Achterhoek
kwam en deze omgeving nog mooier
vond! “Ik zag het glooiende coulisse-
landschap, de singels en de houtwal-
len, kleine beekjes die echt stromen,
reeën, kastelen, mooie huizen……...”
Henri ronde na de middelbare school
de hbs af. Hij volgde naast de school-
opleiding een cursus modeltekenen
op de Ars Aemula Naturae, de zolder
van kunstacademie, of regelde met
een aantal anderen een model om
thuis te schilderen. Na de hbs zocht hij
als twintigjarige jongen het avontuur
in Frankrijk en plukte hij druiven.
Eenmaal thuis begon hij kunstge-
schiedenis te studeren. Henri houdt
van schrijven, schilderen, tekenen, fo-
tograferen en toneelspelen en had
misschien beter naar een ‘kunst’aca-
demie kunnen gaan. “Maar daar werd
in mijn omgeving vroeger niet over
nagedacht, door mij eigenlijk ook
niet,” weet hij. “En werd van huis uit
dan ook niet gestimuleerd.” 
Maar ook de studie kunstgeschiedenis
was niet wat hij wilde. Een bevriende
kok in een bistro, die had gevaren op
de grote vaart, regelde een plek als ste-

ward. Na een jaar was hij terug in Ne-
derland en werkte hij jaren in de hore-
ca en begon als boekhouder bij mode-
bedrijf Sandwich. “Toen wilde ik zelf
een horecabedrijf hebben,” lacht hij
weer. “En ben ik in Leiden aan de
markt een dagzaak, een lunchroom
begonnen: ‘Voorafentoe’. Dat heb ik
vijf jaar gedaan en opende daarna in
de buurt het restaurant De Avonden,
met 30 zitplaatsen en een zaal boven.”
Het restaurant, genoemd naar een
boek van Gerard van ’t Reve had langs
de wanden boekenkasten met totaal
meer dan 20.000 pockets. “Zo wordt er
over je gesproken en krijg je naamsbe-
kendheid! Het was altijd gezellig
druk.” 

Het leven veranderde na het ontdek-
ken van een tumor in zijn hoofd en
het plotseling overlijden van een naas-
te medewerkster. Een jaar daarna ver-
liet hij de horeca en runde vervolgens,
nog steeds in Leiden, een groothandel
in kleden en lopers van Roger Oates.
Het werd meer regelmatig en overdag
werken. Toen Henri en zijn vrouw
Ilona een ander pand zochten om te
wonen en de groothandel voort te zet-
ten, gingen ze in de Achterhoek op
zoek en streken in 2001 neer in Hum-
melo. “Ook de mentaliteit is hier fijn.
De mensen begroeten elkaar nog.” Hij
integreerde in de buurt en nam o.a.
plaats in de Dorpswerkgroep. 

De Roode Loper is gevestigd in een ou-
de dorpsboerderij aan de Dorpsstraat.
“De deel hebben ze in de 60er jaren
platgegooid en er iets rechters neerge-
zet,” vertelt hij. “Hier was toentertijd
aan de achterkant een slagerij met
daarnaast een snackbar en later werd
in de voorkant een Turks restaurant
begonnen, een goede combinatie. De
slager heeft ook nog een hele grote
diepvriesruimte gehad waarin men-
sen hun eigen houten kluisjes konden
huren. Zelfs de Rabobank heeft nog in
het pand gezeten.” 
En omdat Henri alle panden waar hij
ooit een bedrijf startte zelf verbouwde
en inrichtte, knapte hij ook dit pand
sfeervol op. “Ik hou ervan om dingen
opnieuw te gebruiken. Het heeft alle-
maal met sfeer en gevoel te maken,”
vertelt hij over zijn werkwijze, die hij
thuis, maar ook bij mensen gebruikt.
“Het is geen allesomvattende verande-
ring. Het gaat om adviezen over gordij-
nen of vloeren. Er zijn altijd spullen in
huis die bij mensen horen, die moeten
blijven.” 
Bij De Roode Loper kunnen mensen
bij Henri terecht voor interieuradvie-
zen. Er is een collectie gordijnen,
vloerkleden en lopers, maar ook schil-
derijen, lampen of andere sfeerma-
kers. “We hebben erg veel op het ge-
bied van lopers en zijn nu de best ge-
sorteerde zaak in Nederland. Vandaar
De Roode Loper, een herkenbare
naam.” 
Henri Timmerman nam drie maal
deel aan de Kunstwandelroute in
Hummelo, eveneens een deelnemer
van de Kunst10Daagse. In 2008 won
hij met Breekbare Spiegelbeelden de
publieksprijs. 
In 2009 ging hij terug naar Frankrijk
om druiven te plukken bij inmiddels
de zonen van het bedrijf en maakte
een prachtige fotoserie, die momen-
teel in De Roode Loper worden geëxpo-
seerd. Hij maakte deze serie in zijn
voorbereidende jaar van toch weer
een studie: de Foto Academie. 
Tijdens de Kunst10Daagse zullen zijn
zwart-wit foto’s te bezichtigen zijn.
Het zijn beelden die hij maakte bij een
smederij in Zutphen, als onderdeel
van de opleiding. “We hebben hier erg
veel smeedijzer,” motiveert hij zijn
keuze. “En de smid is een vriend.” De
deuren hebben smeedijzeren ophan-
gingen en deurklinken, maar er hangt
ook een op maat gemaakte lamp bo-
ven de tafel in de eetkeuken. “Zwart-
wit fotografie is heel erg mooi,” vertelt
Henri enthousiast. 

De Roode Loper, Henri en Ilona Tim-
merman, Dorpsstraat 14, 6999 AD
Hummelo, telefoon (0314) 38 46 00,
e-mail info@deroodeloper.nl 
website www.deroodeloper.nl

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Henri Timmerman - De Roode Loper

De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk
vindt plaats van 7 tot en met 16 mei 2010. Voor deze Kunst10Daagse wordt
een nieuwe brochure samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst
en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruim-
ten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Bij De Roode
Loper in Hummelo zijn tijdens de Kunst10Daagse zwart-wit foto’s te be-
zichtigen van Henri Timmerman. Het zijn beelden die hij maakte bij de
smederij in Zutphen.

De Hamers uit de serie Zutphense Smederij van Henri Timmerman.

De lezing zal plaatsvinden in de tuin-
zaal van Hotel Bakker te Vorden. De le-
zing is voor iedereen vrij toegankelijk.
De dendroloog (bomendeskundige)
vertelt waarom in iedere tuin een
boom nodig is. En dat er voor elke
tuin, klein of groot, een geschikte
boom te vinden is. De lezing heeft de
veelzeggende titel: De bolcatalpa voor-
bij…., naar de populaire lolly op een
stok, die laat in blad komt, nooit
bloeit, geen herfstkleur ontwikkelt en
ook nog betrekkelijk vaak ziek is.
Tijdens de lezing ziet u een keur aan
voorbeelden van kleine en grote bo-
men die langdurig meerwaarde aan
uw tuin geven. Jaap Smit is een en-
thousiast bomenliefhebber. Hij heeft

een brede kennis aangaande boomver-
zorging en groenbeheer. Hij werkte
ondermeer als vakredacteur bij het
vakblad Tuin en Landschap en het
blad Bloemen en Planten. Ook zit hij
in het bestuur van de Nederlandse
Dendrologische Vereniging.
Tijdens en na afloop van de lezing
kunt u al uw vragen bij hem kwijt. Ver-
eniging Bomenbelang draait op de in-
zet van enthousiaste vrijwilligers. Ons
voornaamste doel is te voorkomen dat
mooie, gezonde, en vooral monumen-
tale en beeldbepalende bomen node-
loos gekapt worden. Een enkele keer
konden we zorgen voor een betere be-
scherming van bomen, zoals het om-
rasteren van vrijstaande bomen in een
weiland. Sinds ons oorspronkelijke
werkterrein, de gemeente Vorden, uit-
gebreid is tot de gemeente Bronck-
horst, is er voor ons veel meer te doen.
Wilt u ook actief een bijdrage leveren
aan het werk van de vereniging neem
dan contact op met het secretariaat,
tel. (0575) 55 22 32.

Voorjaarslezing
Vorden - Op woensdagavond 31
maart zal Jaap Smit van Plantkun-
dig.info (website), op uitnodiging
van Vereniging Bomenbelang
Bronckhorst, een lezing verzorgen
over bomen voor grote en kleine
tuinen.

Door deze uniformiteit willen ze de
flexibiliteit qua inkoop, voorraadbe-
heer, service en kwaliteit optimalise-
ren. Wat veranderd is de naam, wat
blijft zijn de vertrouwde gezichten,
hun kwaliteit en het uitgebreide as-
sortiment.
Capuchon Girls & Boys is gespeciali-
seerd in kinderkleding en jeugdmode.
In hun uitgebreide collectie vindt u
een breed scala aan jeugdmode van al-
le bekende merken en in diverse prijs-
klassen. Van feestkleding tot streetwa-
re, van jeans tot badkleding en van ca-
sual tot ondermode.
Hoewel de naam anders doet vermoe-
den, komt er in hun collectie steeds
meer ruimte voor dames- en herenma-
ten, van diverse merken uit binnen- en
buitenland. Kortom, Capuchon voor-
ziet in een uitgebreide collectie kle-

ding voor de allerkleinsten tot en met
tieners en volwassenen. Naast kleding
starten ze in het filiaal in Hengelo met
een nieuw assortiment cadeau- en life-
style artikelen. Deze zorgvuldig sa-
mengestelde collectie bestaan o.a. uit
speciale en opvallende wenskaarten,
geurkaarsen, dienbladen en snijplan-
ken tot en met eenvoudige en luxueu-
ze kant-en-klare cadeauartikelen met
bijvoorbeeld zeepjes en hoogwaardige
verzorgingsproducten. Kortom, een
uitgebreid assortiment bijzondere en
opvallende geschenken en lifestyle
producten. Men is van harte welkom
om op 2 april een kijkje te komen ne-
men in de nieuwe winkel aan de Raad-
huisstraat 21a in Hengelo. En neem
gerust de kinderen mee want voor de
kleintjes hebben ze die dag een leuke
verrassing!

Capuchon Girls & Boys

Op vrijdag 2 april opent Capuchon Jeugdmode de deuren van een nieuwe
huisvesting aan de Raadhuisstraat 21a in Hengelo Gld. Dit is tevens het mo-
ment dat al hun winkels voortaan verder gaan onder één naam. Yvonne
Jeugdmode (Vorden), Capuchon Jeugdmode (Hengelo) en Duddul & Biebel
(Zelhem) gaan vanaf 2 april verder onder één naam: Capuchon Girls & Boys.

Voor het publiek is er bij het paasvuur
koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar.
Ook is er voor een toiletgelegenheid
gezorgd. Liefhebbers kunnen zich la-
ten inschrijven voor het traditionele
teertonne gooien. Wie het lukt om
een brandende bezem in een hoog op-
gesteld olievat te gooien mag zich
vuurkoning Kranenburg 2010 noe-
men. Wanneer de teertonne geraakt
wordt ontstaat er een kleine vuur-
werkshow.
Daarna is ook de grote feesttent aan
de Eikenlaan open waar men kan ge-
nieten van de band KiekDoarEs. De
band bestaat uit negen muzikanten
en laten met hun muziek de jaren 70,
80 en 90 herleven. KiekDoarEs speelt
o.a.: pop, rock, dialect en Nederlands-
talig, dus voor elk wat wils. Net als
voorgaande jaren zal het ook dit jaar
weer een spetterend feest worden.
Iedereen is van harte welkom namens
de stichting CCK.
Er kan nog één keer snoeihout worden
gebracht naar het paasvuurterrein
aan de Bergkappeweg. Dit is aanstaan-
de zaterdag 27 maart.
Snoeihout tot een dikte van 10 cm is
toegestaan.

Paasvuur Kranenburg

Kranenburg - Op  Eerste Paasdag wordt in Kranenburg weer het jaarlijkse
paasvuur georganiseerd. 's Avonds vertrekt de optocht met koets en dweil-
orkest "De Schaddenstekkers" vanaf het voormalige pannenkoekenhuis
via de Eikenlaan in de richting van het paasvuur. Daar zal door Andre Arf-
man (vuurkoning Kranenburg 2009) het paasvuur worden aangestoken.

SOCII
Voor Socii was het zaak de punten
thuis te houden, dit streven leek te
lukken tot aan de 92e minuut.
In de 13e minuut werd het na een
mooie aanval 1-0 door Gert-Jan Loman
na goed voorbereidend werk over vele
schijven. Even hierop leek Teun Lo-
man alleen op de doelman af te gaan.
Doordat hij ten val gebracht werd en
scheidsrechter Slotboom alleen maar
een  vrije trap gaf was dit ook de rust-
stand. Gezien de kansen had dit best
meer mogen zijn. Kort na de thee wees
hij wel heel goedkoop naar de stip en
de gasten maakten geen fout 1-1. Hal-
verwege de tweede helft leverde Teun
Loman een perfecte pass af op broer
Gert-Jan die hier wel raad mee wist en
de 2-1 in tikte. Socii bleef de betere
kansen houden maar verzuimde meer
afstand te nemen. De 90 minuten za-
ten er al op toen Martijn Peters de bal
afschermde om hem over de doellijn

te laten lopen. In plaats van hem met
een ram over de kantine te schieten
wilde hij de bal afschermen zodat de
bal over de achterlijn zal lopen. Een
speler van Bredevoort kwam hierdoor
ongelukkig ten val waardoor de
scheidsrechter naar de stip wees. De
gasten zul je niet horen mopperen
over de man in het zwart. Dezelfde
speler nam ook deze tweede straf-
schop en liet weer doelman Vreeman
kansloos 2-2 eindstand.
Jammerlijk puntverlies maar de thuis-
club had door vele doelrijpe kansen
beter te benutten het nooit zover mo-
gen laten komen. Zondag 28 maart
gaan we op bezoek bij Erix in Lievelde.

VERDERE UITSLAGEN:
Schalkhaar 6 - Socii 2 6-1. Socii 3 - Zut-
phania 4 3-3. Socii 5 - SHE 5 0-5.

PROGRAMMA 28 MAART: 
Erix 1 - Socii 1. Socii 2 - PAX 4. Keijen-
burg 4 - Socii 3. PAX 10 - Socii 4. Socii 5
- HC 03 5.

Vo e t b a l



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 12 van
22 maart 2010 

t/m 28 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



Een nieuw plafond in een dag

Je moet het produkt zelf zien, aldus 
Walter Opgenoort (adviseur) 

Het word vlak onder het bestaande plafond aange-

bracht. Snel, vakkundig en zonder rommel. Dankzij de 

voorbereidingen in de werkplaats en het slimme en 

doordachte systeem kunnen de grote meubels blijven 

staan. Er is veel keuze voor zowel structuur, kleur, afwer-

king voor iedere stijl. 

Overal is functionele verlichting en sfeerverlichting te 

realiseren, dimbaar, met afstandbediening en nu zelfs 

ledverlichting. 

Alles uit één hand, ‘s ochtends beginnen en vaak dezelf-

de dag is het klaar. Het begint met een welkom bezoek 

aan onze showroom.

Plameco de Timmerije Kruisbergseweg 10 Hengelo (Gld)

tel. (0575) 46 31 72 info@detimmerije.nl www.plameco.nl 

BEKEND VAN:

VOOR ELKE RUIMTE IN HUIS, WOONKAMER, KEUKEN, BADKAMER OF SLAAPKAMER IS EEN PLAMECO

PLAFOND DE PERFECTE EN DUURZAME OPLOSSING, HET FLEXIBELE PLAFONDSYSTEEM WAT OP MAAT

WORD GEMAAKT IS ER IN VELE VARIANTEN EN BLIJFT ALTIJD MOOI EN STRAK, IN ELKE RUIMTE. 

Kijk op onze geheel nieuwe website: www.detimmerije.nl

Plameco
Plafonds de Timmerije

SHOWDAGEN op vrijdag en zaterdag 26 en 27 maart
van 10.00 tot 16.00 en zondag 28 maart van 11.00 tot 16.00



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

Diverse mogelijkheden, vraagprijs vanaf j 195.000,- v.o.n.

•       Gezinsindeling met 3 slaapkamers

•       Seniorenindeling, alles gelijkvloers

•       Hoekwoning met aangebouwde berging

•       Opleveringsniveau casco of afgebouwd

Tevens mogelijk als zeer ruime gezinswoning met meer dan

5 kamers op de verdieping, koopsom j 299.000,- v.o.n.

Prinses Irenestraat 3, 7021 CG Zelhem

T 0314 - 62 51 13

I www.kleinhesselinkmakelaars.nl

Inlichtingen en verkoop:

Hengeloseweg 2, 7021 ZT Zelhem

T 0314 - 62 42 15 

I www.luimes-lebbink.nl

Een ontwikkeling van:

Havenstraat 128, 7005 AG Doetinchem

T 0314 - 37 28 50

I  www.mvoprojecten.nl

Keijenborg, De Smidshof
Kerkstraat 11

Nog 3
te koop!

Open huis
zaterdag
27 maart 

11.00 - 14.00 uur

Tuinhout

Voorraad Verkoop: Aantrekkelijke kortingen

Actie weekend
vrijdag 26 maart 10.00 - 16.00 uur

zaterdag 27 maart 10.00 - 16.00 uur

zondag 28 maart 11.00 - 16.00 uur

Ook kunt u bij ons
terecht voor tuinhout
en op maat
gemaakte
tuinhuisjes

de Timmerije • Kruisbergseweg 10 • Hengelo (Gld)
tel. (0575) 46 14 48 • info@detimmerije.nl

Tuinhout

TEAK Hardhouten kwaliteits tuinmeubelen 

merk SUMMER GARDEN

OP = OP



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. 12, 23 maart 2010

De gemeentelijke zwembaden in Bronckhorst gaan weer open in april. Het
Burg. Kruijffbad in Steenderen op 10 april, het Elderink in Hengelo (Gld) en
het Hessenbad in Hoog-Keppel op 25 april. U kunt voor het hele seizoen een
abonnement bestellen, die toegang geeft tot alle gemeentelijke openlucht-
zwembaden en zwembad In de Dennen in Vorden. 

Voorverkoop zwemabonnementen 2010
Met het zwemseizoen in aantocht kunt u uw zwemabonnement weer voorde-
lig aanschaffen in de voorverkoop. U bespaart dan ongeveer 15% op de
geldende prijs bij normale verkoop.

U kunt van dit voordeel profiteren door uw zwemabonnement direct op onze
website aan te vragen en te betalen: www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Digitaal loket � 'Zwemabonnement en zwemlessen'. Eventueel kunt u het
aanvraagformulier daar ook downloaden, invullen en opsturen. De formu-
lieren liggen ook bij de sporthallen in Steenderen, Hoog-Keppel en Hengelo
en in het gemeentehuis in Hengelo. 
Met het opsturen van dit formulier machtigt u de gemeente het abonne-
mentsgeld eenmalig van uw rekening af te schrijven. Helaas kunnen wij
onvolledig ingevulde formulieren of formulieren die na 2 april 2010 binnen-
komen, niet in behandeling nemen.

Wanneer u geen eenmalige machtiging wilt geven, dan is het mogelijk om 
het abonnement met korting aan te vragen en contant te betalen op vrijdag
26 maart tussen 16.00 en 19.00 uur. U kunt hiervoor terecht bij de sporthallen
in Steenderen en Hoog-Keppel of bij het zwembad in Hengelo. 

Nieuw pasje met foto
Dit jaar introduceren wij het abonnement in creditcardformaat, waarin een
barcode is verwerkt. Bij ieder bezoek haalt u het pasje langs de scanner bij
de kassa. Op het pasje komt een pasfoto die wij van u maken. Hieraan zijn
geen kosten verbonden. Als u besluit om volgend seizoen weer een abonne-
ment te nemen, dan kunnen wij uw pasje verlengen en hoeft er geen nieuwe

foto gemaakt te worden. Bij een gezinsabonnement maken wij van elk
gezinslid een foto. 

Op de volgende data en locaties kunt u de foto laten maken waarna u het
abonnement meekrijgt:
Steenderen: 7 april van 13.00 tot 19.00 uur

8 april van 15.00 tot 19.00 uur
9 april van 15.00 tot 19.00 uur

Hengelo en
Hoog-Keppel: 14 april van 13.00 tot 19.00 uur

15 april van 15.00 tot 19.00 uur
16 april van 15.00 tot 19.00 uur

Bent u verhinderd op de voorgestelde data, dan kunt u ook tijdens uw eerste
zwembezoek aan één van de zwembaden een foto laten maken en vervolgens
het abonnement meenemen.

N.B:  In april is de Elderinkweg in Hengelo gedeeltelijk afgesloten i.v.m.
wegwerkzaamheden. Zwembad Het Elderink is via de Banninkstraat wel
bereikbaar (zie artikel verderop).

Tarieven

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

normaal voorverkoop 
Dagkaart volwassene € 3,50
Dagkaart jeugd € 2,50
Avondzwemmen v.a. 18.00 u € 2,30
Abonnement volwassene € 56,00 € 47,00
Abonnement jeugd € 39,00 € 33,00
Abonnement 65+ € 47,00 € 40,00
Gezinsabonnement € 128,00 € 109,00
10 badenkaart volwassene € 31,50
10 badenkaart jeugd € 22,50
Zwemleskaart (abonnement verplicht) € 54,00 *

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

Meer informatie over de gemeentelijke zwembaden vindt u op
www.bronckhorst.nl. Informatie over zwembad In de Dennen in Vorden 
vindt u op www.zwembad-indedennen.nl

Zwemseizoen 2010 start in april
Neem een frisse duik in de Bronckhorster zwembaden!

Openingsperiode                                                                                 
Burg. Kruijffbad 10 april t/m 8 september 2010
Hessenbad 25 april t/m 10 september 2010
Het Elderink 25 april t/m 10 september 2010
In de Dennen 25 april t/m 5 september 2010

Afwijkende openingstijden                                                                                                       
M.u.v. In de Dennen zijn de zwembaden op Koninginnedag 30 april gesloten.
Op 5 mei (bevrijdingsdag), 13 mei (Hemelvaart), en 2e Pinksterdag 24 mei
zijn de baden geopend als op zondag. Op zondag 13 juni is zwembad 
Het Elderink i.v.m de triathlon de hele dag gesloten. 

Openingstijden recreatief zwemmen
Burg. Kruijffbad
Prins Bernhardlaan 3, Steenderen, tel. (0575) 75 05 83
maandag gesloten, m.u.v. 6 weken zomervakantie open van 13.00 - 20.00 u 
dinsdag   9.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
woensdag 9.00 - 17.00 u
donderdag 9.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
vrijdag 9.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Hessenbad
Monumentenweg 32, Hoog-Keppel, tel. (0575) 75 05 82
maandag 13.00 - 17.00 u
dinsdag 7.00 - 17.00 u en 19.30 - 21.00 u 
woensdag 7.00 - 17.00 u
donderdag 7.00 - 17.00 u en 19.30 - 21.00 u 
vrijdag     7.00 - 17.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

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

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

Informatie openluchtbaden Bronckhorst 2010



De gemeente heeft in overleg met
de schoolbesturen van de Ds. J.L.
Piersonschool en de o.b.s. Rozen-
gaardsweide besloten om de nieuw-
bouw van twee nieuwe scholen in
Hengelo (Gld) te realiseren aan de
Rozenstraat. Op deze plek is nu de
o.b.s. Rozengaardsweide gevestigd. 

De gemeente had eerder de locatie
aan het Karspel als nieuwbouwplek
op het oog. Doordat de ontwikkeling

van deze locatie te lang gaat duren,
ontstaat voor de kinderen van de 
Ds. J.L. Piersonschool een onhoud-
bare situatie. Vandaar dat wij hebben
gezocht naar een locatie die op korte
termijn beschikbaar is. Op de locatie
aan de Rozenstraat is de o.b.s. Rozen-
gaardsweide gevestigd. Deze school
zou pas op termijn voor nieuwbouw
in aanmerking komen. Het streven
is nu twee scholen op één locatie 
te bouwen, waarbij elk haar eigen
identiteit kan behouden. Tijdens de
nieuwbouw kunnen beide scholen
geopend blijven. 

Nieuwbouw school in overleg met
buurtbewoners
Medio 2011 kan met de bouw worden
gestart, zodat de nieuwe school in
de loop van 2012 gereed kan zijn.
Buurtbewoners van de Rozengaards-
weide worden uitgenodigd om mee
te denken over de uitwerking van de
plannen. Op 8 april a.s. organiseren

we daarom een informatieavond
voor buurtbewoners over de plan-
nen voor de nieuwe shool. U kunt
vragen stellen en eventueel kunt u
zich aanmelden voor de buurtver-
tegenwoordiging. U bent vanaf 19.30
uur welkom op het gemeentehuis.

Sloop seniorenwoningen
Enkele jaren geleden heeft ProWonen
besloten om de seniorenwoningen
aan Het Karspel 10 tot en met  48 en
Sarinkkamp 9 tot en met 17 te slo-
pen. Deze woningen voldoen niet
meer aan de eisen van deze tijd. Op
dit moment onderzoeken wij op basis
van de Flora en Fauna wetgeving of
beschermde dier- en of planten-
soorten aanwezig zijn. De sloop be-
gint in het vierde kwartaal van 2010.
Op het terrein komen nieuwe wonin-
gen. Voor de omwonenden van Het
Karspel is op 29 maart a.s. een infor-
matiebijeenkomst.  U bent vanaf 19.30
uur welkom op het gemeentehuis.

Nieuwbouw Piersonschool en Rozengaardsweide 
aan de Rozenstraat in Hengelo (Gld)
Oorspronkelijk locatie Het Karspel krijgt woningbouw

Als toegangsweg naar het nieuwe
gemeentehuis is de Elderinkweg
drukker geworden. Om ervoor te
zorgen dat al het verkeer veilig de weg
kan gebruiken en snel doorstroomt,
wordt de Elderinkweg opnieuw
ingericht. Aan de Elderinkweg liggen
ook sportverenigingen en zwembad 
Het Elderink. 

Werkzaamheden
Wij gaan het volgende aanpakken
om de weg beter af te stemmen op
het toegenomen verkeer:
• Het vrijliggende fietspad wordt

verwijderd. Hiervoor in de plaats
komen rode fietsstroken 

• Aan beide kanten van de weg komt
een voetpad  

• De straatverlichting wordt vervan-
gen door led verlichting

• Bij de uitrit van het parkeerterrein
van het gemeentehuis komt een
drempel 

Uitvoering
De aanpassingen aan de weg starten
op 29 maart a.s. en duren tot eind
april. Inmiddels zijn wij al gestart
met het verleggen van de water-
leiding.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden zijn
het gemeentehuis, de sportvelden
en het zwembad niet bereikbaar
vanaf de provinciale weg. 
Het verkeer wordt omgeleid via
de Banninkstraat. 

Informatie
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden, neemt u dan contact op met
Marco Bremer van de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 50.

Aanpassing Elderinkweg in Hengelo (Gld)

De komende periode vervangen wij
de lampen van de openbare verlich-
ting in de hele gemeente. Hierdoor
zal de kwaliteit van de openbare
verlichting verder toenemen. 
Wij gebruiken lampen die een
langere levensduur hebben. Zo be-
perken wij storingen en besparen
wij kosten op onderhoud en repara-
tie.

Eind vorig jaar zijn wij gestart met
het vervangen van de lampen.
Helaas konden we  door de intre-
dende vorst niet doorwerken. 
Vanaf deze week hervatten we de
werkzaamheden. 

Voor het vervangen van de lampen
is een hoogwerker nodig. Wij vra-
gen u om begrip wanneer de hoog-
werker op de rijbaan staat en u even
geduld moet hebben, voordat u er
langs kunt. Namens de monteurs
die deze onderhoudswerkzaam-
heden uitvoeren, alvast bedankt
voor uw begip! 

Uniek nummer
Naast een duurzame lamp krijgen
alle lantaarnpalen in de gemeente
een eigen nummer. Met dit num-

mer kunnen de monteurs gerichter
op pad om een storing te verhelpen.
Uit meldingen van kapotte verlich-
ting bleek dat meerdere lichtmas-
ten in aanmerking kunnen komen
op basis van een huisnummer.
Daardoor duurt het verhelpen van
de storing soms onnodig lang.

Met het unieke nummer kunt u be-
ter de juiste lantaarn doorgeven en
rijdt de onderhoudsmonteur er in
één keer naartoe. Het nummer van
de lichtmast komt aan de straatzij-
de op ongeveer twee meter hoogte.

Het vervangen van de lampen en
het nummeren van de verlichting
duurt tot en met mei 2010.

Onderhoudsplanning
Het onderhoud van de verlichting
verloopt volgens een vastgelegde
planning. Dit betekent dat alleen 
bij storingen die de veiligheid en
openbare orde in gevaar brengen,
direct onderhoud wordt gepleegd.
In andere gevallen verzamelen 
wij de storingen en lossen wij deze
eens per 14 dagen op. Wij atten-
deren u erop, dat wij alléén aan
gemelde storingen van straat-
verlichting reparaties uitvoeren.

Storing doorgeven
Storingen aan straatverlichting
kunt u melden bij de gemeente
via onze website (melding
woon- en leefomgeving), via tel.
(0575) 75 02 50 of via e-mail 
info@bronckhorst.nl. U geeft
het nummer van de lichtmast
door en uw adresgegevens. 
Wij schakelen vervolgens een
bedrijf in om de storing te ver-
helpen. 

Onderhoud openbare verlichting
Verbetering kwaliteit straatverlichting

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. Uw basis zwembad is:
� Het Elderink      � Hessenbad � Burg. Kruijffbad     

Gewenst abonnement :
� Volwassen abonnement (vanaf 18 jaar) € 47,00 
� Jeugd abonnement (3 t/m 17 jaar) € 33,00 
� 65+ abonnement € 40,00
� Gezinsabonnement *)     € 109,00

*) Inclusief partner en thuiswonende kinderen.  
De hoofdkaart komt op naam van de aanvrager 

Aanvrager (gezins)abonnement of houder individueel abonnement

Achternaam Voorletter

Roepnaam Geb. datum

Adres Postcode

Woonplaats Telefoon

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

(Roep)naam partner Geb. datum

(Roep)naam kind 1 Geb. datum

(Roep)naam kind 2 Geb. datum

(Roep)naam kind 3 Geb. datum

(Roep)naam kind 4 Geb. datum 

Bij een éénmalige machtiging: 
Stuur dit formulier vóór 2 april 2010 in een gesloten envelop met postzegel
naar Gemeente Bronckhorst, afdeling Beheer (cluster sport), postbus 200, 
7255 ZJ Hengelo (Gld). Met vermelding van: Aanvraag zwemabonnement.

Hierbij machtig ik de gemeente Bronckhorst om éénmalig het abonne-
mentsgeld  af te schrijven van 

Rekeningnr. Bedrag   €

t.n.v.

Datum Handtekening

Het bedrag wordt rond 3 mei 2010 afgeschreven van uw rekening (er is
geen recht van terugboeking) Let op! Een niet volledig ingevuld of niet
ondertekend formulier kan niet in behandeling worden genomen! 

Inschrijfformulier zwemles 2010

Voor de zwemles is een abonnement verplicht! U kunt het inschrijfformu-
lier meesturen bij de aanvraag van het abonnement. Nadat alle groepen
zijn ingedeeld krijgt uw kind een oproep. Bij de eerste les dient u een
leskaart te kopen aan de kassa van het zwembad. 

Naam zwembad:       � Het Elderink       � Hessenbad       � Burg. Kruijffbad    

Achternaam Voorletter

Roepnaam Geb. datum

Adres Postcode

Woonplaats Telefoon

minimum leeftijd: de leerling moet op 1 maart 2010 5 jaar zijn. Indien de
zwemlesgroep vol zit vindt selectie plaats op leeftijd en komt de leerling op
de wachtlijst! Een zwemleskaart kost € 54,00.

� Diploma A  Onderstaande lessen niet voor Burg. Kruijffbad

� Diploma B � Survival

� Basiszwemdiploma � Snorkelen
(alleen Burg.Kruijffbad) � Aquajogging voor volwassenen

� Diploma C  
(alleen voor Hessenbad)

� Zwemvaardigheid 
(niet voor Hessenbad)

Opmerkingen/bijzonderheden:

Aanvraagformulier 2010 voor een

abonnement in de voorverkoop



Openbare bekendmakingen

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

Op 26 maart a.s. organiseert de
gemeente een avond voor en door
jongeren 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
misschien 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
jeugdbegeleiders zijn natuurlijk
van harte welkom.

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

De avond is in zalencentrum
Langeler op de Spalstraat in
Hengelo van 19.00 tot 21.30
uur. Zaal open vanaf 18.30 uur. 
Iedereen is van harte welkom 
en de entree is gratis. 

We zien je graag!

Jong en alcohol
Filemon Wesselink leidt discussieavond
voor jongeren op 26 maart

De gemeente heeft duurzaamheid
hoog in het vaandel staan. Hierbij
hoort ook goed regenwaterbeheer.
Regenwaterbeheer wordt steeds
belangrijker door klimaatverande-
ring, verstedelijking en nieuwe
wetgeving. De afvoer en het opslaan
van regenwater willen we op een
duurzame manier realiseren.

Sporthal De Kamp in Hengelo (Gld) 
Het regenwater in de omgeving van
sporthal De Kamp in Hengelo (Gld)
wordt nu rechtstreeks geloosd op
het riool. Dit heeft als nadeel dat het
schone regenwater met het vieze
rioolwater wordt gemengd en ver-

volgens weer gezuiverd moet wor-
den. Geen duurzame en efficiënte
aanpak. Door de regenafvoer los te
koppelen van het riool en het schone
regenwater rechtstreeks in de
grond terug te brengen, verbetert
het zuiveringsproces. Een kleinere
hoeveelheid water zorgt voor minder
belasting van de zuiveringsinstalla-
tie, waardoor de bacteriën die het
water schoonmaken beter hun klus
kunnen klaren. Dit betekent schoner
oppervlaktewater. Een ander bijko-
mend voordeel van het rechtstreeks
afvoeren van regenwater in de
grond, is dat in de toekomst de bodem
minder snel verdroogt. Ook vermindert

het probleem van 'water-op-straat'
in de kern Hengelo door deze aan-
passing. De werkzaamheden bij de
sporthal starten in april.

Prinsenweg in Hoog-Keppel
Een ander voorbeeld is de Prinsen-
weg in Hoog-Keppel. Hier gaan we
binnenkort ook de water-op-straat
situatie aanpakken. Door de afvoer
van regenwater los te koppelen 
van de riolering, ontstaat ook daar
een verbetering van de situatie. De
werkzaamheden aan de Prinsenweg
starten in mei.

Ondertekening Intesio-garantie-
verklaring
Op 18 maart 2010 ondertekenden de
gemeente en de leverancier van het
infiltratiesysteem, Wavin, een Inte-
sio-garantieverklaring. Wavin is een
bedrijf dat gespecialiseerd is in
oplossingen voor duurzaam water-
beheer. Met deze verklaring geeft de
leverancier niet alleen garantie op
het product, maar ook op de werking
van het systeem. Bronckhorst is de
eerste gemeente in Nederland waar
een dergelijke garantie wordt afge-
geven.Dit past uitstekend in het 
duurzaamheidbeleid van de
gemeente. 

Gemeente gaat voor duurzame afvoer regenwater

Raadsvergadering 
31 maart 2010
Op woensdag 31 maart a.s. ver-
gadert de gemeenteraad, voor het
eerst in de nieuwe samenstelling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur. U bent van harte welkom
om deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:

• Garantstelling lening bouw
kleedlokalen en kantine
voetbalvereniging HC'03
Om het sportcomplex van HC'03
in Achter-Drempt te laten voldoen
aan de eisen van deze tijd is
nieuwbouw van kleedkamers en
kantine nodig. De raad wordt
gevraagd garant te staan voor 
een lening van € 125.000, met een
looptijd van maximaal 20 jaar.

Voorwaarde voor deze garantstel-
ling is dat de stichting waarborg-
fonds sport garant staat voor een
aanvullend bedrag van € 125.000

• Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Bronckhorst 2010
Met de verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning
als kader verleent de gemeente
aan ondersteuningsvragers (indi-

viduele) voorzieningen. De raad
wordt gevraagd de gewijzigde
verordening 2010 vast te stellen
en die van 2009 in te trekken

• Trouwbeleid gemeente
Bronckhorst 2010
In Bronckhorst zijn, naast het
gemeentehuis, een aantal bijzon-
dere locaties als trouwlocatie aan-
gewezen: museum Smedekinck
in Zelhem, kasteel Keppel in

Laag-Keppel, de kapel in Bronk-
horst en kasteel Vorden in Vorden.
De raad wordt gevraagd in te
stemmen met het nieuwe beleid,
waardoor huwelijken voortaan
ook mogelijk zijn in een locatie
naar keuze. Hieraan zijn extra
kosten verbonden (75 euro),
bovenop de normale gemeentelijke
trouwkosten. Ook wordt het dan
mogelijk een buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke
stand uit een andere gemeente
het huwelijk te laten voltrekken

• Bestemmingsplan aardgas-
transportleiding Noord-Zuid
Project Gasunie
De Gasunie is van plan een aard-
gastransportleiding aan te leggen
tussen Ommen en Angerlo, waar-
voor bestemmingsplanherzienin-
gen op het tracé in verschillende
gemeenten noodzakelijk zijn. In
Bronckhorst wordt het tracé ge-
bundeld met de bestaande leidin-
gen en komt het onze gemeente
in het noordwesten bij Vierakker
binnen. In zuidelijke richting loopt
het door het buitengebied dicht
langs de kernen Steenderen
(oostzijde), Achter-Drempt
(noordwestzijde) en Voor-Drempt
(westzijde). Er zijn geen reacties
op de plannen binnengekomen en
de raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan ongewijzigd vast
te stellen

• Verordening leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer is bedoeld om
kinderen het recht op onderwijs
te bieden. Binnen de gemeente
maken ongeveer 350 leerlingen
gebruik van leerlingenvervoer. 
De raad wordt gevraagd de nieuwe
verordening 2010 vast te stellen,
aangepast aan nieuwe ontwik-
kelingen en ervaringen en onder-
wijskundige veranderingen

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

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande pro-

jectbesluiten op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening, 
die niet in een raadscommissie
zijn behandeld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

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

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

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

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

Gemeenteraadsverkiezingen 2010
De definitieve uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen, met
het aantal stemmen per partij en
per kandidaat, vindt u op
www.bronckhorst.nl onder Bestuur
en organisatie � Bestuur �
Gemeenteraad.

Rectificatie
Mevrouw J.I.M. Steffens, raadslid
van de VVD woont in Zelhem, niet in
Keijenborg zoals wij vorige  week op
deze gemeentepagina's vermeld-
den.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, Olburgen, Toldijk en Steenderen, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. het

promoten van het ballenfestijn, 14 t/m 29 augustus 2010, stichting Humstee
• Baak, parkeerplaats Herfkens, innemen standplaats voor de verkoop van kaas en zuivelproducten,

wekelijks in 2010 op dinsdagen van 14.00 tot 17.00 uur, kaashandel H & F Nieuwenhuis
• Hengelo (Gld), Bekveld, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. buurtfeest Bekveld, 

2 t/m 4 september 2010, Kermex bv
• Hengelo (Gld), centrum en camping Kom Es An, militair historisch re-enactment Slag om de

Achterhoek op 12 juni van 10.00 tot 17.00 uur en 13 juni van 11.00 tot 18.00 uur, instellen stop-
verbod Handwijzersdijk en afsluiten Tentendijk, 12 juni, afsluiten diverse wegen in het centrum,
13 juni 2010,  stichting Achterhoeks museum 1940-1945

Aanvragen

• Hengelo (Gld), Varsselseweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Hamove party wegrace,
15 mei 2010 van 19.00 tot 01.30 uur, Kermex bv

• Hengelo (Gld), Veldermansweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. school- en volksfeest
Varssel, 8 en 9 oktober 2010, Kermex bv

• Hengelo (Gld), Zelhem, Halle, Vorden, Hummelo, Steenderen, Baak en Toldijk, plaatsen driehoeks-
/sandwichborden i.v.m. promoten Slag om de Achterhoek, 1 t/m 14 juni 2010, stichting Achterhoeks
museum 1940-1945

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor verkoop van kaas en zuivelproducten,
wekelijks op vrijdagen in 2010 van 13.00 tot 18.00 uur, kaashandel H & F Nieuwenhuis

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor verkoop van pizza's, wekelijks op
zaterdagen in 2010 van 16.00 tot 19.00 uur, pizza Toscana

• Toldijk, terrein Flophouse, ballenfestijn voor jong en oud, 29 augustus 2010 van 12.00 tot 19.00 uur,
stichting Humstee

• Vorden, Lindeseweg, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet i.v.m. Lindes volksfeest, 23 t/m 
25 september 2010, Kermex bv

• Vorden, Wichmond, Kranenburg, Baak en Steenderen, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m.
promoten brochure theater Hanzehof, 17 t/m 31 mei 2010, Driehoek buitenreklame Benelux bv

• Wichmond, Baakseweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Oranjefeest, 24 t/m 
29 augustus 2010, Kermex bv



Openbare bekendmakingen - vervolg

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, Zutphen-Emmerikseweg 101, plaatsen tijdelijk aannemersverblijf inclusief parkeerterrein
• Hengelo (Gld), 2e Berkendijk 10, veranderen woning
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 4, vergroten schuur
• Hengelo (Gld), Kapelweg 12, bouwen serre
• Steenderen, Doesburgseweg 6, bouwen schuur met kas
• Vorden, Ruurloseweg 38A, vernieuwen bijgebouw
• Zelhem, Berkendijk 1, veranderen woning
• Zelhem, Wittebrinkweg 9, plaatsen twee dakkapellen 

Kapvergunningen 
• Vorden, Zutphenseweg 12, 1 kastanje
• Vorden, Zutphenseweg 23,1 berk, 1 es
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 46, 1 eik kandelaberen
• Zelhem, Stationsstraat ter hoogte van nummer 2 tot 8, 2 lindes

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 19 februari 2010:
• Zelhem, perceel tegenover Slangenburgweg 2, mega piraten festijn, 1 mei 2010 van 18.30 tot

01.00 uur, Mega Mensink bv
Verzonden op 15 maart 2010:
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden t.b.v. mega piraten festijn, 1 t/m 14 april 2010,

Mega Mensink bv
• Hengelo (Gld), Zelhem, Halle, Velswijk, Vorden, Wichmond, Laag-Keppel, Hummelo, Steenderen,

Baak en Toldijk, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van de Bevrijdingsweek,
19 april t/m 3 mei 2010, stichting Zelhem en Oranje en buurt- en toneelvereniging De Meene

• Hengelo (Gld), Spalstraat, Raadhuisstraat en Kerkstraat, braderie en optreden 14 dweilorkesten,
18 april 2010 van 11.00 tot 17.30 uur, plein Kerkstraat/Raadhuisstraat, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, van 12.00 tot 19.00 uur, stichting Hengels dweilfestival

• Keijenborg, jaarlijkse kermis met lunapark, vogelschieten en volksspelen, 25 juni van 18.00 tot
01.30 uur, 26 juni van 14.00 tot 01.30 uur, 27 juni van 11.00 tot 00.30 uur en 28 juni 2010 van
10.00 tot 00.30 uur, stichting evenementen schuttersgilde St. Jan

• Keijenborg, kermisoptocht, 27 juni 2010 van 13.00 tot 15.30 uur, R.K. drumfanfare Sint Jan
• Zelhem, parkeerplaats Stationsplein, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. Koninginnedag,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2010 van 08.00 tot 01.00 uur, Boka party en
evenementen service

• Zelhem, hoek Kruisbergseweg/Schooltinkweg, optocht met aansluitend paasvuur en tentfeest
met live muziek, tijdelijke gebruiksvergunning tent en ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
4 april 2010 van 20.00 tot 01.30 uur, stichting paasvuur Velswijk

• Zelhem, rondom museum Smedekinck, openluchtspel en vekoop loten, 1, 2, 5 en 7 mei (uitwijk-
data 3 en 6 mei) van 18.00 tot 00.30 uur, diverse activiteiten i.v.m. 65 jaar bevrijding, ontheffing
groepskamperen voor ± 40 personen en ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet 
1 t/m 8 mei 2010, stichting Zelhem en Oranje en buurt- en toneelvereniging De Meene

Verzonden op 17 maart 2010: 
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsing van spandoeken, 6 t/m 20 juni 2010, stichting Keppel cultuur
• Bronckhorst, diverse wegen, rolstoelestafette, 15 en 16 juni 2010, Rolling On Wheels
• Hummelo, Sliekstraat, Concours Hippique, 21 en 22 augustus 2010, rijvereniging Hummelo
• Laag-Keppel, Dorpsstraat, diverse activiteiten in het kader van zomercultuur, 20 juni 2010 van

12.00 tot 18.00 uur, stichting Keppel cultuur
• Steenderen, sporthal 't Hooge Wessel, concert, 8 mei 2010, muziekvereniging Nieuw leven
Verzonden op 18 maart 2010: 
• Vorden, wielerronde over een afgesloten parcours, 27 juni 2010 van 12.45 tot 16.45 uur, 

RTV Vierakker-Wichmond
• Wichmond, wielerronde over een afgesloten parcours, 15 mei 2010 van 15.00 tot 19.30 uur, 

RTV Vierakker-Wichmond

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 12 maart  2010:
• Zelhem, Brinkweg 34, vernieuwen garage/berging
Verzonden op 16 maart 2010:
• Olburgen, Roggeland 1, veranderen voorgevel
• Olburgen, Roggeland 5, veranderen voorgevel
Verzonden op 18 maart 2010:
• Hoog-Keppel, Valkenbos 14, bouwen dakkapel
• Zelhem, Halseweg 25A, bouwen berging, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3 van de

Woningwet
• Zelhem, Wittebrinkweg 7, plaatsen veranda

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 18 maart 2010:
• Hengelo (Gld), Torenzicht 20, vergroten berging

Kapvergunningen
Verzonden op 22 maart 2010:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 102, 3 dennen, 4 berken, 1 hazelnoot, 3 notenbomen, 2 beuken,

1 eik, herplant: knotwilgen, haag
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 106, 2 berken, 8 hazelaars, 3 eik, 1 walnoot, 3 kersen, 1 vlier, 

4 coniferen, 1 spar, diverse struiken, herplant: bosplantsoen
• Drempt, Zomerweg 11, 3 essen, 1 kastanje, 1 plataan, herplant: 5 beuken en beukenhaag
• Halle, Nijmansedijk 24, 1 es, geen herplant
• Hengelo (Gld), Venneweg 3, 1 linde, geen herplant
• Vorden, Wildenborchseweg 29, 1 linde, herplant: 1 beuk
In verband met de aanleg aardgastransportleiding Ommen Angerlo:
• Baak, Bonte Koeweg, 1 es
• Drempt, H. Remmelinkweg, 1 eik
• Drempt, Veldweg, 1 es
• Drempt, Zomerweg, 1 eik
• Steenderen, Kuilenburgerstraat, 1 knot es
• Steenderen, nabij Landlustweg, 40 meter meidoornhaag, herplant: meidoornhaag
• Steenderen, nabij Kuilenburgerstraat, 25 meter meidoornhaag, herplant: meidoornhaag
• Steenderen, Paardestraat, 1 es
• Steenderen, tussen Kuilenburgerstraat en Landlustweg, 1 linde en 20 meter veldesdoornhaag,

herplant: veldesdoornhaag

Verleende vergunningen

Ontheffing 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:
• Baak, Bonte Koeweg (paasvuur) 
• Baak, Toverstraat 18
• Halle, Fortstraat (paasvuur)
• Halle, Lankerseweg 1
• Halle, Vosweg
• Hengelo (Gld), Beekstraat 10
• Hengelo (Gld), Kieftendorp 5A
• Hengelo (Gld), Kloosterweg 3
• Hummelo, Loenhorsterweg 3
• Toldijk, Zuthpen-Emmerikseweg 31
• Vierakker, Koekoekstraat 2
• Vorden, Brandenborchweg
• Zelhem, Haitinkweg 6
• Zelhem, Heidenhoekweg 7
• Zelhem, Terborgseweg 5
• Zelhem, Varsselsestraat 1A

Sloopvergunningen 
Verzonden op 17 maart 2010:
• Vorden, Het Hoge 36, slopen onderwijsgebouw met bijgebouwen, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 18 maart 2010:
• Toldijk, Reigersvoortseweg 16, geheel slopen drie schuren en gedeeltelijk slopen één schuur (dak),

komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Larenseweg 2, geheel slopen kippenschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Oosterwijkweg 3, geheel slopen schuur

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens verhuizing van zorgcentrum De Bleijke op 1 en 2 juni 2010 geldt een

stopverbod op de Beukenlaan en Steintjesweide
• Hummelo, tijdens het Concours Hippique geldt op 21 en 22 augustus 2010 van 08.00 tot 17.00 uur

een inhaalverbod, stopverbod en snelheidsbeperking (50 km/u) op de Sliekstraat, tussen de
Rozegaarderweg en de Hessenweg 

• Keijenborg, tijdens de kermis van 22 t/m 29 juni is de Pastoor Thuisstraat, tussen de Kerkstraat
en de Geltinkweg, afgesloten voor alle verkeer. Van 25 juni t/m 29 juni 2010 zijn de Hogenkampweg,
tussen de Zaarbelinkdijk en de Kerkstraat, de Kerkstraat, tussen de Hogenkampweg en 
de Teubenweg, Sint Janstraat, tussen de Nyssinckkampweg en de Kerkstraat, en op 27 juni 
van 10.00 tot 17.00 uur de Kerkstraat, de Sint Janstraat, Pastoor Thuisstraat en de Hogenkampweg
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Daarnaast is van 
25 t/m 29 juni 2010 een omleidingsroute ingesteld via de Hengelosestraat, Steenderenseweg
naar de Bronkhorsterstraat/Reigersvoortseweg en omgekeerd

• Laag-Keppel, tijdens de kunst- en cultuurmarkt op 20 juni 2010 zijn de Dorpsstraat en Wehlsedijk,
tussen de Dorpsstraat en de Barlhammerweg van 09.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en is een omleidingsroute ingesteld van
Laag-Keppel naar Wehl en vice versa via de Eldrikseweg, IJsselweg, Jonker Emilweg en de
Rijksweg 

• Vorden, tijdens het buurtfeest is de Stroet, tussen nummer 10 t/m 26, van 25 juni 18.00 uur t/m
27 juni 2010 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

• Vorden, tijdens de wielerronde van Vorden zijn op 27 juni 2010 van 11.30 tot 17.00 uur de Indus-
trieweg, de Kerkhoflaan, de Handelsweg en Ambachtsweg voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Wichmond, tijdens de wielerronde van Wichmond op 15 mei 2010 zijn van 13.15 tot 19.45 uur 
de Baron van der Heijdenlaan, Dorpsstraat, Baakseweg, tussen de Broekweg en de Hackforterweg,
Lankhorsterstraat, tussen de Dorpsstraat en de Baakseweg, en de Hackforterweg afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de bevrijdingsweek van 1 mei t/m 8 mei 2010 is de Pluimersdijk, tussen de
Brinkweg en de Halseweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer,
geldt een stopverbod ter hoogte van museum Smedekinck en is het éénrichtingsverkeer opgeheven

• Zelhem, tijdens de open dag op 28 maart 2010, is de Brinkweg, tussen nummer 15A en 17,
afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens het mega piraten festijn op 1 mei geldt van 26 april t/m 3 mei een maximum-
snelheid van 30 km/h op de Slangenburgweg, tussen de Bruggenweg en de Rutgerstraat. 
Van 1 mei 14.00 uur t/m 2 mei 2010 04.00 uur zijn de Nijmansweg (gem. Doetinchem), tussen 
de Stadsedijk en de Halseweg, de Rutgerstraat (gem. Doetinchem), tussen de Nijmansweg en 
de Slangenburgweg, de Stadsheidelaan (gem. Doetinchem), tussen de Rietveldweg en de
Bruggenweg, de Bruggenweg (gem. Doetinchem), tussen de Slangenburgweg en de 
Stadsheidelaan, de Berkelaarlaan (gem. Doetinchem), de Nijmansedijk, tussen de Stadsedijk
en de Halle Nijmanweg en de Brunsveldweg, tussen de Stadsedijk en de IJzevoordseweg afge-
sloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

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 schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. 

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

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.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 12 maart 2010:
• Vorden, Oude Zutphenseweg 7, veranderen kleedaccommodatie, bouwen entreegebouw en

aanbrengen zonnecollectoren



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het plan creëert de mogelijkheid om 20 woningen (9 rijwoningen, 2 twee-onder-een-kapwoningen,
5 geschakelde- en 4 vrijstaande woningen) en een appartementengebouw met zorgwoningen en
zorgeenheden te realiseren op het weiland tussen de Groeneweg, de Ruurloseweg en de Enkweg
in Vorden.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
- digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00902-ON02
- 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 afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http:
//ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00902-/NL.IMRO.1876.BP00902-ON02
U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl �
infobalie � ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij 
de gemeenteraad.

Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2010; Banninkstraat 40 Hengelo (Gld)'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2010; Banninkstraat 40 Hengelo (Gld)' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 25 maart t/m 5 mei 2010 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 gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische functie in een woonfunctie, waarbij
de bedrijfswoning wordt gesplitst in twee woningen en het grootste deel van de vrijkomende
bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. 

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

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
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
• Halle, Halle-Nijmanweg 36B, bouwen van een schuur, ontheffing in verband met  het over-

schrijden van de maximaal toegestane bouwhoogte van 4 meter, geldend bestemmingsplan
'Buurtschappen'  

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Halle, Halsedijk 1, bouwen van een schuur, ontheffing in verband met het overschrijden van de

maximaal toegestane oppervlakte voor bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied
Zelhem herziening 2-1988'

• Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat 14J, veranderen gevel van de woning, ontheffing in
verband met het bouwen voor woondoeleinden binnen de bestemming bedrijfs-opslagterrein,
geldend bestemmingsplan 'Komplan fase III, IV, V' 

• Zelhem, Vincent van Goghstraat nabij nr. 72, plaatsen van een jongeren ontmoetingsplaats,
ontheffing omdat op de aangegeven plaats geen bouwblok aanwezig is, geldend bestemmings-
plan 'Zelhem Dorp 2002' 

De bouwplannen liggen van 25 maart t/m 5 mei 2010 tijdens de openingstijden voor belangstel-
lenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u

Ontwerpbestemmingsplan 'Vorden, Ruurloseweg-Enkweg'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Vorden, Ruurloseweg-Enkweg' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 25 maart t/m 5 mei 2010 voor een ieder ter inzage.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon. wet en afd. 3.4 Awb)
Van 25 maart t/m 5 mei 2010 ligt tijdens openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage. 
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis: 
Verzonden op 19 maart 2010:
• Toldijk, Beekstraat 11, voor het verbouwen van een woonboerderij

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 6 mei 2010. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen 
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact met ons opnemen via ons centrale
telefoonnummer (0575) 75 02 50. Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen
dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belang-
hebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenwet 1988

Wegwerkzaamheden
In verband met herinrichting sluiten wij onderstaande weg af:
Van 29 maart t/m 30 april 2010
• Hengelo (Gld), Elderinkweg. Het gemeentehuis, de sportvelden en de

woningen zijn bereikbaar vanaf de Banninkstraat/Berendschotstraat

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

Werkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 25 maart t/m 14 mei 2010 tijdens de openings-
tijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Kruisbergseweg 30, voor verandering van het bedrijf waarop het Besluit algemene

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 25 maart t/m 5 mei 2010 tijdens de openings-
tijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Baak, Broekstraat 1, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Halle, Kuiperstraat 22A, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Broekweg 10, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Bargelsdijk 1A, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Olburgen, Olburgseweg 42, voor het uitbreiden van de inrichting met een algenvijver
• Toldijk, Beekstraat 3, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 6 mei 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

Wet milieubeheer

Verzonden op 18 maart 2010:
• Vorden, Zutphenseweg 58, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 12 maart 2010:
• Zelhem, Schaepmanstraat 7, verbouwen garage

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.

op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Bronckhorst 2010
Het procesverbaal van het hoofdstembureau ter vaststelling van de uitslag van de gemeente-
raadsverkiezingen 2010 ligt ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het
gemeentehuis.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Bouwkundig Tekenburo
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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



“De Persoonlijke Makelaar” 
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Oude Wesselink
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Kuenen

12:00  haantjes halen Parkeerplaats Plusmarkt
12:30  Palmpasenoptocht
13:00  eierzoekwedstrijd
14:00  prijsuitreiking eierzoekwedstrijd en kleurplatenwedstrijd
16:00  prijsuitreiking puzzeltocht Groep 4 en 5

Wat is er zoal te doen:
• Preuverie van Achterhoekse streekprodukten
• Paard- en ponyclub Ruurlo, kinderen kunnen rondje op ponyrijden
• Handboogschietvereniging met demonstratie en mogelijkheid voor 

publiek om zelf te schieten
• Keep them Rolling met oude legervoertuigen ritje naar kasteel om daar 

legervoertuigen te komen bekijken (pendeldienst)
• Electric Mobility Centre met behendigheidsparcours elektrische steppen
• Kinderschmincken
• Kinderen kunnen met Paashaas op de foto

Eierzoekwedstrijd is dit jaar op het kerkplein!
Paashazen door het dorp, verder andere verkleedfiguren voor vermaak.
Winkels open van 12:00 - 17:00 uur

Programma PallumZundag 

28 maart van 12:00 - 17:00 uur

Avenarius

Zondag 28 maart van

PallumZundag
in Ruurlo 12.00-17.00 uur

®

ELECTRIC MOBILITY CENTER

EVERWENNINK

Sponsoren:



Het idee voor een Liberty Camp is eigenlijk al ontstaan in 2007, toen de voorzitter van het nu

organiserend comité (Rob van ’t Oost) een boek omtrent de bevrijding van  Oost Nederland had

geleend en gelezen, teneinde het programmaboekje voor een ander groots KTR evenement te

kunnen schrijven namelijk Operation Forrard On. 

Met dit plan is Rob naar de gemeente Hof van Twente gestapt en daar werd meteen enthousiast
gereageerd. Men was direct bereid mee te werken en te denken, vooral nadat  Graaf Schimmel-
penninck als rentmeester van Landgoed Twickel zijn medewerking had toegezegd.

Een iets zuidelijker gelegen gemeente, de gemeente Berkelland in de prachtige Achterhoek, is daarna
door Rob en Jan Morsink  bezocht met als doel vergunning voor eventuele bevrijdingsritten aan te
vragen. 

Op verzoek van de heer Hendrikse van deze Gemeente richt KTR nu in samenwerking met het 4/5
Mei Comité van Ruurlo een bivak in bij het Kasteel van Ruurlo. Op de gazons in de Kasteeltuinen
zullen onze WO2 tenten mogen worden geplaatst; de voertuigen dienen echter op de verharde
wegen te blijven staan, dit om schade aan de schitterende tuin te voorkomen. Het Kasteel van Ruurlo
heeft nog een stuk WO2 geschiedenis. 

Op 6 september 1944 werd het kasteel in gebruik genomen als hoofdkwartier van de Tiende
SS-Panzer Division "Frundsberg", die onder commando stond van Brigadeführer Heinz Harmel. Na
de invasie in Normandië had deze eenheid veel manschappen en materieel verloren. Tijdens het
verblijf in de Achterhoek moest de divisie weer zoveel mogelijk op sterkte worden gebracht. Dat was
nog niet gebeurd toen bij Arnhem Operation “Market-Garden” begon. Maar de SS’ers van Harmel
hadden desondanks een groot aandeel in het mislukken van die luchtlanding-operatie. Het Liberty
Camp in Ruurlo is dan de opmaat tot het Liberty Camp in Delden, Gemeente Hof van Twente.

Er bestonden bij een aantal leden in het noorden van ons land plannen om vanuit de Achterhoek
zogenaamde Liberty Tours te gaan rijden. Deze zouden dan de route gaan volgen van het Canadese
leger ten tijde van de bevrijding in 1945. 

Onder leiding van Jorrit Volkers zal er een groep naar Leeuwarden rijden en onder leiding van Dick
Koole en Pieter Bergman naar Groningen, bovendien voert Dick Koole de coördinatie over beide
Liberty Tours.

Er waren ook activiteiten om een historisch bivak op te zetten in Balkbrug. Waarom niet al deze
activiteiten op één of andere manier gecombineerd? En zo komt er een bal aan het rollen waarvan
de consequenties nog niet geheel zijn te overzien. Maar… één ding is zeker, we stevenen wederom
af op een spraakmakend en sensationeel mooi evenement.

Ruurlo 27 tot en met 31 maart

Keep them Rolling presenteert:
Liberty Camps Ruurlo en Delden

28
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T PallumZundag
in Ruurlo 12.00-17.00 uur

Borculoseweg 15a
7261 BG Ruurlo
Tel.  0573 - 45 40 27
Fax  0573 - 45 38 25

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

Vraag ons om een GRATIS WAARDEBEPALING!

Voor het aan- of verkopen van 
uw woning! Ook voor taxaties voor 

diverse doeleinden bent u bij ons 
aan het juiste adres!

ZATERDAG 27 MAART 2010
Eerste activiteiten bij de opbouw van het “Liberty Camp Ruurlo” bij Kasteel Ruurlo.

ZONDAG 28 MAART 2010
Verdere afbouw “Liberty Camp Ruurlo” bij Kasteel Ruurlo. Eerste deelnemers maken kwartier. ’s Avonds Liberty
Concert, “Tribute to the Veterans”, georganiseerd door het 4/5 Mei Comité van Ruurlo, in de Orangerie bij het
Kasteel van Ruurlo. Voorafgaand en tijdens dit concert zal Keep Them Rolling een Static Show voor de ingang van
de Orangerie inrichten. Tijdens dit concert is er een optreden van de Koninklijke Muziekvereniging Sophia’s Lust,
alsmede een optreden van een kinderkoor.

MAANDAG 29 MAART 2010
Aankomst deelnemers. Schoolgroepen bezoeken het bivak.

DINSDAG 30 MAART 2010
’s  Middags vanaf 13.00 / 14.00 uur  Rijden bevrijdingsritten door de kernen Beltrum,  Eibergen, Haarlo en Borculo;
bloemleggingen in Beltrum en Eibergen. Vervolgens rijdt men naar Haarlo, daar zullen de straten versierd zijn. Tijdens
deze stop vindt er een plechtigheid / bloemlegging plaats bij het Monument voor de omgekomen bemanning van een
neergeschoten Engelse bommenwerper. Aansluitend  rijden zij verder naar Borculo en herdenken bij het Monument
in het centrum van Borculo de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Na afloop van deze plechtigheid rijden zij
verder naar het bivak bij Kasteel Ruurlo.

WOENSDAG 31 MAART 2010
’s Middags / ’s avonds vindt er een Bevrijdingsrit plaats naar Neede en rijden zij een defilé door het centrum van
Neede, waar KTR zo vaak te gast is geweest. De start van het defilé is gepland voor 18.00 uur. Bij het Monument van
de Engelse soldaat Edward Foster vindt een plechtigheid plaats; de Harmonie van Neede zorgt voor muzikale omlijs-
ting en de Burgemeester van de Gemeente Berkelland houdt een toespraak. Er zullen enkele voertuigen van de KTR
colonne aanwezig zijn bij deze plechtigheid. De overige voertuigen zullen direct na beëindiging van het defilé op weg
gaan naar Ruurlo voor de fakkeloptocht! Na deze rit keren alle voertuigen terug naar de bivak bij Kasteel Ruurlo en
klaargezet voor het fakkel defilé door het centrum van Ruurlo; de bijrijders krijgen de fakkels aangereikt. De Harmonie
van Sophia’s Lust en The Pipes & Drums “City of Apeldoorn” stellen zich op in de voertuigcolonne en zullen ons
begeleiden vanaf ongeveer 20.15 uur. Ook in het centrum van Ruurlo is zichtbaar dat de Bevrijding wordt gevierd. In
het centrum van het dorp wordt een Bevrijdingsvuur ontstoken. Nadat het defilé is beëindigd keren de voertuigen
terug naar het bivak bij het Kasteel en beginnen zij met de voorbereiding op het vertrek.

HET PROGRAMMA

49.95 49.95

Lentegevoel bij ....Lentegevoel bij ....

Dorpsstraat 60, 7261 AX  Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 38



Ruurloseweg 2, Hengelo Gld. Dorpsstraat 27, Ruurlo Markt 9, Groenlo

Tel. (0575) 46 14 84 Tel. (0573) 45 31 93 Tel. (0544)-46 33 35

www.spannevogel.nl

PallumZundag 2010 (Zondag 28 maart):

,
Hemminkhof Coulissenhof

... als het méér moet hebben ...

10 gangen menu
de hele maand april

10 gangen ‘streekmenu’
voor E 49,50 p.p.
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T PallumZundag
in Ruurlo 12.00-17.00 uur

Uw adres voor:
Elektrische fietsen
Elektrische steps

Elektrische scooters
Elektrische ATV‘s

Dorpsstraat 64, 7261 AX Ruurlo 
T: 0573-453120, www.electricmove.nl
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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 (1:48)
van Nederland. De baan zal op beide
dagen ook in bedrijf zijn. In de afgelo-
pen 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 modelspoor materieel te
kopen bij één van de kraampjes. Voor
het gedeelte waar dit sfeervolle model-
spoor evenement wordt gehouden be-
draagt de entreeprijs vijf euro voor vol-
wassenen en drie euro voor kinderen.
Hierbij ontvangt u een gratis con-
sumptiebon. Heeft u niet zoveel op
met treinen dan is een bezoekje toch
meer dan de moeite waard. In het

voorste gedeelte van het familiepark,
dat gratis toegankelijk is, vinden in
het kader van het project ‘Kom in de
Kas’ diverse activiteiten plaats zoals
een tentoonstelling van hobbykasjes -
cactuskwekerij - naar Familie Park
Cactus Oase 30 jaar in beeld en een de-
monstratie cactus zaaien en poten
door Anny Cactus. De kinderen mo-
gen daarbij helpen en krijgen ook
zaadjes mee naar huis. Beide dagen is
het familiepark van 10.00 tot 17.00 uur
geopend. Voor meer informatie: tel.
(0573) 451817 of kijk op de website:
www.cactusoase.nl

Er vinden momenteel wegwerkzaam-
heden plaats aan de Stapeldijk en Bats-
dijk. Familie Park Cactus Oase aan de
Jongermanssteeg is echter wel te berei-
ken. Volg hiervoor de borden of aan-
wijzingen ‘Kom in de Kas’.

Familie Park Cactus Oase Ruurlo

Modelspoorweekeinde en 
‘Kom in de kas’

Ruurlo - Spoorwegmodelbouwvereniging De Seinpaal en Familie Park
Cactus Oase organiseren op zaterdag 27 en zondag 28 maart tijdens de
Landelijke Modelspoordagen voor de tweede keer een Modelspoorweek-
einde in het familiepark aan de Jongermanssteeg in Ruurlo. Een speciale
route voert u - onder begeleiding van kwinkelerende, prachtig gekleurde
vogels - over rolstoelvriendelijke paden langs duizenden verschillende
soorten grillige, kleurrijke cactussen naar de diverse modelspoorbanen.

Een speciale route voert de bezoekers langs kleurrijke cactussen naar de diverse modelspoorbanen.

Theo Wierdsma reist al enkele jaren
iedere zomer naar de graanvelden
rondom Glastonbury in het zuiden
van Engeland om er onderzoek te
doen naar het verschijnsel graancir-
kels. Om onverklaarbare redenen ver-
schijnen er al jaren in deze enorme
graanvelden de meest bijzondere
graancirkels. De schoonheid, de com-
plexiteit en de geometrie van deze

graancirkels en de snelheid waarmee
ze verschijnen en worden gesigna-
leerd maakt het onmogelijk dat al de-
ze cirkels door mensenhanden ge-
maakt zijn. Tijdens de presentatie laat
Theo Wierdsma zien welke formaties
er in 2009 zijn gesignaleerd en gefoto-
grafeerd. 
Ook heeft hij bijzonder opnames ge-
maakt met een infra rood camera
waarop bijzondere fenomenen te zien
zijn van lichtverschijnselen en de zo-
genaamde ‘orbs’. Wilt u deze presen-
tatie bijwonen en met Theo Wierdsma
hierover in gesprek willen gaan dan
kunt u voor opgave bellen naar Yvon
Taken tel. (0573) 45 24 36.

Presentatie door Theo Wierdsma

Het mysterie van graancirkels
Ruurlo - Theo Wierdsma uit Ruurlo
verzorgt zondagmiddag 28 maart
in Gaia Centrum voor Natuurlijk
Tijdsbewustzijn aan de Mulders-
weg in Ruurlo een presentatie over
de mysterie van de graancirkels.

Eind 2009 werd er in kringen rondom
Flophouse al druk gespeculeerd: het
40-jarig jubileum zou in 2010 gevierd
worden, maar hoe? Het bestuur van de
jeugdsoos had hier al lang over nage-
dacht en besloten dat er een feest voor
de (ex-)vrijwilligers georganiseerd zou
worden, met daarbij een mooie ten-
toonstelling met alles wat er in de 40-
jarige geschiedenis was gebeurd. 
Prima idee, maar daarvoor moest wel
elke zolder van de betrokken bestuurs-
leden op de kop gezet worden om
oude documenten terug te vinden. Zo
geschiedde, zoekt en gij zult vinden.
Tijdens één van deze zoektochten viel
het oog op een vergeelde map met al

even vergeelde notulen uit het seizoen
’70-’71. Zulke documenten vragen
erom doorgelezen te worden en wat
bleek? Niet in 1970, maar op 24 sep-
tember 1971 werd de eerste officiële
soosavond gehouden! Alarm! Flophou-
se bestaat in 2010 pas 39 jaar! 
Daarom is besloten het 40-jarig jubile-
um in 2011 te vieren -wat op zich een
logische gedachte is- en wel op 24 sep-
tember. Toch jammer, maar elk nadeel
heb z’n voordeel: er is meer tijd om de
zolders te doorzoeken op interessante
documentatie uit die beginjaren. 

Het jubileumfeest staat dus op de
planning van 2011, en ex-vrijwilligers
worden nu alvast gevraagd zich te
melden, zodat wij elke persoon die
zich ooit heeft ingespannen voor deze
mooie instelling kunnen uitnodigen.
Dus bij deze een oproep: wie heeft
ooit in het ‘personeel’ of bestuur van
Flophouse gezeten of kent mensen die
wellicht niet worden bereikt door
deze oproep, laat het weten via 
jubileum@flophouse.nl

Flophouse blijkt 'slechts' 39 jaar te bestaan!

Viering jubileum in 2011
Toldijk - Bij het doorspitten van de
archieven ontdekte het bestuur
van J.J.C. Flophouse in Toldijk dat
niet in 2010 maar in 2011 de soos 40
jaar bestaat. Een jaar langer de tijd
dus om vrijwilligers van de eerste
en latere jaren, maar ook interes-
sante documentatie en foto’s hier-
voor te zoeken!

De slotkapel, midden in het histori-
sche stadje, ademt de juiste sfeer om
de dingen die men ziet, hoort en
proeft op te nemen. “Geniet van onze
schilderijen, maar ook van het ge-
bouw en zijn omgeving.” Ina Bijvank
is geboren in Bronkhorst, kwam daar
veel in aanraking met de natuur en te-
kende met potlood en houtskool. Nu
is daar acryl aan toegevoegd, een tech-
niek die ze zichzelf aanleerde. Door
haar eerdere werk bij een kwekerij
schildert ze veel bloemen. Op dit mo-
ment werkt ze op de OK in het Spittaal
in Zutphen en vindt ze ook het mense-
lijk lichaam een inspiratiebron. Meer

informatie over Ina en haar werk staat
op www.galeriebronkhorst.nl
Joraldien Boenink is geboren in
Warnsveld, bracht haar jeugd door in
Steenderen en woont nu in Zutphen.
Naast haar werk vindt ze het fijn om
te schilderen. Ook Joraldien is auto-
didact, al volgt ze af en toe schilder-
lessen, voor tips over kleurgebruik of
materialen. Naast acrylverf, gebruikt
ze allerlei materialen, zoals zand en
papier. Meer informatie staat op de
site www.jbartpaintings.nl. 
Van 27 maart tot en met 2 april zal
elke dag één van de kunstschilders
aanwezig zijn van 10.00 tot 18.00 uur.

Expositie Kapel van Bronkhorst

Joraldien en Ina

Bronkhorst - In de Kapel van Bronkhorst is van 27 maart tot en met 2 april
2010 een expositie ingericht met schilderijen van Joraldien Boenink en
Ina Bijvank uit Steenderen. De officiële opening vindt plaats op 27 maart
tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan is er 18e-eeuwse muziek te beluisteren, ten
gehore gebracht door Jan Bijvank en Henk Vruggink, beide op trombone.

Joraldien (l.) en Ina exposeren in de Kapel van Bronkhorst.

Dit sterk bezette internationale toer-
nooi werd alweer voor de 24e keer ge-
organiseerd. Veel deelnemers uit Bel-
gie, Duitsland, Oostenrijk en Enge-
land zorgde voor een hoog niveau ju-
do.

Maar liefst 5 gouden medailles wer-
den binnen gehaald door: Aniek Rei-
mes uit Eibergen, Ryan Rijksen uit
Borculo, Bastian Schumaker uit Zel-
hem en Jeanne van Hal uit Hengelo
gld. Zilver was er voor Ricardo Chirco

uit Borculo en Naomi Overkamp uit
Eibergen. Met de bronzen medailes
gingen de volgende judoka's naar
huis, Hannah Wormgoor uit Eibergen,
Alexander Rijksen uit Borculo,Leo
Velthuis uit Winterswijk en Timon
Schuurmans uit Eibergen.
De volgende wedstrijden staan alweer
voor de deur. Zo begint de clubcompe-
titie vrijdag 26 maart in Eibergen ,
hier kunnen alleen judoka's die lid
zijn van de judoschool aan meedoen.
Zaterdag 27 maart staat de Oost Ne-
derlandse kampioenschappen -15 jaar
weer op de agenda. De beste 2 van een
gewichtsklasse mogen dan door naar
het N.K. op zaterdag 10 april.

Prijzen Judoschool Leo Buitink

Ruurlo - Zondag 14 maart stonden er 27 deelnemers van Buitink in Reuver
op de mat.
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Al voor de oprichting van VPTZ Henge-
lo en Keijenborg, waren er al enkele

aanvragen voor ondersteuning. De
aanvragen komen van thuiszorgorga-

nisaties Buurtzorg, Sensire, de oncolo-
gieverpleegkundige of de familie zelf.
“Het is niet de bedoeling dat we de of-
ficiële hulpverleners vervangen”, zegt
Marijke Droppers, coördinator van de
plaatselijke VPTZ. “De vrijwilligers ge-
ven geen medicijnen en doen ook
geen huishoudelijk werk. De vrijwilli-
ger is een aanspreekpunt voor de ster-

vende en familie die vaak behoefte
heeft om met iemand te praten”. 
Steeds meer mensen willen de laatste
fase van hun leven thuis doorbrengen.
In hun eigen vertrouwde omgeving en
omringd door mensen die van hun
houden. Dit is voor alle betrokkenen
een intensieve periode, waarbij extra
hulp van vrijwilligers een steun in de
rug kan zijn. Marijke Droppers: “In de
afgelopen tien jaar hebben wij aan 61
mantelzorgers en patiënten 3.374
uren mogen ondersteunen. Wij zijn
met 17 vrijwilligers waarvan er 12 zijn
die dit werk al tien jaar doen”. Volgens
de coördinator is er geen verloop en de
vrijwilligers zijn erg betrokken bij het
werk. “Het is een fijne groep. Meer vrij-
willigers zijn altijd welkom en zeker
heren. Die hebben we helemaal niet.
Het zou prettig zijn, als er heren zijn
die dit bijzondere vrijwilligerswerk
willen doen”, doet Marijke een op-
roep. Een vrijwilliger hoeft niet aan
specifieke eisen te voldoen. Wel moet
er eerst een basiscursus worden ge-
volgd. Daarin komt onder meer aan de
orde gespreksvaardigheden, rouwver-
werking en ‘luisteren’. Wat bedoeld
een stervende eigenlijk wanneer hij of
zij iets zegt. Maar ook praktische vaar-
digheden krijgt alle aandacht zoals
een slokje water geven of verleggen.
Verder worden de vrijwilligers opge-
leid met vervolgcursussen en gesprek-
ken. 

De zorg kan aangevraagd worden voor
overdag en voor de nacht. De hulp is
gratis en kan op korte termijn gere-
geld worden. Afhankelijk van de soms
al aanwezige hulp wordt samen met
de coördinator bekeken wanneer er
hulp van een vrijwilliger wenselijk is.
Marijke Droppers is nu nog coördina-
tor (ook vrijwilligerswerk) van de
VPTZ, maar op 15 april neemt Pauline
Voorendt die taak over. Marijke Drop-
pers neemt na bijna negen jaar af-

scheid als coördinator en wordt weer
vrijwilliger. De taken van een coördi-
nator is onder meer het coördineren
en analyseren van de hulpvraag, ge-
sprekken en contacten onderhouden
met mantelzorgers, ondersteuning en
begeleiding van de vrijwilligers, orga-
niseren van bijeenkomsten, het bij-
houden van computerregistratiepro-
gramma’s, PR en het bijwonen van (be-
stuurs) vergaderingen. 

‘Er zijn’, dat is wat een vrijwilliger in
de palliatieve terminale zorg doet. Dat
kan zijn het verfrissen van de zieke,
helpen bij het drinken, het draaien
van de zieke in bed en het signaleren
van eventuele veranderingen in de si-
tuatie. Maar ook luisteren naar de zie-
ke, samen praten en aandacht voor de
mantelzorger. De VPTZ wil onopval-
lend aanwezig zijn in de samenleving.
Waar met veel inzet door een groep fij-
ne vrijwilligers hulp geboden wordt
van mens tot mens in de meest kwets-
bare periode van iemands leven. “We
werken in Hengelo en Keijenborg met
een fijne spontane groep van vrijwilli-
gers die staat voor het werk dat ze met
hart en ziel doet. We willen ‘Er zijn’,
We zijn er gewoon”, zegt Marijke en-
thousiast. 

Het 10-jarig bestaan van VPTZ Hengelo
en Keijenborg wordt gevierd op maan-
dag 12 april in Ons Huis aan de Beu-
kenlaan in Hengelo. De aanvang is om
19.30 uur. Als vrijwilliger van één van
bovengenoemde vrijwilligersorganisa-
tie bent u van harte welkom op de ge-
zellige avond. Voor meer informatie of
aanmelden van nieuwe vrijwilligers
kan men terecht bij: Pauline Voorendt
(coördinator), Hogenkampweg 10,
7256 KH in Hengelo. Tel. 0575-463878.
E-mail: vtzhengkeij@kpnpplanet.
www.hulpdiensthengelokeijenborg.nl

'We zijn er gewoon'

Tien jaar VPTZ Hengelo en Keijenborg

Hengelo - De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Hengelo en
Keijenborg viert maandag 12 april het 10-jarig bestaan in Ons Huis. De
VPTZ is een onderdeel van de Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
en is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van verschillende vrijwilli-
gersorganisaties zoals de bezoekersgroepen van de kerken, UVV, Rode
Kruis, Zonnebloem en de Hulpdienst.

Marijke Droppers neemt na bijna negen jaar afscheid als coördinator en wordt weer vrijwilliger.

Jaarlijkse Boomfeestdag op landgoed 't Zelle

Scholieren in Bronckhorst planten 1.500 bomen

Hengelo - De jaarlijkse Boomfeestdag in Bronckhorst werd dit jaar gevierd op landgoed ’t Zelle aan de Ruurloseweg in Hengelo. In totaal deden 560 kinderen van 25 scholen uit Bronckhorst
mee met het planten van 1.500 bomen.

De eerste boom is geplant. De klus is geklaard. Er werden 1.500 bomen geplant door de scholieren.

Haar kunst ontstaat zonder voorop
gezet plan en eist daardoor telkens
opnieuw een onderzoek in de mate-
rie. Galopperend op een luchtpaard,
onzichtbare ruimtes doorklievend
met een galactisch paletmes of een
pleiadisch kwastje, blijft het spel
met de transcendentie van kleuren

een uitdaging. Het is het stilhangen
in de ruimte, de gewichtsloosheid,
het buiten tijdzone raken, die de lou-
tering van het schilderij of video be-
paalt. 22 jaar beroepspraktijk, lesge-
ven in schilderen en video maken,
werken als TV video - editor, reizen,
kijken, opnemen en verwerken zijn

de ingrediënten van een onconventi-
oneel oeuvre. 

Op zondagmiddag 28 maart wordt
de expositie geopend door Joeri Bon-
sel, directeur Luxor Filmtheater Zut-
phen. Jessica Muller is deze middag
in de galerie aanwezig. De schilderij-

en en videofilms van Jessica Muller
zijn van 28 maart t/m 16 mei te zien
in Galerie Agnes Raben, Nieuwstad
20 in Vorden. T 0575 551647 www.ga-
leries.nl/agnesraben

een brutaal en onderzoekend typ Space-cowboy Jessica Muller
Vorden - J.M. (1963 Bergen, Duits-
land) KABK Den Haag, woont,
reist, schildert, filmt en exposeert
in landen over de hele wereld. Het
onbekende daagt uit en dwingt
haar tot een waardevrije blik om
er toegang tot te krijgen.
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In samenwerking met de stichting
SteunJeClub.nl en Promocard Promo-
tions BV introduceert de stichting
Concours Hippique Zelhem daarom
de APD-voordeel/dagpas. Een kaart
met 2 functies, als dagpas op een wed-
strijddag naar keuze (22, 23 of 24 mei
2010) en als voordeelpas die geldig is
tot 1 april 2011.
"Op vertoon van de pas krijg je korting
bij diverse zaken en winkeliers in de
gemeente Bronckhorst en omgeving,
maar ook bij honderden verkooppun-
ten door heel Nederland, ondermeer
bij verschillende attractieparken. Bij
regelmatig gebruik van de pas kun je
heel veel Euro's besparen en dat is
toch mooi meegenomen. Ook tijdens
ons evenement is de pas bruikbaar in
het promodorp. In de loop van het
jaar gaan we het aantal speciale aan-
biedingen verder uitbreiden, denk
daarbij ook aan voordeelcheques. We
informeren daar de pashouders over
via onze website en via een nieuws-
brief."
De dagkaart kostte bij eerdere edities
€ 15. Dat blijft zo, maar omdat het nu
ook een voordeelpas is, wordt het ex-
tra interessant om een kaart te kopen.
Jeugd t/m 12 heeft tijdens de APD gra-
tis toegang, mits onder begeleiding
van een volwassene. "Wij starten me-
dio april de voorverkoop van de dag-

kaarten/voordeelpassen. De kaarten
zijn dit jaar voor het eerst ook online
te verkrijgen, zonder extra kosten. We
hopen dat heel veel mensen gebruik
maken van ons aanbod. Zelfs als je
niet naar het evenement komt, is het
toch interessant om de voordeelpas
aan te schaffen en we hopen natuur-
lijk dat velen van deze mogelijkheid
gebruik maken."
Aan paardensportverenigingen, die
deelnemen aan de APD 2010 bieden
wij de mogelijkheid om met een inte-
kenactie voor deze voordeel/dagpas ex-
tra inkomsten voor de clubkas te gene-
reren. De verenigingen die daarvoor
interesse hebben, kunnen zich mel-
den via: info@apdplaza.nl. 

Oproep aan winkeliers uit de ge-
meente Bronckhorst en omgeving.
"Steun de Achterhoekse Paardedagen
(APD) en begroet (nieuwe) klanten in
uw winkel.
Wij doen een beroep op u. Meld u zich
aan als voordeelverlener voor de APD-
promocard. Deelname is heel simpel.
U bepaalt zelf een kassakorting voor
de pas-houders en/of u kiest voor spe-
ciale acties. Uw deelname aan de APD
voordeelpas maakt u in de winkel
zichtbaar via een deelnamesticker
APD-promocard. Uw deelname kun-
nen wij ook via de website van Promo-
card onder de aandacht brengen.
U bereikt daardoor meer dan 150.000
Promocard houders, potentiële klan-
ten voor u. Er zijn voor u geen kosten
verbonden aan de deelname en u be-
paalt zelf de aard van de aanbieding.
Maak uw belangstelling s.v.p. kenbaar:
info@apdplaza.nl. Wij nemen dan zo
spoedig mogelijk contact op".

Bij voorbaat dank voor uw medewer-
king. Bestuur Stichting Concours Hip-
pique Zelhem, de organistoren van de
APD 2010.

De APD dag/voordeelpas
Zelhem - Om het evenement de
Achterhoekse Paardedagen (APD)
succesvol te organiseren is de orga-
nisatie sterk afhankelijk van het
bedrijfsleven en een flinke op-
komst van bezoekers. De recessie
maakt het allemaal wat lastiger.
Daarom is er over nagedacht hoe
het voor zowel de sponsors alsook
de bezoekers met speciale acties
aantrekkelijker kan worden ge-
maakt om zich aan de APD te ver-
binden.

DAMES QUINTUS WINNEN WEER
NET NIET
Hengelo - Vandaag stond de laatste
thuiswedstrijd van dit seizoen tegen
HV Huissen op het programma.
Huissen staat op de tweede plaats op
de ranglijst met nog een kleine kans
op het kampioenschap. Quintus had
een droomstart, in de eerste aanval
scoorde Marion direct een mooi doel-
punt vanuit de hoek. Er ontstond een
boeiende, maar fysieke wedstrijd met
mooie aanvallen van beide kanten.
Het nadeel van Quintus was dat er
maar één wisselspeelster was, waar-
door wij de snelheid uit het spel pro-
beerden te halen. De jonge ploeg van
Huissen begon zich te ergeren aan ons
en aan de fouten die er door henzelf
gemaakt werden en dit was ons voor-
deel. De ruststand was 5-7 in het voor-
deel van Huissen, dus we waren zeker
nog niet kansloos. Het begin van de
tweede helft was net zo boeiend als de
eerste helft en 10 minuten voor tijd
was het 9-9. Helaas gaf de scheidsrech-
ter op deze stand een onterechte pe-
nalty die er door Huissen feilloos werd
ingegooid. Ondanks onze vermoeid-
heid wisten we nog één keer te scoren
(en Huissen nog twee keer) waardoor
de eindstand 10-12 was. Al met al kun-
nen we terugkijken op een goede wed-
strijd, waarin onze verdediging goed
stond. Volgende week is alweer de laat-
ste wedstrijd van het seizoen. Dan
moeten we in Duiven spelen tegen
Groessen dat één punt op ons voor-
staat. Het belooft weer een mooie en
spannende wedstrijd te worden.

H a n d b a l

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP 
UIT VORDEN
Vorden - Er werd dit weekend een po-
nywedstrijd georganiseerd in Empe.
De volgende amazones behaalden een
prijs. Op zaterdag behaalde Karin Roe-
lofs een 3de prijs met 191 punten, in
de klasse B cat. D. Dit deed zijn met
haar pony Atrichta. 

Op zondag behaalde Elianne Heuve-
link ook een 3de prijs in de klasse B
cat. D. met 183 punten. Zij deed dit
met haar pony Juultje. Anne Jonker
behaalde in de klasse M1 cat. E. een
1ste prijs met 196 punten. Ze reed met
haar pony Rablon. Ook werd er een
dressuurwedstrijd te Lochem verre-
den.

Carlijn Slijkhuis reed in de klasse B
met haar paard Aimee. Ze behaalde
een 1ste prijs met 204 punten. Mede
door deze prestatie won zij ook de
winter dressuurcompetitie, die in de-
ze klasse werd gehouden. 

Ook werd zij 2de in de dressuurcom-
petitie in de klasse M1/M2. Dit deed
zijn met haar paard Volmer. Dit is een
knappe prestatie! 
Marina Gotink behaalde in de klasse
M1 een 1ste prijs met 199 punten. Zij
deed dit met haar paard Zapp. In Ma-
rienheem werd ook een dressuurwed-
strijd verreden. 

Lisette Bijenhof behaalde met haar
paard Rolexus in de klasse Z1 een 4de
prijs met 207 punten.

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

Om de kennis en ervaring met elkaar te
delen werd in 2006 de ‘Vereniging Zorg-
boeren Oost-Gelderland’ opgericht
door een aantal zorgboer(inn)en De ver-
eniging richt zich op een vijftal hoofd-
gebieden. Naast de belangenbeharti-
ging van de sector werken ze op kwali-
teit, kennis en productie samen en als
vijfde vervult de vereniging de loket-
functie naar degenen die gebaat zijn bij
een zinvolle dagbesteding. Voor die lo-
ketfunctie werd een website ontworpen
(www.zorgboerenoostgelderland.nl)
waarop staat wie er lid zijn, wat iedere
boer/kweker doet en welke deelnemer
op welke zorgboerderij/kwekerij past.
Binnen de vereniging vormen de zorg-
boeren in de gemeente Bronckhorst
weer een samenwerkingsverband.
Het uitgangspunt is aan te sluiten bij de
wens van de deelnemer door zorg op
maat te bieden en op die manier zoveel
mogelijk deelnemers een fijne en zin-
volle tijd op de boerderij/kwekerij be-
zorgen. Daarnaast is de vereniging ac-
tief in informatievoorziening, PR-activi-
teiten, stimulering van kwaliteit en
hulp bij het in contact brengen van
cliënt met zorgboer/kweker(-in).

WAT IS EEN ZORGBOERDERIJ/KWE-
KERIJ?
Een zorgboerderij/kwekerij is een agra-

risch bedrijf waar mensen met een
zorg- of hulpvraag een passende dagbe-
steding vinden en/of meewerken. Er
wordt altijd gekeken naar iemands mo-
gelijkheden, bijvoorbeeld eieren rapen,
dieren voeren, planten oppotten, of
hout kloven. Een zorgboerderij/kweke-
rij speelt in op wat iemand kan. Daar
waar mogelijk leiden sommige zorg-
boeren ook op voor een certificaat. Zo
kan een trekkerrijbewijs worden ge-
haald en het certificaat ‘werken met de
bosmaaier’ en ‘werken met de motor-
kettingzaag’ (Zie ook www.zorgboe-
ren.nl).
Wat zorgboerderijen/kwekerijen ge-
meen hebben, is dat de sfeer uitstekend
is en dat er gewerkt wordt, maar er toch
ruimte en rust, structuur en ontspan-
ning is. Door de handen uit de mouwen
te steken in de buitenlucht en door het
contact met planten, dieren, de aarde
en de seizoenen komen mensen tot in-
nerlijke rust en zelfvertrouwen.
Geen enkele zorgboerderij/kwekerij is
daarbij hetzelfde. De boeren/kwekers
verschillen in leeftijd en in activiteiten.
De bij de vereniging aangesloten zorg-
boerderijen/kwekerijen bieden een ver-
scheidenheid aan activiteiten en bie-
den plaats aan veel verschillende doel-
groepen. Zo zijn mensen met een psy-
chische of psychiatrische achtergrond,

mensen met een verstandelijke en/of li-
chamelijke beperking, (ex)verslaafden,
(ex)gedetineerden, (dementerende) ou-
deren, kinderen/jongeren van het speci-
aal onderwijs (autisme - ADHD), men-
sen met een burn-out, herstellend van
een ziekte, werklozen, taakgestraften
en tussentijdse schoolverlaters alle-
maal welkom.
Je kunt op een zorgboerderij/kwekerij
kiezen voor dagbesteding via je (eigen)
instelling, met een PGB (persoons ge-
bonden budget), via je werkgever of op
eigen initiatief. Ook in het kader van ar-
beids(re)intergratie, begeleid wonen,
jeugdzorg, logeer-, week- en weekend-
opvang, educatie en respijtzorg kun je
bij de Zorgboerderij/kwekerij terecht.
In Bronckhorst hebben zich acht zorg-
boeren/kwekers bij de vereniging aan-
gesloten. U vindt ze in Halle - Den Besse-
ler, tel. 0314-631411 hwvos@xs4all.nl,
Hengelo (G) - Marope, tel. 06-40278094
marope@upcmail.nl, - De Mettemaat,
tel. 0575-463289
j.grootroessink@kpnplanet.nl en De
Wilgenhof, tel. 0575-461539, lijftogt-
schenk@hetnet.nl, Toldijk - De Bult, tel.
0575-451305
harriethiddink@hotmail.com, in Vor-
den - ’t Vroessink, tel. 0575-553015 fam-
rossel@hetnet.nl en in Zelhem - Aalde-
ring-De Stek, tel. 0314-324356 info@aal-
dering-destek.nl of zorgkwekerijdes-
tek@hetnet.nl en De Twisselt, tel. 0314-
625180 jh.hanskamp@filternet.nl. In de
komende periode zullen de acht zorg-
boeren/kwekers zich aan u voorstellen
en vertellen wat er op hun
boerderij/kwekerij gedaan wordt. 

Wilt u nadere informatie dan kunt u al-
tijd contact opnemen via de boven-
staande gegevens. Wilt u algemene in-
formatie of hulp bij het maken van uw
keuze dan kunt u ook contact opne-
men met de vereniging info@zorgboe-
renoostgelderland.nl. Op de website
www.zorgboerenoostgelderland.nl
vindt u alle bijzonderheden.

Vereniging Zorgboeren Oost-Gelderland

Bronckhorst - Sinds het begin van deze eeuw zijn de eerste zorgboerderij-
en in de regio actief. (Vrouwen van) agrariërs met een achtergrond in het
onderwijs of de zorg zagen er een verbreding van de mogelijkheden van
het platteland in en de zorginstellingen waren net in de fase, dat ze de be-
woners van hun instellingen een meer zinvolle dagbesteding wilden aan-
bieden. De boerderij en de kwekerij bleken zich prima te lenen voor deze
activiteiten. Er was volop eenvoudig werk, er waren dieren met een hoog
knuffelgehalte en er bleek voldoende creativiteit aanwezig op de boerde-
rij om cliënten een prettige en zinvolle dag te bezorgen.
In de eerste jaren werd er gepionierd, werden nieuwe activiteiten aange-
trokken en soms ook weer afgestoten en werd gezocht naar de juiste vorm
van begeleiding. Van de andere kant wilden de zorginstellingen, ouders
en familieleden van de cliënten natuurlijk een kwaliteitsgarantie. Uitein-
delijk is er een ‘standaard’ ontwikkeld, waarmee de zorgboeren hun cer-
tificaat kunnen behalen en daarmee kunnen bewijzen dat ze volgens de
regels werken.

Dit zal een avond worden met natuur-
lijk veel Hollandse hits. Een verzoek-
nummer waar je lekker mee uit je dak
kunt gaan kan ook altijd. Het café van
het Dorpshuis zal in de sfeer gebracht
worden alsof je ook echt even het le-

ven ingaat. Zeker vanwege het succes
met de skihut en andere feesten gaan
we er van uit dat dit ook een super-
avond gaat worden. Het is dan ook een
avond voor jong en oud. 

De zanger Sebastiaan Hartjes gaat
optreden deze avond. Na er een tijdje
tussen uit te zijn geweest, is hij weer
helemaal terug en heeft hij er ook
weer super veel zin in.

Hollandse avond Dorpshuis Drempt
Drempt - Zaterdag 27 maart orga-
niseert het Dorpshuis Drempt een
Hollandse avond. De aanvang is
om 21.00 uur.

Landbouwschuur van ca. 210 m2, op 
een bouwblok van ca. 3.300 m2. De 
totale grondoppervlakte bedraagt 
7.900 m2. Het object heeft een agrari-
sche bestemming.

Hengelo (Gld.), Veermansweg

Ellemeet
Hogeweg 4
4323 TC Ellemeet
T 0111 671735
F 0111 671897
info@vdslikke.nl

Hoornaar
Dirk IV plein 10
4223 NJ Hoornaar
T 0111 671735
F 0183 588557

Specialist in landelijk gelegen en 
bedrijfsmatig onroerend goed

www.vdslikke.nl

Te koop: 

Slikkevander rentmeesters

Voor nadere informatie kunt u via www.vdslikke.nl de brochure downloaden. 
Mocht u aan de hand hiervan vragen vragen hebben of een afspraak willen maken 
voor een bezichtiging dan kunt u contact opnemen met de heer J.W. Wullink, tele-
foon tijdens kantooruren 0111 671735.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 27 maart

in het café

Hengelse
Embassy
in de discotheek

Après ski
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Individuele coaching, het bieden van
workshops en het geven van Reiki-be-
handelingen en inwijdingen zijn de 3
kanten waarmee zij het werken met
mensen vorm geeft. “Ik vind het fijn
met mensen te werken die vanuit ei-
gen motivatie en drijfveren aan de
slag willen en zich verder willen ont-
wikkelen of zinvol bezig willen zijn,”
aldus Tonny. “Ik vind het heel waarde-
vol en belangrijk dat ieder mens leert
te mogen ‘zijn’ wie hij/zij in essentie
is, je eigen schaduwkanten in het licht
te zetten en een vollediger mens te
worden.” Daarnaast vindt zij het ook
boeiend om kinderen aandacht te ge-
ven en in aangepaste vorm individu-
eel met ze te werken. Tonny heeft in-
middels een jarenlange werkervaring
als coach, trainer en begeleider van in-

dividuen en groepen. Zij heeft ge-
werkt als (praktijk)begeleidster en
coach in de gehandicaptenzorg en
werkt nu nog parttime bij een re-inte-
gratiebedrijf. Naast haar huidige baan
vindt ze het een uitdaging om haar ei-
gen bedrijf, de3kant, met haar eigen
activiteiten vorm te geven en op de
kaart te zetten. 
De workshop ‘Antwoorden vinden in
het labyrint’ wordt gegeven bij ’t Hof-
ke, aan de winterdijk van Olburgen
langs de Gelderse IJssel en duurt van
13.30-16.00 uur. Data 2010 op zaterdag-
middagen: 8 mei, 12 juni, 17 juli, 21
augustus en 18 september. 
Deze workshop is geschikt voor een ie-
der die meer wil weten over de oor-
sprong, het gebruik, vindplaatsen en
toepassingen van een labyrint. Het ver-

schil tussen een labyrint en een dool-
hof is dat in een labyrint je de weg
vindt en ineen doolhof de weg zoekt.
De eendaagse workshop ‘Met aan-
dacht voor jezelf ‘ wordt eveneens bij
’t Hofke gehouden en duurt van 9.30-
16.00 uur. Data 2010: 7 mei, 9 juli, 24
september en 19 november. In overleg
zijn deze workshops met een eigen
groep te reserveren op een andere da-
tum. Deze workshop is geschikt voor
een ieder die de hectiek van de dag
even achter zich wil laten en de tijd en
rust wil nemen om met aandacht
naar jezelf op dit moment te zijn. 
Aanmelding is telefonisch of per
email mogelijk tot 7 dagen voor de
startdata. Voor meer informatie, bel-
len of mailen naar Tonny van Deude-
kom, Capellegoedweg 4A, 7225 NG Ol-
burgen, tel. (0575) 450544 of (06)
18070261, e-mail tonnyvandeude-
kom@planet.nl 
Op de site www.de3kant.nl is meer in-
formatie over bovengenoemde, maar
ook overige workshops te vinden.

Tonny van Deudekom van ‘de3kant’

Coaching, workshops en Reiki

Olburgen - Tonny van Deudekom (53), geeft individuele coaching bij per-
soonlijke vragen van mensen in hun leven en werk, verrijkende work-
shops en Reiki. Aankomende zomer staan nieuwe workshops op het pro-
gramma: ‘Antwoorden vinden in het labyrint’ en ‘Met aandacht voor je-
zelf’.

In een labyrint vindt een ieder de weg.

Deze workshops zijn geschikt voor be-
ginners, maar ook gevorderde beeld-
houw(st)ers kunnen uitstekend uit de
voeten. Ervaring is dus niet noodzake-
lijk, iedereen kan de workshop volgen
op zijn eigen beeldhouwniveau. In 3 à
4 dagen is het mogelijk een eenvoudig
beeld te maken. Op die manier komen
alle facetten van het maken van een
stenen beeld aan de orde. De globale
indeling van een workshop bestaat uit
drie fasen. Allereerst wordt in grote lij-
nen de vorm uitgehakt. Vervolgens
komt door middel van steeds fijner ge-
reedschap, zoals beitels en vijlen, het
uiteindelijke gewenste resultaat. En
tot slot vijlen, veel schuren en dan de
kroon op het werk: het beeld in de was
zetten en uitpoetsen. 
Onlangs is weer een grote partij beeld-
houwsteen ingekocht. Zo heeft de

workshopper een grote keuze in diver-
se soorten stenen en gewichten. Door
de overzichtelijke opstelling van de
stenen kan gemakkelijk de juiste steen
voor het beeld worden gevonden. 
De beeldhouwworkshops in steen vin-
den elke week plaats op donderdag
t/m zaterdag van 10.00 tot ca. 17.00
uur. Er kunnen aaneengesloten dagen
worden geboekt, maar ook bijvoor-
beeld een dag per week, net wat het
beste schikt. De workshops zijn inclu-
sief het gebruik van gereedschap, kof-
fie/thee en lunch, exclusief steen. Op
de website van Beeldhouwatelier Baak
www.beeldhouwatelierbaak.nl is alle
verdere informatie te vinden. 
Beeldhouwatelier Baak, Anne Brou-
wer, Wichmondseweg 17 a, 7223 LH
Baak, telefoon (0575) 442601,
info@beeldhouwatelierbaak.nl

Start zomer-beeldhouwseizoen

Beeldhouwatelier Baak

Baak - Donderdag 1 april aanstaande start bij Beeldhouwatelier Baak het
zomer-beeldhouwseizoen. Belangstellenden kunnen dan onder deskun-
dige begeleiding beeldhouw-workshops in steen volgen.

Beeldhouwatelier Baak heeft een grote keuze aan beeldhouwsteen.

De bibliobus die voor de basisbiblio-
theek West Achterhoek rijdt, viert het
kikkerfeest op eigen manier. Al vanaf
vorige week hebben kinderen de op-
dracht gekregen om van een steen een
kikker te maken voor een kikkerten-
toonstelling. Tevens mogen er op aller-
lei manieren kikkers gemaakt worden
om andere mensen van te laten genie-
ten. Dat kan zijn van papier, klei of

van een notendop. Het is niet zo gek te
bedenken, als het maar een kikker is.
In de bibliobus is een aparte kikkeraf-
deling vanwaar de boeken, luisterboe-
ken en de Dvd’s van kikker meegeno-
men mogen worden. Voor ieder kind
is er een kikker kleurplaat. 
Komende week is het Kikkerfeest. Kom
naar de bibliobus of bibliotheek en ge-
niet van Kikker en al zijn vriendjes.

Kikkerfeest in de bibliobus

Bronckhorst - Kikker staat centraal bij Kikkerfeest in de bieb. Van 21 tot
en met 31 maart 2010 is de jaarlijkse Kikkertiendaagse. Tijdens deze tien-
daagse staat Kikker, de held uit de boeken van Max Velthuijs, in het mid-
delpunt.

Alleen vorige week maandag waren de
weergoden minder gunstig gezind.
Toen stonden de tennissers de hele
avond in de regen hun wedstrijden te
spelen. 

Zeker in de tweede helft van de week
en zaterdagmiddag tijdens de finales
was het volop lenteweer. Duurde het
toernooi nu nog tien dagen, voor vol-

gend seizoen zijn er plannen het weer
terug te brengen naar één week met
op zondag de finaleronden. 

UITSLAGEN SNS
REGIOBANKTOERNOOI 2010 
Dames dubbel 7: 1e: Susanne van Kam-
pen en Sue Notten, 2e: Carmen Bruins
en Miranda Voskamp. Heren dubbel 7:
1e: Arend Jan Groot Jebbink en Joep

Haverkamp, 2e: Christiaan Brinkhorst
en Phillip Gussow. Gemengd dubbel 7:
1e: Ria de Jonge en Bert de Jonge, 2e:
Karine Wullink en Gerrit Stegeman.
Dames dubbel 6: 1e: Nienke Nieuwen-
huis en Marije van der Wal, 2e: Ineke
Davidse en Joke Meulenveld. Heren
dubbel 6: 1e: Barry van Aken en Tom
Hermans, 2e: Robert Sesink en Emiel
Snelder. Gemengd dubbel 6: 1e: Mari-
on van Zijl en Martijn Derickx, 2e: Ve-
ra Out en Peter van der Wal. Heren
dubbel 5: 1e: Marco Wiegerinck en
Maik Derksen. Gemengd dubbel 5: 1e:
Dianne Mullink en Emiel Snelder.

SNS Regiobanktoernooi Steenderen Wederom succes

Steenderen - Het jaarlijkse SNS Regiobanktoernooi in Steenderen is vori-
ge week opnieuw een succes gebleken. De ruim honderd tennissers uit de
regio lieten vaak prachtige wedstrijden zien op de drie kunstgrasbanen
van Tennisvereniging De Nieuwe Hellewei.

Druk bezette banen tijdens het SNS regiobanktoernooi 2010 in Steenderen.

De start is vanaf café/rest de Herberg
aan de Dorpsstraat in Vorden en kan

tussen 8 en 10 uur. De afstanden zijn
80 en 110 km. De korte route loopt
langs de IJsseloever en de Veluwe-
zoom. De lange tocht loopt ook langs
de IJsseloever maar deze gaat met het
nodige klimwerk over de Posbank, een
mooi uitdaging voor deze zondag.

Lentetocht Wielerclub VRTC
Achtkastelen rijders
Vorden - Op zondag 28 maart orga-
niseert VRTC de Achtkastelenrij-
ders een lentetocht van Vorden
naar de Posbank.
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BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

WINTERBANDEN
tegen scherpe prijzen

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

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

• mini gravers v.a. 75 cm breed
• mini shovel 1,1 meter breed
• trilplaten
• stenen knippers
• trilstamper
• snoeihout versnipperaar
• tuin versnipperaar (benzine motor)
• zijklepelmaaier 150 cm
• tuinfrees 8 pk
• verticuteermachines

• motor kruiwagen 4-WD
• tuinrol (vulbaar)
• aanhangwagens open en gesloten
• paarden / veetrailers
• veegmachines
• frees 2,2 meter
• stalmest verspreider 5 ton
• schijveneg 3,15 meter
• houtklovers 220 volt + 
• motor 17 ton

Bovenstaande machines zijn te huur per uur of per dag.

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

KENNISGEVING

Natuurbeschermingswet 1998 en 
Algemene wet bestuursrecht
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mede dat zij 

op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 

op 22 maart 2010 een besluit hebben genomen op de 

aanvraag van A. Roelofs voor de uitbreiding van het 

agrarisch bedrijf Dierenseweg 4 te Olburgen.

Inzage
De vergunning en bijbehorende stukken liggen t/m 3 mei 

2010 ter inzage bij:

- de provincie Gelderland, in het informatiecentrum van 

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op

maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op 

vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur;

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar gebruikelijke 

openingsuren.

Bezwaar
Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden t/m 

3 mei 2010 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van 

Gelderland, ter attentie van de griffier van de Commissie 

bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem.

Arnhem, 22 maart 2010

zaaknr. 2009-022715

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

P.P.L. van Kalmthout - Secretaris

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

Varsselseweg 20, Hengelo (G) • E-mail: heesterhof@planet.nl

Tel.: 0575-462892 • Mob.: 06-53362300 • Web: www.deheesterhof.nl

Openingstijden Di. t/m Vr. van 13.00-17.00 uur. Zaterdag de gehele dag.

Omdat Hannie 10 jaar bij ons werkt geven we tot
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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
'Triangel' aan de Kerkhofweg 11 te
Warnsveld. 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.

MYXOMATOSE
Symptomen van myxomatose zijn
zwellingen op hoofd en snuit en
gezwollen oogleden. Later breiden de
zwellingen zich uit naar onder andere
de lippen, het gebied rond de anus en
het geslachtsapparaat. Na enkele
dagen leidt dit tot misvormingen aan
snuit, mond en oren. Bovendien is er
sprake van pussige uitvloeiing uit
neus en ogen. Hierop volgt vaak een
longontsteking waaraan het dier
sterft. De verspreiding van het virus
vindt plaats via parasieten zoals lui-
zen, teken, vlooien, vliegen en mug-
gen.

VHD
Hoge koorts, bloederige neusuitvloei-
ing en een moeilijke ademhaling zijn

symptomen van VHD. Vaak sterft het
konijn zo snel, dat men niet eens in de
gaten heeft dat het diertje ziek is ge-
weest. Onder wilde konijnen heeft dit
virus genadeloos toegeslagen, maar
ook de tamme konijnen lopen een
groot risico. Via andere huisdieren,
schoeisel, kleding of onze huid kan
het VHD virus overgedragen worden.
Ook besmetting met groenvoer is een
reëel risico. Een bezoek aan een huis
met een VHD-besmet konijn is vol-
doende om het virus mee te nemen
naar het eigen dier.

PREVENTIE
Het is mogelijk om uw konijn tegen
beide virusinfecties te laten vaccine-
ren. Uw dier moet wel ouder zijn dan
8 weken. Een week na de enting is het
dier voor een half jaar beschermd te-
gen besmetting. 

Meer informatie vindt u op onze web-
site www.degraafschapdierenartsen.nl

In de maanden april tot en met augus-
tus hebben wij, iedere eerste woens-
dag van de maand, op alle locaties van
De Graafschap Dierenartsen, entstof
klaar staan. Omdat de entstof aange-
maakt moet worden en om eventuele
wachttijden te voorkomen is het de
bedoeling dat u een afspraak maakt.
Op werkdagen is men bereikbaar op
telefoonnr. (0575) 587 888.

Graafschap Dierenartsen

Actie konijnen enten
Vorden - Ook dit jaar kan men het
konijn weer tegen Myxomatose en
Viraal Haemorrhagisch Syndroom
(VHD of VHS) laten enten. Vooral in
de zomer, als er veel insecten zijn,
slaat deze gevaarlijke ziekte toe. De
ziekte lijdt in veel gevallen tot
sterfte. VHD is een ziekte die acuut
verloopt en wordt bijvoorbeeld via
groenvoer overgebracht. Van april
tot en met augustus kan men op af-
spraak, elke eerste woensdag van
de maand terecht bij De Graaf-
schap Dierenartsen om het/de ko-
nijn(en) te laten enten.

Nu wil de Ludgerkring Oost-Gelder-
land een wandeling organiseren, van-
af het monument naar Vierakker, zo'n

4 kilometer. Nadien is er vespervie-
ring. De samenkomst is om 13.15 uur
in Vierakker bij het Ludgerusgebouw,
vanwaar met aangeboden vervoer
naar het monument gegaan wordt.
Daar is het vertrek om 14.00 uur. Na de
oecumenische vesper om 15.30 uur in
de St. -Willibrorduskerk in Vierakker
is er een ontspannen samenzijn in het
Ludgerusgebouw naast de kerk. 
Nadere info: www.ludgerkring.nl
Graag opgave tevoren: e.ivens@hccnet.nl

Wandeling vanaf Ludgermonument

Ludgerdag
Vierakker - Op zondag 28 maart
(Palmzondag) wordt er opnieuw
een Ludgerdag georganiseerd. Vo-
rig jaar was er vanwege de 1200e
sterfdag een Ludgerherdenking,
m.n. door de oprichting van een
Ludgermonument bij den Elter
aan de IJssel.

Dan hopen Ds. D. van Doorn, voor-
malig predikant uit Almen en Mw. C.
Tuitert-Gotink voor ons deze middag
te vertellen over de bijeenkomsten in

Talzé (Frankrijk), die zij vaak hebben
bezocht.

Deze internationale ontmoetings-
plaats van vele gelovigen verdient alle
aandacht. Tevens zal deze bijeenkomst
in het teken staan van het naderende
Paasfeest. Het belooft een fijne mid-
dag te worden. Ook belangstellenden
zijn van harte welkom!

PCOB Vorden praat 
over Taizé
Vorden - Op donderdagmiddag 25
maart houdt de PCOB afdeling Vor-
den en omstreken haar maande-
lijkse bijeenkomst in het Stamper-
tje.

In de gemeente Bronckhorst hadden
diverse maatschappelijke organisa-
ties, stichtingen, verenigingen en in-
stellingen zich aangemeld waar klus-
sen gedaan konden worden. 
De opening van NL Doet in Bronck-
horst was afgelopen vrijdagmiddag in
zorgcentrum De Bleijke in Hengelo.
Dit centrum heeft voor haar eigen be-
woners, maar ook voor mensen uit de
omgeving dagopvang. Speciaal voor
de vrijwilligersactie NL Doet was er
een gezellige middag met diverse acti-
viteiten georganiseerd. Vijf vrijwilli-
gers hadden zich aangemeld om de ac-
tiviteiten in het atrium te ondersteu-
nen. 

Voor de bewoners was er een feestelij-
ke bingo met leuke prijsjes, onder lei-
ding van wethouder Peter Glasbergen.
Andere bewoners waren creatief met
het schilderen op doek. De workshop
schilderen stond onder leiding van
kunstenares Tineke Roorda uit Steen-
deren. Er was veel talent onder de
deelnemers. De middag werd afgewis-

seld met muziek en dans van dans-

groep Wi’j eren ’t olde uit Velswijk.
Het optreden van de boerendansgroep
viel goed in de smaak bij de ouderen.
Tussen de activiteiten door was er een
drankje en op het eind van de geslaag-
de middag was er een heerlijke kroket.

Vrijwilligersactie NL Doet in Bronckhorst

Aftrap in zorgcentrum de Bleijke

Hengelo - Op 19 en 20 maart werd de landelijke vrijwilligersactie NL Doet
gehouden. Deze actie zet vrijwilligerswerk in de schijnwerpers en acti-
veert tienduizenden Nederlanders om een dag(deel) de handen uit de
mouwen te steken voor een goed doel: sociaal Nederland.

Er werden mooie schilderijen gemaakt.

Voor de bingo was veel animo.

Hieruit blijkt dat er in de regio enorm
veel talent aanwezig is. Om dit talent
aan te moedigen organiseert Radio
Ideaal een wedstrijd, waarbij bands de
strijd aan gaan om de beste live-band
van de regio te worden. De kans om in
te schrijven is inmiddels verstreken.
De 16 ingeschreven bands strijden de

komende tijd om de titel. Het zijn de
bands Woodstar, Covik, Dean Moore,
Harry en de Kadavers, Woodstockge-
neration, Just About Done, Moonyard,
Intended, BB Gilmore, De Draad Kwijt,
Van Oorsprong, D-Ages, Sheer Blue,
Deliverance, Le Parc en SuperSleazy.
Uit bovengenoemde bands wordtdoor
een vakjury, bestaande uit Alan Gas-
coigne, Lars Karnebeek en Jeffrey Sie-
mes, op 22 maart bepaald, welke drie
bands doorgaan naar de finale. De
drie geselecteerde bands gaan een live
optreden verzorgen in een uitzending
van live@ideaal.org bij café ‘de Malle-
molen’ in Zelhem op 7, 14 of 21 april.
Tijdens deze drie uitzendingen gaat
een jury de drie finalisten beoordelen
op het ‘live’ optreden. De uitzendin-
gen beginnen om 20.00 uur en eindi-

gen om 23.00 uur.

Op 28 april wordt de winnaar bekend
gemaakt in de uitzending van
live@ideaal.org bij cafe/zaal de Malle-
molen. De prijs die te verdienen valt,
liegt er niet om. In de eerste plaats
krijgt de winnaar studiotijd met een
topproducer. Daarin wordt een eigen
single opgenomen. Verder is er een
professionele fotoshoot en wordt er
een videoclip gemaakt. Tot slot treedt
de winnaar van de Batlle Of The Bands
op tijdens het ‘Zelhem aLive festival’
op 15 mei als het voorprogramma van
de hoofdact. De bands die als tweede
en derde eindigen treden ook op tij-
dens het Zelhem aLive festival. Hun
optreden is op 13 mei.

16 bands in Battle of the Bands

Bronckhorst - Onder het motto
‘Wie is de beste live-band van de re-
gio?’organiseert Live@ideaal.org
de Battle Of The Bands 2010. Radio
Ideaal verzorgt wekelijks op de
woensdagavond het live-program-
ma Live@Ideaal.org. Tijdens dit ra-
dioprogramma kunnen bands en
artiesten hun kunnen laten horen
en worden er interviews met de
muzikanten gehouden.

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
www.weevers.nlWeeversdrukkerij

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden Het keurmerk voor 

producten afkomstig uit 
goed beheerde bossen

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

CU-COC-804814
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Omdat ze met zorg en aandacht voor
de smaak geteeld zijn. Uitgangspun-
ten van dit keurmerk zijn Lekker, Eer-
lijk & Gezond. Gekoppeld aan 'vol
smaak' is het voorjaarsthema 'well-
ness weken'. "Wellness" is het Engelse
begrip voor jezelf goed voelen, gezon-
der en mooier. Groenten en fruit zijn
naast pure gezondheid en vitaliteit
ook producten die er voor zorgen dat
je er beter uit gaat zien. Dit thema
gaat 12 weken lopen. 

De volgende  voorjaarsproducten slui-
ten hierbij perfect bij aan: jonge raap-
steeltjes, Hollandse  aardbeien, kom-
kommers, biologische trostomaten,
kasboontjes, vers gesneden fruit in
bakjes en smoothies om zelf te maken
of die verse van uw groentespecialist,
zodat u weer fit de lente in kunt! Aard-
appel Groente en Fruitboerderij Gar-
ritsen stelt maar liefst 6 gratis arrange-
menten voor twee personen voor een

dagje heerlijke wellness ontspanning
bij de Veluwse bron in Emst beschik-
baar ter waarde van EUR 57,- per arran-
gement. Men kan gratis gebruik ma-
ken van sauna en alle andere wellness
faciliteiten. Vanaf deze week kan men,
naam en telefoonnummer achterop
de kassabon van Garritsen te Toldijk
zetten vervolgens wordt er in week 17
drie arrangementen voor twee perso-
nen verloot, en in week 24 nogmaals
drie arrangementen voor twee perso-
nen. Het lijkt er op dat "wellness" het
woord van 2010 zal gaan worden, je-
zelf goed en gezond voelen is al jaren
misschien wel de grootste wens van de
mensheid. Nu kun je niet het eeuwige
leven krijgen als je voldoende groen-
ten en fruit eet, maar je kunt het leven
wel sterk veraangenamen en verbete-
ren door het eten van groenten en
fruit. Dat zijn de wijze woorden van
Dick Garritsen groenteman te Tol-
dijk.Al eerder deed hij dit met een we-
kenlange campagne onder de naam,
"functional food", in het Nederlands
gewoon "voedsel met een "gezonde
functie", maar hij vond en met hem
vele van zijn collegae dat we het voor-
jaar in moesten gaan met "wellness". 

Kortom, kom proeven en overtuig
uzelf en maak kans op de prachtige
gratis arrangementen bij de veluwse
bron.

Aardappelen, Groente en Fruitboerderij Garritsen

Wellness arrangement
Toldijk - Aardappel Groente en
Fruitboerderij Garritsen is al enige
tijd actief met 'vol smaak'. 'Vol
smaak' is een kwaliteitskeurmerk
waar smaakbeleving centraal
staat. De producten van dit keur-
merk van de agf specialist is speci-
aal voor de consument geselec-
teerd, zoals te zien is op 
www.volsmaak.nl

FILEMON WESSELINK
De avond wordt geleid door de BNN
presentator Filemon Wesselink, onder
andere bekend van het televisiepro-
gramma '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. 

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 ge-
bruik ligt nog steeds op het landelijk
niveau. Onderzoek wijst uit dat ruim
80% van de jongeren voor zijn zestien-
de alcohol heeft gedronken. 
Ook wethouder Boers maakt zich
soms zorgen over het alcoholgebruik
van jongeren. "Jongeren zijn zich vaak
niet bewust van de gevolgen van alco-
holgebruik 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 con-
trole houdt op het alcoholgebruik."
Ben je het hiermee eens of juist hele-
maal niet? Wij zijn benieuwd naar
jouw mening!

PROJECT
De avond is onderdeel van het project
'Alcoholmatiging Jeugd in de Achter-
hoek' van de acht Achterhoekse ge-
meenten, waaronder Bronckhorst, in
samenwerking met GGD Gelre-IJssel,
politie, justitie en IrisZorg. Het project
krijgt ook subsidie 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. Iedereen is van harte welkom en
de entree is gratis. We zien je graag!

Discussieavond voor jongeren

Jong en alcohol
Hengelo - Op 26 maart a.s. organi-
seert de gemeente Bronckhorst
een avond voor en door jongeren
over 'Jong en Alcohol'. Je bent van
harte welkom om mee te praten
over alcoholgebruik door jonge-
ren. Drink je (af en toe) alcohol en
wil je wel eens weten wat de medi-
sche gevolgen zijn? Of ben je
nieuwsgierig wat normaal is om te
drinken als je uitgaat? Drink jij
misschien helemaal niet en denk
je dat het allemaal wel meevalt? En
wat is de rol van ouders eigenlijk?
Moeten zij alcoholgebruik toe-
staan of juist helemaal verbieden?
Kom ook, laat horen wat je er van
vindt. Ook je ouders, verzorgers en
jeugdbegeleiders zijn natuurlijk
van harte welkom.

Op maandag 29 maart zal Mw. Rikie
Wormgoor een overdenking houden.
Mw. Wormgoor is geestelijk verzorg-
ster in Woon-Zorgcentrum Sensire de
Wehme te Vorden en de Bundeling te
Ruurlo.

Maandag 05 april, 2e paasdag, is er
een overdenking te beluisteren van
Pastor Anton ten Klooster uit Hengelo.
Past. ten klooster is kandidaat. priester
en lid van het Pastorale team Parochie
HH. Twaalf Apostelen.

Commissielid van Kerk en Radio Mw.
Adrienne Heere zal haar medewer-
king verlenen aan de uitzending van
maandag 12 april.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. 

Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties zijn
105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke pro-
gramma "De Muzikale Ontmoe-
ting " bij Radio Ideaal zijn voor de
komende uitzendingen weer stu-
diogasten uitgenodigd.

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

De nestkasten zijn tegenwoordig zo in-
gewikkeld geworden, omdat marter-
achtigen, die dol zijn op de eieren én
de broedende wijfjes, zoveel mogelijk
buiten gesloten moeten worden en
wel de Steenuilen moeten doorlaten.
Dit zijn meestal zogenaamde "pendel"
kasten, een Duitse vinding, waarbij de

steenmarter met zijn lange lijf zelf de
eerste 6 mm dikke stalen pendel opzij
gedrukt houdt, zodat de tweede recht
voor zijn neus blijft staan. De korte
steenuil past tussen beide pendels in
die zo beweegbaar blijven. Wanneer u
een nestkast wilt, kunt  u contact op-
nemen rond Keyenborg met Bertus

Stoltenborg, tel. (0575) 46 29 26, in
Toldijk - Baak met Nico Willemsen,
tel. (0575) 44 15 82 en in Steenderen
Ad de Boer, tel. (0575) 45 16 93. Als u
zich afvraagt of u wel de juiste plek
heeft voor de Steenuil, komt één van
ons bij u kijken. Territoria zijn mini-
maal 300 x 300 m groot en overlappen
dus de terreinen van meerdere buren.
Het is dus een "Buurtuil" en hij heeft
meerdere holten of nestkasten nodig,
man en vrouw slapen behalve in het
vroege voorjaar altijd apart. Ze "lat-
ten". Hebben ze daarom zo'n goed hu-
welijk? Bovendien wisselt de uil per
jaar soms van broedkast. Wij denken
dat dit is om de vlooien te ontlopen.

Dat wil ook zeggen, dat een kast bij u
altijd goed is ook al hebben uw buren
er al een. Misschien is die nestkast van
iemand anders van een andere groe-
pering. In elke gebied zijn ook andere
Steenuilbeschermers actief met wie
we jaarlijks contacten hebben.

IN 2009 WAREN DE GEGEVENS
OVER 309 KASTEN:
(In de volgende volgorde) Oude ge-
meentenaam - aantal nestkasten - aan-
tal jonge uiltjes: 
Steenderen - 97 - 80.
Hengelo (Gld.) - 76 - 61.
Zelhem - 101 - 106.
Hummelo en Keppel - 6 - 12.
Vorden - 29 - 24.

Conclusie: Niet in elke nestkast zit een
broedsel.
Heeft u nog vragen naar aanleiding
van dit stuk, dan kunt u bellen met de
coördinatoren: Peter en Wies Beersma
(0313) 47 24 97.

Van de Steenuilwerkgroep
Oost Gelderland

Vanaf de oprichting begin 2000 zijn er in totaal 309 kasten opgehangen in
wat nu de gemeente Bronckhorst is. We zijn begonnen met de vraag in di-
verse plaatselijke kranten wie Steenuilen wist te zitten of op zijn erf had
en wie eventueel nestkasten wilde timmeren voor onze werkgroep. Op dit
moment  hebben we drie personen die nestkasten timmeren en ook de
kasten op de goede plek ophangen. In de beginjaren hebben we de nest-
kasten gratis verstrekt, maar nu niet meer, want er moest in 2006 overge-
schakeld worden op moeilijker te maken kasten die beveiligd zijn tegen
leegroven door Steenmarters.

30% van de websites die Webdesigni-
dee ontwerpt zijn bestaande websites.
Deze websites waren niet meer van de-
ze tijd, niet professioneel opgezet, of
moeilijk bij te houden. Ze zijn voor-
zien van een nieuw creatief jasje, ge-
makkelijker bij te houden en beter
vindbaar in zoekmachines. Het onder-
houden van websites is een item waar
veel aandacht aan wordt besteed bij
WebdesignIdee. Volgens Silvie Berger-

voet ontbreekt het daar vaak aan door
tijdgebrek. Onderhouden van websi-
tes is belangrijk en binnen 5 werkda-
gen staat aangeleverd materiaal bij
WebdesignIdee online. Silvie heeft ge-
merkt dat onderhoud vaak op de lan-
ge baan wordt geschoven. Dit komt de
website niet ten goede. WebdesignI-
dee helpt eigenaren van websites af en
toe eraan herinneren dat er weer wat
nieuws op de website moet. Ook blijft

Webdesignidee bij de tijd door het vol-
gen van cursussen en zelfstudie. On-
langs zijn er twee grafische program-
ma's vernieuwd. Daar is weer zoveel
meer mee te realiseren dat er steeds
weer nieuwe technieken moeten wor-
den bijgeleerd. 

Kortom, het gaat goed met Webdesig-
nIdee. Om het 1 jarig bestaan van
WebdesignIdee te vieren zullen de eer-
ste 5 websites die vanaf nu worden
ontworpen voorzien worden van een
gratis bewegende afbeelding. Dit kan
bijvoorbeeld van een bestaand logo
zijn. Voor meer informatie: www.web-
designidee.nl

Webdesignidee is jarig en trakteert

Keijenborg - Een jaar geleden op 1 april is het bedrijf WebdesignIdee uit
Keijenborg gestart. Sindsdien staat de computer van eigenaresse Silvie
Bergervoet amper stil. Zo'n 20 websites zijn er ondertussen ontworpen en
gebouwd . Ook grafische opdrachten, zoals logo's, uitnodigingskaarten
en complete huisstijlen zijn er gemaakt.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Kuken; Stommeling: 
'Kuken a'j bunt; kiek dan toch ok better oet!'

B. 'Past as krabben bokse': 
Past precies.

C. 'Ziene vrouwe is wisse neet lellik; 
zo löt zich good afnemm'n.: 
"Zijn vrouw is beslist niet lelijk; 
ze laat zich goed fotograferen."

Het PRA team werd na het wegrace sei-
zoen van 2000 opgericht door de Ach-
terhoekse rijders Jarno Boesveld, Ton-
ny Wassink en 2 voudig Nederlands
kampioen 250-cc Hans Smees. Boes-
veld en Smees zijn inmiddels gestopt
en Wassink rijd af en toe nog een race
in Duitsland. Het team is een begrip
geworden in de wegracerij en het doel
van de stichting is om haar leden, die
uitkomen voor het team, naar een ho-
ger niveau in zijn of haar tak van mo-
torsport te brengen. Het team bestaat
uit een wegraceteam en motocross-

team. Het wegraceteam is uitgebreid
naar drie rijders. Jan Roelofs is de
nieuwe rijder en zal uitkomen op een
Yamaha R6. Hij was eind 2007 gestopt
met de racerij maar kon het na 3 jaar
toch niet laten om weer in de racerij te
stappen. In 2010 zal hij meedoen in
het Nederlands kampioenschap super-
sport. Hij hoopt zich voor alle wedstrij-
den te kwalificeren en naarmate het
seizoen volgt regelmatig in de top 15
te eindigen. Zijn broer Theo zal het
technische gedeelte op zich nemen.
Frank Bakker die vorig jaar in de su-

persport klasse uitkwam zal dit jaar
rijden in de klasse superbike op een
Yamaha R1. De motoren zijn deze win-
ter klaargemaakt door Torleif Hartel-
man en er zijn de nodige pk's gevon-
den. Frank zal deelnemen aan het In-
ternationale Road Racing Champion-
ship, voorheen de 3 landencup. Voor-
deel van het RRC t. o. v de 3 landencup
is dat er rijders uit alle landen mogen
meedoen. Bij de 3 landencup mochten
alleen rijders uit Nederland, België en
Duitsland mee doen. Bestuurslid en
teameigenaar Tonny Wassink zal zorg-
dragen voor de begeleiding en onder-
steuning op het circuit. Teammanager
Hans Overmaat zal voor de technische
preparatie van de motoren zorgen zo-
wel op het circuit als op de thuisbasis
in Hengelo. Het wegrace team heeft
inmiddels al getraind in Spanje op het
Ricardo Tormo circuit nabij Valencia.
Daar heeft men de nodige kilometers
afgelegd voor de aankomende wed-
strijden. De eerste ONK race is op Paas-
maandag op het TT circuit van Assen

Het motorcrossteam zal in 2010 uit
een 3 tal jonge rijders bestaan. Bas
Klein Haneveld rijdt op een Honda
250cc in de klasse KNMV Nationalen
MX2. De ander rijders van het cross-
team zijn Niek Langwerden en Rob ten
Have die respectievelijk uitkomen op
een Suzuki en KTM. Deze twee heren
rijden in de KNMV MX2 Cup klasse.
Daarnaast zullen de drie, als de kalen-
der het toe laat, crossen in de regiona-
le streek- en uitwisselingswedstrijden.
Gerard ten Have begeleid en onder-
steund het motorcrossteam. Het was
een gezellige en mooie presentatie. De
gasten kwamen niets te kort want voor
een hapje en drankje werd gezorgd. Er
werd tot in de late uurtjes nagepraat
over de motorsport en het Performan-
ce Racing Achterhoek team.

Performance Racing Achterhoek Teampresentatie

Hummelo - Afgelopen donderdag 18 maart werd in cafe de Tol in Humme-
lo de teampresentatie gehouden van het Performance Racing Achterhoek.
Vele belangstellenden waaronder supporters, sponsoren en club van 50
leden waren hierbij aanwezig. Motorsportschilder en Eurosport verslag-
gever Diederick de Vries deed de presentatie. Hij interviewde de rijders,
monteurs en begeleiders van het team.

Foto: Henk Teerink

Nu ook volop in Zutphen (Barchem,
Ruurlo) daarom komt de Lochemse
ondernemer Eduard Rozenveld een er-
varen rijwielhersteller die 2 jaar gele-
den de uitdaging al is aangegaan om
ondernemer bij FietsNED te worden.
In die eerste 2 jaar heb ik veelal werk
verricht voor bedrijven die ver buiten
mijn rayon liggen maar door het
groeiende netwerk kan ik mij nu ook
met een gerust hart richten op de par-
ticulieren in mijn primaire gebied.

75% van de bevolking vindt dat de
dienstverlening van vooral technische
bedrijven veel beter kan, zo blijkt uit
een onderzoek van NIPO enkele we-
ken geleden. De consument wil meer
maatwerk. FietsNED speelt daarop in,
daar waar het om reparatie en onder-
houd van tweewielers gaat. De mobie-
le fietsenmakers van FietsNED rijden
rond met een bus waarin een volwaar-
dige werkplaats zit. 

Aan boord is ook een voorraad reserve-
onderdelen waarmee vrijwel alle voor-
komende reparaties kunnen worden
uitgevoerd. En dat dus op elke plek die
de consument maar wil. FietsNED
verwacht vooral "de" oplossing te zijn
voor mensen met weinig tijd, mensen
die op de fiets naar het werk gaan, ge-
zinnen met schoolgaande (fietsende)
kinderen en ouderen die moeilijk ter
been zijn. Eigenlijk iedereen met een

fiets. Niet alleen particulieren maar
ook bedrijven weten de dienstver-
lening van de mobiele fietsenmaker te
waarderen. FietsNED doet ook het
onderhoud van rolstoelen en rollators
bij zorginstellingen zoals bejaardente-
huizen, ziekenhuizen en verpleegte-
huizen. Daarmee worden contracten
gesloten voor periodieke onderhoud
van het rollend materieel voor de ge-
handicapte medemens. Inmiddels
komt ook de samenwerking met de
politie op gang daar waar het gaat om
assistentie van ongelukken waar fiet-
sers bij betrokken zijn. In Nederland
gebeuren 30.000 fietsongelukken per
jaar. Daar is nog geen landelijke or-
ganisatie voor. FietsNED werkt hard
verder aan een landelijk netwerk.
Daardoor heeft Nederland er een nieu-
we voorziening bij; Wegenwachthulp
voor de fiets. FietsNED heeft nu al een
"wegenwacht-abonnement" volgens
het voorbeeld van de ANWB.

Meer informatie is te vinden op
www.FietsNED.nl of bel uw dichtst-
bijzijnde FietsNED ondernemer Edu-
ard Rozenveld die de regio Lochem,
Zutphen, Berkelland, Doetinchem en
omstreken doet.

U kunt hem bellen op het nummer
(06) 53 10 86 03 en kijk ook eens na de
leuke APK actie voor de fiets in de
advertentie in deze krant.

Fietsenmaker 
voortaan op afroep!

De tijd dat de consument met zijn kapotte fiets zelf naar de fietsenmaker
moest is voorbij! Althans als het aan FietsNED ligt. FietsNED is een orga-
nisatie met een landelijk dekkend netwerk van mobiele fietsenmakers.
Waar je ook bent, thuis, op het werk, op school of ergens onderweg,
De fietsenmaker komt voortaan naar je toe.

Het programma startte met een wel-
kom van Harmen Koordeman voor al-
le aanwezigen en een kleine terugblik
op het afgelopen jaar met de verande-
ringen die zijn doorgevoerd om de
klant zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn, zoals de uitbreiding van
het assortiment met de plaatmateria-
len en gereedschappen. Maar ook in
de showroom is de collectie wand- en
vloertegels uitgebreid. Dit geeft de
klant een ruime keus aan mogelijkhe-

den. De reacties op de relatieavonden
van de afgelopen jaren waren una-
niem positief, zodat er ook dit jaar is
gezocht naar een programma met het
accent op kennis en informatie waar-
in een ieder zich kon vinden. Vervol-
gens was het tijd voor de presentaties.
Schlutter Systems, producent van di-
verse tegelhoek- en tegelrandafwerkin-
gen bij wand- en vloertegels. De heer
Barend te Riet gaf een demonstratie
van diverse producten, zoals Kerdi-

board dat gebruikt wordt voor wan-
den in badkamers, deze kunnen na
plaatsing betegeld worden. De work-
shop van Xella Nederland met alle ins
en outs over de welbekende Ytong-
blokken sprak de bouwers ook wel
aan. Diverse praktische tips werden
aan de hand van voorbeelden ge-
toond. Tevens werd het verlijmen en
verankeren van blokken besproken.
Ook aan bod kwam Multipor, een
nieuw isolatieproduct dat kan worden
gebruikt ter isolatie van bijv. garages. 

Kortom, het werd een zeer geslaagde
leerzame avond, die werd afgesloten
met een gezellige borrel en bijbeho-
rend hapje.

Koordeman Bouwmaterialen

Leerzame relatieavond

Zutphen - Dinsdag 16 maart hield Koordeman Bouwmaterialen weer een
succesvolle en gezellige relatieavond voor zijn klanten. Ruim 50 bouwers
waren op de uitnodiging ingegaan en zij hebben een nuttige en leerzame
avond gehad bij Koordeman Bouwmaterialen op de Revelhorst aan de Ver-
lengde Ooyerhoekseweg te Zutphen.

De manifestatie wordt gehouden van
1 april tot en met 24 mei op het land-
goed Enghuizen. Het startpunt is dit
keer voor het eerst bij Hotel Café Res-

taurant De Gouden Karper, waar ook
de routebeschrijving verkrijgbaar is
voor € 2,50. De officiële opening
wordt op donderdag 1 april om 14.00
uur in De Gouden Karper verricht
door de heer Peter Glasbergen, wet-
houder van de gemeente Bronckhorst.
Voor meer informatie kunt u bellen
met Ruud Kaper, tel 0314-394804 of
kijken op: www.webartsight.nl

11e Kunstwandelroute

Een landgoed vol kunst
Hummelo - De Kunstwandelroute
wordt dit jaar voor de elfde keer ge-
organiseerd door stichting Het
Web, Kunstenaarsnetwerk uit Doe-
tinchem.
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Zelhem Jacob van Ruysdaelstr. 15

Een ruime, goed onderhouden 
helft van een dubbele woning met
aangebouwde stenen garage en tuin. 
Aan de achterzijde bijkeuken en 
garage/berging uitgebouwd.
• Perc.opp. ca. 250 m2.
• Inhoud woning ca. 425 m3.
Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

Zelhem Het Hietland 42

Op de 1e verdieping gelegen, 
royaal appartement met berging 
op de begane grond. Buitentrap en
trap in de berging. Voldoende parkeer-
gelegenheid in de omgeving.
• Woon opp. ca. 90 m2. 
Vraagprijs: € 165.000,- k.k.

Zelhem Rubensstraat 15

Een goed onderhouden 
helft van een dubbele woning
met aangebouwde garage/berging.
Nabij scholen en sportaccommodatie.
• Inhoud woning ca. 350 m3.
• Perc. opp. ca. 249 m2.
Vraagprijs: € 269.000,- k.k. 

Zelhem Magnoliaweg 2

Op loopafstand van alle voorzieningen
gelegen op een royale kavel 
een goed onderhouden vrijstaande
semi-bungalow met garage en tuin. 
• Perc. opp. ca. 612 m2.
• Inh. woning ca. 500 m3.
Vraagprijs: € 324.000,- k.k.

Zelhem Heidenhoekweg 14

Op een unieke locatie tussen Zelhem
en Doetinchem met voor en achter vrij
uitzicht een vrijstaande woning
met dubbele garage, tuin en schuur.
• Perc. opp. ca. 985 m2.
• Woning ligt op ca. 3 km van het dorp

Zelhem.
Vraagprijs: € 294.000,- k.k

Zelhem Priesterinkdijk 7

Prachtig gelegen in het buitengebied op
enkele kilometer van het dorp Zelhem,
een vrijstaande woonboerderij
met garage, tuin en 2 schuren.
De woning is geschikt te maken voor
dubbele bewoning.
• Perc. opp. ca. 13.015 m2.
• Woonoppervlakte ca. 100 m2. 
Vraagprijs: € 459.000,- k.k.

Zelhem Zevenweg 31

Een ruime middenwoning met 
inpandige garage en een tuin met 
veel privacy.
Deze woning heeft 5 slaapkamers.
• Perc. opp. ca. 443 m2. 
• Inhoud woning ca. 460 m3.
Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Zelhem Vincent van Goghstr. 8

In een ruim opgezette straat gelegen
een geschakelde tussenwoning met
berging en tuin. Zolder met mogelijk-
heid tot slaapkamer.
• Inhoud woning ca. 350 m3.
• Perceel. opp. ca. 149 m2.
Vraagprijs: € 224.000,- k.k.

Zelhem Brinkweg 47

In een kleine villawijk gelegen een 
uitstekend onderhouden vrijstaande
woning met garage en carport, met een
onder architectuur aangelegde tuin.
De woning ligt aan de rand van het
dorp en heeft een vrij uitzicht.
• Perc. opp. ca. 857 m2.
• Inhoud woning ca. 600 m3.
Vraagprijs: € 594.000,- k.k.

Zelhem Hortensiastraat 1

Patiowoning met een compleet woon-
programma op de begane grond. 
Geschikt voor langdurige en zelfstan-
dige bewoning. Begane grond: royale
woonkamer met veel lichtinval, geslo-
ten keuken, bijkeuken, 2 slaapkamers
en een  ruime badkamer. 1e Verdie-
ping: diverse mogelijkheden.  
• Aanvaarding: per direct beschikbaar. 
Koopsom € 390.000,- v.o.n.

Zelhem Hortensiastraat 3

Patiowoning met een compleet 
woonprogramma op de begane grond.
Geschikt voor langdurige en zelfstan-
dige bewoning. 
Begane grond: royale woonkamer met
veel lichtinval, gesloten keuken, 
bijkeuken, 2 slaapkamers en een
ruime badkamer. 
• Aanvaarding: per direct beschikbaar. 
Koopsom € 310.000,- v.o.n.

Zelhem Orchideestraat 2a

Patiowoning met een compleet 
woonprogramma op de begane grond.
Geschikt voor langdurige en zelfstan-
dige bewoning. Begane grond: royale
woonkamer met veel lichtinval, geslo-
ten keuken, bijkeuken, 2 slaapkamers
en een ruime badkamer. 
1e Verdieping: diverse mogelijkheden. 
• Aanvaarding: per direct beschikbaar. 
Koopsom € 375.000,- v.o.n.

OPEN HUIZEN ROUTE 27 MAART

ZATERDAG 27 MAART 2010 van 11.00 uur tot 14.00 uur.

U kunt deze woningen zonder afspraak bezichtigen. De bewoners leiden u zelf rond.

Voor nadere informatie is de makelaar bereikbaar op tel.nr. 06 - 5420 8517.

Kijk ook op www.kleinhesselinkmakelaars.nl of www.huislijn.nl
hier vind u meer informatie over deze woningen.

0314 625113 Prinses Irenestraat 3
info@klein-hesselink.nl 7021 CG Zelhem

Zelhem, De Orchideetuin
Hoek Hummeloseweg en Orchideestraat

• Royale woonkamer met veel lichtinval.

• Dichte keuken met separate bijkeuken.

• Beschutte patio met privacy.

• Parkeerplaats(en) op eigen terrein.

• Garage circa 23 m2.

• Inruil huidige woning bespreekbaar.

• Inspraak in afwerking.

• Casco oplevering mogelijk.Koopsom vanaf f 310.000,- v.o.n.

Direct beschikbaar! Nog 3 patiowoningen met

een compleet woonprogramma op de begane

grond (dus ook de slaapkamer en badkamer).

Hierdoor zijn de woningen uitermate geschikt

voor langdurige en zelfstandige bewoning.

Prinses Irenestraat 3, 7021 CG Zelhem

T 0314 - 62 51 13

I www.kleinhesselinkmakelaars.nl

Een ontwikkeling van:

Havenstraat 128, 7005 AG Doetinchem

T 0314 - 37 28 50

I  www.mvoprojecten.nl

Inlichtingen en verkoop:

Open huis
zaterdag
27 maart 

11.00 - 14.00 uur

Nog 3
te koop!



Informeer ook naar de gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van advertenties
in onze weekbladen:
Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, Groenlose Gids 
en Contact Warnsveld!

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Drukkerij Weevers Elna
Bleekwal 10 • 7131 DB Lichtenvoorde

Tel. (0544) 371323 • Fax (0544) 371899
E-mail: info@weevers-elna.nl
Internet: www.weevers-elna.nl

Drukkerij Weevers Emaus
Nieuwstad 17a • 7141 BC Groenlo

Tel. (0544) 461828 • Fax (0544) 465984
E-mail: info@weevers-emaus.nl
Internet: www.weevers-emaus.nl

Laatt ookk uww speciale kranten
onzee zorgg zijn
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Ezelstal de Edelingen

Kattekolkweg 1
7021 LK Zelhem
0314 - 620680

27 MAART 2010

Opendag 
Ezelstal de Edelingen

27 maart van 10:00 uur
tot 17:00 uur

Gratis entree en activiteiten

• Vogelshow;
• Huifkartocht;
• Ezelknuffelen;
• Luchtkasteel;
• Div. demonstraties
• Div. activiteiten voor

de kinderen;
• Ezelritjes;
• En nog veel meer ...

www.fietsned.nl / www.fietsverhuurachterhoek.nl

• Fietsverhuur

• Fietswegenwacht, reparatie op locatie
(thuis, camping, hotel, enz.)

• Verkoop fietsen en onderdelen

FIETS KAPOT?   FIETS HUREN?

FIETS APKMAART en APRILControle+kleine beurt+2 nieuwe binnen-en buitenbanden voor
€ 69,00

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

Vraagprijs € 184.000,- 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.
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“Mijn opa gooide
vroeger nog wel

eens oud papier bij
het afval”

Ramine - 5 december 2030

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!

Je ziet het ‘m denken, die Ramine. Zouden ze in 2010 echt niet beter hebben 

geweten? Ramine vindt het in 2030 zonde van het oud papier. En hij heeft 

groot gelijk. Al het gebruikte papier en karton, maar ook de kunststof verpakkin-

gen en de groente-, fruit- en tuinresten (gft) die we in de grijze container gooien,

zijn nuttige grondstoffen. Pure verspilling dus om dat met het restafval te verbran-

den.

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 Ramine 

in 2030 verbaasd is over het afval van nu? 

De toekomst is begonnen. Surf naar www.afvalvrij.nl

IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN APELDOORN, BRONCKHORST, BRUMMEN, DEVENTER, EPE, LOCHEM EN ZUTPHEN

Graag nodigen wij u uit voor onze voorjaarsinformatiedag. Wij zullen u graag
ontvangen en u uitvoerig informatie geven over ons complete pakket aan lichaams- 

en gezichtsbehandelingen. Op deze dag staan alle deuren voor u open. U kunt (mits er
plaats is) een van de behandelingen ondergaan of zien hoe die wordt uitgevoerd.
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GOMA is op zoek naar:

Junior medewerkers
Heb je zin om de handen uit de mouwen te steken en een leuke bijverdien-
ste te hebben? Kom dan werken bij GOMA!

Wij zijn op zoek naar schoolgaande jeugd van 16 jaar of ouder, die gemoti-
veerd is om ons te helpen met allerlei voorkomende werkzaamheden. Bij
voorkeur jongeren die willen doorgroeien in de metaal.

De werktijden zijn van maandag tot en met donderdag van 17.45 tot 20.45
uur en op vrijdag van 16.45 tot 18.30 uur. Daarnaast tijdens vakanties en in
drukke periodes op zaterdag.

Je kunt zelf aangeven hoeveel uren en op welke dagen je wilt werken, zo-
dat dit in overleg ingevuld kan worden.

Laat iets van je horen!

Heb je vragen, dan kun je bellen met Jos Beunk. Om je aan te melden kun
je een kort briefje schrijven of mailen naar Sabine Kuster. Graag ontvangen
we jouw reactie voor 15 april a.s.

GOMA B.V., Postbus 8, 7255 ZG Hengelo Gld.
tel. 0575-468211 • email s.kuster@goma.nl

Steakhouse/Pizzeria Antonio zoekt:

enthousiaste medewerk(st)er

voor de bediening.

Bel voor info: Tel. 0573-454353
Of kom langs: Dorpsstraat 14-16

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij Bronckhorst

Opleidingscentrum. Mogelijkheid om wekelijks in te
stromen, met diverse gegarandeerde stageplaatsen.

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

Zoek je voor de zomer vakantiewerk, dan verdien je een baan bij Sensire! Als je

minimaal 17 jaar bent, vind je bij Sensire volop mogelijkheden voor een vakantie-

baan in de huishoudelijke dienstverlening of in de verzorging. Het werk geeft elke

dag veel voldoening en natuurlijk verdien je bij Sensire een aantrekkelijke beloning.

Voor de huishoudelijke dienstverlening heb je geen opleiding nodig. Volg je een

Mbo-of Hbo-opleiding in de zorg? Dan kun je direct aan de slag in de verzorging.

Vind jij dat je de baan verdient, die je

meer geeft dan alleen maar werk? Kijk

op onze website www.sensire.nl voor
alle informatie en meld jezelf aan.

je verdient
in je vakantie

De Barbier,dames en herenkapsalon

Kerkstraat 7,7255 CB  Hengelo GLD

Telefoon 0575 46 15 00

Wij zoeken een 

enthousiaste eerste jaars

kappersleerling

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ONDERNEMENDE MANAGER M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr. VIW00145

Onze opdrachtgever is een technische groothandel, gelieerd
aan een groot productiebedrijf. Op dit moment bestaat het
bedrijf uit ca. 5 medewerkers die vanuit de regio Doetinchem
de markt bewerken. Binnen dit bedrijf worden klantspecifieke
oplossingen bedacht en geleverd. Het bedrijf heeft een uitste-
kende groeipotentie en -ambitie. Om het bedrijf verder vorm
te geven zijn wij namens onze opdrachtgever op zoek naar
een Ondernemende Manager.

In deze functie zul je je bezig gaan houden met het aansturen
van het team. Hierbij is het uitdragen van een duidelijke visie
naar de medewerkers een belangrijk onderdeel. Je beschikt
over de natuurlijke wil om de markt, samen met het team te
vergroten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het budget.

Wij zoeken voor deze functie iemand met HBO werk- en denk-
niveau en relevante werkervaring. Je bent een echte people
manager met een commerciele drive. Het is van belang dat je
ruime affiniteit met industriele omgevingen hebt en beschikt
over leidinggevende capaciteiten. Daarnaast ben je in staat
om verandertrajecten in gang te zetten en af te ronden.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VDB00130

Werkzaamheden;
Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het (zelfstandig)
verrichten van onderhoud, het uitvoeren van reparaties en het
aanbrengen van verbeteringen aan het machinepark.

Functie eisen; 
- MBO werk en denkniveau richting elektrotechniek of werk-

tuigbouwkunde;
- ervaring met PLC-techniek een pré, bijvoorkeur Siemens S7;
- goede communicatieve eigenschappen;
- stressbestendig.

KANTER CNC M/V
Omgeving Zutphen - fulltime - vacaturenummer; VVN00642

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

Functie eisen;
- ervaring met het 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.

CONVENTIONEEL DRAAIER/FREZER M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VIW0003

Werkzaamheden;
Je gaat onderdelen maken volgens tekening en draagt zorg voor
de gestelde kwaliteitsnormen. Daarnaast verricht je revisie
draai- en freeswerk.

Functie eisen;
- Zelfstandig kunnen werken;
- MBO werk- en denkniveau;
- aantoonbare ervaring in soortgelijke functie.

MEEWERKEND VOORMAN M/V
Omgeving Baak - fulltime - vacaturenummer; VIW00063

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

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

CONSTRUCTEUR/TEKENAAR M/V
Omgeving Baak - fulltime - vacaturenummer; 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;
- 2 tot 5 jaar passende werkervaring bij voorkeur in de staalbouw;
- onder tijdsdruk kunnen werken;
- ervaring in machinebouw is een pré.  




