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Hoewel ze zelf niet graag in ‘the pictu-
re’ staat is Carmen Rondeel er best wel
trots op dat mensen die er verstand
van hebben, over haar zeggen dat ze
als ‘boekenhandelaarster‘ terdege weet
waar ze het over heeft, kortom dat zij
haar vak verstaat! Dat bleek een aantal
jaren geleden toen het postkantoor in
haar zaak werd ondergebracht. Car-
men: ‘ Dat was in 1997, ik hoorde toen
dat het postkantoor in Vorden zou
worden gesloten. In Vorden geen post-
kantoor meer, dat kan toch niet! Ik
heb toen met de directie (KPN) gebeld
en gevraagd of ik het postkantoor er
niet bij kon doen. De ruimte was er.

Ik kreeg als antwoord dat de mogelijk-
heid wel bestond maar dan moest
mijn zaak tot ‘Bruna’ worden omge-
doopt, want zo bleek de KPN en de
Bruna hadden een deal gesloten, alles
onder de paraplu van de Bruna! Echter

ik kende de Bruna toen nog niet zo
goed en had zo mijn twijfels. Ik wilde
namelijk als voorwaarde dat ik mijn
eigen inkoop wilde bepalen, zelf bepa-
len welk assortiment ik zou voeren.
Wel werd mij intussen duidelijk dat
wanneer ik niet voor Bruna zou kie-
zen, ook het postkantoor aan mijn
neus voorbij zou gaan. Wat gebeurde,
op gegeven dag kwamen er drie heren
in maatkostuum de winkel binnen-
stappen. Ik hoorde ze tegen elkaar zeg-
gen ‘die mevrouw is wel een echte
‘boekenhandelaarster’ en dat streelde
mij wel. Het eind van het liedje, Loga
werd Bruna en kreeg ik toch mijn zin,
ik mocht een deel van de inkoop zelf
bepalen, maar heb ik ook bepaalde
inkoop-verplichtingen tegenover de
Bruna.

Het binnenhalen van het postkantoor
bleek een goede greep. Mensen die

naar het postkantoor moeten, lopen
de winkel door en in vele gevallen ko-
pen ze ook wat’, zo zegt Carmen Ron-
deel die de scepter zwaait over negen
personeelsleden (winkel en postkan-
toor). Gerekend over de gehele week,
komen er dagelijks ongeveer 200 men-
sen de Bruna- zaak van haar bezoeken! 

Dat ze ooit in de boekhandelbranche
zou stappen, had Carmen op jeugdige
leeftijd niet kunnen denken. Zegt ze:
‘Na mijn eindexamen op de middel-
bare school in Zutphen (ik woonde in
Warnsveld) had ik hele andere plan-
nen. Ik wilde namelijk ‘later’ bij een
dierenarts gaan werken en in die rich-
ting verder studeren.

Wel eerst nog een paar maanden va-
kantiewerk doen. Mijn oma belde mij
op en vertelde dat Loga in Vorden een
vakantiehulp zocht. Ik was toen 17
jaar en meldde mij aan. Ik kon gelijk
beginnen. Heel erg leuk werk en bo-
vendien ben ik dol op lezen. Harry
Garssen, toenmalig eigenaar van de
Loga, vroeg mij al snel of ik niet wilde
blijven. 

Ik heb toen ‘ja’ gezegd en voor mij zelf
besloot ik om in de avonduren verder
te studeren. Dat heb ik ook gedaan en
slaagde ik onder meer voor het diplo-
ma ‘vee- verloskundige’. Ik heb dat vak
nooit uitgeoefend, want ik bleef bij Lo-
ga werken en kreeg na tien jaar de
kans de zaak over te nemen. Dat ge-
beurde nadat ik eerst in Amsterdam
na een twee- jarige opleiding het vak-
diploma ‘Erkenning voor de boekhan-
del’ had behaald’, zo blikt Carmen te-
rug.

En zo is zij in Vorden al meer dan een
kwart eeuw een vertrouwd gezicht in
de boekhandel aan de Raadhuisstraat.
Carmen: ‘ Een boeiend vak en wat zo
mooi is ik heb van mijn hobby lezen
mijn beroep kunnen maken. Eigenlijk
lees ik het hele jaar door. Uiteraard
niet alle boeken die op de markt ver-
schijnen, dat is gezien het grote aan-
bod ondoenlijk, maar ik lees altijd wel
de recensies die ik door de uitgevers
toegestuurd krijg. 

Vorden is een dorp waar veel gelezen
wordt. Dat is toch veel mensen eigen,
bij heet weer trekt men zich graag in
de schaduw terug om een boek te le-
zen en bij slecht weer willen ze ook le-
zen. Prachtig toch! Ik probeer mijn
medewerkers ook altijd te stimuleren
om toch maar vooral te lezen. De ver-
koop van boeken is in onze zaak de
hoofdmoot. Daarnaast hebben we een
goede verkoop in onder meer schrijf-
waren, tijdschriften, computer sup-
plies, noem maar op.

Even afkloppen, maar zakelijk gezien
ben ik zeer tevreden en beschik ik bo-
vendien over prettig personeel, terwijl
ik samen met mijn man Oscar en de
drie zonen Ingmar (9), Niels (7) en Wer-
ner (6) een heerlijk gezin heb. 

Het moederschap en het werk in de
boekhandel is uitstekend te combine-
ren, waarbij ik het geluk heb dat de
opa’s en de oma’s het ook heel fijn vin-
den om als het nodig is, een dagje te
komen oppassen’, zo zegt ze. Op zater-
dag zijn Carmen en Oscar vaak op de

Tien jaar Bruna Vorden

Carmen Rondeel: 'Vorden is een dorp
waar veel gelezen wordt'!

‘Op een dag riep Nijntje Pluis, o, kijk eens door het raam, het heeft ge-
sneeuwd, hoi- hoi wat fijn, mag ik naar buiten gaan’, zo staat er ergens in
de vele boekjes van Dick Bruna over Nijntje te lezen. En of het vorige week
ook zo moest zijn, het sneeuwde in maart en ook in Vorden. ‘Nijn’ heeft
de harten van heel veel kindertjes gestolen. En als er wat te vieren valt, is
Nijntje graag van de partij. Zo bijvoorbeeld jongstleden woensdagmiddag
tijdens het 10 jarig bestaan van Bruna Vorden. Ook daar ontbrak Nijntje
niet. De kinderen mochten samen met haar op de foto. Wat opviel dat
Nijn voor deze gelegenheid wel flink wat ‘groter was gegroeid’, zij toren-
de boven alles en iedereen uit! Carmen Rondeel, eigenaresse van Bruna
Vorden, zag het tafereeltje woensdagmiddag glimlachend aan en was blij
dat er zoveel kinderen op het jubileum van haar zaak waren afgekomen.

Carmen met vriendin Nijntje.

sportvelden te vinden, want de drie
boys voetballen allemaal bij ‘Vorden’.
Eensgezind dus, bij het voetbal kijken
op TV ligt dat duidelijk anders, want
de één is voor PSV, de ander voor
Feyenoord en de derde voor Ajax. Als
ouders probeer je dan wel om
neutraal te blijven’, zo zegt Carmen
lachend. Op dat moment ‘stormen’ de
voetballers de kamer binnen om te
vertellen dat opa Dick voor FC Twente
is. ‘Een keuze van niks’, roept het drie-
tal in koor!!
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

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

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 
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Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.
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Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.
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Bazaar Welfare Rode Kruis
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PCOB lezing over de
Achterhoek

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

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Oranje/Bevrijdingskrant 2008
In week 17 verschijnt in de Gemeente Bronckhorst de Oranje/Bevrijdings-

krant 2008 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 9 april binnen te zijn.

De Redaktie van Weekblad Contact.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Kilo Shoarmavlees        

€ 3.99
Verse Sperziebonen

500 gram

€ 0.99 
Gratis Mystery Knikker
van het huis Anubis bij

Plus Kipburgers
8 stuks

€ 5.49
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

�Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt
en Boekenbeurs. U kunt de-
ze doorgeven op de volgen-
de telnrs. 551486 en 06-
51380097

Dagmenu’s
2 t/m 8 april 2008 

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

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

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

Woensdag 2 april
Lente-uiensoep / Kipfilet met champignonsaus, aard-
appelkroketten en groente.

Donderdag 3 april
Oostenrijkse speklap met aardappelen en zuurkool /
Griesmeelpudding met slagroom.

Vrijdag 4 april
Erwtensoep / Sissi’s kaiserschmarn met vruchten-
compote en poedersuiker.

Zaterdag 5 april
Kipsaté met pindasaus met aardappelen en rauwkost-
salade / IJs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 7 april Gesloten.

Dinsdag 8 april
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 april 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 april 10.00 uur ds.H.K. Wolters, Barneveld.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 april 10.00 uur Marianne Bernard, Oecumenische
dienst de Garve.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 6 april 10.00 uur Eucharistieviering mmv koor Vi-
venti uit Tilligte.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 5 april 17.00 uur Woord- en communieviering
volkszang. Zondag 6 april 10.00 uur Oecumenischeviering.

Tandarts
5/6 april P. Scheepmaker, Ruurlo tel 0573 – 45 25 13.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen 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 huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer 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 zieken-
huis 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: Bewa-
king (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.

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
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 03 39. 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 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

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

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30
uur. zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27
49 of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzor-
ging. 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; infovor-
den@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; don-
derdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag
10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. 

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
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 maan-
dag, 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 Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT,        32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�WWeggelopen onze lapjes-
poes in omgeving Linde. Ze
luistert naar de naam: Pinky.
Graag een telefoontje als u
haar gezien heeft naar 0575 -
556773.

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

�Voor bloemenkaarten van
FLORIS naar de WWereldwin-
kel.

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

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

�Te huur zelfstandige woon-
ruimte voor 1 of 2 personen €
445,-- per maand, all inn.
0575-461733

�Runners Vorden Iedere
donderdag en zaterdag. Do.
Recreanten 18.30 uur. Do.
Gevorderden 19.45 uur. Za.
Vroege vogels 8.30 uur. Start
bij Sporthal in Vorden.
http://www.runners-vorden.nl
Tel. 0575-552827.

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

Geachte klanten Giesen Schoenmode

Hierbij wil ik via deze weg de mensen bedanken,
voor het vertrouwen dat zij in mij hadden, 
bij Giesen Schoenmode in Vorden. 
Na 5 jaar hier werkzaam te zijn geweest stop ik
per 1 april a.s. en ga ik mijn werk voortzetten 
bij Sensire. 

Petra Eijkelkamp (Bosma)
Het Leemgoor 14, 7251 VP Vorden

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

�Te HUUR in Vorden: ge-
meub. WOONBOERDERIJ,
max. 1 jr. Tel. 06-25358189.

�Het seizoen in de 16 ha tui-
nen van de Wiersse begint
op donderdag 10 april met
een rondleiding die bezoe-
kers op die dag (en op alle
donderdagen erna tot medio
september, m.u.v. 1 mei -
open dag) de kans bieden de
tuin in al haar jaargetijden te
bewonderen. Vertrek elke
donderdag om 10.30 uur
vanaf de poort, ingang via
N319 bij km 16,7: € 7 p.p.
(vooraf aanmelding niet no-
dig). Voor groepen (ook op
andere dagen) reserveren:
0573-451409. Website:
www.dewiersse.nl

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

�

�Orkest de Flamingo's voor
een gezellig, geslaagd feest.
06-29220857

�Te huur: 5 of 6 pers. Cha-
lets in Belgische Ardennen
(Durbuy) op park met overd.
zwembad Info: 0544-377378
/ 371819 of www.verhuurcha-
lets.nl zomervakantie nog vrij

�Kimmie Rhodes Trio Erve
Kots, Lievelde Vr. 4 april-
20.30 u € 15,00 - 0544
373701/ 0575 518990.

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

Lente in de bol!

Vlaai v/d week

Kwarkvlaai  
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,65

Weekendaanbiedingen

Speculaasstaaf € 2,50
gevuld met amandelspijs, 
even lekker nagenieten 

Hazelnootschuimtaart  
met slagroom

6 pers.  € 7,95

�Gevraagd: Hulp in de Huis-
houding voor 1 ochtend per
week. Brieven onder nr. 28
aan Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

�Te koop: g.o.h. Koel/Diep-
vriescombinatie en 2 rollui-
ken. Tel. 552986.

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



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

telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

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

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

’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 8 APRIL 2008

bij Hotel Bakker te Vorden, aanvang 20.30 uur.

AGENDA:
01. Opening 07. Bestuursmutaties  
02. Notulen vorige vergadering 08. Overleg met commissieleden
03. Ingekomen stukken/mededelingen betreffende het programma 
04. Verslag Penningmeester 30 april 2008
05. Verslag Kascommissie 09. Rondvraag
06. Jaarverslag Secretaris 10. Sluiting

Uw aanwezigheid, en in het bijzonder 
die van de meewerkende vrijwilligers en verenigingen
op 30 april, stellen wij daarom zeer op prijs.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 16 70 of 46 37 43.

Alleen op afspraak.

Yesterday is history
tomorrow is a mystery

today is a gift

Mies
Chantal Dieneke

Mies is geboren op 22 maart 2008, 
om 00.05 uur.

Ze weegt 3300 gram en is 50 cm lang.

Remco Gertsen, Chantal Hofman
Stijn en Guusje

Ruurloseweg 7, 7251 LA  Vorden
tel. 0575 555322

Voorlopig 
verhuisbericht: 
mevr. Keune-Oonk
van: Twenteborch, 
ziekenhuis Almelo 

naar:

Sutfene,
Revalidatiecentrum,
Vordenseweg 12,
Mark 7 
7231 PA  Warnsveld Keurslagerkoopje

Biefstukken 3 stuks € 5.95

Vleeswarenkoopje

Gegrilde kipfilet
bij 150 g GRATIS 100 g grillworst

Special

Carpaccio Misto 100 gram € 2.15

Maaltijdidee

Cowboy vlees + 
broodjes + saus samen € 5.00

Tip van uw keurslager

Ribkarbonade 4 stuks € 4.98

Keurslagerkoopje

Kogelbiefstukken 3 stuks € 6.95

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Komt voor de bakker”

Voor het Keurslagerskoopje van deze week hoeft u de deur niet meer
uit. Nou ja, alleen nog om de biefstuk bij ons op te halen. Met de

gratis bereidingstips bereidt u zelf de perfecte biefstuk en wordt u de
onbetwiste biefstukbakker. Rare, medium of well-done, proef het zelf!

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

In liefde gedenken we

Onze Gerrit

* 20.06.63 † 01.04.96

Fam. Krajenbrink-Boland
Warnsveld

Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het
overlijden van

Bertha Hendrika Harmsen-Bats

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was ons een grote
troost en zal steeds een dankbare herinnering blij-
ven.

Uit aller naam,
D.J. Harmsen

Vorden, april 2008

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn
goedheid en levensblijheid mochten genieten,
delen wij u mede dat, na een kortstondig ziekbed,
van ons is heengegaan mijn lieve man en onze
lieve vader

Jan Hendrik Abbink

28 mei 1916 21 maart 2008

W. Abbink-Teunissen
Elsken in herinnering

Anneke en Antonio

’t Rikkelder 13
7261 BE  Ruurlo

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
donderdag 27 maart in de aula van crematorium
Slangenburg te Doetinchem.

“Er is meer……”

woensdag 9 april 2008

Aanvang 20.00 – Zaal open 19.00 uur

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl

Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde

Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708

Zie artikel elders in deze krant

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

Voor op het prikbord!!
De laatste kans om uw abonnement in de voorverkoop te

bestellen! Inschrijfformulieren vindt u op 

www.zwembad-indedennen.nl
Opgave voor abonnementen en zwemles kan nog tot 11 april!

Zwemseizoen 2008
Openstellingsperiode:
zondag 27 april t/m zondag 7 september
De zwemlessen starten Dinsdag 6 mei.

Openingstijden:
maandag 13.00 – 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 7.00 – 20.00 uur
zaterdag & zondag 12.00 – 17.00 uur

Koninginnendag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag geopend
als op zondag.
- Bij mooi weer flexibele openingstijden
- Bij eventueel slecht weer eerder gesloten
- Info telefoon (0575) 551203

Zwemvierdaagse:
maandag 16 juni t/m vrijdag 20 juni
Aanvangstijden: ma. 16 juni: 18.30 – 20.00 uur
di. 17 juni t/m vr. 20 juni:
’s ochtends 7.00 - 10.00 uur of 18.30 – 20.00 uur.
Kosten incl. entree: € 3,50 p.p.

Tarieven (zie voor voorverkoop tarieven de website):
Combinatie abonnement, 1e volwassene € 52,00 

2e volwassene € 32,00 
Kind 3 tot 18 jaar € 23,00 

Seizoenabonnement, Kind 3 tot 18 jaar € 35,00 
Volwassene € 52,00 
65+ € 46,00 

Zwemleskaart hele seizoen Diploma A € 140,00 
(incl. lessen, diploma, douchen) Diploma B / C € 75,00 

Speciale diploma’s € 52,00 
Entreekaart Kind 3 tot 18 jaar € 2,50 

Volwassene € 3,00 
Avondkaart na 18.00 u. € 2,30 
10-badenkaart Kind 3 tot 18 jaar € 22,00 

Volwassene € 27,00 
Golfbaan Kind 3 tot 18 jaar € 1,00 

Volwassene € 2,00 
Groepskaart p.p. min. 25 personen € 2,30 

WWW.ZWEMBAD-INDEDENNEN.NL

Aangepaste
Openingstijden
Laatste week:
Ma: 14.00-19.00
di-vr: 7.00-10.00

14.00-19.00

Marion PolmanMarion Polman
uitvaart begeleiding

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.

A l s  d e  d o o d  d e  s c h a k e l  v a n  h e t  l e v e n  o n d e r b r e e k t

Muzehof Centrum voor de Kunsten

Lessen en cursussen muziek, 
dans en theater

in gemeente Zutphen, 
Lochem en Bronckhorst

www. Muzehof.nl

Voor de vele blijken van medeleven in welke vorm
dan ook, die wij mochten ontvangen na het overlij-
den van onze lieve, zorgzame moeder en oma

Reintje Ruiterkamp-Dimmendaal

zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld., maart 2008

Te koop: verse haantjes
à € 3,00 per stuk.
Vacuum verpakt.
Tel. 0314-840506

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK
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Bezoek- en Oppasservice voor
dementerende, chronische en
eenzame ouderen (BOS)
De Stichting Welzijn Vorden is actief op het
terrein van concrete dienstverlening, persoon-
lijke ondersteuning, voorlichting, signaleren,
advisering en coördinatie.
De Bezoek- en Oppasservice is een van de
voorzieningen die gecoördineerd wordt en is
bedoeld voor dementerenden, chronisch zieke
en eenzame ouderen. Er zijn verschillende
vrijwilligers die gedurende een dagdeel de
zorg over nemen, waardoor de mantelzorger
(partner, kind of andere verzorger) even de
handen vrij heeft en tijd krijgt voor ontspan-
ning. 
Mantelzorgers hebben een zware taak, die zij
graag willen volhouden. Dit volhouden zal
beter lukken als de mogelijkheid bestaat zo nu
en dan even op adem te komen. De vrijwilli-
gers van de B.O.S. willen hierbij graag helpen.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opne-
men met Stichting Welzijn Vorden, tel.
553405. Er volgt dan een kennismakings-
gesprek met de vrijwillige coördinator om na
te gaan hoe in uw situatie de hulp het beste
kan worden ingezet.

Het Gilde Zutphen         
Dit is een stichting van gemotiveerde 50+
vrijwilligers, die hun kennis, kunde en levens-
ervaring ten dienste stellen aan een ieder die
daar gebruik van wil maken. Zij doen dit voor
kleine groepen deelnemers, geven adviezen op
vele terreinen en verzorgen lezingen over
diverse boeiende onderwerpen. Op deze
manier wordt de participatie van ouderen
bevorderd en is er een laagdrempelige toegan-
kelijkheid van kennis voor iedereen. Er zijn
diverse mogelijkheden om in kleine groepen

creatief bezig te zijn, muziek te maken, talen-
cursussen te volgen, zich bezig te houden met
kunst en diverse studies. De adviezen be-
strijken een breed terrein zoals onder andere
belastingen, fotografie, computer, etc. De
lezingen vinden meestal plaats in Zutphen op
loopafstand van het station en worden  aan-
gekondigd in de activiteitengids, de lokale
kranten en op de website van het Gilde. Bij
Welzijn Vorden liggen folders en de activitei-
tengidsjes van het Gilde. Die kunnen daar op-
gehaald worden. Zowel voor het aanbieden
van uw deskundigheid als voor deelname aan
de activiteiten kan u contact opnemen met de
heer H.J.J. Kok, tel. 0575 517494. Ook heeft het
Gilde een website: www. gilde-zutphen.nl,
waarop veel informatie is te vinden.  

Tips ter voorkoming van 
oplichting en diefstal
Leen of geef geen geld aan mensen die u niet
kent. Ook niet vanwege:

- een zielig verhaal 
- een pakketje voor de buren, dat moet worden

afgerekend
- een tuinman of schoorsteenveger die nog geen

werk gedaan heeft.
- een interview houden (b.v. vragen over de

tweede wereldoorlog) 
Laat geen onbekende mensen binnen zoals:
Mensen in een net pak en die doen voorkomen
iemand van de bank te zijn. Geef nooit uw pas
of pincode, maar ook niet het nummer van
uw bankrekening. Uw bank zal nooit persoon-
lijk bij u aan de deur komen, noch u telefo-
nisch benaderen. Als het nodig is krijgt u een
brief waaruit u duidelijk kunt afleiden dat die
van uw bank is en bij twijfel kunt u zelf bellen.
Ook niet iemand die "onwel"geworden is. Geef
buiten een glaasje water en bied aan een
dokter of de politie te bellen.

Collectanten kunnen altijd een legitimatie-
bewijs tonen en willen helemaal niet binnen-
komen. Wie daarop aandringt, is bij voorbaat
verdacht. Collectes worden altijd aangekon-
digd in "Contact".
Ook reparateurs die u niet zelf gebeld heeft en
die zich uitgeven voor monteur van bijv. tele-
foon of Nuon hoeft u niet binnen te laten.
U kunt voorstellen dat u de deur dicht doet en
eerst het bedrijf belt.
Laat u niet verleiden tot aankopen die u tele-
fonisch worden aangeboden. Pas ook op voor
de bekende zeer goedkope verkoopreisjes per
boot of bus. Het gaat er alleen maar om u van
alles aan te smeren waaraan u helemaal geen
behoefte heeft. Bovendien betaalt u meestal
teveel  voor de producten die worden aange-
boden en laat de kwaliteit te wensen over.
Personen die namens een energiebedrijf ko-
men en u een nieuw contract willen verkopen.
U kunt hier beter niet op in gaan, en de deur
sluiten of het telefoongesprek beeindigen.

Alzheimer Café Zutphen op 16 april
Hoe maak je dementie bespreekbaar? Het
belang van het bespreekbaar maken van
dementie voor iedereen. Iedere derde woens-
dag van de maand van 19.00 tot 21.30 uur
is het Alzheimer Café geopend. Locatie: "De
Born", Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel.
06-46540141.
U hoeft zich niet aan te melden en de toegang
is gratis. Bewoners uit Vorden en omgeving
zijn ook van harte welkom. Voor meer infor-
matie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen,
Lochem en Bronckhorst. Secretariaat; Burg.
Van Tuijll van Serooskerkenweg 29, 7261 CV
Ruurlo. carlabrands@planet.nl. Kijk ook op de
nieuwe website;  www.alzheimer-nederland.nl 
Voor vragen m.b.t. dementie bereikbaar
06 - 46540141

Themabuffet Sensire De Wehme
De laatste dinsdag van de maand wordt er een
buffet verzorgd aan de hand van een thema.
Gasten (buiten De Wehme) van de 'Open Tafel'
kunnen ook deelnemen. De kosten zijn €10,00
per persoon. Als u geen deelnemer van de
'Open tafel' bent, mag u ook aanschuiven. De
kosten zijn dan €14,50 per persoon. U bent van
harte welkom. Informatie en/of aanmelden
via De Wehme, tel. 0314 - 357450. 

Programma: 
mantelzorgsalon op 8 april 
Thema: Grenzen stellen aan de mantelzorger.
Cursusleider, Hannie ten Hoopen geeft uitleg
over grenzen stellen aan de mantelzorger. De
middag is georganiseerd door de VIT Oost-Gel-
derland, initiatiefnemer van de mantelzorg-
salon en bestemd voor alle mantelzorgers in
de gemeente Bronckhorst. Ontvangst vanaf
13.30 uur in Partycentrum Langeler, Spalstraat
5 in Hengelo.

Rijbewijskeuring 70+ 
via Ouderenbonden in Vorden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een
nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten
keuren. Belangstellenden voor de keuring
kunnen, voor de aanmelding en/of informatie,
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar
0575 - 552003. De prijs voor deze medische
keuring bedraagt € 25,- De rijbewijskeuring is
op zaterdag 19 april in het woon- en zorg
centrum, ‘de Wehne’, Nieuwstad 32 in Vorden.

Het kantoor van Welzijn en WegWijZer is
gesloten op woensdag 30 april, op donderdag
1 mei (Hemelvaart) en maandag 5 mei.

‘Toen ik 25 jaar geleden aan mijn moe-
der vertelde dat er een buurtvereni-
ging zou worden opgericht was zij ver-
re van enthousiast. Weet je wat ze zei?
‘Wel, sprak mijn moeder, wil je hier
heisa in de buurt? Hoe meer je met el-
kaar omgaat, hoe meer trammelant’!
Wij zelf waren van mening dat door
het oprichten van een buurtvereni-
ging de saamhorigheid juist weer in
ere zou worden hersteld en dat is in de
loop der jaren ook wel gebleken. Na-
tuurlijk heeft een buurtvereniging te-
genwoordig een andere functie dan
pakweg 25 jaar geleden. Toen hielp je
elkaar als buurt bij het ‘afkalveren’, bij
het dorsen e.d. Als de lucht zwart
werd en het hooi op het land dreigde
nat te worden, dan pakte je de fiets en
ging je de buurman helpen, allemaal
de gewoonste zaak van de wereld’, zo
zegt Jaap, die 15 jaar de voorzittersha-
mer in de Veldwijk heeft gehanteerd. 

Hennie Harmsen, de huidige voorzit-
ter, bladert intussen de notulenboe-
ken door en constateert dat De Veld-
wijk nog steeds springlevend is. Zegt
ze: ‘ Er zijn in onze buurt 160 gezin-
nen lid, dat wil zeggen in totaal 431 le-
den. Wij houden als bestuur onder-
ling contact wie er in de buurt ver-
huist, wie zich hier nieuw heeftgeves-
tigd. Nieuwe bewoners stellen wij op

de hoogte dat wij hier een buurtver-
eniging hebben. Ons doel is om spor-
tieve, culturele en andere ontspan-
ningsactiviteiten te ontwikkelen en te-
vens om de leefbaarheid te bevorde-
ren. Onze activiteiten spelen zich veel-
al af bij Camping De Goldberg. In de
loop der jaren hebben we altijd een be-
roep op Bertus en Tiny Pellenberg kun-
nen doen en dat wordt door ons zeer
op prijs gesteld’, aldus Hennie Harm-
sen.

Zo organiseert het bestuur voor de da-
mes van de vereniging zowel rond de
Kerst en de Pasen bepaalde avonden of
middagen om samen gezellig bezig te
zijn met bloemschikken en het maken
van ‘bakjes’. Verder worden er wande-
lingen en fietstochten georganiseerd.
In de wintermaanden is er een kaart-
competitie ( jokeren en klaverjassen ).
Kleiduiven schieten en als buurtver-
eniging volleyballen in de sporthal,
ook deze activiteiten prijken op de
agenda. Verder het jaarlijkse traditio-
nele buurtfeest, vooraf gegaan door
een toneelavond, kortom de buurt is
zeer actief ! Het zilveren jubileum
wordt gevierd op 18 en 19 april aan-
staande. Vrijdagavond 18 april staat er
bij De Goldberg een playbackwedstrijd
op het programma. Zaterdag 19 april
worden de volksspelen gehouden, vo-

gelschieten, dogcar rijden, doeltrap-
pen en niet te vergeten de stoelen-
dans. Jaap Korenblek: ‘ Dat laatste
waarschijnlijk niet meer op stoelen,
want in de loop der jaren zijn er heel
wat stoelen gesneuveld. Plotsklaps
met twee man tegelijk in een stoel
ploffen, ja dan weet je het wel’.

In verband met het zilveren jubileum,
staat dit jaar voor het eerst ook het kei-
zer- schieten programma. Hieraan ne-
men de personen deel die de afgelo-
pen jaren ooit al eens schutterskoning
in de Veldwijk zijn geweest. Geert Be-
rendsen, Annie Bosch en wijlen Jan

Decanije waren in het verleden twee
keer schutterskoning. Jaap Korenblek
ook ooit schutterskoning in het buurt-
schap laat er geen twijfel over bestaan
wie de eerste keizer van de Veldwijk
wordt. ‘Dat word ik’, zo zegt hij zonder
blikken of blozen ! Voor de kinderen is
er deze zaterdag ook van alles te doen:
een spellencircuit, schminken, pony
rijden, een ballonnenwedstrijd en een
luchtkussen ontbreekt evenmin.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst,
zeer wel van toepassing op de buurt-
vereniging De Veldwijk. Hennie Harm-
sen: ‘We hebben op zo’n kindermid-

dag 30 tot 40 kinderen. Wat leuk is, de
kinderen uit de beginjaren van onze
vereniging, komen nu ook weer graag
als ouders met hun kinderen naar de
activiteiten van onze buurtvereniging.
Zaterdagavond 5 april komt de toneel-
vereniging die De Veldwijk ook rijk is,
in actie. Dan wordt in het dorpscen-
trum onder regie van Gerard Smeenk
de klucht ‘Het is maar tijdelijk’opge-
voerd. Het bestuur ziet er momenteel
als volgt uit: Hennie Harmsen voorzit-
ter, Miranda Jansen secretaris, Gerrit
Schotsman penningmeester, Willy
Velhorst, Ton Groot, Arjan Middeldorp
en Walter den Hoed.

Zilveren buurtvereniging 'De Veldwijk' bruist van activiteiten
Vraag je een willekeurige Vordenaar waar de buurtschappen Wilden-
borch, Delden, Linde, Kranenburg of het Medler zijn gesitueerd dan weten
de meeste wel in welke richting men moet zoeken. Heb je het over ‘De
Veldwijk’ dan wordt het al een stuk moeilijker. ‘Dat ligt daar ergens ach-
ter het spoor’, zo wordt er dan vaak gezegd. Jaap Korenblek, destijds sa-
men met Johan Norde en Wim Huetink de oprichters van de buurtvereni-
ging ‘De Veldwijk’ is geboren en getogen in het buurtschap en weet uit
zijn hoofd precies aan te geven welke straten, zandweggetjes en dergelijk
tot deze leefgemeenschap behoren. Jaap ( in grote lijnen ): ‘De buurt be-
gint aan de Almenseweg bij de woning van Dick Buunk, vervolgens rich-
ting ’t Olde Lettink, linksaf Wilmerinkweg tot aan de Zutphenseweg, plan
Joostink, Zutphenseweg tot aan het Veerendaal, rechtsaf Rietgerweg’. Jaap
blijft de ‘grens’ verder moeiteloos aangeven en eindigt met de woorden
‘ook het Industrieterrein hoort erbij’!

Staande van links naar rechts: Ton Groot, Walter den Hoed en Gerrit Schotsman. Zittend Hennie Harmsen en Arjan Middendorp. Op de
foto ontbreken: Miranda Jansen en Willy Velhorst.



Kamp Amersfoort was de plek waar
Martine Letterie het boek over haar va-
der met een dikke kus aan hem over-
handigde. Frank Letterie heeft in de
oorlogsjaren, zoals elders in dit blad is
te lezen, de taak van zijn vader in het
gezin overgenomen.

Afgelopen vrijdagmiddag waren 75
kinderen van de bijzondere Montesso-
rischool ’t Ronde uit Leusden in Kamp
Amersfoort aanwezig om Martine en
haar vader vragen te stellen. De afgelo-
pen week hadden de kinderen van de
groepen 7,8 en 9 al kennis genomen
van het boek. ‘Oorlog zonder vader’
had op Eva, Salina en Lotte toch wel
diepe indruk gemaakt. ‘Ik probeer

soms wel te denken hoe dat zou zijn in
de oorlog. Dat is toch moeilijk voor te
stellen. Echt wel zielig wanneer je va-
der wordt opgepakt’, zo zegt de 12 ja-
rige Lotte met een ernstig gezicht. 

Richard van den Engel, directeur van
de school: ’Kinderen willen er graag
alles over horen, maar realiseren zich
niet wat zich allemaal in de oorlog
heeft afgespeeld. Onze school staat
niet ver van Kamp Amersfoort. 
Wij hebben als school de plicht op ons
genomen om tijdens de jaarlijkse
Dodenherdenking hier in het Kamp
namens de gehele Leusdense scholen-
gemeenschap een krans te leggen’,
zo zegt van den Engel.

Intussen werden vader en dochter Let-
terie bestookt met vragen. Een vraag
van de 11 jarige Tom: ‘Vond u het niet
heftig om over uw eigen vader te
schrijven?’ Martine: ‘En of het heftig
was, nog onlangs heb ik op een school
in Den Haag uit het boek voorgelezen
en kreeg ik zelfs tranen in de ogen’.
‘Waarom bent u juist tot het schrijven
van dit boek gekomen’, zo vroeg We-
sley. Martine: ‘ In de eerste plaats om
te vertellen wat mijn vader in de oor-
logsjaren heeft meegemaakt, maar
ook om te vermelden dat de Duitsers
ook Nederlandse communisten heb-
ben vermoord. En dat weten de mees-
te Nederlanders niet’, zo legde ze uit.
Kamp Amersfoort, in augustus 1941
door de Duitsers in gebruik genomen
als tijdelijk verblijf voor gevangenen
(Polizeichliches Durchgangslager). In
totaal werden daar 35.000 personen
gevangen gehouden en gemarteld. 

Ruim 20.000 werden er vervolgens
naar de Duitse concentratiekampen
gestuurd. Onder hen Martinus Lette-
rie. Wat hij en zijn mede gevangenen
in het Kamp meemaakten tart elke be-
schrijving !! En dan op transport met
de trein naar de diverse kampen in
Duitsland, waar maar weinigen de
mazzel hadden dat ze het overleefden!

ZOON CHEF-KOK 
KAMP AMERSFOORT 
BIEDT EXCUSES AAN
Tijdens de presentatie van het
boek, een opmerkelijk voorval. Een
scholier vroeg aan Frank Letterie:
‘wat kreeg uw vader tijdens het ge-
vangenschap hier in Kamp Amers-
foort te eten’? ‘Een soort groene
soep’, zo sprak Frank. En dan plots-
klaps doodse stilte. Achter in de
zaal stond iemand op. Het bleek de
zoon te zijn van de chef-kok die in
de oorlogsjaren in Kamp Amers-
foort in de keuken de scepter zwaai-
de. ‘Mijn vader was een goede kok,
maar kreeg van de Duitsers precies
de opdracht wat hij de gevangenen
mocht serveren. Dat was inderdaad
groene soep, voedsel waarvan alle
gevangenen ondervoed raakten,
met alle gevolgen van dien. Daar-
voor wil ik hier aan iedereen na-
mens mijn vader de oprechte excu-
ses maken’, zo sprak de zoon ruim
65 jaar later met omfloerste stem!!

Op een vrijdagmiddag in Kamp Amersfoort

Een boek en een dikke kus van dochter
Martine voor vader Frank Letterie!

Wanneer je het Kamp Amersfoort binnen wandelt en je leest wat er alle-
maal op de informatieborden staat dan trekken de ‘gruwels’ je over de
rug wanneer je probeert een beeld te vormen wat zich daar allemaal in de
oorlogsjaren heeft afgespeeld ! In 1947 werd het voormalig Kamp Amers-
foort door de Nationale Commissie aangewezen als locatie voor een Nati-
onaal Monument. Op het eind van de aanwezige schietbaan werd in 1950
een voorlopig houten kruis geplaatst. Op 14 mei 1953 onthulde de toen-
malige minister- president dr. W. Drees het beeld ‘Gevangene voor het
vuurpeloton’ gemaakt door beeldhouwer en oud- gevangene F. Sieger en
geschonken door oud- gevangenen. In de volksmond wordt het beeld ‘De
Stenen Man’ genoemd. Daar in dat Kamp Amersfoort werd Martinus Let-
terie, de vader van Frank Letterie en de opa van Martine Letterie op 25 ju-
ni 1941 op transport gesteld naar ‘Neuengamme’ bij Hamburg, waar hij op
25 januari 1942 overleed. ‘Overleden aan typhus’, zo luidde de officiële ver-
klaring van de Duitsers!

Boek en kus voor vader Frank.

Kinderen stellen vragen aan Martine en Frank.

Martine Letterie: ‘ De Russen en Duit-
sers hadden een niet- aanvalsverdrag
gesloten, dat op gegeven moment
door de Duitsers werd verbroken.
Daardoor werden de Russen ineens
ook vijanden van de Duitsers. De Si-
cherheitsdienst besloot toen gelijk om
de communisten in Nederland, waar-
van mijn opa er één was, allemaal op
te pakken. Mijn opa werd naar Kamp
Schoorl gebracht en weer later naar
Kamp Amersfoort. Vervolgens werden
de opgepakte communisten op trans-
port gesteld naar ‘Neuengamme’ bij
Hamburg, waar mijn opa op 25 janua-
ri 1942 overleed. Mijn oma wist in eer-
ste instantie helemaal niet dat hij
naar Hamburg was gebracht. Dat
hoorde zij pas later, toen hij daar al
was overleden. In Kamp Schoorl
mocht hij iedere week een brief naar
huis sturen. In Kamp Amersfoort
mocht dat iedere maand en vervol-
gens mocht er helemaal niet meer ge-
schreven worden. 

En daar zat zij dan plotseling, een
moeder met drie kinderen. Mijn vader
Frank was negen jaar en de oudste. Hij
voelde zich in het vaderloze gezin ver-
antwoordelijk voor moeder, broertje
en zusje. ‘Frank, zo zei vader Martinus
voor de oorlog, tijdens een fietstocht
tegen zijn zoon, ‘als er ooit iets met
mij gebeurt, dan moet jij voor mama
en de kleintjes zorgen. Beloof je dat ?
Frank schrok van de ernst in zijn stem.
‘Ik beloof het’, antwoordde hij , niet
vermoedende dat hij ooit deze taak op
zich zou moeten nemen ! In het boek
‘Oorlog zonder vader’ vertelt Martine
Letterie hoe haar vader deze taak ver-
vulde. Zij vertelt onder meer hoe de
jonge Frank twee ‘hongertochten’
fietste om eten voor het gezin te ha-
len.

Een barre tocht
samen met een
vriendje op de fiets
naar Zwolle, waar
het tweetal op de
brug bij Zwolle
nog werd bescho-
ten, maar onge-
deerd verder kon.
De jonge Frank
was niet bang en
zag de fietstocht
ook als een avon-
tuur. Martine be-
schrijft ook de

fietstocht die haar vader in de extre-
me hongerwinter 1944/ 45 maakte. Sa-
men met twee buurvrouwen op de
fiets van Hilversum naar het Drentse
Koekange. De fietstassen waren uit ta-
pijt genaaid. Met tassen vol met ei-
eren, meel, kaas, noem maar op, ge-
lukte het hen om weer heelhuids in
Hilversum terug te keren. Het boek
‘Oorlog zonder vader’ eindigt met het
verhaal hoe haar vader Frank in maart
1945 naar Friesland werd gestuurd om
daar bij een oom en tante ‘aan te ster-
ken’. Hij was namelijk ondervoed ge-
raakt!

Martine: ‘ Ik heb de afgelopen tijd on-
geveer zes interviews met mijn vader
gehad. Hij vertellen en ik op de laptop
‘noteren’. We zijn op de plekken ge-
weest die in het boek zijn beschreven.
Ook emoties bij mijn vader toen hij
weer in zijn herinneringen terug ging.
Zelf kreeg ik ook een goed beeld hoe
hij als kind was, hoe hij zich toen voel-
de. Ik wilde het boek al zo lang schrij-
ven en toen het klaar was, was ik heel
erg opgelucht. Ik had vooraf niet ge-
dacht, dat het zo moeilijk was. 

Mijn vader en ik hadden de afspraak
gemaakt, dat hij het boek niet eerder
zou lezen, alvorens het geheel af was’,
zo zegt Martine. Inmiddels is de Vorde-
nes schrijfster al weer bezig met de
voorbereiding van een volgende op-
dracht. Samen met nog vijf schrijvers
wordt een serie van zes boeken ge-
maakt over het bombardement op
Rotterdam, kort na het begin van de
Tweede Wereldoorlog. Martine neemt
één boek voor haar rekening. De serie
komt medio 2009 uit en is speciaal ge-
schreven voor de leerlingen van de
groepen 7 en 8 van de basisscholen.

'Oolog zonder vader'

Martine Letterie schreef
boek over haar vader Frank!

Toen Martine Letterie circa twaalf jaar geleden haar eerste kinderboek
schreef bekroop haar toen al de gedachte om ooit een boek over haar va-
der Frank Letterie te schrijven. ‘Ik ben natuurlijk opgegroeid met de ver-
halen uit het verleden. Mijn vader woonde met zijn ouders in Hilversum.
Ik logeerde in mijn jeugd regelmatig bij mijn oma die dan vaak vertelde
over mijn grootvader Martinus Letterie, naar wie ik ben vernoemd. Wat
met hem is gebeurd heeft wel het leven van mijn vader bepaald’, zo zegt
Martine Letterie. Toen de hoofdrolspeler in het boek ‘Oorlog zonder va-
der’ ( Frank Letterie dus ) 9 jaar oud was werd zijn vader Martinus opge-
haald door de Nederlandse politie. Dit gebeurde in opdracht van de Duit-
se Sicherheitsdienst. Hij was één van de 400 communisten die op 25 juni
1941 werden opgepakt door de Aktion CP.

Martine signeert haar boek

Kinderen luisteren ademloos naar de verhalen over de oorlog



Dit zijn de winnaars geworden van de ballonvaartaktie bij Keurslager Vlogman.

Winnaars ballonvaartaktie
Keurslager Vlogman

Links op de foto mevr. Fransen en rechts is mevr. Verschoor.

Het thema dit jaar was: "Boom zoekt
kind". Stichting Nationale Boomfeest-
dag heeft als doelstelling kinderen ken-
nis en respect voor bomen in hun di-
recte leefomgeving bij te brengen, door
ze te leren dat bomen een belangrijk
element vormen in de natuur. Er is ge-
kozen voor het laten planten van een
eigen boom, omdat bomen zeer tot de
verbeelding van kinderen spreken. Het
planten van een eigen boom maakt dit
gegeven nog unieker. Dit jaar was er ge-
kozen voor een locatie aan de Witte-
brinkweg in Velswijk. Ook de scholen
uit Vorden waren vertegenwoordigd.

Boomplantdag

Afgelopen woensdag 19 maart
werd de nationale Boomfeestdag
gevierd door de scholen uit de ge-
meente Bronckhorst.

Kinderen uit groep 8 van de Dorpsschool
aan het werk

Ook vestiging Vorden deed aan deze
actie mee. 
Er hadden zich 6 80 plussers aange-
meld, 2 dames en 4 heren. Onder het
genot van een kopje koffie of thee
werd er gepraat over het lezen van
boeken. Verschillende boeken passeer-

den de revue. Er werd pittig gediscus-
sieerd over b.v. het boek van Kluun.
Ook werd er informatie gegeven over
grootletterboeken, luisterboeken en
de mogelijkheden van de dienst: "boek
aan huis" Het werd een geanimeerde
middag die voor herhaling vatbaar is.

Boekenweeek

Omdat het thema ven de boekenweek : van oude Menschen was, heeft bi-
bliotheek West Achterhoek alle leden van 80 jaar en ouder op donderdag-
middag 20 maart uitgenodigd voor een koffie-uurtje.

De wedstrijd was in Laag Soeren. Ze
won met een fantastische score van
206 punten de 1e prijs!

Het leuke hieraan is dat Imke pas ne-
gen jaar is en in de D pony klasse dus
nog erg jong.

Ponyclub 
De Graafschap
Imke Woerts is voor de 1e keer met
de D Pony Tamara in de B dressuur
gestart.

Tijdens de Nationale Sportweek 2008
kan iedereen zijn goede voornemens
waarmaken. Juist deze week is dé mo-
gelijkheid om te ervaren hoe leuk
sporten is, naast dat het natuurlijk
heel gezond is. Het wordt nóg leuker
als je dat samen doet. Dat vinden ook
de ouders en leerkrachten van basis-
school De Vordering. Daarom komen
zij met de leerlingen die dag te voet of
op de fiets naar school. De auto blijft
thuis. Voor iedereen een actief begin
van de dag; een opwarmertje voor de
warming-up op het schoolplein. 

Net als in elke sport hoort een goede
warming-up er nu eenmaal bij. Wan-
neer de schoolbel gaat, is het dan ook
tijd voor actie onder begeleiding van
Esther Hoogterp van sportschool Stra-

da. Dertig minuten lang lekker swin-
gen op muziek zal menigeen al de no-
dige zweetdruppels bezorgen. Daarna
is het tijd voor het echte werk. Dat eer-
ste beetje zweet is slechts het begin… 

De spieren blijven warm door het fiet-
sen of lopen naar Sportschool Strada,
die op die dag de deuren opent voor
de kinderen en hun 'aanhang'. Groep
1 - 2 gaat nog verder swingen, zij krij-
gen in de gymzaal dansles op muziek
van Esther. Groep 3,4 en 5 krijgt judo-
les van judoka Jan. Kunnen de kinde-
ren hém in de houtgreep leggen aan
het eind van de les? De leerlingen van
groep 6,7 en 8 vergroten hun spier-
massa op de fitnesstoestellen.

Hebben leerkrachten eigenlijk wel
méér kracht dan hun leerlingen? En
zijn moeders wel of niet eerder moe
dan hun kinderen? Na deze dag weten
we het antwoord. Als cooling-down lo-
pen of fietsen de leerlingen terug naar
school. Waarschijnlijk ook moe, maar
toch met hernieuwde energie om de
volgende dag weer te werken aan her-
sengymnastiek.

Nationale Sportweek 2008
Basisschool De Vordering komt in beweging!

Alle kinderen van basisschool De
Vordering komen op donderdag 3
april fysiek in actie, samen met
hun ouders en leerkrachten. Taal
en rekenen komt een andere keer
wel weer. Het is de Dag van 30 mi-
nuten bewegen, dus hup: in sport-
kleding naar school!

Martijn Dimmendaal namens het
CCK: ‘Daar is bij ons geen moment
sprake van geweest. Wij hebben rond-
om de brandstapel op de modderplek-
ken zand aangebracht of de modder
gewoon weggeschept. De plekken
waar dat niet kon, hebben we vervol-

gens afgezet. De brandweer hoefde
ook niet op te draven, een uur voor het
ontsteken een telefoontje naar de
meldkamer van de brandweer was vol-
doende’, zo sprak Martijn. Het paas-
vuur werd ontstoken door Jeroen van
de Burg, de vuurkoning van 2007. 

Omdat een vuurkoning een uiterst be-
langrijk persoon is, werd Jeroen geze-
ten in een ‘olde stortekarre’ met Wim
Lenselink op de bok en de kar voortge-
trokken door een ‘Belg’ , vanaf het
pannenkoekenrestaurant Papa Beer
aan de provinciale weg Vorden- Ruur-
lo, naar het paasvuur- terrein ver-
voerd. Het dweilorkest De Schadden-
stekkers vergezelde hem tijdens de tri-
omfantelijke tocht door de Eikenlaan !
Net als andere jaren was het vuurgooi-
en weer een echt spektakelstuk. Zo’n
20 tot 25 jongelui probeerden een
brandende borstel in een teerton te
gooien. Deze teerton was bevestigd
aan een bij de brandstapel staande

staak, de zogenaamde Paasstaak. De
teerton was vroeger de spil van elk
Achterhoeks paasfeest. Er waren al
drie rondes gegooid, alvorens Rob
Holtslag erin slaagde om met een wel-
gemikte worp de vlam uit de teerton
te laten slaan. De titel ‘vuurkoning
2008 0 werd nadien uitbundig in de
verwarmde feesttent gevierd, waar
‘Trainband’ die avond, althans in fi-
guurlijke zin, de ‘pannen van het dak
‘ speelde. Een gezellige happening in
een volle feesttent. Voor de vrijwilli-
gers van het CCK was er op Tweede
Paasdag nog een geheel ander feest.
Toen moesten de restanten van het
paasvuur weer opgeruimd worden!

Rob Holtslag vuurkoning van de Kranenburg
Rob Holtslag mag zich het komende jaar de ‘Vuurkoning van de Kranen-
burg’ noemen. Hij behaalde deze ere- titel op Eerste Paasdag tijdens het
traditionele paasvuur aan de Eikenlaan in het buurtschap Kranenburg.
Het CCK (Cultureel Collectief Kranenburg ) die het paasvuur en alles wat
daarbij hoort organiseert, is de afgelopen maanden druk in de weer ge-
weest om voldoende snoeihout voor het paasvuur bijeen te krijgen. De af-
gelopen week werd in een aantal plaatsen in de regio besloten om, gezien
de regenachtige weersomstandigheden, het ontsteken van het paasvuur
af te gelasten.



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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

Buurtvereniging "De Veldwijk" 
presenteert:

't is maar tijdelijk
Het blijspel is in 3 bedrijven

Geschreven door: J. Hemmink-Kamp

Het toneelstuk wordt gespeeld in
het Dorpscentrum

Datum: 5 april 2008
Tijd: 19.30 uur 

de zaal gaat open om 19.00 uur
Kosten: € 5,00 p.p. 

kinderen tot de basisschool gratis

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Rondweg 2, 7251 RV Vorden
Tel. 0575 55 22 22 SHELL TANKSTATION

Ruim je thuis je eigen slaapkamer op?

Dek je zonder te vragen de tafel?

Kun je goed met geld omgaan?

Hou je van zingen?

Ben je 18 jaar of ouder?

Zoek je ‘n baantje voor in het weekend 

en in de vakanties?

Ben je geen doetje?

Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij zoeken een

shopmedewerker(ster)
Sollicitatie t.a.v. Evelien Snijders.

evelien@groot-jebbink.nl

VACATURE INTERCEDENT

ROVIDAM DENTAL is sinds méér dan 10 jaar een

Uitzend- en Bemiddelingsbureau

dat is gespecialiseerd in de tandheelkundige branche.

Vanuit ons kantoor in Warnsveld bedienen wij heel

Nederland.

Wegens snelle groei van ons bedrijf zijn

wij per direct op zoek naar een nieuwe

medewerker, het liefst fulltime. Ervaring

als intercedent is niet noodzakelijk

tel 0575 570060                 email robert@rovidam.nl

Dental • bemiddelings- en uitzendbureau

VIKORN 
VOLVEZEL

MULTIVITAMINEBROOD

rijk aan vezels 
en extra donker

Deze week € 1.95

ELKE WEEK

5 BRODEN
VANAF

€ 8.75

Denk aan 
onze scheurkaart, 

vraag ernaar 
in de winkel

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 5 april.

ACHTERHOEKSE
APPELVLAAI

KLEIN € 7.95

GROOT € 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Verkoop bij inschrijving 
vrijstaand woonhuis Hengelo (Gld.)
De protestantse gemeente te Hengelo (Gld.) biedt per 1 mei
2008 openbaar bij inschrijving te koop aan:
een vrijstaand woonhuis met ondergrond, erf, tuin en aanho-
righeden, staande en gelegen aan de Beatrixlaan 14 te
Hengelo, kadastraal bekend gemeente Hengelo (Gld.), sectie
K, nummer 3455, groot 16 are 7 ca. 
De gunning wordt voorbehouden aan het college van ker-
krentmeesters.
Bezichtiging van het object is mogelijk op 17 april a.s. tussen
14.00 uur en 16.00 uur.

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het
Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR
Amersfoort, telefoon 033-4671010, fax 033-4656786 of per
e-mail: r.radstake@kkgkka.nl.
_________________________________________________
Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskan-
toor ten dienste van de Nederlandse hervormde kerk

Loodgieterswerk

Interieurverzorg(st)ers m/v

Bij verschillende opdrachtgevers zijn wij op zoek naar
personeel. Onze voorkeur gaat uit naar personeel in
het bezit van een rijbewijs en beschikking over een
auto.

Vorden: maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur
Lochem: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur
Laren: maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 9.00 uur

Geinteresseerd?
Neem dan snel contact met ons op.
Bij voorkeur via e-mail: info@unicoschoonmaak.nl



Bernd Dullaert: "Aangepaste baan-
lengtes en speciale lesmaterialen ma-
ken het voor kinderen mogelijk het
tennisspel te leren op een manier die
past bij hun fysiek, emotionele ont-
wikkeling en technische en tactische
vaardigheden. Hoe? Door klein te be-
ginnen. Van basisvaardigheden naar
slagvaardigheid en techniek tot com-
petitietennis. In drie stappen bereiden
kinderen zich voor op het echte ten-
nisspel: op een hele baan met echte
tennisballen".

DOE OOK MEE!
Tennis een moeilijke sport om te leren?
Nu niet meer! Op 7 april a.s. start VTP
een Tenniskids programma van 20 we-
ken voor kinderen van 7 jaar en jonger
(groep 2 en 3 van de basisschool), met
maximaal 8 kids per groep. Elke maan-
dag en dinsdag na schooltijd geduren-
de de zomerperiode verzorgt VTP-tenni-
strainer Bernd Dullaert leuke, actieve
en leerzame trainingen.De kids zijn
dan een jaar (t/m dec. 2008) lid van VTP.
Meedoen? Het enige waar u voor hoeft

te zorgen, zijn sportschoenen. Het ma-
teriaal (rackets, ballen e.d.) is aanwezig.
Uw zoon of dochter opgeven voor dit
fantastische project, dat kan tot uiter-
lijk 4 april via: mariekevanloo@hot-
mail.com of door contact op te nemen
met Marieke van Loo tel. (0575) 55 15 47. 

TENNISKIDS, MÉÉR DAN 
TENNISLESSEN
Tenniskids is een initiatief van de Ko-
ninklijke Nederlandse Lawn Tennis
Bond (KNLTB) en is ontwikkeld door
sportwetenschappers. Het program-
ma geeft het beste moment aan voor
het ontwikkelen van sportvaardighe-
den en wordt in verschillende sporten
gebruikt. En het leert kinderen succes-
sen te beleven, contacten op te doen,
sportiviteit en plezier te beleven op
een tennisveld. Redenen genoeg om
uw kind in te schrijven voor Tennis-
kids bij VTP !

Meer informatie over Tenniskids is te
vinden op de website www.tennis-
kids.nl

VTP introduceert Tenniskids

Geef kinderen een tennisracket en een bal en de interesse voor tennis is
gewekt. Die interesse vasthouden zodat jonge kinderen het leuk vinden
om te leren tennissen en te blijven tennissen, dat was minder eenvoudig.
Was, want nu introduceert VTP onder leiding van tennistrainer Bernd
Dullaert het project Tenniskids! Met Tenniskids biedt VTP kinderen leuke
en leerzame activiteiten, waardoor ze eerder het tennisspel kunnen spe-
len dan nu vaak het geval is.

Foto Bernd Dullaert

De presentatie van het boek ‘Oorlog
zonder vader’, is voor beeldend kun-
stenaar Frank Letterie een leuk inter-
mezzo. Even het leven van alledag
naar de achtergrond. Want dat leven
van Frank Letterie speelt zich af in zijn
atelier in het buurtschap Delden. Daar
is hij dagelijks bezig met het maken
van een standbeeld van oud- premier
Abraham Kuyper. Frank daarover: ‘Ik
ben bijna 77 en dat ik deze opdracht
heb gekregen, geeft een trots gevoel.
Een leuke uitdaging op mijn ‘oude
dag’, zo zegt hij lachend. De Stichting
Monument Abraham Kuyper en de
Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds
willen dat er in Maassluis, de geboor-
teplaats van Kuyper, een standbeeld
van deze politicus wordt geplaatst. In
eerste instantie zou de Hongaarse
kunstenaar Balog Kalman uit de Hon-
gaarse zusterstad Hatvan, het beeld
maken.

Frank Letterie: ‘Om de één of andere
redenen, welke weet ik niet, werd af-
gezien van deze Hongaarse collega.
Toen hebben de Stichtingen in Neder-

land advies ingewonnen en kwamen
zij bij Jet Schepp uit Amstelveen en
mij terecht. We hebben beiden een
ontwerp- beeldje gemaakt. Uiteinde-
lijk kreeg ik vorig jaar november de
opdracht, waar ik natuurlijk zeer blij
mee was. Ik ben er gelijk aan begon-
nen. Ik had mij toen al wel ‘een beeld’
van deze beroemde politicus gevormd.
Ik heb zijn biografie gelezen en wist ik
wie hij was en hoe hij leefde en werk-
te. (Kuyper was stichter van de Anti-
Revolutionaire Partij (ARP) die later
met de katholieke KVP en de hervorm-
de CHU verder ging als CDA. Hij was
ook de oprichter van de Vrije Universi-
teit in Amsterdam). Abraham Kuyper
was een bevlogen redenaar, hij had
iets theatraals over zich. Dat zie je
straks ook in het beeld terug.

Wanneer je als kunstenaar een op-
dracht krijgt houdt het je natuurlijk
elke dag bezig. Soms ook wel in de
vrije tijd, wanneer je niet aan het
beeld werkt. Zo zat ik een keer bij een
concert. Plotseling viel mijn oog op de
jas van de dirigent, een jas met een

split. Ik dacht, een jas met een split,
dat hoort ook bij Abraham Kuyper! In
het beeld, dat op 29 oktober in Maas-
sluis wordt onthuld, zie je de jas met
split terug’, zo zegt Frank Letterie. Het
wordt de komende maanden voor de
Vordense kunstenaar nog hard wer-
ken. Wel moet hij bij het vervolg van
zijn arbeid nog even tot 21 april wach-
ten. Dan komt de ‘commissie van op-
dracht’ naar Vorden om te kijken of
het beeld (thans nog in klei) de toets
der kritiek kan doorstaan! 

Frank: ‘Daarna wordt het in het gips
gezet waarna (na het drogen) het
beeld in augustus bij de gieterij moet
zijn. Een krappe tijd dat wel, maar ge-
zien de ervaring die ik in de loop der
jaren met het vervaardigen van beel-
den heb opgebouwd, moet het lukken.
Wie het beeld straks zal onthullen
weet ik niet, het zal waarschijnlijk wel
iemand uit de politiek zijn’, zo zegt
hij. Momenteel draait alles in het
werkzame leven van Frank Letterie
om het Kuyper- beeld. Wanneer dat
beeld straks in al zijn glorie in Maas-
sluis zal prijken, voor Frank Letterie
weer volop gelegenheid zich op nieu-
we opdrachten te storten. Onderwijl
gaat het maken van met name ere-
penningen, gewoon rustig door. Zegt
hij: ‘ Ik ben gelukkig nog erg fit, dat
zal wel in de genen zitten. Toch moet
je in dit vak dagelijks niet langer dan
vier of hooguit vijf uur aan een beeld
werken. Dan moet je er mee stoppen
‘inpakken en wegwezen’, om er de an-
dere dag weer fris mee verder te gaan’,
aldus Frank Letterie.

Frank Letterie trots op boek maar ook trots op opdracht

Vordenaar maakt standbeeld van
oud premier Abraham Kuyper

‘Ik vind het leuk dat Martine mijn jeugdherinneringen op schrift heeft
gesteld, hoewel ik er wel een dubbel gevoel bij heb. Hetgeen in de oorlogs-
jaren is gebeurd, is een deel van mijn leven. Ik heb het wel altijd meege-
dragen. Wat ik toen voor ons gezin heb gedaan, heb ik overigens niet als
iets bijzonders ervaren. Er zijn mensen die in de oorlog veel meer hebben
meegemaakt. Het verantwoordelijkheidsbesef, het elkaar helpen, heb ik
wel van thuis meegekregen. Ik stond er niet bij stil, het hoorde zo’, aldus
een relativerende Frank Letterie die de gesprekken met zijn dochter over
zijn jeugd wel als zeer prettig heeft ervaren. ‘Toen mijn vader overleed was
ik negen jaar. Te jong om lang bij zijn dood stil te staan. Achteraf gezien
weet ik niet of ik hem toen miste. Dat besef kwam pas later. Wat ik mij wel
kan herinneren is, dat het een goede vader was’, zo zegt Frank Letterie.

Vader en dochter in de bloemen.

In de poule fase werd het kaf van het
koren gescheiden en mochten de over-
gebleven deelnemers zich gaan opma-
ken voor de finale ronde’s. In de verlie-

zers ronde ging de strijd om de 3e
plaats tussen Fons en Wilma Mentink
en Gertie Wentink en Matheu Ordel-
man. De uit Hengelo afkomstige kop-
pels werden luidkeels door het pu-
bliek aangemoedigd. Matheu en Ger-
tie wonnen. Het duo Mark v.d. Bosch
en Benjamin Rusch uit Baak werd win-
naar van de verliezers ronde. Zij ver-
sloegen het uit Wichmond afkomstige
koppel Henk en Gerard Jansen. 
In de winnaars ronde ging het in de
strijd om de derde en vierde plaats tus-
sen de uit Hengelo afkomstige Rik Lu-
cassen en Loeki en de uit Baak afkom-
stige Ceryl Hageman en Hans Olden-
have. Laatstgenoemden wonnen vrij
gemakkelijk met 4-0. Ook waren er tij-
dens dit toernooi nog prijzen te verde-
len in de categorie beste dames, hoog-
ste Finish en Beste nummer 5. Jolanda
Hendriks en Sulaika Onstenk kwamen
als beste dameskoppel op het podium
te staan. Beide dames slaagden erin de
winnaars ronde te bereiken. Het Vor-
dense koppel Reza en Dennis werd de
beste nummer vijf. De beker voor de
hoogste uitgooi (126) ging naar Roy
Fleer uit Lochem.

Richard Sharft en Roy Fleer
winnaars open darttoernooi
Het open darttoernooi in Wich-
mond winnen en dan blijkt bij de
prijsuitreiking dat de ‘ cup met de
grote oren’ foetsie is. Dat overkwam
Richard Sharft en Roy Fleer uit Lo-
chem. Het duo versloeg in de finale
het uit Zutphen afkomstige tweetal
Pascal en Hans Willemsen met 5-3.
Dit gebeurde in een prachtige am-
biance in café D’n Olde Kriet in
Wichmond. Na uitgekiend speur-
werk bleek dat de beker door hun
voormalige teamcaptain (Wampie)
was ontvoerd. Na telefonisch over-
leg werd besloten dat de winnaars
de cup zelf in Holten op een voor
hun bekende locatie mochten afha-
len ! Het open dartoernooi in Wich-
mond werd zaterdag voor de vijfde
keer in successie georganiseerd
door genoemd café in samenwer-
king met het Dartteam Biekriet. Er
deden in totaal 39 koppels aan het
kampioenschap mee.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm



Anne Carlijn Bakker kwam er op de
100m rug al heel dicht bij, maar moet
nog 14/100 sneller zwemmen. Ook
voor een estafette deelname komen de
kansen voor de Berkelduikers dichtbij.
Milou Tjoonk had zich eerder dit jaar
al geplaatst op de 100 en 200m school-
slag. Afgelopen zaterdag werd de 3e Ju-
nioren Meet  gehouden in Zutphen
voor de zwemmers tussen 12 en 16
jaar. Op deze wedstrijd gaat het er, be-
halve om een goede eigen tijd te zwem-

men, ook om wie de beste tijdsverbete-
ringen zwemmen. Aan het eind van de
wedstrijd worden bovendien alle
zwemmers van de deelnemende clubs
door elkaar gehusseld om de estafette
te zwemmen. Dit keer 10 ploegen die
allen 4 x 50 vlinderslag moesten
zwemmen. De 4 winnaars werden, ge-
heel passend bij de tijd van het jaar, ge-
trakteerd op paaseieren. Deze niet offi-
ciële afsluiting is bedoeld om de
zwemmers uit de regio wat meer met

elkaar te verbinden. In deze sfeer
wordt de laatste Junioren Meet op 31
mei dan ook afgesloten met een flink
feest voor alle deelnemende clubs. Al is
de afsluiting dan minder officieel, de
gezwommen tijden zijn dat wel dege-
lijk. De 16 Berkelduikers (32 starts)
zwommen 18 x een verbetering van
hun tijd. De plaatsingen (grootste ver-
betering) waren als volgt: 3e plaats Me-
rel Wilgenhof voor pr op 50 ss, Rick
Wassink voor pr op 100 wisselslag, 2e
plaats Femke ten Have voor pr op 100
vlinder. 1e plaats Milou Tjoonk voor pr
op 100 vlinder. Lotte Eising en Din-
dand Bleumink maakten deel uit van
de winnende estafette ploeg.

Nog twee startbewijzen Berkelduikers
voor Nederlands Kampioenschap

Op de junioren meet van afgelopen zaterdag zwommen Merel Wilgenhof
en Lotte Eising zich in elk geval voor de 200m vrije slag naar een start-
bewijs voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen in Drachten op
14 en 15 juni.

Op de foto de winnaars.

Na de lunch mochten de kinderen bui-
ten spelen, zodat de ouders en leer-
krachten de school klaar konden ma-
ken voor de spelletjesmiddag. De spel-
letjes waren verdeeld door de hele
school. Onder begeleiding van leerlin-

gen uit de bovenbouw gingen de kinde-
ren de verschillende spelletjes bij
langs. In ieder groepje zaten kinderen
uit alle groepen, dus klein en groot ge-
zellig door elkaar heen. De leerlingen
uit groep 8 hebben gezorgd voor de

naamkaartjes en begeleidden de kin-
deren uit de lagere klassen. Het blijft al-
tijd leuk om te zien hoe goed ze om
kunnen gaan met de jongere kinderen. 

Op de Dorpsschool leren de kinderen
vanaf groep 1 samen te werken en an-
dere (jongere) kinderen te helpen.
Voor de leerlingen van groep 8 is het
ieder jaar dan ook weer een feest om
na de Cito-toets een ochtend te mogen
helpen bij de kleuters.

Paaslunch en spelletjescircuit Dorpsschool

Afgelopen donderdag 20 maart genoten de leerlingen van de Dorpsschool
van een heerlijke Paaslunch. De tafels van de kinderen waren gedekt in
een gezellige Paassfeer. De kinderen konden van te voren aangeven wat ze
tijdens de lunch graag zouden willen eten en drinken. Ze konden kiezen
uit een krentenbol, witte bol, broodhaantje, ei en diverse soorten drinken.

Groepje kinderen bezig met een kringspelletje

RATTI
Uitslagen zaterdag 22 maart
Ratti 1 - SVBV 1 0-2
Ratti 2 - Reunie 4 afg.
Ratti F1C - SBC '05 F2 4-0
Ratti F2 - Dierense Boys F1 0-8

Maandag 24 maart
Ratti 1 - EGVV 1 (zon) 4-5

Zaterdag 22 maart
DZSV 5 - Ratti 4 (zat)   afg.
VIOD D6C - Ratti D1CD  afg.

Maandag 24 maart
Ruurlo 5 - Ratti 2 (zon) 5-2
SHE 6 - Ratti 3 (zon) afg.

Vo e t b a l

VORDENSE BRIDGECLUB
De afgelopen week is er op de maan-
dagavond en woensdagmiddag weer
gebridged in het Dorpscentrum te Vor-
den.

Uitslagen van maandag 17 maart :
A-lijn:
1. Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 63,50%
2. Dhr. Jansen / Dhr. Meijers 59,92%
3. Dhr. Hissink / Dhr. den Elzen 59%

B-lijn:
1. Dhr. Schipper/Dhr. Veenhuis 57,92%
2. Mw. Norde / Mw. Florijn 57,08%
3. Mw. Knoppers/Tigchelaar 56,67%

Uitslagen van woensdag 19 maart:
A-lijn:
1. Dhr. Bergman/Dhr. Vruggink 61,92%
2. Mw. Thalen / Dhr. Thalen 56,83%
3. Mw. van Gastel/Hendriks 55,67%

B-lijn:
1. Mw. Lassche/van de Werf 62,39%
2. Mw. Bouwman/van Manen 57,42%
3. Mw. / Dhr. den Ambtman 57,29%

Vordense Bridgeclub
Afgelopen week is er alleen op de
woensdagmiddag gebridged in het
Dorpscentrum te Vorden

Uitslagen van woensdag 26 maart:
A-lijn:
1. Mw. van Gastel/Hendriks 64,17%
2. Mw. Hoftijzer/Mw. Vruggink 61,67%
3. Mw. Nulden / Mw. Simonis 56,25%

B-lijn:
1. Mw. Berends / Dhr. Post 60,75%
2. Mw./Dhr. Stertefeld 58,70%
3. Dhr. Brunsveld/Dhr. Rutgers 55,58%

B r i d g e n

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.

APRIL
2 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode kruis in de
Wehme

2 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

2 L.V.G. Linde Lezing geest. verzorging
3 Klootschietgroep de Vordense Pan
3 Bejaardenkring
9 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
10 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 ANBO Klootschieten, Kleine Steege
16 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 Bejaardenkring 50 jarig bestaan
19 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

tel 55 20 03
23 ANBO Klootschieten, Kleine Steege
24 PCOB en ANBO Voorlichting Medi-

cijnen in het Stampertje
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
30 Festiviteiten Koninginnedag

KUNST AGENDA VORDEN
Vanaf 11 april Beeldende kunst, Gale-
rie Bibliotheek Vorden "Alledaagse Ge-
laagdheid"

De Berkelduikers en Proteus uit Twel-
lo geven elkaar weinig toe. De Berkel-
duikers winnen met Demi, Britt, Salo-
mé, Edwin, Marit, Gideon en Marije de
superspannende estafette. Het blijkt
net niet genoeg om Proteus in deze

wedstrijd te verslaan. De Berkeldui-
kers hebben persoonlijk ook goed ge-
zwommen. Vooral Lucas Hebels, Frank
Haijtink, Lisette Kettelarij, Maaike He-
bels, Lisette Visbeek en Gideon Prakke
konden hun persoonlijke records
flink verbeteren.

EINDUITSLAG 4-KAMP:
1. Proteus uit Twello met 339 punten.
2. Berkelduikers, Lochem met 327 pnt.
3. ABS uit Bathmen met 204 punten.
4. BRC uit Borculo met 162 punten.

Berkelduikers worden 2e
De jonge ploeg recreanten zwem-
mers gaat enthousiast op pad om
deel te nemen aan laatste 4-kamp
wedstrijd van dit seizoen. Met veel
ouders om aan te moedigen wordt
het een spannende wedstrijd.

Vorden kent vele muzikale hoogte-
punten. Zaterdag 12 april is er een wel
heel speciaal optreden van drie door-
gewinterde Vordense muzikanten.
Ard Schouten, Arjan Klein Geltink en
Stef Woestenenk, alias De Bankdirec-
teuren, nemen weer plaats op Het
Bankstel voor een avond onvervalste
meezingerij in een gevaarlijk aanste-
kelijke sfeer. Vordenaren Ard Schou-
ten, Arjan Klein Geltink en Stef Woes-
tenenk zorgden vorig jaar voor een on-
vergetelijk gezellig feest in het plaatse-
lijke Olde Lettink. Het publiek waande
zich bij hen thuis in de woonkamer,
waar de drie rasmuzikanten vanaf
hun Bankstel de ene na de andere mu-
ziekhit aan de enthousiaste menigte
voorschotelden. Gelijk de kroegen in
Ierland en de traditionele feesten in
de Achterhoek was meezingen en fees-
ten onvermijdelijk voor de bezoekers
van deze unieke avond. Vrolijke pop-
klassiekers, vurige ballades en pure
passie voor muziek worden onder-
steund met akoestische gitaren en
driestemmige zang. Op veler verzoek
stappen de drie heren, beter bekend
als de Bankdirecteuren, zaterdag 12
April vanaf 21.30u wederom op hun
geliefde canapé om de tent om te tove-
ren tot de gezelligste huiskamer van
het land. Kaarten zijn in de voorver-
koop te verkrijgen bij 't Olde Lettink,
Almenseweg 35a in Vorden. Ook per
telefoon is een reservering mogelijk:
(0575) 55 40 01. Voorkom een teleur-
stelling en wees er op tijd bij!

De Bankdirecteuren

Afgelopen zondag wist Merel Wilgen-
hof zich voor de tweede afstand te
plaatsen voor de Nederlandse Junio-
ren kampioenschappen in Drachten.
Samen met Lotte Eising (200 vrij) en
Milou Tjoonk (100 school en 200
school) kan Merel nu op de 200 vrij
en 100 vrij starten op 14 en 15 juni in
Drachten.

Berkelduikers
Berkelduikers zwemmen zich naar
Nederlandse kampioenschappen



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

Erfgoedmuseum Smedekinck is sinds
april 2007 gevestigd in de gerestau-
reerde historische boerderij Smede-
kinck. Een museum met oud boeren-
gereedschap van de Oudheidkundige
Vereniging Salehem werd al opgericht
op 1 juli 1976 in Zelhem. Op 5 april
1994 werd de Stichting Vrienden van
het Oudheidkundige Museum Tenk
opgericht, gevestigd aan de Heiden-
hoekweg 7 te Zelhem. “Ze wilden ei-
genlijk een ander gebouw hebben,
maar daar was geen gelegenheid
voor,” legt Harry Somsen, woordvoer-
der van het museum uit. “Totdat dit
gebouw met de gronden er omheen,
aangekocht werd door de gemeente
Zelhem, voor het nieuwe industrieter-
rein. De gronden werden allemaal aan
de industrie verkocht. 
De oudheidkundige vereniging vroeg
aan de gemeente of zij de boerderij
konden krijgen. En uiteindelijk heeft
de gemeente Zelhem toen, via de oud-
heidkundige vereniging, die boerderij
aan de gemeenschap gegeven bij het
samenvoegen van de gemeentes.” De
Stichting Zelhems Erfgoed die werd
opgericht, kocht het voor één euro.
Het Museum Smedekinck die vanaf 20
januari 2006 bestaat, huurt het van de
stichting. Het gebouw werd gerestau-

reerd. Verschillende subsidies en gif-
ten zorgden voor geld om het verbou-
wen te financieren. Aannemers lever-
den de boerderij casco op, waarna vele
leden en vrijwilligers er in anderhalf
jaar een mooi gebouw van maakten.
“Op de oude deel is een multifunctio-
nele ruimte gemaakt, een zaaltje -met
een keuken erbij, waar lezingen en
vergaderingen worden gehouden. In
de oude potstal is rondom de vaste ex-
positie van het oude boerengereed-
schap en in de middenruimte worden
per jaar vier of vijf wisselende exposi-
ties gehouden.” De intrekkersdag, de
verhuizing van museum Erve Tenk
naar museum Smedekinck was op 28
oktober 2006.

Er worden jaarlijks diverse nevenacti-
viteiten georganiseerd, zoals een fiets-
tocht, een oogst- en folkloredag, kin-
derdagen, de Smoks Hannedag en een
oldtimerdag. In de loopstal worden
binnenkort oude beroepen uitge-
beeld. Het middendeel is recent voor-
zien van een nieuwe, vlakke vloer en
kan worden gebruikt als zaalruimte. 
Het museum heeft dit jaar al veel be-
zoekers mogen ontvangen. “Met een
breder draagvlak en een groter plat-
form doe je ook iets terug voor de ge-

meenschap,” aldus Harry Somsen.
“Het museum heeft een permanente
expositie van schilderijen van de Cul-
turele Atlas Zelhem. Het zijn schilde-
rijen die de voormalige gemeente Zel-
hem kocht van Zelhemse kunste-
naars,” vervolgt hij. “Daarnaast hangt
er ook werk in het Gemeentehuis, de
Oranjehof en de Bibliotheek.”

Tijdens het inrichten van een exposi-
tie over Zelhemse schilders, bleken
veel werken van H.E. Knaake beschik-
baar te zijn. “Het was jammer om wer-
ken van alle schilders in één expositie
te laten zien. Dat kun je nooit goed
tentoonstellen,” zegt hij. Voor de ten-
toonstelling in april 2008 reserveerde
hij schilderijen van Knaake bij particu-
lieren. “Met het gevolg dat we nu te-
gen de 50 werken hebben, die nor-
maal in een huiskamer hangen en
niet eerder werden tentoongesteld. De
mensen zijn er trots op dat hun schil-
derij er straks hangt.”  Alle schilderij-
en werden opgehaald, gefotografeerd,
opgemeten en gedocumenteerd. Deze
hangen acht weken, daarna gaan ze
weer terug naar hun huiskamers.
Schetsboeken, fotoalbums en dergelij-
ke zijn via de familie beschikbaar ge-
steld. Knaake maakte veel schetsen. “Je
ziet eerst een voorstudie, hoe hij het
geschetst heeft en later zie je ook het
schilderij zelf,” vertelt hij verder.

Herman Eduard Knaake (1863-1948) is
geboren en opgegroeid in Zelhem en
werd net als zijn vader huisschilder.
Hij maakte veel werk- en studiereizen
en leerde hout-, marmer-, en kunst-
schilderen. Naast tekenen, schilderen
en aquarelleren, maakte hij houtsne-
den en etsen. Knaake gaf bijvoorbeeld
bij huwelijken nooit geld, wel een

schilderij. Hij kon van zijn werk leven,
maar trouwde de niet onbemiddelde
molenaarsdochter Willemina Johan-
na Coops. Daardoor kon hij zich meer
permitteren, zoals studiereizen naar
Frankrijk en Italië. Zijn in Italië ge-
maakte werk werd in de Amsterdamse
kunsthandel verkocht. 
Achterhoekse landschappen, Saksi-
sche boerderijtjes en oude beroepen
hadden zijn voorkeur. Veel van zijn
werken hangen in Zelhemse en Ach-
terhoekse huiskamers en kantoren.
H.E. Knaake overlijdt op kerstavond
1948, bijna 86 jaar oud.

Voor de Kunst10Daagse worden sok-
kels, panelen en vitrines op de deel
geplaatst, waar de werken van de deel-

nemende kunstenaars, waaronder
schilderijen, beelden, glaswerk, brons
en sieraden worden geëxposeerd. Dit
jaar zijn vier routes gemaakt en bij ver-
trek vanuit Zelhem, kunnen belang-
stellenden eerst naar de overzichtsten-
toonstelling gaan. De expositie is daar-
om tijdens de 10Daagse gratis te be-
zoeken van 10.00-17.00 uur.

Museum Smedekinck is vanaf 1 april
2008 geopend op dinsdag-, woensdag-
en donderdagmiddag en elke eerste
zondag van de maand van 14.00-17.00
uur en voor groepen op afspraak. 
Pluimersdijk 5, 7021 HW Zelhem, tel.
(0314) 62 06 64. Meer informatie op
www.oudzelhem.nl en 
www.museumsmedekinck.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Museum Smedekinck

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Dinsdag 1 april 2008 is de opening van het seizoen voor Muse-
um Smedekinck in Zelhem, met een expositie van de Zelhemse schilder
H.E. Knaake. Tevens is er een overzichtstentoonstelling met werken van de
deelnemende kunstenaars van de Kunst10Daagse.

Schilderijen van Herman Eduard Knaake worden geëxposeerd bij Museum Smedekinck.

Herman Eduard Knaake (1863 - 1948).

Het zorgen voor een partner,
(schoon)ouder, broer/zus, kind of ie-
mand uit de directe omgeving met
een chronisch ziekte, een beperking,
of anderszins hulpbehoevend, kan
naast gevoelens van voldoening ook
het gevoel van overbelasting met zich
mee brengen. Het is soms lastig om
tijd voor jezelf vrij te maken. 

Hierdoor kan de mantelzorger uit
balans raken en het gevolg kan zijn
dat deze de zorgtaak niet meer goed
aan kan.

Hannie ten Hoopen komt hierover
praten. Zij reikt handvatten aan die
kunnen helpen een balans te vinden
tussen zorgen voor een ander en zor-
gen voor jezelf, grenzen te stellen en
om te gaan met tegenstrijdige gevoe-
lens. Natuurlijk is er ruimte voor inter-
actie.

Iedereen die belangstelling heeft is
van harte welkom. De bijeenkomst be-
gint om 13.30 uur en duurt tot onge-

veer 16.00 uur. De toegang is gratis en
voor de bezoekers staat de koffie en
thee klaar!

De mantelzorgsalon is een ontmoe-
tingplek voor mantelzorgers van alle
leeftijden. Mensen die voor iemand
uit hun omgeving zorgen die chro-
nisch ziek, gehandicapt of hulpbehoe-
vend is. De mantelzorgsalon is geves-
tigd in Partycentrum Langeler aan de
Spalstraat 5 te Hengelo Gld. en is een
initiatief van de VIT Oost-Gelderland.

Voor meer informatie of opgave bel de
VIT Oost-Gelderland, tel. 0573-438400
of kijk op www.vitoostgelderland.nl

Grenzen stellen aan de mantelzorg
Op dinsdag 8 april a.s. wordt in de
Mantelzorgsalon Bronckhorst,
gevestigd in Partycentrum Lange-
ler te Hengelo Gld., een bijeen-
komst gehouden over het stellen
van grenzen bij het bieden van
mantelzorg.

De mannen van de band, voortgeko-
men uit de popscene van Twente en
Groningen hebben elkaar gevonden
in hun oude liefde; de gitaarrock.  

Met nummers van o.a. U2, Creed,
Coldplay, Kane, SmashingPump-
kins, Snowpatrol, Herman Brood,

Maroon-5 enz. spelen zij een stevige
mix van opzwepende rock en tref-
fende ballads.

DE BAND WORDT GEVORMD
DOOR: 
Arnold Wikkerink (bas)
Gerard Menzing (gitaar), 
Marco Heerze (drums)
Nico Bolhuis (zang).

Op 5 april a.s. treden zij op in Cafe
de Zwaan te Hengelo gld. aanvang
21.00 uur.

Takealeak in de Zwaan
Takealeak is de rockcover band
die in de traditionele viermans
bezetting een breed assortiment
aan rockklassiekers neerzet, me-
lodieus en rauw. Zonder fratsen
en vol passie.
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Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

SERREBOUW

Beumweg 17, Vragender. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestratingUw veelzijdige vakman voor o.a: 

 -DAKKAPELLEN             - VERBOUWINGEN           -  VLOEREN LEGGEN 
 -ZOLDERS                        - DAKRAMEN                     -  TIMMERWERK 
 -TEGELWERK                  - SIERPLEISTER                 -  BADKAMERS 
                        EN VELE ANDERE WERKZAAMHEDEN!!!!! 

Martin de Beus   Marco Post 
K.v/d Coppellostraat 20                           Braamkamp 39 

       7204 HX Zutphen     7206 HB Zutphen
            0575-542983         0575-549935 
            06-42812803         06-52312655 
www.martindebeus.nl www.marcopost.klussenier.nl

Erkende Velux , Alabastine en Politie keurmerk verwerkers. 
Gratis offerte vooraf en geen voorrijkosten

Wij bieden o.a:

- Glutenvrije pannenkoeken

en op sojabasis.

- Uitgebreide keus vegetari-

sche pannenkoeken.

- Rookvrije ruimte.

- Een kleuter/peuterballenbad.

- Meer dan 100 soorten.

Openingstijden:

Geopend op dinsdag t/m zondag

van 11.00 tot 20.00 uur.Tot 1 juni

‘s maandags gesloten.

April tip

Spek-ui pannenkoek

met gerulde eieren

plus paprika en

bourguignonne saus.
Wij accepteren:

KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

NS&S - Hans Emens
0640.50.11.58
www.nsens.nl

ko

S&S
64

w

NS!
delig

LAN

an
0.5
w

KENNUK
p je voor

UIT

.11.
ens

r in

Eme

VORDEN
(Kranenburg)
De Banenkamp 5

Vraagprijs:
€ 274.500,-

In rustige, landelijke en kindvriendelijke omgeving goed
onderhouden 

ROYAAL HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS 
L-woonkamer met lichte parketvloer; lichte luxe keuken;
bijkeuken; kelder.

1e verd.:3 slaapkamers;
royale badkamer 

2e verd.:4e slaapkamer.

Woonoppervlak : 150 m2
Inhoud : 525 m3 
Perceelgrootte : 288 m2
Bouwjaar : 1974

Dirk van der Houwen
uw

voor Vorden
en omgeving

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

José la Croix

Praktijk voor overgangsklachten

Toverstraat 7, Baak.Tel. 0575-560381

Aangesloten bij VVOC
Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraars

www.overgangsconsulente.com

maatwerk meubels
maatwerk keukens 

inbouwkasten
kastwanden

meubelmakerij

vakmanschap op maat

Schuttestraat 22 - Vorden
tel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.com

info@debovensteplank.com

Seizoen Toppers
Collector 35 EL

De Collector 35 EL is de 

geknipte machine voor u. Een 

robuuste en onderhoudsvrije

elektromaaier met 1100 W

motor voor de kleine tuin.

99,-
Turbo 41 EL

Topklasse geluidsarme, elektrische kwaliteits-

maaier met 1500 W motor, maaibreedte 

39 cm en een opvangbak van 50 liter. 

Centrale maaihoogte-instelling en 

wielen met kogellagers.

199,-

Laat u 
verwennen

door het beste

en geniet van 
het mooiste 
gazon met
het meeste 

gemak en het
minste geluid

®

www.stiga.nl

Profiteer van meer dan 50 jaar 
ervaring in tuinmachines

Zelhemseweg 22a, 
7255 PT Hengelo (Gld)

0575 - 441688
www.jandewinkel.nl
info@jandewinkel.nl

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

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

Nu alle
water-
partijen 

30%
korting

Nu

€ 499,00

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.sfeervanjosephine.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s
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Ze is te zien in tal van radio- en TV-
shows overal ter wereld. Ze schrijft
liedjes, is actrice, toneelschrijver,
maakt musicals en sountracks voor
films en vindt daarnaast nog de tijd
om voor haar fans op te treden. De in
Amerika immens populaire Willie
Nelson noemt haar een Super super-
ster. Hier in Nederland is ze misschien
wel het meest bekend van de sound-
track "A Heart That's True" uit de film
"Babe - A Pig in the 
City" (over dat aandoenlijke biggetje
dat samen met al die andere spreken-
de beesten allerlei avonturen beleefd -
op TV al vele malen herhaald). Kim-
mie Rhodes maakte tot nu elf cd's,
waarvan eentje met Willie Nelson.
Haar elfde, Walls Fall Down, is haar
nieuwste. En het is een fraaie. Haar Eu-
ropese tournee (43 optredens, waaron-
der Amsterdam (Paradiso) en Den
Haag - en 3 TV registraties in Ierland)

staat in het teken van deze net uitge-
brachte Walls Fall Down. Met dit al-
bum bewijst Rhodes opnieuw haar
blijvende klasse als singer-songwriter.
Live kan Rhodes met dergelijke liedjes
het bloed van iedere concertbezoeker
doen stollen. In haar homeland sugge-
reert men dat, als West Texas een stem
zou hebben - het de stem van Kimmie
Rhodes zou zijn. Tijdens deze Europa
tour wordt Rhodes (zang en gitaar)
muzikaal bijgestaan door Joe Gracey
op bas en Gabe Rhodes op gitaar/
harmonica/piano/ zang.
Voor verdere info zie contactjes.

Kimmie Rhodes bij Erve Kots
Vrijdag 4 april (Stone Valley)
Kimmie Rhodes is een zangeres
van het kaliber Emmylou Harris.
In de Amerikaanse singer/songwri-
ter scène is ze bekend als "The
Queen of Austin".

Mensen konden van Vorden naar Zut-
phen fietsen op een elektrische fiets
en omgekeerd. Zo kregen veel mensen
de gelegenheid om verschillende types
van elektrische fietsen goed uit te pro-
beren, zoals de Sparta Ion, Batavus Pa-
dova Easy, Giant Twist, Avancer Sup-
port en de Gazelle Easyglider. Grootste
vraag was toch naar de Gazelle Orange
Innergy, de allernieuwste elektrische
fiets van Gazelle.
's Ochtends kon men cholesterol en
glucose laten prikken aan de Dorps-
straat 12 te Vorden en 's middags aan
de Spittaalstraat 34 te Zutphen, in de
showrooms van Profile Bleumink. Car-
men Smeerdijk, een verpleegkundige
van Care 4 Human voerde de metingen

uit en gaf nuttige adviezen erbij. Ver-
der konden de mensen onderweg een
kopje koffie of thee drinken met een
lekker appelgebakje erbij (goed voor de
glucose!) op kosten van Profile Bleu-
mink. Tussen Vorden en Zutphen be-
vindt zich namelijk Wok Maxis, een
(buffet) restaurant met kegelbanen.
Vooral dankzij de flinke wind die
stond, konden de mensen goed het ver-
schil merken tussen een 'gewone' en
elektrische fiets. Heel veel mensen zijn
van mening dat een elektrische fiets
alleen voor ouderen is en deze demo-
dag was uitstekend om het tegendeel
te bewijzen. In Nederland waait het
veel en men pakt dan al gauw de auto
of openbaar vervoer. Maar een steuntje
in de rug waardoor tegenwind ge-
woonweg niet meer bestaat, maakt het
fietsplezier zoveel groter dat men toch
de fiets pakt en op een gezonde ma-
nier naar plaats van bestemming gaat
in de frisse buitenlucht.

Elektrische fietsen demo dag
groot succes
Zaterdag 15 maart werkte het weer
helemaal mee voor de elektrische
fietsen demodag dat georgani-
seerd was door Profile Bleumink.
Droog en veel wind!

Wegens afbraak van het schouwburg-
complex moest het museum verhui-
zen. Die verhuizing naar een nieuwe
locatie op het terrein van GGNet is in-
middels een feit. Het museum is nu
gehuisvest in het oude economiege-
bouw, te vinden in de buurt van de
grote schoorsteen! De route is aange-
geven middels groene richtingaanwij-
zers met opschrift 'museum'. De vrij-

willige medewerkers willen het pu-
bliek graag een kijkje gunnen in hoe
het museum nu weer wordt ingericht.
U kunt als het ware meedenken. Uit
de vele voorwerpen, die het museum
in de loop der jaren heeft verzameld,
is daarvoor een keus gemaakt. Te zien
zal zijn het verloop van de opname
van een patiënt in een psychiatrische
inrichting. Daarbij zullen de verschil-
lende aspecten worden getoond zowel
van administratie en medicatie tot b.v.
arbeids- en creatieve therapie. De toe-
gang is uiteraard gratis en iedereen is
er welkom a.s. zondagmiddag 6 april
van 12.00 tot 17.00 uur.

Museum het Groot Graffel
weer geopend
Museum Het Groot Graffel is tij-
dens het a.s. museumweekend op
zondagmiddag weer present en
doet ook mee met de actie Zutphen
op Zondag.

Dansleidster Mandy Raaijmakers van
de organiserende vereniging Warns-
veldse Sportvereniging WSV ziet er
naar uit: 'Er zijn ruim 300 deelnemers
bij het evenement betrokken, van jong
tot oud(er). Het is leuk om te zien dat
iedereen weer heel enthousiast is om

een sprankelende show neer te zetten.
Met dit thema moet het wel een feest
worden!' Maar liefst acht deelnemende
verenigingen zullen een avondpro-
gramma verzorgen: D.O.G. Baak, NTK
Apeldoorn, Wilhelmina Kampen, Dans-
studio Mareille uit Dieren, Dansstudio
Move-on uit Duiven, RGV Ruurlo, Strada
Sports uit Vorden en uiteraard de orga-
niserende vereniging WSV Warnsveld.
Het programma start om 19.00 uur en
zal tot ongeveer 22.15 uur duren. 

Het evenement is toegankelijk voor
iedereen. De kaartjes kunnen al vanaf
16.30 uur in de Hanzehal worden ge-
kocht.

Dansspektakel Dance Rythm
Op zaterdag 5 april maakt sport-
complex De Hanzehal in Zutphen
de vloer weer vrij voor het jaarlijk-
se dansevenement Dance Rythm.
Het belooft een spetterende dans-
avond te worden waarin diverse
soorten jazzdans en streetdance te
zien zullen zijn. Het thema dit jaar
is: 'Feest!'

'Wij zorgen er nauwgezet voor dat on-
ze service van hoog niveau is en ook
blijft. Want een goede relatie met de
klant is van levensbelang', vertelt de
heer Herwers, die zeer blij was met het
behaalde resultaat en de bijbehorende
Award. 'Alleen door een goede band
met de klant kun je misverstanden
voorkomen en daarmee zorg je dat hij
of zij tevreden de showroom verlaat.
Het is dus de sleutel tot succes.'

'Bovendien hebben we in onze regio
een heel goede naam en reputatie',
vervolgt de heer Herwers. 'Iedereen
die Herwers Hyundai kent, weet dat
klanttevredenheid, een goede service
en maatwerk onze sterke punten zijn.
We hebben oog en aandacht voor de

klant en zijn duidelijk in onze dien-
sten. Hiermee willen wij ook onaange-
name verrassingen voor onze klanten
voorkomen. 
De titel Hyundai Excellent Dealer is
een teken van waardering voor ons
team. Het betekent dat we ons werk op
de juiste manier aanpakken', besluit
de heer Herwers.

Ieder jaar beloont importeur Greenib
Car dealers die goede resultaten heb-
ben behaald en hun klanten meer dan
tevreden hebben gesteld met de titel
Hyundai Excellent Dealer. Elke dealer
van Hyundai kan deze titel behalen.
Het bedrijf komt daarvoor in aanmer-
king als er goede resultaten zijn be-
haald op verschillende fronten.

Daarnaast is het van belang dat de
dealer zich op het gebied van klant-
vriendelijkheid en service heeft onder-
scheiden. Hierbij wordt scherp gelet
op het oordeel van de consument.
Daarom vraagt Hyundai klanten om
de dealers door middel van een enquê-
te te beoordelen. Hun mening is van
groot belang omdat de praktijk heeft
aangetoond dat een bedrijf dat goed
scoort bij zijn relaties, dikwijls ook
zeer goede verkoopresultaten boekt. 

Volgens de dealers is het kwaliteitspro-
gramma waardevol, omdat ze hier-
door worden gestimuleerd hun orga-
nisatie op het gebied van service en
kwaliteit nog verder te verbeteren.

De dealers die de felbegeerde titel in
de wacht hebben gesleept, leveren
doorlopend goede prestaties op het ge-
bied van klanttevredenheid en service. 

Daarmee hebben ze de Excellent Dea-
ler Award 2008 dubbel en dwars ver-
diend.

Beste Hyundai-dealers van Nederland bekendgemaakt

Herwers Hyundai excellent dealer

Zutphen, maart 2008 - Herwers Hyundai heeft de Hyundai Excellent Dea-
ler Award 2008 in de wacht gesleept. Herwers Hyundai voldoet daarmee
aan de strenge eisen van dit hoogste kwaliteitsniveau binnen de Hyundai-
organisatie. Herwers Hyundai ontving de prijs deze week uit handen van
Hans Kwaad, Managing Director van Hyundai-importeur Greenib Car b.v.
en Sales Director Peter Jorna, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Slot
Zeist.

Jos Herwers van Herwers Hyundai ontvangt uit handen van Managing Director van Hyundai-importeur Greenib Car b.v. Hans Kwaad
(rechts) en Sales Director Peter Jorna (links) de Hyundai Excellent Dealer Award 2008.

De afdeling Doetinchem en Omstre-
ken van Alzheimer Nederland neemt
deel aan het landelijk dementiepro-
gramma. Het uitgangspunt van het
LDP is de verbetering van de kwaliteit
van leven van dementerenden en hun
familie. Dit kan bereikt worden door
betere dienstverlening aan deze perso-
nen in de regio en de structurele in-
bedding van hun invloed. De LDP-re-
gio Doetinchem omvat de gemeenten
Doetinchem, Montferland, Oude IJs-
selstreek, Doesburg en Bronckhorst.

Bij de dienstverlening aan demente-
renden zijn diverse partijen en organi-
saties betrokken. In veel regio's in ons
land bestaat een gebrek aan samen-
hang. Dat veroorzaakt knelpunten.
Het landelijk dementieprogramma
wil samenhang in de dienstverlening
bewerkstelligen. Daarbij staan de de-
menterenden en hun naasten cen-
traal.

In het kader van het LDP maakt
Alzheimer Nederland regionale priori-
teitenlijsten vanuit het perspectief
van patiënten en hun familie. Vrijwil-
ligers die aan een afdeling verbonden
zijn, voeren namens dementerenden
en hun naasten het woord. Ze beoor-
delen plannen en voorstellen van zor-
gaanbieders en zetten zich in om met
de zorgaanbieders extra financiering
te vinden voor verbeteringen die bij-
dragen aan meer kwaliteit van leven
van patiënten en hun familie. 
Binnen het LDP spreekt Alzheimer Ne-
derland vooral mee vanuit het per-
spectief van de dementerenden en
hun omgeving. Zij zal vragen, proble-
men en klachten van patiënten en
hun familie onder de aandacht bren-
gen bij hulpverleners en bewaken of
gemaakte afspraken worden uitge-
voerd en de gewenste resultaten ople-
veren. Met het oog daarop is de afde-
ling Doetinchem en omstreken op
zoek naar mensen die als belangenbe-
hartiger willen gaan optreden. Dat
kunnen mensen zijn die zelf betrok-
ken zijn bij de zorg van een demente-
rend familielid, maar ook personen
die belangstelling hebben voor de-
mentie in het algemeen.

Een van de initiatieven van het LDP is
de toekomstige Helpdesk Dementie.

Via één telefoonnummer kunnen de-
menterenden en hun mantelzorgers
daar terecht met al hun vragen om ad-
vies en hulp. De Helpdesk Dementie
wordt zeer waarschijnlijk gevestigd in
het Slingeland Ziekenhuis in Doetin-
chem. Via de Helpdesk komt een tra-
jectbegeleider bij mensen aan huis.
Deze trajectbegeleider begeleidt het
hele proces van dementie, vanaf het
''niet pluis-gevoel'' tot aan een opname
in het verpleeghuis of een overlijden.

Het Alzheimer Café is een regionaal
maandelijks trefpunt bedoeld voor
mensen die zelf aan een vorm van de-
mentie lijden, hun partners, familiele-
den, vrienden en hulpverleners en al-
le andere belangstellenden. Het wordt
elke tweede dinsdag van de maand
tussen 19.30 en 21.30 uur gehouden in
Het Borghuis in de Korte Kapoenie-
straat in het centrum van Doetin-
chem. De toegang is gratis. Het Alzhei-
mer Café heeft als werkgebied de ge-
meenten Doetinchem, Montferland,
Oude IJsselstreek, Bronckhorst en
Doesburg.

Voor meer informatie telefoon 06-
20412665 of email alzheimerdoetin-
chem@upcmail.nl
Zie ook de internetsite www.alzhei-
mer-nederland.nl/doetinchem

Alzheimer Café
Het Alzheimer Café voor Doetin-
chem en omstreken besteedt dins-
dag 8 april aandacht aan het Lan-
delijk Dementie Programma (LDP).
Daniëlle Wensink, projectleider
LDP in deze regio, gaat in op het-
geen in het kader van LDP de afge-
lopen jaren is ondernomen en wat
de toekomstplannen zijn.
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Monique en Tom Horstink waren zeer
tevreden over deze ruime belangstel-
ling voor hun bedrijf. Van het weer
hadden ze eigenlijk geen last, want al-
le activiteiten speelden zich binnen af.
Tom was druk bezig om te vertellen
hoe de nieuwe koelcellen werkten.
“We zijn er blij mee,” zegt hij enthou-
siast. “Je kunt alles pakken, wanneer
je het nodig hebt.” De oude schuur
was al 32 jaar oud en er stonden in het
begin koeien in. Later werden er koel-
cellen geplaatst, maar moest veel fruit
bij derden worden ondergebracht en
was vervoer met vrachtwagens nodig.
Nu staan maar liefst zeven koelcellen
in de nieuwe schuur, die aanzienlijk
groter is dan de vorige. Verschillende
omstandigheden zorgen ervoor dat de
appels lang gekoeld kunnen worden
en zo het hele jaar beschikbaar zijn.

De koffie, thee, appelsap en ijsjes gin-
gen er wel in. Aan de statafels kon nog
even worden nagepraat over de tech-
niek en de schuur. “Een compliment
aan de aannemer, Hummelink Bouw
b.v. uit Zieuwent, want alles verliep
goed en de bouw werd op tijd afge-

rond,” zegt Monique. In de boerderij-
winkel is het assortiment uitgebreid.
Van deze vele groenten werd een vul-
ling gemaakt voor heerlijke wraps, ge-

maakt door kok Geert Postma. Die liet
alle belangstellenden proeven.

Boerderijwinkel Fruitbedrijf Horstink,
Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen,
telefoon (0575) 451643 of mobiel (06)
23676913. 
Openingstijden dinsdag, donderdag,
en vrijdag van 9.00-12.00 en 13.00-
18.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.

Open dagen Fruitbedrijf Horstink

Beide open dagen, vrijdag 21 en zaterdag 22 maart jl. stonden in het teken
van de nieuwe schuur en de hierin gebouwde koelcellen. Over het weer
was weinig goeds te melden, veel regen en gure wind, maar de belang-
stelling was hartverwarmend: meer dan 600 mensen kwamen een kijkje
nemen.

Tom Horstink (r.) vertelt de vele belangstellenden over de nieuwe koelcellen.

In de grote schuur is genoeg ruimte voor de appelsorteermachine.

Een enorm dank u wel aan de Bridge-
club Bronkhorst van ons allemaal in
Akany Avoko!

Het personeel en de kinderen van Aka-
ny Avoko waren zeer verheugd om van
jullie succesvolle actie te horen. 3033
Euro is een ongelofelijk bedrag en er
zal veel goeds mee gedaan kunnen
worden voor de kinderen en jonge
mensen van ons centrum.

Zoals u misschien al weet is de helft
van het bedrag gebruikt om het regen-
wateropvangsysteem te kunnen finan-
cieren. Dit systeem geeft ons de moge-
lijkheid, tijdens het regenseizoen het
regenwater op te vangen en om dit te
gebruiken voor de douches van de kin-
deren en de was. Het is al ongelofelijk
nuttig geweest toen er onlangs een cy-
cloon was. 

Deze cycloon was er de oorzaak van
dat de bestaande watervoorziening
van onze regio verscheidene dagen on-
bruikbaar was. Normaal gesproken
zou dit een ernstig probleem zijn ge-
weest voor ons centrum met 120 kin-
deren, die eten en drinken nodig heb-
ben en zich moeten wassen. Dankzij
het regenwateropvangsysteem, waar u
voor heeft helpen betalen, ging het le-
ven van onze kinderen gewoon door,

ook tijdens de cycloon. De andere
helft van het geld zal worden gebruikt
voor de jongste kinderen van Akany
Avoko, de in de steek gelaten- en wees-
baby’s. We kunnen nu een jaar lang
voor alle baby’s melk en yoghurt ko-
pen. Babymelk voor flesvoeding is bui-
tengewoon duur in Madagaskar. Het is
cruciaal dat de ondervoede baby’s die
op Akany Avoko komen, de best moge-
lijke voeding krijgen om ze te laten
herstellen van hun slechte start en ze
op te laten groeien tot sterke en gezon-
de kinderen. De yoghurt is ook een be-
langrijke bron voor calcium in het di-
eet van de kinderen. Dank zij jullie
kan iedere baby en peuter van Akany
Avoko elke dag yoghurt eten en melk
drinken.

Akany Avoko is geheel afhankelijk van
donaties, zoals die van jullie. Daarom
kunnen we u ook niet genoeg bedan-
ken voor jullie ondersteuning en voor
het denken aan ons centrum. Iedere
keer als we de flesjes voor de baby’s
klaarmaken, zullen we aan u denken.
Heel hartelijk bedankt namens alle
kinderen en het personeel van Akany
Avoko.

Simon Kirby
Project Development Manager
Akany Avoko Children’s Home

Madagascar

Kindertehuis bedankt Bridgeclub

Bridgeclub Bronkhorst georganiseerde op 19 januari 2008 de vierde editie
van het Regio Bank Bridgetoernooi in Zaal Den Bremer in Toldijk. Dit jaar
werd een wateropvangsysteem en nieuwe sanitaire voorzieningen voor
het kindertehuis Akany Avoko op Madagaskar gesponsord. Rikie Scheffer-
Heerink uit Toldijk mocht de cheque in ontvangst nemen van Bert Dijk-
huizen. Het geld is goed aangekomen en de Project Development Mana-
ger Simon Kirby schreef een bedankbrief hiervoor.

HOE OUD WORDT MIJN 
HUISDIER?
Huisdieren worden tegenwoordig veel
ouder dan vroeger. Door goede voe-
ding en verzorging ontstaan er min-
der gezondheidsproblemen. En als er
wel problemen zijn dan heeft de die-
renarts steeds vaker een adequate be-
handeling. Ruwweg worden katten
zo'n 16 jaar oud. Grote honden 10-12
jaar en kleine hondenrassen zo'n 14
jaar. 

OUDERDOM KOMT MET 
GEBREKEN
Deze hoge levensverwachting heeft
wel als consequentie dat er aangepas-
te verzorging nodig is op deze hoge
leeftijd. Net zoals bejaarde mensen
gaan diverse lichaamsfuncties achter-
uit. Uw dier kan slechter gaan horen
of zien, moeilijker bewegen, afwij-
kend gedrag vertonen, meer drinken,
uit de bek stinken, doffe vacht krijgen

etc. Dit zijn allemaal kleine ongemak-
ken die kunnen wijzen op bepaalde
ouderdomsproblemen. 

SENIORENSCREENING HOND 
OF KAT
Vroegtijdige onderkenning van ach-
teruitgang biedt mogelijkheden om
ziekte of zelfs  sterfte te ondervangen.
Daarom biedt De Graafschap Dieren-
artsen een seniorenscreening aan,
waarbij uw huisdier door de dieren-
arts en zijn assistente zorgvuldig
wordt nagekeken. Doel is om kwaliteit
van leven en levensduur te verbeteren.

Tijdens dit onderzoek wordt zorgvul-
dig gekeken waar tekortkomingen
zijn: voldoet het gebit nog, is het ge-
wicht in orde, hoe ziet de vacht eruit.
Maar er wordt ook bloed afgenomen,
waarbij er onderzoek wordt gedaan
naar nier- en leverfunctie. Kortom een
screening van alle lichaamsfuncties.

Uiteindelijk worden er natuurlijk ad-
viezen gegeven over gezondheid van
uw dier voor de komende periode.

AANDACHT VOOR UW OUDERE
HUISDIER
Om het belang van de gezondheid van
het oudere huisdier onder de aan-
dacht te brengen, biedt De Graafschap
Dierenartsen in de maand april de se-
niorenscreening aan voor geredu-
ceerd tarief. 

U krijgt gedurende deze maand een
zak voeding passend bij de leeftijd van
uw dier gratis mee. U kunt een af-
spraak maken als uw hond ouder dan
7 jaar is of uw kat ouder dan 10 jaar.
De hamvraag zal dan niet zijn welke
leeftijd zal uw dier bereiken? Maar: Is
mijn gepensioneerde huisdier nog ge-
zond?

De Graafschap Dierenartsen heeft ves-
tigingen in Hengelo, Ruurlo, Steende-
ren, Vorden, Zutphen Centrum en
Zutphen Winkelcentrum Leesten. 

Voor meer informatie kunt u terecht
op www.degraafschapdierenartsen.nl

Wanneer gaat mijn huisdier met pensioen?
Deze vraag wordt in de spreekkamer van de dierenarts zelden gesteld. Wel
vraagt iedere huisdiereigenaar zich af: Hoe oud wordt mijn huisdier en is
hij nog gezond? In de maand april besteedt De Graafschap Dierenartsen
extra aandacht aan de oudere hond of kat door middel van een Seniorens-
creening.

De vorige modespektakelshows wa-
ren een groot succes. Ruim voor aan-
vangstijd stond het publiek in een
lange rij voor de ingang van de sport-
hal. Deze keer is het thema geheel in
tropische en Caribische sfeer. Het
wordt vooral een luchtig en vrolijke
show met zwoelende muziek en
dans in een sfeervolle ambiance. 

Het publiek wordt ontvangen met
een subtropisch welkomstdrankje.
Ook de kids worden niet vergeten.

Professionele modellen zullen schit-
teren op de catwalk met de nieuwe
modetrends van de Hengelose onder-
nemers. De shows worden afgewis-
seld met verrassende zomerse mu-
ziek en dans en met flitsende lichtef-
fecten. In een speciaal ingerichte pa-
viljoen kunnen bezoekers onder
meer terecht voor bloemen, schoe-
nen en op gebied van haarmode. De
wervelende voorjaar-zomershow
wordt een unieke belevenis, die u ze-
ker niet mag missen. 

De kaartverkoop is volop in gang
en velen zijn al in het bezit van
een toegangsbewijs. 
Kaarten zijn te koop bij de volgende
deelnemende bedrijven: Capuchon
Jeugdmode, Goossens Atomica,
Schröder Mode, Schoenmode Her-
mans, Langeler Mode, Weustenenk
Kapsalon en De Barbier Kapsalon.
Tevens zijn kaarten te koop bij Super
de Boer Rinders, Flower Design en
Martine Hair + Beautysalon.

Voorjaar-zomermodeshow
Op zondag 13 april wordt sport-
hal De Kamp in Hengelo omgeto-
verd tot een prachtig modeshow-
paleis. Op veler verzoek en door
het grote succes van de vorige edi-
ties, organiseert de Hengelose
modegroep een spetterende voor-
jaar-zomermodeshow. Op 13 april
worden er twee shows gepresen-
teerd. De eerste flitsende show be-
gint om 13.30 uur en de tweede
om 15.30 uur.



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

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28

Nu bij uw dealer:

Voor een perfect vlak resultaat.

MB 545 V 
Grasmaaier met benzinemotor 

NU € 689,00 
cat. € 719,00

Zelftrekkend en uitgerust met het 
ReadyStart- en vario-aandrijvingsysteem. 
Opvangbox met comfort-design. 
Om middelgrote tot grote gazons 
snel de baas te kunnen.
Vermogen 5,5 pk 
Gewicht 34 kg
Grasopvangbox 60 liter 
Snijhoogte 25-80 mm
Maaibreedte 43 cm

ACTIE!
�geldig t/m 30 juni 2008

Fa. PELGROM - HUMMELO

MASSEY-FERGUSON L A N D B O U W M E C H A N I S AT I E B E D R I J F

Broekstraat 1 • 6999 DE Hummelo • Tel.: 0314-381842 • Fax: 0314-381057

www.pelgrom.nl

BRUNCHEN?
Iedere laatste zondag van de maand!

Wij verwelkomen u met een welkomstdrankje. 

Vanaf 11 uur verzorgt de keukenbrigade weer allerlei 

lekkers. Diverse broodsoorten, zoet en hartig beleg. 

Op het buffet vindt u ook verschillende 

warme gerechten en uiteraard mag na al dit lekkers 

een dessertbuffet niet ontbreken!

Prijs € 25,00 p.p. Kinderen tot 3 jaar gratis!

Kinderen vanaf 3 tot 12 jaar € 10,00 p.p



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

CIRCUS BONGO
zaterdag 24 mei

OPEN DAG 
van 14.00-17.00 uur

Voorstelling:
woensdag 21 mei 15.00 uur
zaterdag 24 mei 19.00 uur
zondag 25 mei 13.30 uur

Terrein: 
Wijndomein Besselinkschans

Heringsaweg 18,
Lievelde/Lichtenvoorde

Wij bieden u:

Bel of kom langs en maak geheel vrijblijvend een afspraak voor 
een gratis proefles.

• uitgebreide lichaamanalyse
• begeleiding op maat
• bewegen op moderne, gebruiksvriendelijke apparatuur

èn in een omgeving waar u zich prettig voelt

Centrum voor verantwoord bewegen

VitaalPlus
Palmberg 18

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

U wilt aan de slag met uw gezondheid?

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 5 april
in het café

The Formatie
Teak à Leak

In de discotheek

D.J. Tim

Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 april houden we weer
OPEN HUIS om u de gelegenheid te geven de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van keukens en sanitair te komen
bekijken. Nieuwe merken, demonstraties en proeverijen, een
aantrekkelijk actie aanbod tijdens de ACTIEWEKEN*, leuke attenties
voor jong en oud en speelgelegenheid voor de kinderen.
Kortom, dé gelegenheid om u op een gezellige manier weer helemaal
op de hoogte te stellen. Meer informatie op www.bruggink-bv.nl

OPENINGSTIJDEN TIJDENS OPEN HUIS: vrijdag 4 april 09.00 - 21.00 uur, zaterdag 5 april
09.00 - 16.00 uur, zondag 6 april 11.00 - 16.00 uur.

GEHEEL NIEUWE

SANITAIR AFDELING! OPEN HUIS!
VRIJDAG 4 T/M ZONDAG 6 APRIL

* Actieperiode 4 t/m 26 april 
Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld

T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

Hyundai Getz 1.1 3 deurs zilver met. 2007
Renault Modus Luxe   komt binnen 1.6 5 deurs groen met. 2005
Renault Megane Scenic MPV Airco 1.6 16V 5 deurs blauw met. 2000
Renault Megane Scenic MPV 1.4E 5 deurs blauw met. 1997
Opel Astra G 1.6 XE 5 deurs zwart met. 2001
Opel Astra G 1.6 SZ 5 deurs zilver met. 1999
Opel Omega V6 aut. zeer luxe, CV 2.5 Dti Station. zwart met. 2000
Renault Megane Scenic MPV 1.6 16V 5 deurs zilver met. 1999
Volvo S40 automaat Sedan Airco 1.8 4 deurs groen met. 1998
Volkswagen Vento GL Sedan 1.8 4 deurs groen met. 1996

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Volkswagen Polo
47KW 1.9 SDI, 3 drs.,
zwart met., bj. 2000

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Skoda Fabia 1.4
63KW 18V Classic, 45.000 km,

03-2004 € 8.500,-
Chevrolet Kalos 1.4 style 3-drs. 03-2005 40.000 km € 10.250,-
Mazda Demio 1.5I Exclusive 01-2003 53.000 km € 8.750,-
Mitsubishi Space Star GLX 09-1999 101.000 km € 5.950,-
Nissan Primera 2.0 5D GX 09-1998 148.000 km € 5.250,-
Opel Meriva 1.6 16V Cosmo 10-2003 48.000 km € 13.750,-
Opel Zafira Z2.2SE 16V Elegance 06-2002 111.000 km € 12.750,-
Toyota Corolla 1.4 16V VVT-I Wagon 04-2003 58.000 km € 10.950,-
Toyota Yaris 1.3 16V VVT-I 3DR Luna 01-2001 112.000 km € 7.950,-
Volkswagen Lupo 1.4 44KW Comf.Line 02-2004 29.000 km € 8.250,-

Autobedrijf
Melgers

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Volvo V70 2.5 LPG 1999 € 10.950
Volvo V70 2.4 2001 € 13.950
Volvo V70 2.4 automaat 2002 € 19.950
Volvo V70 2.4 D5 automaat 2003 € 21.950
Opel Corsa 1200-16V MAXX-COOL 2004 € 8.950
Opel Astra 1600 5-drs. comfort 2002 € 9.950
Opel Vectra 2500-V6 Sport 2000 € 7.950
Opel Omega 2200 automaat 2000 € 7.500
Mercedes C200 CDI Class 2003 € 19.950

Toyota Avensis
2.0 Verso, 2003

€ 18.750,-

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 307 SW 1.6 Premium Nav. 04-2007 d.blauw 13.000 km 
Peugeot 207 1.6 16v XS-PACK, 5-drs. 11-2006 grijs 4.500 km
Peugeot 407 2.0 XS 05-2006 grijs 30.000 km
Peugeot 106 1.1 3-drs. 02-1997 rood met. 137.000 km
Peugeot 205 1.4 3-drs. Generation 01-1998 rood 72.000 km
Fiat Punto 1.1, centr. vergr. 12-1996 groen met. 160.000 km
Nissan Almera, 1.6 16V, airco 02-1996 rood met. 90.000 km

Peugeot 306 1.6
4-drs. XT, 4-2000,

airco, rood met., 55.000km

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Citroën Berlingo 1.8i Multispace 08-1999 119.912 km € 6.450,-
Citroën Berlingo 1.9D 600 Commerce 07-2001 190.834 km € 4.500,-
Citroën Xsara Picasso 1.8i 16v Picasso 05-2001 121.501 km € 10.500,-
Citroën ZX 1.8I 16V SX Break 02-1997 155.000 km € 3.750,-
Ford Focus 1.6 16V 74KW 5D GHIA 10-1998 197.901 km € 4.950,-
Hyundai Atos 1.1I Dynamic Version Prime 06-2000 86.479 km € 4.950,-
Nissan Note 1.4 16V 5D Acenta 12-2006 29.264 km € 16.250,-
Opel Agila Z1.2XE 16V Enjoy Airco 06-2001 98.862 km € 5.950,-
Renault Twingo 1.1 03-1998 100.370 km € 3.150,-
Volkswagen Golf 1.6 16V 77 KW 5D 09-2002 55.000 km € 11.200,-

Peugeot 307 X-line 110 

03-2006, 20.678 km

€ 15.600,-Aanbied
ing

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Op zaterdag 12 april kunnen inwo-
ners van de gemeente Bronckhorst
gratis compost ophalen bij het
groendepot in Vorden. Hiermee wil-
len we u bedanken voor uw inzet om
het groente-, fruit- en tuinafval (gft)
te scheiden. In de hele gemeente is
in 2007 bijna 6.500 ton gft apart in-
gezameld dat vervolgens verwerkt
is tot compost!

Van afval tot waardevolle grondstof
Het gft-afval dat u in de groene con-
tainer doet, wordt net als het overige
huishoudelijke afval ingezameld
door Berkel Milieu. Het ingezamelde
gft-afval voert het bedrijf af naar de
VAR in Wilp. Daar wordt 40% van het
gft verwerkt tot compost, de overige
60% van het gft bestaat uit water. Dit
betekent dat van de bijna 6.500 ton
gft uiteindelijk zo'n 2.600 ton com-
post is gemaakt. Compost is een
waardevolle grondstof en te gebruiken
als natuurlijke bodemverbeteraar
door zowel de land- en tuinbouw-
sector als particulieren. 

Milieuvriendelijk
Het composteren van gft-afval is

beter voor het milieu èn goedkoper.
Wanneer gft namelijk in de grijze

container belandt, wordt het met het
restafval duur verbrand. Met deze
compostactie wil de gemeente u niet
alleen bedanken voor uw inzet om
het gft-afval te scheiden, maar u ook
stimuleren dit te blijven doen. De ge-
meente sluit met deze compostactie
aan bij de landelijke compostdag,
georganiseerd door de Vereniging
van Afvalbedrijven en de branche-
vereniging van groencomposteerders.

Compostactie groendepot
Vorden
De compostactie is op 12 april a.s.
bij het groendepot in Vorden (Het
Hoge 65, oude zuivering). Het depot
is geopend van 13.30 tot 16.30 uur.
Op vertoon van de afvalpas kan per
huishouden maximaal 1 kuub los-
se compost òf 3 zakken van 40 liter
worden meegenomen. De compost
wordt geleverd door de VAR. 
Let op: het aanbod geldt zolang 
de voorraad strekt, dus wees er
snel bij.

Gratis compost op te halen in Vorden op 12 april a.s.

Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar en stimuleert de groei van gewassen op een

milieuvriendelijke wijze (foto: Vereniging Afvalbedrijven)

De gemeente wil het centrum van
Hengelo compacter maken en kwa-
litatief versterken. De vrijkomende
locatie van het gemeentehuis in 2010
wil de gemeente daarbij gebruiken
als ontsteking van een proces van
vernieuwing en verbetering van het
centrum van het dorp. Er is een
concept masterplan opgesteld, 
dat we u op 14 april a.s. graag willen
presenteren tijdens een informatie-
en inloopbijeenkomst. De avond is

in het gemeentehuis en begint om
19.30 uur. Het eerste half uur van 
de avond presenteert de gemeente
de ontwerpplannen. Hierna kunnen
geïnteresseerden aan de hand van
panelen de plannen nader bekijken
en vragen stellen aan vertegenwoor-
digers van de gemeente. De avond is
naar verwachting om 21.30 uur
afgelopen. 

Wij zien u graag op 14 april!

Inloopavond voor plannen in Hengelo
centrum op 14 april a.s.
Bent u ook geïnteresseerd in de plannen 
van de gemeente voor de kern van Hengelo?

Om de organisatoren te bedanken
voor hun inzet om een succes te
maken van de bijzondere paarden-
dag in Hengelo op 1 maart jl., zette
de gemeente hen vorige week in het
zonnetje tijdens een speciale terug-
koppelingsbijeenkomst. De paar-
dendag stond in het teken van de
introductie van de brochure Bronck-
horst & Paardentoerisme, waarmee
het paardentoerisme in de gemeente
Bronckhorst wordt gepromoot. 

In de brochure staan verschillende
evenementen, ruiter- en menroutes,
maneges, verenigingen, overnach-
tingsmogelijkheden etc. Bronck-
horst biedt voor paardenliefhebbers
uit heel het land een groot aantal
leuke mogelijkheden! Voor de vele
aanwezige paardenliefhebbers was
de clinic van Anky van Grunsven het
hoogtepunt van de dag. De brochure
is voor 1 euro te koop bij de Bronck-
horster VVV-kantoren.

Organisatoren paardendag op 1 maart bedankt

De monumentencommissie verga-
dert op 16 april a.s. om 10.30 uur
(afwijkende tijd!) in het gemeente-
kantoor. 

De vergadering is openbaar. 
De agenda voor deze vergadering
kunt u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl

Monumentencommissie

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus
ook in Bronckhorst. De sirenes
geven dan één luid alarm dat  
1 minuut en 26 seconden te horen
is. Omdat het om een test gaat,
hoeft u geen actie te ondernemen.
Het maandelijkse alarm heeft tot
doel het landelijke waarschu-
wings- en alarmeringsstelsel te
testen. Het is belangrijk dat u als
burger bekend bent met het sirene-
geluid en weet wat u moet doen als
de sirene gaat in geval van een ramp:

'Ga direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of TV op
omroep Gelderland'. Via deze om-
roep wordt u op de hoogte gehouden
van de ramp en ontvangt u zonodig
instructies. Op maandag 7 april a.s.
is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest



Afgelopen week is de aanslag
gemeentelijke belastingen en/of
WOZ-beschikking 2008 bij inwoners
en bedrijven in Bronckhorst be-
zorgd. Op dit biljet vindt u uw WOZ-
beschikking en de belastingsoorten
waarvoor u belastingplichtig bent.
Het onderhoudsrecht graven staat
nog niet vermeld op de gecom-
bineerde aanslag. Deze belasting-
soort versturen we medio dit jaar 
op een apart aanslagbiljet naar de
belastingplichtigen. 

In de Wet waardering onroerende
zaken (Wet WOZ) is vastgelegd dat
de gemeente verantwoordelijk is
voor alle taxaties van onroerende
zaken zoals woningen, bedrijfs- en
winkelpanden, bouwkavels en onge-
bouwde percelen grond (uitgezon-
derd vrijgestelde grond). De ge-
meente heeft sinds dit jaar de wette-
lijke verplichting om jaarlijks de

waarde van alle onroerende zaken
op haar grondgebied te bepalen. 
De WOZ-beschikking geeft daardoor
de waarde aan van uw onroerende
zaak met als waardepeildatum 
1 januari 2007. 

In 2007 ontving u nog een WOZ-
beschikking met een WOZ-waarde
die was vastgesteld naar de waarde-
peildatum 1 januari 2005. Dit bete-
kent dat uitgegaan werd van de
waarde die de onroerende zaak op 
1 januari 2005 had. Vanaf 2008 wordt
de waarde vastgesteld op een datum
die niet twee, maar één jaar voor het
belastingjaar ligt. De verandering
van de WOZ-waarden tussen belas-
tingjaar 2008 en 2007 (1 jaar) betreft
dus de stijging van de WOZ-waarden
tussen 1 januari 2005 en 1 januari
2007!

Bij de taxaties wordt de economi-
sche waarde vastgesteld. Dat is de
waarde die een pand bij verkoop in
ongebruikte staat oplevert, zonder
rekening te houden met eventuele
zakelijke beperkingen (bijv. vrucht-
gebruik) en/of persoonlijke rechten
(bijv. huur). Als belanghebbende
krijgt u de waardegegevens door mid-
del van een beschikking. Deze be-
schikking staat op uw aanslagbiljet.
Voor de waardebepaling beschikt de
gemeente al over veel informatie
van panden: metingen en verkoop-
prijzen uit het Kadaster, luchtfoto's
en al eerder door de gemeente vast-
gelegde gegevens (bijv. de inhoud,
het bouwjaar van een pand, en bouw-
tekeningen). Door inventarisaties
worden bovengenoemde vastgoed-
gegevens, inclusief mutaties door
aan/nieuw- en verbouw, en be-
zwaarschriften zo actueel mogelijk
gehouden. Verder verzamelt de

gemeente zoveel mogelijk markt-
gegevens, zoals huur- en verkoop-
cijfers, om een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van de prijsontwik-
keling op de vastgoedmarkt rond de
waardepeildatum van 1 januari 2007.
De woningen worden via vergelijking
gewaardeerd. De gemeente zoekt
naar de beste vergelijkingen, zodat
de vergelijkbare woningen zoveel
mogelijk van een zelfde woningtype
zijn, in dezelfde plaats liggen en het
bouwjaar niet teveel afwijkt.

Niet-woningen
Voor niet-woningen (bedrijven,
kantoren, scholen etc.) geldt een
afwijkende methode van taxeren. De
niet-woningen worden gewaardeerd
op de waarde in het economisch ver-
keer of op de gecorrigeerde vervan-
gingswaarde. Meer over deze taxatie-

methodes vindt u op de website
www.wozinformatie.nl/public (zie
rubriek: Waardering niet-woningen). 

Taxatieverslag inzien?
Als u een nadere onderbouwing van
de waardebepaling van uw pand wilt,
dan kunt u uw taxatieverslag direct
opvragen en inkijken via onze web-
site www.bronckhorst.nl onder het
kopje 'Balie Belastingen WOZ
Bronckhorst'. U kunt inloggen met
een combinatie van uw aanslag-
nummer en aanslagbedrag. Door
een technisch probleem was het de
afgelopen week niet altijd mogelijk
het taxatieverslag te raadplegen.
Hiervoor onze excuses! Inmiddels is
dit probleem verholpen. Beschikt u
niet over een internetverbinding,
dan kunt u een taxatieverslag
aanvragen met de 'Aanvraagkaart
taxatieverslag' uit de Belastinggids
2008. Het taxatieverslag wordt alleen
aan belanghebbende eigenaren
en/of gebruikers van onroerende
zaken verstrekt. 

Het taxatieverslag is geen taxatie-
rapport zoals u dat van een make-
laar kent. Het taxatieverslag bevat
minder gegevens en is eenvoudig
van opzet. Het taxatieverslag bevat,
naast de aanduiding van het object
en de kadastrale gegevens, enkele
kenmerken die van belang zijn voor
de waardebepaling. Verder geeft het
verslag inzicht in de aansluiting van
de vastgestelde waarde op de
markt. Bij woningen gebeurt dit door
de vermelding van de verkoopprijzen
van enkele min of meer vergelijk-
bare woningen. De vergelijkbare
woningen zijn echter vrijwel nooit
identiek aan uw woning. Met de
verschillen is bij de waardebepaling
rekening gehouden. Het kan voor-
komen dat er onvoldoende vergelijk-
bare verkochte panden beschikbaar
zijn. In die gevallen is een minder
vergelijkbaar pand toegevoegd als
onderbouwing.

Meer weten?
Informatie over alle gemeentelijke
belastingzaken kunt u tijdens kan-
tooruren krijgen bij de balie van de
afdeling Belastingen en organisatie-
ondersteuning in het gemeente-
kantoor. U kunt ook bellen met één
van de medewerkers van de afdeling.
Zie voor de telefoonnr. en openings-
tijden de 'Belastinggids 2008'.

WOZ-waarde en gecombineerde aanslag gemeentelijke 
belastingen 2008

Wonen in Steenderen

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

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

Mensen jonger dan 65 jaar
• echtpaar : € 1.441,26
• alleenstaande ouder : € 1.297,13
• alleenstaande 

(zonder medebewoner) : € 1.008,89   

Personen ouder dan 65 jaar
• echtpaar beiden ouder 

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

Als het totale netto inkomen van u
en uw partner hoger is dan de voor
u geldende norm, bestaat mogelijk
recht op een deel van de vergoedin-
gen. Het deel van het inkomen dat

hoger is, wordt als draagkracht aan-
gemerkt en in mindering gebracht
op de vergoeding. We gaan uit van
het netto inkomen, niet van het be-
steedbaar inkomen. Dat wil zeggen
dat wij geen rekening houden met de
lasten van de aanvrager. Naast het
inkomen mag het spaargeld en/of
ander vermogen niet meer bedragen
dan voor een echtpaar/samen-
wonenden/alleenstaande ouders
€ 10.650,- en voor alleenstaanden 
€ 5.325,-

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

LET OP: mensen die op dit moment
een uitkering in het kader van de
Wet werk en bijstand van de ge-
meente ontvangen, hoeven niet te
reageren. De gemeente stuurt hen
rechtstreeks een formulier toe!

U kunt gedurende heel 2008 een
aanvraagformulier Declaratieregeling
2008 invullen. Als u de inkomens- en
vermogensgrens niet overschrijdt,
heeft u recht op € 120,- per jaar voor
sport, culturele en maatschappelijke
activiteiten per gezinslid en € 55,-
per jaar voor elk kind op een school
voor basis- en voortgezet onderwijs. 

Gewoon doen!
Weet u niet zeker of u aan de voor-
waarden voldoet, vraag het dan aan
de medewerkers van de afdeling
Werk, inkomen en zorg. Ze staan u
graag te woord en zoeken het voor u
uit. Ze zijn dagelijks bereikbaar van
9.00 tot 10.00 uur via bovengenoemd
telefoonnummer.

Komt u in aanmerking voor de Declaratieregeling?

Op 27 maart 2008 vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De opkomst van
de speciale gasten van de raad was
groot. Zij kregen voor aanvang van
de vergadering van enkele raads-
leden een uitgebreide uitleg over de
raad, het raadswerk en de komende
vergadering. Naast deze gasten was
de publieke tribune ook flink bezet
met belangstellenden voor het on-
derwerp De Betteld. De vergadering
startte met een inspreker die door
middel van een “Blikje frisse lucht
uit de Achterhoek” aandacht vroeg
voor de leefbaarheid in Halle-Heide. 

Tijdens de raadsvergadering is ver-
der onder andere gesproken over
de volgende onderwerpen:

• Uitbreiding camping De Betteld
in Zelhem
Camping De Betteld had de ge-
meente gevraagd medewerking
te verlenen aan onder meer een
uitbreiding met parkeren en en-
kele sportfaciliteiten op een aan-
grenzend perceel. De eigenaar
van De Betteld wil nu echter met

alternatieve plannen komen en
trekt daarom het huidige verzoek
in. De raad benadrukt dat plannen
tot uitbreiding van De Betteld deel
uit moeten maken van een inte-
grale visie, waarbij alle partijen,
waaronder de omwonenden, be-
trokken worden. 

• Definitief ontwerp nieuwbouw
gemeentehuis en bestemmings-
plan nieuwe gemeentehuis 
De raad was bijzonder te spreken
over het bestemmingsplan en het
definitieve ontwerp van de nieuw-
bouw gemeentehuis. In het defini-
tieve ontwerp staan onder andere
de uitwerking van installatie,
logistieke en exploitatie uitgangs-
punten, ook geeft het een beeld
van het uiterlijk dat het nieuwe
gemeentehuis krijgt en een nog
grove indeling van de binnenkant.
Verder legden b en w de vorderin-
gen rond de plannen om een bij-
zonder duurzaam gemeentehuis
te bouwen volgens het DuBo++
principe aan de raad voor. De vol-
gende stap is de aanbestedings-
fase en een verdere specificatie
van de binnenkant. 

• Klimaatbeleidsplan 2008-2011
De wereld heeft te kampen met
hogere temperaturen en een stij-
gende zeespiegel. Ook in Bronck-
horst vinden we het belangrijk om
wat te doen aan klimaatverande-
ringen en daarom hebben b en w
een klimaatbeleidsplan opgesteld
met energiebesparende activiteiten
voor de komende periode. Thema's
zijn woningbouw, gemeentelijke
gebouwen, bedrijven en verkeer
en vervoer. De raad discussieerde
uitvoerig over dit belangrijke thema
aan de hand van drie moties en
één amendement. Met een aan-
genomen motie van CDA en

GroenLinks over de productie van
bio-energie in Bronckhorst, stel-
de de raad het klimaatbeleidsplan
2008-2011 vast. In 2010 volgt een
evaluatie van de effecten van het
beleidsplan.

• Actualisatie jeugd- en 
onderwijsbeleid
De raad sprak haar waardering
uit voor de heldere nota jeugd-
en onderwijsbeleid 2006-2010. 
In deze actualisatie zijn nieuwe
ontwikkelingen opgenomen die
spelen, zoals de oprichting van
een Centrum voor Jeugd en Gezin,
de inzet van Jekk-hulpverlening
(Jeugd en kleine criminaliteit) en
het peuterspeelzaalbeleid. Met
algemene stemmen werd de nota
aangenomen. 

• Aanleg bijzondere particuliere
begraafplaatsen
De raad stelde de voorwaarden
vast voor de aanleg van bijzondere
particuliere begraafplaatsen. 

• Premie inburgeringsplichtigen
De raad stemde in met het voor-
stel om inburgeringsplichtigen
die de inburgeringcursus met
goed gevolg en binnen een bepaal-

de tijd afleggen, een premie te ver-
strekken ter hoogte van de eigen
bijdrage die zij moeten betalen
voor hun inburgeringprogramma.

• Evaluatie bezoeken 50-jarige
huwelijksparen
Gemeenteraadsleden gaan in
ongewijzigde vorm door met 
het bezoeken en feliciteren van
50-jarige huwelijksparen.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
gemeente/raad en commissies). 

De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 24 april 2008.

Uit de raad

Minister ter Horst van Binnenlandse
Zaken bezoekt op 7 april a.s. de
gemeente Bronckhorst. Tijdens
haar bezoek die een deel van de
middag in beslag neemt, spreekt
de minister eerst met een aantal
leden van de vrijwillige brandweer

van Bronckhorst en daarna heeft
de gemeente in herberg De Gouden
Leeuw in Bronkhorst drie ronde ta-
fel gesprekken gepland met enkele
uitgenodigde inwoners, vertegen-
woordigers van het maatschappelijk
middenveld en raadsleden.

Minister ter Horst op 7 april a.s. 
op werkbezoek in Bronckhorst



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, Kerkstraat, spelletjesochtend en zeepkistenrace op 30 april 2008 van 08.00 tot 22.00 uur,

afsluiten gedeelte Kerkstraat en Gildeweg van 29 april 20.00 uur tot 30 april 19.00 uur, 
oranjecomité Drempt

• Hengelo (Gld), Spalstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 9 juli van 10.00 tot 24.00 uur,
11 en 12 juli van 20.00 tot 24.00 uur en 13 juli 2008 van 10.00 tot 24.00 uur, R.B.W. Visser

• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 44, provinciale BC wedstrijden met herdershonden, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, 13 juli 2008 van 08.30 tot 19.00 uur, kringgroep De Noordink

• Hummelo, avondwandelvierdaagse, 19 t/m 23 mei 2008, Jong Gelre Hummelo en Keppel
• Keijenborg, recreatieve fietstocht door de Achterhoek, afsluiten Sint Janstraat, tussen de

Kerkstraat en de Nyssinckkampstraat, 12 mei 2008 van 08.00 tot 17.00 uur, toerclub Keiaosers
• Keijenborg, Kerkstraat/Hogenkampweg, kermis, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet 

op 20 en 21 juni van 20.00 tot 01.00 uur en op 22 en 23 juni van 12.00 tot 24.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning van 20 t/m 23 juni 2008, H.J.A. Winkelman

• Keijenborg, verkoop loten, 10 mei 2008 van 10.00 tot 14.00 uur, voetbalvereniging Keijenborgse Boys
• Laag-Keppel, Dorpsstraat, openlucht toneeluitvoering, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,

31 augustus 2008 van 12.00 tot 18.00 uur, Pallandt van Keppel stichting
• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van kaas,

zuivelproducten, snoepwaren etc., vrijdagen van 1 januari t/m 31 december 2008, V.O.F. kaas-
handel H&F Nieuwenhuis

• Toldijk, Flophouse, lentefeest, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiks-
vergunning, 16 en 17 mei 2008 van 20.00 tot 01.30 uur, stichting ontmoetingscentrum Toldijk

• Toldijk, Flophouse, Høken in Toldiek op 27 juni van 19.00 tot 01.30 uur, koffieconcert op 29 juni
2008 van 10.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiks-
vergunning, stopverbod gedeelte Hoogstraat, stichting ontmoetingscentrum Toldijk

• Vorden, recreatieve skate- en skeelertocht, afsluiten gedeelte Netwerkweg, 12 mei 2008 van
08.00 tot 17.00 uur, Free-Wheel

• Vorden, Nieuwstad 30, kunststof ijsbaan met diverse activiteiten in het nieuwe magazijn, 
16 mei t/m 7 juni 2008, Drukkerij Weevers

• Vorden, voormalig Havo-gebouw, pleinmarkt, 24 mei 2008 van 09.00 tot 15.00 uur, stichting
veilingcommissie Vorden

• Wichmond, feestterrein de Lindeselaak, 26 t/m 31 augustus 2008, feestweek met zeskamp,
volks- en kinderspelen, vogelschieten, feestavonden, lunapark en optocht,  tijdelijke gebruiks-
vergunning, afsluiten Lindeselaak, stopverbod Beeklaan van 19.00 tot 24.00 uur, afsluiten
gedeelte Baakseweg op 30 augustus, afsluiten diverse wegen tijdens de optocht op 31 augustus,
stichting oranjecomité Vierakker-Wichmond

• Zelhem, braderie, afsluiten gedeelte parkeerplaats bij sporthal De Pol, 18 mei 2008, Hogebos
marktorganisatie

• Zelhem, Heidenhoekweg, buurtfeest met diverse volksspelen en vogelschieten op 27 juni van 
19.00 tot 01.00 uur, 28 juni van 10.00 tot 01.00 uur en 29 juni van 11.00 tot 19.00 uur, afsluiten
gedeelte Heidenhoekweg op 28 juni van 12.00 tot 17.00 uur, verkoop loten op 27 juni,
buurtvereniging Heidenhoek, tijdelijke gebruiksvergunning van 27 t/m 29 juni 2008, C. Hitpass

Rectificatie in verband met wijzigen locatie
• Zelhem, Industriepark, tussen de Handelsweg en de Brinkweg, Young Drivers Xperience met

mobiele slipbaan, 10 mei 2008 van 08.00 tot 16.30 uur, gemeente Bronckhorst

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Dambroek 18, tijdelijk plaatsen twee losse kantoorunits
• Bronkhorst, Boterstraat 1, vernieuwen oude schuur
• Drempt, Strengsche Veld 48, plaatsen dakkapel woning
• Halle, Dorpsstraat 17, gedeeltelijk vergroten van de keuken
• Hengelo (Gld), Loakendiek 3, vergroten ligboxenstal
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 17, plaatsen afscheiding kerkhof met doorgaande weg 
• Keijenborg, Ottenkampweg 2, bouwen berging aan achtergevel woning
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 22, vergroten opslagruimte 
• Zelhem, Berkendijk 4A, vernieuwen dak schuur
• Zelhem, Koeriershoek 2, gedeeltelijk vergroten woning met zolder en carport
• Zelhem, Plantsoenstraat 6, vernieuwen carport
• Zelhem, Slangenburgweg 1A, plaatsen bergplaats voor werktuigen

Aanvragen

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf  
3 april t/m 14 mei 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

Monumentenwet 1988 (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
• Vorden, Almenseweg 49, historische buitenplaats Den Bramel, aanvraag monumentenvergunning

voor de verbouw van het woonhuis

Monumentenverordening Bronckhorst 2006 (art. 11 Mon.verordening en
afd. 3.4 Awb)
• Vorden, Strodijk 25, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van de woning
• Drempt, Veldweg 24, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw en splitsing van de boerderij

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 15 mei 2008. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer W. Hagens of
de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikkingen.

Monumenten

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 28 maart 2008:
• Vorden, Baakseweg 4-6, historische buitenplaats Hackfort, vergunning verleend voor de bouw

van een berging

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, het Elshof 9, bouwen erker, door vrijstelling kan erker gerealiseerd worden die 1.50 m

vóór de voorgevel uitsteekt, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 8, lid 7,
sub d van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' 

Het bouwplan ligt van 3 t/m 16 april 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

• Vorden, Waarlerweg 4, vernieuwen woning en vervangende bouw van een aangebouwd bijgebouw,
vrijstelling wegens overschrijden bestemmingsplanbepalingen over respectievelijk de maximaal
toegestane inhoud van de woning en het maximaal toegestane gezamenlijke oppervlak aan
bijgebouwen (dit laatste gelet op de te slopen opstallen), het betreft een vrijstellingsbevoegd-
heid opgenomen in artikel 17, lid 1, onder de punten 2 en 13 van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

Dit bouwplan ligt van 3 april t/m 7 mei 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (minicampings)
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 1, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande

minicamping De Veldhoek ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen/campers, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg 6, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande
minicamping De Kloostertuin ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestem-
mingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Hengelo (Gld), Kremersdijk 5, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande senioren-
camping De Lindenhof ten behoeve van 5 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Hengelo (Gld), Antinkdijk 12, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping 't Meesterhuus ten behoeve van 11 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmings-
plan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 21, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande
minicamping De Nachtegaal ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestem-
mingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Hengelo (Gld), Beekstraat 3, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping De Achterhoek ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmings-
plan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Hengelo (Gld), Hesselinkdijk 1, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping Wiemelinkhof ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmings-
plan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Vierakker, Boshuisweg 8, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping Het Boshuis ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Lindese Enkweg 1, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping 't Lebbink ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Vorden, Gazoorweg 4, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande minicamping 
't Gazoor ten behoeve van 5 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan 'Buiten-
gebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Vorden, Wilmerinkweg 7, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping De Elzenbos ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Vorden, Van Lennepweg 6, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping 't Daske ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen/kleine campers, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Vorden, Lindeseweg 18A, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping De Bijvanck ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen/campers, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Vorden, Beunkstege 4, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande camping 
't Haller ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Vorden, Ruurloseweg 46, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping De Grasplas ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Vorden, Kamphuizerweg 1, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping Hoeve Kroep An ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen/campers, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Vorden, Lieferinkweg 4, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande minicamping
De Boomgaard ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmings-
plan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' 

• Vorden, Spiekerweg 2, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande minicamping
Stilte Centrum 't Spieker ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmings-
plan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Wichmond, Lankhorsterstraat 34, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping Warnstee ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

Voorgenomen vrijstellingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het voornemen om deze vrijstellingen te verlenen, houdt verband met het vervallen van de Wet
op de openluchtrecreatie per 1 januari 2008. De ontheffingen die deze minicampings op grond
van de Wet op de openluchtrecreatie hadden, worden vervangen door de gevraagde vrijstellingen.
Door deze vrijstelling wordt de aangegeven hoeveelheid kampeermiddelen, met een maximum
van 15, op de minicampings toegelaten in de periode van 15 maart t/m 31 oktober (kampeerseizoen). 

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 3 april t/m 30 april 2008
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. 

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 16, voor natuurontwikkeling en het realiseren van een schuur en een

observatiehut, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden' 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Wassinkweg 1, voor een functiewijziging van een agrarisch bedrijf in wonen,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988' 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (minicampings)
• Halle, Jolinkdijk 6, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande minicamping De

Heidenhoeksevloed ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem' 

• Halle, Nicolaasweg 7, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande minicamping
Hofshoeve ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem'

• Laag-Keppel, IJsselweg 5, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping Siebieverden ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmings-
plan 'Buitengebied van de gemeente Hummelo en Keppel' 

• Olburgen, Capellegoedweg 4A, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping 't Hofke ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Steenderen 1993/2000' 

• Steenderen, Emmerstraat 12, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping van de fam. Breukink ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen/campers,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993/2000' 

• Toldijk, Beekstraat 13, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande minicamping
De Bult ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Steenderen 1993/2000' 

• Zelhem, Schooltinkweg 2A, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping Het Hoegen ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen/campers, geldend
bestemmingsplan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem' 

• Zelhem, Michelstraat 10, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande minicamping
De Toevrught ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem' 

• Zelhem, Keijenborgseweg 26, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande 
ANWB Camping Coen Evers ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen/campers, geldend
bestemmingsplan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem' 

• Zelhem, Aaltenseweg 12, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping Bartelshoeve ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmings-
plan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem' 

• Zelhem, Everhardinkweg 3A, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping 't Bosch ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem' 

• Zelhem, Meeneweg 29, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande minicamping
Het Bosland ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem' 

• Zelhem, Wittebrinkweg 3A, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-
camping De Platwever ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmings-
plan 'Herziening 2-1988 Bestemmingsplan Buitengebied Zelhem' 

Ook het voornemen om deze vrijstellingen te verlenen, houdt verband met het vervallen van de Wet
op de openluchtrecreatie per 1 januari 2008. De ontheffingen die deze minicampings op grond
van de Wet op de openluchtrecreatie hadden, worden vervangen door de gevraagde vrijstellingen.
Door deze vrijstelling wordt de aangegeven hoeveelheid kampeermiddelen, met een maximum
van 15, op de minicampings toegelaten in de periode van 15 maart t/m 31 oktober (kampeerseizoen). 

Deze ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 3 april t/m 14 mei 2008
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Steenderen, Kastanjelaan 30, plaatsen overkapping, vrijstelling wegens overschrijden bestem-

mingsplanbepaling over het maximaal toegestane bebouwde oppervlak, het betreft een
vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ''t Paradijs 2003'

Dit ontwerpbesluit ligt van 3 april t/m 21 mei 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

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

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

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 20 maart 2008:
• Zelhem, Korenweg 7, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan 'Buiten-

gebied herziening 2-1988' 

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

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 20 maart 2008:
• Halle, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in café/restaurant De Woage,

van 1 januari t/m 31 december 2008, E. Wijngaards
• Zelhem, Industriepark 11-15, permanent plaatsen van twee vlaggenmasten door 

KUPAN B.V.
Verzonden op 26 maart 2008:
• Bronckhorst, permanent plaatsen van 35 evenementenportalen, gemeente Bronckhorst
• Halle, Heurneweg 2, plaatsen van een aanduidingsbord, mevrouw J.B. Vos-Mulder

Aanlegvergunningen
Verzonden op 19 maart 2008:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg/Veldermansweg, voor het verharden van een deel van de wegen

op het rennerskwartier van Hamové
Verzonden op 31 maart 2008:
• Vorden, Zelledijk 7, voor het aanleggen van een kikkerpoel op het perceel kadastraal bekend

als Vorden, sectie O, nummer 164

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 20 maart 2008:
• Hummelo, De Muldershof 14, bouwen terrasoverkapping
• Steenderen, Ds. Pikaarweg 18, bouwen veranda en wijzigen raamkozijn in deurkozijn
• Toldijk, Hoogstraat 19, vergroten woning door middel van erker
• Zelhem, Frans Halsstraat 13, aanbouw erker

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 20 maart 2008:
• Bronkhorst, Boterstraat 7, bouwen bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Hofstraat 1A, bouwen woning met garage
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 78A, vergroten agrarisch bedrijfsgebouw en bouw 

bergruimte
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 20, veranderen stalgebouw en tuinschuur tot logiesruimten,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening

• Vierakker, IJzerhorst 4, gedeeltelijk veranderen woonboerderij
• Zelhem, Carel Willinkstraat ong., bouwen 3 woningen, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Halseweg 6, gedeeltelijk vernieuwen woning  
Verzonden op 27 maart 2008:
• Drempt, Kerkstraat 56, vergroten bijgebouw, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 24, vernieuwen en verplaatsen woning, garage en loods, verleend

met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Ruurloseweg 69, bouwen schuur, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gehandicaptenparkeerplaats
Verzonden op 26 maart 2008: 
• Zelhem, aan tandartspraktijk O.J. de Jong en zorgaanbieder Sensire is vergunning verleend

voor één gehandicaptenparkeerplaats bij Stationsplein 2 en 4  

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 26 maart 2008: 
• Steenderen, aan de heer G.J. Heezen is vergunning verleend voor het uitoefenen van een horeca-

bedrijf in de inrichting J.F. Oltmansstraat 5

Kapvergunningen
Verzonden op 27 maart 2008:
• Hummelo, Keppelseweg 34, kappen van drie elzen, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 28 maart 2008:
• Drempt, Rijksweg 44, voor verbranding nabij dit adres
• Hummelo, Korte Broekstraat 4, voor verbranding nabij dit adres
• 's-Heerenberg, de Hangaarts 34, voor verbranding nabij de Halle-Nijmanweg 36 

in Halle
• Vorden, Lindeseweg 14, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Nijmansedijk 7, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Terborgseweg 5, voor verbranding nabij dit adres

Verleende vergunningen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 3 april t/m
14 mei 2008 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieu-
beheer ter inzage:
• Vorden, Hengeloseweg 16, voor het uitbreiden cq. wijzigen van de melkrundveehouderij waarop

het Besluit landbouw 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.

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens het dweilorkestenfestival op 20 april 2008 is de Spalstraat, tussen de

Zuivelweg en de Bleekstraat, van 10.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer 

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). 

De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en Horecawet,
tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en sloop-
vergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunning), of Openbare
werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, 
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze eerst
in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zutphen worden verzocht.

Beperking lengte voertuigen op verbindingsweg tussen Bleekstraat en
Beukenlaan in Hengelo (Gld)
B en w hebben besloten een lengtebeperking van voertuigen langer dan negen meter in te stellen
op het verbindingsweggetje tussen de Bleekstraat en de Beukenlaan in Hengelo (Gld). Dit om
schade aan eigendommen (erfafscheidingen) van particulieren te voorkomen. De maatregel gaat
zo spoedig mogelijk in en wordt uitgevoerd door het aanbrengen van borden. Daarnaast komen
er fysieke maatregelen, zoals het plaatsen van een vijftal betonpalen en het verleggen van de
trottoirband. Met dit besluit komt de gemeente tegemoet aan klachten over aanrijdschade aan
erfafscheidingen. 

Mogelijkheden tot beroep
Tegen dit besluit kunt u of kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector bestuurs-
recht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: 
uw naam en adres, de datum, een omschrijving 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 indienen van een beroepschrift bent u griffierecht
verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Het besluit treedt in werking nadat het bekendgemaakt is aan de aanvrager. U kunt van mening
zijn dat dit voor u onaanvaardbare gevolgen heeft en u gaat in beroep. Toch mag bijvoorbeeld
iemand die een vergunning krijgt, direct gebruik maken van dat besluit. Daarom kunt u tegelijk,
maar ook later in de beroepsprocedure, de voorzieningenrechter vragen om de werking van het
besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat op uw beroepschrift
is beslist. U schrijft een brief naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u ook griffierecht verschuldigd. Als de rechter
u gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Tijdelijke afsluitingen in verband met werkzaamheden aan brug 
over Veengoot in Vorden 
Vorden, door het te verwachten sluipverkeer dat door wegwerkzaamheden aan de brug over de
Veengoot (Hengeloseweg N316) kan ontstaan, zijn de Hilverinkweg, tussen de Deldenseweg en
de N316, Deldenseweg, Lindeseweg, tussen de N316 en de Kostedeweg, en de Waarlerweg van
31 maart t/m 11 april 2008, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor het verkeer.
De wegen worden door het sluipverkeer waarschijnlijk dusdanig kapot gereden dat deze afsluiting
noodzakelijk is. Voor het doorgaande verkeer geldt een omleiding via provinciale wegen en voor
het lokale verkeer is een omleiding via de Baakseweg en Lankhorsterstraat aangegeven.

Verkeer en vervoer

http://www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids

ext ra  b i j lage contact

UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. • NIEUWSTAD 30 • POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN • TEL.  (0575) 55 10 10
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Een beslissing die niet over één nacht

ijs is gegaan en die is uitgemond in

het ‘Klussenbedrijf Theo Schotsman’

(timmeren, schilderen en tegelwerk-

zaamheden) met op dit moment drie

man personeel, ( Hans Stokkink, Hen-

ri Langwerden en Laurens Bleumink).

Het werkzame leven van Theo Schots-

man begon, nadat hij aan de LTS in Lo-

chem was geslaagd voor het diploma

timmeren. 

Altijd timmerman willen worden?

weet ik eigenlijk niet, dat

b paald. Daar

Toch was het niet altijd timmeren wat

bij Theo de klok sloeg. Zegt hij: ‘Wel

heb ik eerst een paar jaar als timmer-

man bij Groot Roessink gewerkt, daar-

na jaren als onderhoudsmonteur bij

de zuivelfabriek en vervolgens bij Ba-

rendsen B.V. (Doe- het- zelf) in de win-

kel gewerkt. Op gegeven moment be-

gon ik het (vrije) buitenleven te mis-

sen. Ik kreeg de kriebels, ik wilde tus-

sen ‘de muren’ weg. Toen besloten

Gerdien en ik een klussenbedrijf te be-

ginnen’, zo zegt Theo Schotsman. Ger-

dien, afkomstig uit Varssel doorliep

met goed gevolg de Mavo in Doetin-

chem en de huishoudschool in Vor-

: ’Onderwijl ik jaren bij

in de winkel

heb ik ondermeer ook het diploma be-

drijfsleidster behaald. Toen Theo liet

merken dat hij graag voor zich zelf

wilde beginnen, stond ik er voor hon-

derd procent achter. Ik zag het direct

zitten, Theo kluste al overal en kende

hier veel mensen en kon gelijk aan de

slag’, zo zegt Gerdien die vanaf het be-

gin de administratie voor het bedrijf

ging verzorgen. Theo: ‘We begonnen

op een gunstig tijdstip, de economie

begon juist wat aan te trekken. Mijn

eerste opdracht was een schilder- en

timmerklus bij de familie de Witte

aan de Boonk. Het was keihard wer-

ken, zes dagen in de week en tien uur

per dag, maar wel met heel veel ple-

zier in mijn werk. Zo werd er geleide-

lijk aan een klantenkring opge-

bouwd’, zo zegt Theo.

Gerdien: ‘Wat ons goed deed (en nog

steeds) de reacties van de klanten, we

kregen een stukje waardering. Rich-

ting klant doet Theo er ook alles aan

om een goede relatie op te bouwen.

Als hij op afspraak een uurtje naar een

klant moet, dan wordt het altijd lan-

ger. Theo heeft altijd een luisterend

oor voor de klant en dat schept een

vertrouwensband’. Theo: ‘Ik voel mij

soms net een maatschappelijk wer-

ker’. Hij voegt eraan toe dat vakman-

schap, betrouwbaarheid en mondre-

clame, belangrijke factoren zijn in het

zaken doen. Acht jaar geleden ston-

den Theo en Gerdien voor een volgen-

de beslissing. Gezien de orderporte-

feuille zou er eigenlijk iemand bij

moeten komen! 

Theo: ‘Ik heb toen Hans Stokkink be-

naderd, ik kende hem goed want we

hadden samen al eens wat klussen ge-

daan. Hans aarzelde eerst, hij had im-

mers een goede baan, gelukkig ging

hij toch op mijn verzoek in. We heb-

ben beiden nooit spijt van onze sa-

menwerking gehad. Hans is een per-

fecte vakman’, zo zegt Theo. Richting

toekomst is hij optimistisch. ‘Ons voor-

deel is dat de klant bij verschillende

soorten werkzaamheden met één be-

drijf heeft te maken. Zijn we aan het

schilderen en daarbij blijkt plotsklaps

dat er ook nog getimmerd moet wor-

den dan kan dat meteen. We hebben

het gereedschap bij ons dus zeg maar

alles onder ‘één dak’. Waar ik echt

trots op ben, we hebben in Vorden en

omgeving circa 500 klanten, waarvan

veel vaste klanten vanaf het eerste uur

en dat voelt goed’, zo zegt Theo

Dubbel feest bij Theo en Gerdien Schotsman

Een dubbele mijlpaal, 25 jaar getrouwd en het 12,5-jarig bestaan van hun

bedrijf, dat vieren Theo en Gerdien Schotsman op zaterdag 6 oktober, sa-

men met hun kinderen Jorrit (21) en Wieteke (19). Op de vraag welke mijl-

paal Theo het belangrijkste vindt, begint hij hartelijk te lachen. ‘Natuur-

lijk het zilveren huwelijksfeest, maar je weet hoe het gaat, soms gaat de

zaak wel voor het meisje. Eigenlijk is het stom toeval dat deze twee jubi-

lea samen vallen’, zo zegt hij. Gerdien zijn ‘dubbele partner’, (echtgenote

en zaken-partner) blikt terug: ‘Ik zal het eerlijk zeggen, we zijn natuurlijk

best trots op het feit dat we vanaf ‘niets’ zover zijn gekomen’. En met

‘niets’ bedoelt zij het moment dat de echtelieden besloten om voor zich

zelf te beginnen.

SPEKLAPPEN

kilo
€ 2.49

GROTE
BLOEMKOOL

€ 0.79

Deze week
speciaal voor u!

OPEN DAG

zondag 30 september

van 13.00 tot 17.00 uur

info: www.wijngoedkranenburg.nl

Tel. (0575) 55 69 94

ij

De vereniging Oud Vorden krijgt

woensdag 26 september in zaal

De Herberg bezoek van Jean

Kreunen uit Hengelo. 

Hij zal een lezing houden over het

onderwerp ‘Een kist vol bijzondere

oorlogsverhalen’. Jean Kreunen is

als jochie van 12 jaar gelnteres-

seerd geraakt in de geschiedenis

van de Tweede Wereldoorlog. Hij

zal tijdens de lezing vertellen over

zijn eerste kennismaking met oor-

logsspullen. 

Dit alles heeft in 2006 geresulteerd

in een officieel geregistreerd muse-

um in zijn woonplaats. De lezing

begint om 20.00 uur.

Oud Vorden
Dinsdag 25 september 2007
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lden in de de speciale schoenen. Annie Reintjes

heette iedereen van harte welkom en

iners voor: Sebine Pouwel-

Deze hadden poles mee van verschil-

lende lengtes en het was een hele toer

om voor iedereen een (ongeveer) goe-

de maat te vinden, maar toch lukte

het. Na een korte inleiding over het

ontstaan van Nordic Walking - de Fin-

se Langlaufers bereidden zich zo voor

op het nieuwe seizoen, en een instruc-

tie over het vasthouden van de poles,

kon de wandeling beginnen.

De trainers hielden hun groep een

aantal keren staande, om de techniek

stukje bij beetje uit te leggen. Het ef-

fect van een goede Nordic Walking-

techniek is dat veel spieren gebruikt

worden. Daardoor wordt de conditie

en het uithoudingsvermogen van het

lichaam verbeterd. Het stevig neerzet-

ten van de poles, ontspannen mee-

draaiende schouders, de rechte rug,

het goed dicht en openzwaaien van de

handen - het zogenaamde ‘koeien mel-

ken’, het afrollen van de voeten, alles

kwam aan bod.

Onderaan de poles zitten rubberen

doppen, die dienen om op een verhar-

de weg grip te houden. Op een onver-

harde laan konden deze doppen eraf

en werd met de stok in de grond ge-

prikt. Zo werd goede grip verkregen.

Op het stuk onverhard pad werden

ook speciale technieken getoond, zo-

als het huppelen en zweefsprongen,

maar die laatste hoefde de clinic deel-

nemers gelukkig nog niet te doen.

Ook spieroefeningen konden met

steun van de poles worden gedaan.

Het gaf een goed inzicht, in hoe deze

wandelsport kon worden verdiept.

Voor het laatste stuk verharde weg

werden de doppen teruggeplaatst en

na ongeveer vier kilometer wandelen

werd de Welkoop weer bereikt. Daar

werd met een cooling down de clinic

afgesloten en een drankje stond klaar

voor alle toch wel vochtbehoevende

wandelaars.

De conclusie na afloop was eenslui-

dend: een geweldige ervaring waarbij

veel werd geleerd over deze sport. Sebi-

ne Pouwelsen en Gerrie Verpoorte

werden dan ook bedankt voor deze

motiverende Nordic Walking clinic. 

Tijdens een clinic kan niet de gehele

techniek zijn aangeleerd en het advies

om met een cursus te beginnen werd

wel gegeven. Dan wordt geen foute

manier van lopen aangeleerd en het

beste resultaat bereikt. Na deze wan-

deling werden wel duidelijke beslissin-

gen genomen, want stokken, sokken,

schoenen en bidonhouders gingen di-

rect over de toonbank. De dames had-

den hun enthousiasme duidelijk aan

de deelnemers doorgegeven!

Nordic Walking clinic bij Welkoop Toldijk

Enorme belangstelling voor deelname

Wel 40 deelnemers kwamen op zaterdag 22 september 2007 naar Welkoop

Toldijk om aan de Nordic Walking clinic deel te nemen. Vanwege de grote

belangstelling werd in twee groepen getraind door erkende trainers van

de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). De conclusie na afloop

was eensluidend: een geweldige ervaring waarbij veel werd geleerd over

deze sport.

De deelnemers lette
n goed op, wanneer trainer Gerrie Verpoorte de technieken voordeed.

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle
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Colofon

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

T lefoon 06-22099960

k@gmail.com

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL  - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

Halle

Velswijk

Halle Heide

Laag Keppel

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhorst  Zuid

Schoonheidsinstituut

‘de Keizer’

Onderhoud zwembad 

afgerond

Het groot onderhoud aan zwembad ‘de Brink’ is

afgerond. Vanaf afgelopen maandag 24 september

draait bijna alles weer zoals het hoort met uitzonde-

ring van het ‘bubbelbad’. Door externe oorzaken kon

het bad nog niet worden geplaatst.

Discozwemmen

Het discozwemmen kan er echter rustig om door-

gaan. Vrijdag 28 september is D.J. Maarten vanaf

19.30 tot 21.30 uur in zwembad ‘de Brink’ met zijn

muzikale spektakelshow. Het discozwemmen is

bedoeld voor iedereen in de basisschoolleeftijd die in

het bezit is van het zwemdiploma.

deren

Woensdag 26 september 2007
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Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond
Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax
(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp

Zaterdag 29 september 2007
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Martin Velthoen van Gall & Gall en

Paul Bombeld van Boek & Co hebben

i gezamenlijk bedacht. 

ingen hebben te
de

Velthoen en Bombeld hebben de afge-

lopen maanden over deze voorvallen

het nodige overlegd. Uitgangspunt

was: "Hoe zorgen we er voor dat ons

sponsorgeld komt bij de verenigingen

als ondernemers een warm

t wat hoort wat.
u

Zutphen. Zij hebben allen 100 Euro

startgeld gekregen van de twee onder-

nemers. Met dit geld mogen zij met

hun achterban communiceren. "Ver-

enigingen kunnen b.v. oproepen plaat-

sen in hun clubblad of op de website,

emails versturen naar hun leden of

posters ophangen in de kantine. Het

succes van de actie hangt nauw samen

met de creativiteit van de vereniging".

Alle klanten, ook zakelijke, van Gall &

Gall en Boek & Co kunnen meedoen

aan de actie. Ze hoeven daarvoor geen

lid te zijn van een van de verenigin-

ij Gall & Gall staan kokers bij de

hun kassabon
d l

Gall & Gall en Boek & Co nemen verrassend initiatief

Grote sponsoractie voor 

sportverenigingen van start

Dit weekend starten Gall & Gall en boekhandel Boek & Co met een spon-

soractie waarmee sportverenigingen gezamenlijk 3000 Euro sponsorgeld

kunnen winnen. Iedere klant die één van de deelnemende clubs een

warm hart toedraagt kan deelnemen aan de actie. De club waarvan de

achterban het meest besteed in de winkels helpt zijn of haar club aan een

fors sponsorbedrag.

Paul Bombeld van Boek en Co en Martin Velthoen van Gall & Gall zijn benieuwd naar de creativiteit waarmee sportverenigingen het

sponsorbedrag gaan verdienen.

In Warnsveld doet boekhandel Boek &

Co mee met de kinderboekenweek. Ie-

dereen die voor minimaal tien Euro

aan kinderboeken koopt krijgt het

boekje 'Kaloeha Dzong' van auteur Ly-

dia Rood cadeau. Het boekje is gericht

d en in de leeftijd van acht tot

l gaat over een

titel 'Wat niemand weet'. Het boekje

sluit aan op het Bijbelverhaal over de

Ark van Noach en gelllustreerd door

Annemarie van Haeringen. 

Bij Boek & Co is Irma Heijink-Bloemen-

daal verantwoordelijk voor de inkoop

van kinderboeken.  "Vooral de afgelo-

pen maanden zijn er ongelofelijk voor

leuke boeken uitgekomen. Bij de keu-

ze welke titels we in de winkel gaan

zetten hebben we ons in eerste instan-

tie laten leiden door de grote uitge-

vers. Maar ik en al mijn collega's heb-

ben kinderen variërend van 1 tot 18

jaar. En de kennis die we daarmee ver-

garen, komt tot uiting in een zeer ge-

varieerd en uitgebreid aanbod van

jeugdboeken. In de etalage

l hele leuke ge-

Thema van dit jaar: Boeken vol geheimen

Kinderboekenweek van start

Woensdag 3 oktober start voor de

53e keer in Nederland de Nationale

Kinderboekenweek.  In de biblio-

theken en boekhandels staan tien

dagen lang een veelheid aan kin-

derboeken in de schijnwerpers.

Het thema voor dit jaar is Sub Rosa

- Boeken vol geheimen.

Vele honderden inwoners van Leesten

gaven gehoor aan deze uitnodiging,

waardoor het op diverse plaatsen in de

wijk behoorlijk roze en groen kleurde.

Velen maakten er veel werk van om ex-

tra op te vallen en op die wijze moge-

lijk sneller in de prijzen te vallen. Een

logisch gevolg gezien de zeer aantrek-

kelijke prijzen die in het vooruitzicht

waren gesteld.

DEZE PRIJZEN WAREN NAMELIJK:

•1 x 1 jaar lang gratis boodschappen

(52 x € 50.- per week)

•2 x 1/2 jaar lang gratis boodschappen

(26 x € 50.- per week)

•5 x een boodschappenpakket t.w.v.

€ 100.-.

De prijswinnaars, die uit de vele hon-

derden deelnemers waren geselec-

teerd, werden op donderdag 20 sep-

tember via een brief geïnformeerd dat

ze tot deze groep behoorden. Op zater-

dag 22 september om 15.00 uur werd,

Prijsuitreiking Raamposteraktie

Super de Boer

Leesten
Zaterdag 22 september j.l. om 15.00

uur heeft de feestelijke prijsuitrei-

king plaatsgevonden van de Raam-

posteraktie, welke georganiseerd

werd door Super de Boer Leesten.

Vanwege de opening van de nieuwe

supermarkt in Leesten, werden de

inwoners uitgenodigd een A3-

poster voor hun ramen te hangen,

met de tekst: "Vanaf heden doen

wij onze boodschappen bij Super

de Boer Leesten!"

onder het genot van een kopje koffie,

bekendgemaakt wie welke prijs had

gewonnen.

De hoofdprijs was voor de bewoners

van de Goethesingel 52.

De 2 x 1/2 jaar gratis boodschappen

waren voor de bewoners van De Beek-

oever 40 en Waterkant 14.

De 5 boodschappenpakketten t.w.v.

€ 100.- werden verdeeld over:

De Varentuin 4, Goethesingel 94,

Loverendale 19, De Bosrand 106 en

Ien Dalessingel 271.

Donderdag 27 september 2007
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

AutoContact

date

Met één Nederlander en 6 Russen in

de finale was het voor de junior

Jeroen Schreurs uit Hunsel (midden-

Limburg) een onmogelijke opgave ook

nog eens de titel van kampioen Dutch

Open Grolsch Runarchery binnen te

halen. Dit deed hij wel de dag ervoor.

Jeroen werd met zijn 17 jaar wel de

Grolsch Dutch Open kampioen bij de

junioren en zondag mocht hij zich de

nieuwe Nederlands Kampioen noe-

men. De schietmeesters en atleten

van de Russische kernploeg Biatlon en

Runarchery waren afgelopen week-

end oppermachtig. De mate van pro-

fessionaliteit waarmee dit gebeurde,

geeft aan dat deze kernploeg zich heel

serieus voorbereidt op de aankomen-

de winter met alle grote internationa-

le wedstrijden. De runarchery in

Lichtenvoorde bleek voor de Russen

niet meer dan een serieuze, belangrij-

ke training, om de krachten onder

alle omstandigheden te meten, te zijn.

De lage, intense zonnestralen speel-

h t boogschietonderdeel de

n; het ren-

Zomerse variant biatlon heeft

geen gebrek aan zon

Russen overklassen de Nederlanders op Dutch Open

De wedstrijd en de finale

De finale werd spannend doordat de

Cheranev voordat hij de

één doel van

Hoewel de Russische vrouwen een beter resultaat boekten, was er voor hen geen plaats op

het erepodium. Op de foto de drie Russische winnaars         

LICHTENVOORDE

Watersnipstraat 26

CIALE PRIJS!

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties en berichten

is niet toegestaan
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WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
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DEE GELDERSCHEE BODEE enn GELDERSCHEE ACHTERHOEKER

Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 22 7141 AL Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Er komt steeds meer nadruk te liggen

op het streven oudere mensen zo lang

mogelijk zelfstandig te laten wonen.

l dat wonen wat moeilijker

l van organisaties
dat

Compleet Wonen Team officieel g
eïnstalleerd

Aandacht voor zelfstandig blijven 

wonen ouderen

Jubileumkrant

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • www.weevers.nlVoor het concert van de jubilerende chr. zangver. "Looft den Heer"  te Hengelo heeft het bestuur en  dirigente een mooi

programma samengesteld van geestelijke liederen en musical- en operette melodieën. Welke nummers het koor zal

zingen, laat dat nog even een verrassing voor u zijn.

Lady-speaker mevrouw Joke v.d. Velde zal het geheel presenteren.

Kom daarom op zaterdag 27 oktober naar de Remigiuskerk te Hengelo om het progra

De entree is gratis en de aanvang is 20.00 uur.
Een aantal nummers uit het programma

en een muziekgroep va d

Jubileumconcert

JUBILEUMCONCERT

Zaterdag 27 oktober 2007Remigiuskerk - Hengelo Gld.

Medewerking verlenen:Carina Numan, pianoMuziekgroep Chr. Muziekver. ‘Crescendo’

Mariska Oolhorst

http://www.contact.nl/specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

MEER DAN 1000 A-MERKEN IN PRIJS VERLAAGD. GEWOON BIJ AH HENGELO

50 WERELDDEALS
5 DAGEN 

tot 50% korting!

ALLE A-MERKEN KRATTEN BIER

2E KRAT HALVE PRIJS!
bijv. Grolsch pijpjes

krat 24 flesjes

van 9.19
nu 2 kratten 13.79

SHOARMAVLEES OF
GYROSREEPJES
voord. verp.

kilo

van 6.49
voor 3.99

AH GROTE
AARDAPPELEN
zak 10 kg

nu 2.99

HUGGIES LUIERS
2 pakken naar keuze

nu 9.89

1+1 G1+1 G RRAATTIISS

ANDRELON
SHAMPOO
3 flacons à 300 ml

van 8.97
voor 5.00

AH ROZEN
2 bossen naar keuze

nu 5.00



Eén van de hoogtepunten tijdens het
concert dat Sursum Corda in een volle
zaal van het dorpscentrum gaf, was
ongetwijfeld Concertino for Marimba
and Winds van de componist Alfred
Reed. Dit ‘kleine concert voor marim-
ba en blaasmuziek’ bestond uit drie
delen, waarin Geert Jan Dijkerman
minutenlang op de marimba soleerde.
‘Het is een bere- klus voor de solist’, zo
gaf dirigent Jacob Jansen in zijn inlei-
ding aan. Wel het publiek wist de in-
breng van Geert Jan Dijkerman naar
waarde in te schatten en gaf hem een
langdurige ovatie. De leden van het
harmonieorkest bleven niet achter en
applaudisseerden volop mee voor hun
muzikale collega. Momenteel is Geert
Jan Dijkerman bezig met de vakstudie
voor slagwerken.

Het openingsnummer op deze avond
getiteld Rushmore was eveneens van
Alfred Reed waarbij de componist zich

muzikaal door de bergketen met de-
zelfde naam heeft laten inspireren.
George Gershwin is degene die de po-
pulaire muziek zoals bijvoorbeeld Por-
gy and Bess de concertzaal heeft inge-
bracht. Vandaar ook, zo vond dirigent
Jacob Lansen, mocht een Gershwin
Special niet op het repertoire ontbre-
ken. Het orkest kon zich helemaal uit-
leven met liedjes uit diverse opera’s
met Strike up the Band als boeiend
slot. Leuke intermezzo’s tijdens het
voorjaarsconcert. Onder leiding van Ir-
ma te Brake traden deze avond de ma-
jorettes van de groepen A, B en C op.
De show werd gestolen door de aller
kleintjes. In hun fleurige kledij hup-
pelden en dansten zij naar hartelust
en natuurlijk ‘onderweg’ even zwaai-
en naar pap en mam ! Het is jammer
dat de bezetting van de majorettes A
aan de magere kant is, want de meis-
jes die wel optraden gaven een voor-
treffelijke show. 

Het harmonieorkest begon na de pau-
ze ijzersterk met het nummer Dixie-
land Jam. Prachtige solo’s en open
doekjes van het publiek, vooral toen
When the Saints voorbij ‘marcheerde’.
Tijdens het nummer New York: 1927,
waren behalve de vlot spelende muzi-
kanten ook de autotoeters van het ver-
keer in New York duidelijk muzikaal
hoorbaar! 

Dixielandmuziek, jazznummers zoals
bijvoorbeeld It don’t Mean a Thing van
Duke Ellington, popmuziek van
Michael Jackson (Heal the World) en
prachtige fragmenten uit de West Side
Story van Leonard Bernstein, met trom-
petsolo van Dick Boerstoel, kortom Sur-
sum Corda gaf het publiek deze zater-
dagavond nu al het gevoel dat het mu-
zikale voorjaar al volop in gang is gezet.

In zijn openingswoord had voorzitter
Christiaan Wichers mog een mindere
prettige mededeling voor het publiek
in petto. ‘Voor het eerst na 35 jaar, van-
avond een concert zonder de Mallet-
band. Door terugloop van het ledental
hebben we helaas moeten beslissen
om met de band te stoppen’, zo sprak
hij. Verder stipte Crhistaan Wichers de
geslaagde concerten uit 2007 nog even
aan zoals bijvoorbeeld het concert
met de Harmonie uit Gorssel en het
Chocolademelkconcert van de jeugd.

Sursum Corda verraste positief met 
voorjaarsconcert op de Amerikaanse toer

Over Amerika wordt dagelijks veel gezegd en geschreven. De voorverkie-
zingen in de States worden in de gehele wereld gevolgd. Het land van de
Indianen en de cowboys, wie heeft er niet over gelezen ! En dan de muziek
uit het land van Uncle Sam. Muziek in al zijn facetten met opera’s, musi-
cals en songs die tot in lengte van jaren ook in Nederland beluisterd zul-
len worden. Dirigent Jacob Jansen van Sursum Corda is een pur sang lief-
hebber van de Amerikaanse muziek zo bleek zaterdagavond tijdens het
voorjaarsconcert. Zijn harmonieorkest ging vol enthousiasme met hem
mee op de Amerikaanse toer met nummers die in grote lijnen een afspie-
geling vormden van wat Amerika zoal op muzikaal gebied in huis heeft.

Geert Jan Dijkerman solist op de marimba.

Majorettes in actie.

RATTI 1 - LOCHUIZEN 1
Zondag 30 maart trad Ratti op eigen
veld aan tegen Lochuizen. De bezoe-
kers kennen een prima seizoen tot nu
toe. De uitwedstrijd werd door de Kra-
nenburgers eerder dit seizoen onno-
dig verloren. De spelers waren dan
ook gebrand op een revanche. 

De start van de wedstrijd was echter
teleurstellend. Al in de tweede minuut
verdween de bal uit een vrije trap over
de muur in het doel. Tot overmaat van
ramp was het in de vijfde minuut al
weer raak. Een afgeslagen voorzet
werd door de spits vol op de linker ge-
nomen. De bal verdween hoog in de
kruising. Een knap doelpunt maar wel
een dreun voor de Kranenburgers. 

In de 25e minuut brak linkerspits
Michiel Gudde door. Hij omspeelde
de keeper die hem vastpakte en naar
de grond trok. De scheidsrechter was
onverbiddelijk en gaf een strafschop
en stuurde de keeper het veld uit. Een
uitgelezen kans voor Ratti om terug in
de wedstrijd te komen. Ruud Mullink
meldde zich voor de strafschop. 

Ondanks zijn behoorlijke inzet werd
de bal toch door de net ingevallen kee-
per gekeerd. Lochuizen speelde vanuit
een gesloten verdediging en had bij
twee counters voor de rust zelfs nog
kans op meer. 

Ratti kwam voor rust niet verder dan
een poeier van Erwin Weenk die door
de keeper tot corner werd verwerkt.

Na rust probeerde Ratti scherper te be-
ginnen en de tegenstander op eigen
helft vast te zetten. Dit resulteerde wel
in een hoog percentage balbezit maar
leidde niet tot grote kansen. Lochui-
zen stond zeer goed georganiseerd en
was niet van plan te buigen. 

Ratti bleef de gehele wedstrijd wel
voetballen maar kon geen vuist ma-
ken. Pas in de laatste minuut kreeg Mi-
chiel Gudde een grote kans maar hij
schoot over. Ratti kan volgende week,
opnieuw thuis, de slechte wedstrijd
rechtzetten door een goed resultaat te-
gen Hoeve Vooruit te behalen.

WWNA 1 - RATTI 1 (DAMES)
Afgelopen zondag namen de dames
van Ratti het op tegen de zwart- witten
van WWNA. Ratti liet zien de laatste
wedstrijden in vorm te zijn en begon
ook nu scherp aan de wedstrijd. 

Al in de 7e minuut zorgde een onder-
schepping van Rowena Peters voor een
aanval. Rianne Meijerink wist de bal
perfect aan te nemen en vervolgde
haar weg richting goal. De keepster
werd met een prachtschot verschalkt
0-1. 

Vo e t b a l Ratti was sterker in de duels en
WWNA vaak een stap te laat. In de 15e
minuut gaf Gerrie Brummelman een
lage voorzet. De bal leek aan iedereen
voorbij te schieten, maar Yvonne
Wenskowski reageerde zeer alert en
vuurde de bal in het net 0-2. 

Het laatste kwartier liet Ratti zich ver-
der terug zakken waardoor WWNA
meer druk naar voren uitoefende. Rat-
ti hield de deur op slot en vertrok de
kleedkamer in met een 0-2 voor-
sprong. Na de rust kreeg WWNA al na
vijf minuten een penalty toegekend.
Gelegenheid om de wedstrijd te keren.
Keepster Els Berenpas liet zich echter
niet intimideren en met een sublieme
redding bleef het 0-2. 

Ratti gaf antwoord door meteen te sco-
ren uit de hierop volgende aanval. Een
schot van Mariëlle Peters glipte door
de handen van de keepster 0-3. 

WWNA bleef knokken en vijfentwin-
tig minuten voor tijd werd dit beloond
met een doelpunt. 3-1. Ratti probeerde
niet veel meer weg te geven en de wed-
strijd uit te voetballen. 

WWNA werd nog een paar keer ge-
vaarlijk, maar doelvrouw Els Berenpas
verrichte een paar sublieme reddin-
gen waardoor dit feestje voor WWNA
niet door ging en Ratti de punten mee
naar huis nam. Aanstaande zondag
thuis tegen nummer twee Cupa!

UITSLAGEN
Zaterdag 29 maart
Ratti B1C - FC Zutphen B3 1-5
Ratti C1C - Witkampers C3 0-4
Ratti D1CD - Hoven De D1D 0-2
Ratti E1C - Zelos E5 2-2
Grolse Boys 2 - Ratti 4 (zat) 2-2
Grol A2 - Ratti A1CD 1-3
Hoven De F2 - Ratti F1C 0-2
Brummen F9 - Ratti F2 10-3

Zondag 30 maart
Ratti 1 - Lochuizen 1 (zon) 0-2
Ratti 2 - Marienveld 3 (zon) 8-3
Ratti 3 - Loenermark 9 (zon) 5-0
WWNA DA1 - Ratti DA1 (zon) 1-3

PROGRAMMA
18:30 Ratti F2 - Oeken F4    

Zaterdag  5 april
14:30 Ratti 4 - Westendorp 3 (zat)   
14:30 Ratti A1CD - Pax A2    
10:00 Ratti F1C - Pax F4    
11:00 Ratti F2 - Be Quick Z. F5    
15:15 Warnsveldse Boys B3 - Ratti B1C  
11:30 Warnsveldse Boys C5 - Ratti C1C 
09:00 Brummen D3 - Ratti D1CD    
09:00 Doetinchem E3 - Ratti E1C    

Zondag 6 april
14:00 Ratti 1 - Hoeve Vooruit 1 (zon)
12:30 Ratti DA1 - Cupa DA1 (zon)   
10:30 Witkampers 5 - Ratti 2 (zon)   
10:00 Oeken 4 - Ratti 3 (zon)

Spelers en begeleiders zijn content

Nieuwe warmloopshirts
en -truien

Lubron personeelorganisatie uit Hengelo Gld. heeft de heren van Ratti 1
voorzien van nieuwe warmloopshirts en -truien.
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De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

demolenkolk@planet.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:    

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarisch vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

Verkoop en plaatsing van sierhekwerk en
industrieel hekwerk, doorsteek omheining,

vierkante en ronde palen, elektrische afrastering.
Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel (06) 53 84 29 07

Berendsen Drempt

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

De specialist in 
            relaxfauteuils!

U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!100,-korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Met Helmink uw woning 
sfeervol aankleden!

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

is een winkel met een

uitgebreid assortiment

in vrijetijdskleding.

Wij voeren o.a.

de volgende merken:

■ G-star

■ Levi’s

■ Pall Mall

■ N.T.S.

■ Only

■ Dept

■ Relakz

■ Pepe

Onze winkels zijn

gevestigd in Vorden

en Zelhem.

Fashion Corner is een winkel in vrijetijdskleding 
in het midden/hoog segment, waar bekende merken
op het gebied van dames-heren en jeans verkocht
worden. Fashion Corner onderscheidt zich door 
steeds wisselende collecties en waar service hoog 
in het vaandel staat.

Wij vragen op korte termijn voor ons filiaal in Vorden
een

verkoopmedewerker m/v
voor ca. 30 uur per week.

De persoon die wij zoeken:

Is bekend met het modevak.

Kan zelfstandig werken.

Is enthousiast en bereid de handen uit de mouwen 
te steken.

Is flexibel en commercieel ingesteld.

Spreekt het bovenstaande je aan, 
reageer dan binnen 14 dagen schriftelijk, 
liefst met foto, naar:

Zutphenseweg 8, 7251 DK  Vorden
e-mailen kan ook: fashion-corner@planet.nl
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Bas begon in 2000 met de wegrace-
sport en kwam toen uit in de Aprilia
RS 250 challenge. Daarna reed hij in
de superstock en supersport categorie
met wisselend succes. Sinds 2006 rijdt
hij in de superbike klasse en komt
daar goed mee in de top tien. 

De favoriete circuits van Bas zijn Spa-
Francorchamps en hoe kan het ook an-
ders de Varsselring in Hengelo (Gld). 

Dit jaar zal hij een volledig ONK pro-
gramma rijden en ook de Drie Landen
Cup staat op het menu van Winkel.
Hij wil zich dit jaar in de top tien rij-
den voor het ONK superbike en een
top drie in de Drie Landen Cup. De
Drie Landen-Cup races worden gehou-
den in Hengelo, Oostende (Belgie) en
op het mooie circuit van Frohburg in
Duitsland. Winkel is er ook op ge-
brand om de Belgische deelnemers

van de Drie Landen Cup wedstrijden
te verslaan en de winnaars trofee mee
naar Nederland te nemen. De feest-
avond was een groot succes en de zaal
zat helemaal vol. Er werd bijgepraat
over de trainingen in Kroatie die een
paar weken geleden werden verreden.
Daarnaast kon men spectaculaire
beelden zien van de nieuwe onboard
camera die op de MRTT-Hugen Suzuki
waren geplaatst. 

Het feest was tot in de late uurtjes en
iedereen ging met een goed gevoel
voor het nieuwe seizoen naar huis. 

Aankomend weekend zal de eerste
ONK gereden worden op het circuit
van Hockenheim in Duitsland. De af-
gelaste Paasraces i.v.m. het slecht
weer, zal nu gehouden worden in het
weekend van 19 en 20 april op het TT
circuit van Assen.

Art of Racing

Afgelopen vrijdag werd tijdens een feestavond het wegraceteam van Bas
Winkel, dat rijdt in de ONK superbike klasse voorgesteld aan pers en pu-
bliek. Winkel die uitkomt voor de HAMOVE vereniging kwam de afgelo-
pen seizoenen uit in eigen kleuren. Dit jaar komt daar verandering in en
zal hij rijden in de alom bekende kleuren van het MRTT-Hugen team,
waarin ook HAMOVE rijder Fabian Heusinkveld rijdt.

Reiki geef je simpelweg door je han-
den neer te leggen. Reiki komt nooit
in plaats van de reguliere geneeskun-
de, maar kan er wel naast toegepast
worden. Reiki is een krachtige, liefde-
volle energie die je niet kunt sturen of
belnvloeden. 

Door jezelf (of een ander) Reiki te ge-
ven wordt het zelfgenezend vermogen
van het lichaam gestimuleerd. Met als
direct gevolg een diep gevoel van ont-
spanning. Door regelmatig te behan-
delen wordt je weerstand en vitaliteit
vergroot. Reiki ondersteunt bij allerlei
soorten van klachten. Bestrijdt niet al-
leen symptomen, maar bereikt ook de
oorzaak. Iedereen kan Reiki leren.
Voor een cursus Reiki heb je geen spe-
ciale voorkennis of vaardigheden no-
dig. Ook je opleidingsniveau speelt
geen rol.

WIL JE KENNISMAKEN MET REIKI?
Als Reikimaster is het mijn grootste
wens om anderen Reiki te mogen
leren en hopelijk gaan zij net zo en-
thousiast met Reiki aan de slag als ik.
"Ik organiseer Reikicursussen. Tijdens
een Reikicusus leer je hoe jezelf en an-
deren deze universele levensenergie
(= Reiki) kunt geven. Deze cursussen

worden gegeven op de traditionele
wijze (Usui Shiki Ryoho). "Ik geef Reiki-
behandelingen, zodat je aan den lijve
kunt ervaren wat Reiki doet. "Daar-
naast geef ik bij mij aan huis ook oe-
fenavonden voor mensen die een Rei-
ki-cursus hebben gevolgd. Als je nog
geen cursus hebt gevolgd, ben je ook
welkom als gast. Dus gewoon om eens
te ervaren wat Reiki is. 

EERSTVOLGENDE REIKICURSUS
Ik heb weer een aantal Reikicursussen
gepland bij mij aan huis: 7, 8, 9 en 10
april a.s. (4 avonden van 19.30-22.30
uur); 24 en 25 april a.s. (2 dagen van
9.30-16.30 uur); 5, 6 en 7 juni a.s. (2
avonden van 19.30-22.30 uur en op za-
terdag van 9.30-16.30 uur). Als deze da-
ta je niet schikken, neem dan contact
op met mij, dan plannen we samen
een ander moment.

VRAGEN OVER REIKI
Neem contact met mij op per telefoon
of e-mail en stel je vragen. Je kunt na-
tuurlijk ook een afspraak maken om
een keer bij mij langs te komen, zodat
ik je informatie kan geven en al je vra-
gen kan beantwoorden. 

INFORMATIE
mijn website: www.reiki-vorden.nl. 
Ook kun je mailen naar: info@reiki-
vorden.nl of bellen met Reiki Vorden

Rianne Leijten (Reikimaster Usui Shiki
Ryoho), Smidsstraat 13 te Vorden, tele-
foon (0575) 55 35 28 (na 17.30 uur). 
(Zie advertentie).

De kracht van Reiki ligt in de eenvoud
Reiki komt uit Japan en betekent
"Universele Levensenergie". Deze
levensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziek-
tes of problemen kunnen ont-
staan.

Enkele jaren geleden begon free-
wheel, als een van de nieuwe activiteit
met de verhuur van solexen. Dit onge-
kende succes zal zeker geëvenaard
worden met de verhuur van de elec-
troscooters. Naast de nostalgische so-
lex is er geen beter contrast mogelijk
dan dit moderne vervoermiddel.

Waren elektrische vervoermiddelen
voorheen ondenkbaar; tegenwoordig
met de electrofiets is 'tanken aan het
stopcontact' steeds normaler aan het
worden. De belangrijkste eigenschap
is dat ze geen CO2 uitstoten en dus mi-
lieuvriendelijk zijn. In Azië zijn ze niet
meer weg te denken. Verkoop van de
benzinescooters of -brommers is hier
wettelijk verboden. In Nederland is
het nu nog niet zo ver maar in de toe-
komst niet uit te sluiten. 

Naast de milieuvriendelijkheid heb-
ben ze nog meer voordelen. Geen ge-
knetter (echt geluidsarm), vieze rook
of olievlekken en ook heel belangrijk
weinig onderhoud. Verder manoeu-
vreert men probleemloos en comfor-
tabel door het verkeer. Omdat de scoo-
ters niet harder kunnen dan 25 kilo-
meter per uur is een helm niet nodig.
De tocht (20km) kan met fotoroute of
tomtom gereden worden. Eventueel
ook met  opdrachten met de digitale
camera. Met een picknickmand ach-
terop kunt u onderweg op een rustig
plekje even op verhaal komen. Natuur-
lijk kan dit ook op een van de vele ge-
zellige terrasjes die in de omgeving
van Vorden zijn.
Voor meer informatie belt u met free-
wheel (0575) 55 42 28 of kijk op de
website www.free-wheel.nl

Het wordt stil bij Free-wheel
Eerste electroscooters bereiken de Achterhoek

Waar voorheen regelmatig groepen solexrijders reden met het herkenba-
re, authentieke gepruttel blijft het nu veelal stil. De elektrische scooter is
in gebruik genomen bij free-wheel! Naast de nostalgische solexen kan
men nu ook de geruisloze electroscooters huren.

Op maandag 7 april a.s. bent u van
harte welkom op het spreekuur van de
VVD Bronckhorst. Misschien heeft u
een vraag, een probleem, of u zoekt
een oplossing of een luisterend oor.
Tussen 19.00 tot 20.00 uur kunt u te-
recht bij deskundige raadsleden die
klaar zitten om u met raad en daad bij
te staan. Als inwoner van Bronckhorst
telt u mee voor de VVD! De eerstvol-
gende datum is maandag 7 april bij
het gemeentehuis in Hengelo. Graag
vooraf aanmelden bij de secretaris, de
heer S.J. Roorda, telefoon (0575) 45 17
26 of email sjroorda@xs4all.nl 
De volgende data zijn 6 mei, 9 juni,
8 september, 6 oktober, 10 november
en 8 december 2008.

Politiek spreekuur VVD

SOCII
Socii - NVC, een wedstrijd om snel te
vergeten zeker gezien de op de mat ge-
legde strijd totaal geen passie om voor
een bal te willen gaan het was er deze
dag gewoon niet. Na 11 min een schot
van Thijs Rensink die via de doelman
bij Stefan Roording voor de voeten viel
en kon intikken 1-0. De wedstrijd ging
in een veel te laag tempo en ondanks
de goede wil leken drie ballen achter-
een goed te spelen te veel gevraagd.
Kort na de pauze, velen zullen nog in
de kantine gezeten hebben werd het
1-1. Bij de gasten begon het te lopen en
ze presteerden het de 1-2 er in de 78
min uit te persen.Gezien het vertoon-
de spel een nederlaag die helemaal
aan ons zelf te wijten is. Donderdag-
avond 18.30 uur thuis tegen Carvium
nieuwe kansen.

Verdere uitslagen 
SVGG 2 - Socii 2 1-3
Erica 8 - Socii 3  1-3
Socii 4 - Warnsveldse B 4 3-3
Socii 5 - PAX 8 3-2

Programma 6 april
Socii - SVGG; Socii 2 - DCS 5; Socii 3 -
Brummen 3; EDS 2 - Socii 4; Loener-
markt 9 - Socii5

Vo e t b a l

In het Achterhoeks Museum 1940-
1945 wordt aan het thema op een
boeiende manier aandacht geschon-
ken. Kinderen kunnen een vals Duits
Ausweis maken. De bezoekers kunnen
zelf beoordelen wat een valse en een
echte militaire onderscheiding is. Het
museum in Hengelo ontvangt regel-

matig spullen uit de oorlog, waar in
veel gevallen een persoonlijk verhaal
bij verteld wordt. Helaas is het verhaal
niet altijd correct. Het is de kunst om
de waarheid te achterhalen. Enkele
leuke voorbeelden zullen getoond
worden met het oorspronkelijke ‘niet
helemaal’ correcte verhaal. Het muse-

um geeft het hele weekend 50 procent
korting op de entree en die is voor ie-
dereen vanaf 12 jaar slechts 2 euro.
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben
gratis toegang. De openingstijden zijn
beide dagen van 13.00 tot 17.00 uur. 
Het Achterhoeks Museum 1940 - 1945
is gevestigd aan de Marktstraat 6, 7255
CA in Hengelo Gld. Voor meer infor-
matie: tel. (0575) 46 39 42 of kijk op
www.museum40-45.com

'De kunst van de waarheid' in
Achterhoeks Museum 1940-1945

Zaterdag 5 en zondag 6 april is het nationale museumweekend. 
Het thema is dit jaar: ’De kunst van de waarheid’.
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Mathieu van Lieshout is geboren en
getogen in Tilburg. Na de middelbare
school werkte hij als etaleur/decora-
teur en standbouwer, een echte recla-
meman. Hoewel hij uit een creatieve
familie komt, met een schilder, etser
en fotograaf, was er nooit tijd om zelf
creatief te zijn. “Ik was druk met mijn
eigen zaak,” vertelt hij. “Ik bouwde
mijn beroep uit door zelfstudie en
werkte bij diverse bedrijven als confec-
tie-etaleur.” Meerdere jaren was hij
merkpromotor bij Rosenthal porse-
lein. “Ik ben overal geweest, zit al
meer dan 35 jaar in de handel,” kijkt
hij terug. 

In 1978 opende hij zijn eigen winkel in
Tilburg, Porcello. “Het was een top-
winkel in glas, porselein en bestek,”
vertelt hij trots. “We hadden een gla-
zen pui van 24 meter en de winkel was
bijna 250 m2. Aan één stuk alleen
maar glas, ja dat was mooi.” In 1996
werd deze winkel onderdeel van WMF,
de Württembergische Metallwarenfa-
brik en Mathieu werd ‘manager of
operations’ voor de WMF Nederland
Filialen B.V. Samen met een collega-di-
recteur en 60 personeelsleden werd
een keten van negen Nederlandse win-
kels opgezet en gerund. In Duitsland

waren al 167 winkels, in Oostenrijk zes
en in Zwitserland vier. “Maar dat zijn
Duitssprekende landen. In 2001 wilde
het moederbedrijf zelf de winkels in
Nederland runnen. Ik ben toen wegge-
gaan. Binnen twee jaar tijd gingen
acht winkels dicht,” betreurt Mathieu
de gang van zaken. “Alleen mijn win-
kel in Tilburg is door iemand overge-
nomen, dus die bestaat nog.”

In 2002 begon hij weer voor zichzelf
met MM Art Gifts. MM staat voor Ma-
thieu en Marianne van Lieshout. Om-
dat hij eerder de bestellingen van ei-
gen firma rondbracht, leerde hij Vor-
den kennen en de zeer aangename
provincie. “Het is een van de mooiste
van Nederland, qua groen en monu-
mentale bouw, kastelen, panden en
landhuizen. Je kijkt je ogen uit.” In de
monumentale voormalige pastorie
van de gereformeerde kerk in het cen-
trum van Vorden zette hij de groot-
handel door.
“Omdat het mijn zwak is, ging ik toch
weer glas importeren. Hoofdzakelijk
uit Tsjechië, Polen en Roemenië, zeg
maar Oost-Europa,” vertelt hij. “Wij
zijn groothandel en staan op vijf, zes
plaatsen in Nederland op een beurs,”
legt Mathieu van Lieshout uit. “En

daarnaast hebben we de Galerie, die
voor de consument is.” In deze show-
room komen ook de detaillisten op af-
spraak. 

Het is de behoefte aan commerciële
groei, die hem er recent toe heeft be-
wogen meer mondiaal te gaan wer-
ken. Hij wilde naast het glas een alter-
natieve pijler hebben, te combineren
met glas. “Daarom kwam ik bij het
MDF uit de Filippijnen en hout uit
Thailand.” De vazen en decoratieve
voorwerpen zijn gemaakt van geperst
houtpoeder, MDF, Medium Density Fi-
berboard. Het gedroogde zaagsel
wordt onder hitte in mallen geperst.
Het heeft een fijne, dichte vezelstruc-
tuur en een glad oppervlak.

De manier van glas maken is fascine-
rend. “Glasblazen is een van de oudste
beroepen die er bestaat. Een heel inte-
ressante materie,” vindt Mathieu. “Als
mensen wisten hoe het gemaakt werd,
zou de belangstelling veel groter zijn.
Dan zeggen ze niet ‘dat is een leuke
vaas’. Het maken van glasobjecten is
een zwaar lichamelijke gebeuren.” De
glaskunstenaar, een meester-blazer en
een assistent werken samen. Glas
wordt gemaakt bij een temperatuur
van rond de 1300 graden Celsius, in
ovens die altijd branden. Op de glas-
blazersbank wordt het glas aan de
blaaspijp gerold en hol geblazen. Het
glas krijgt vorm door de handgesne-
den houten mallen, die eerder naar
ontwerp werden gemaakt.

Van de decoratieve glasobjecten zijn
vooral de ‘drieluiken’, afkomstig uit
de Balthische staten populair. “Het
zijn mondgeblazen vazen en schalen,
bestaand uit een grote vaas, een klei-
nere en een royale schaal,” laat hij
zien. “De kleuren en motieven van de-
ze sets van drie zijn, voor zover het
mogelijk is met handwerk, nagenoeg
hetzelfde.” Deze motieven worden
door ontwerpers gemaakt, maar om-
dat in Oost-Europa het bedrijf van be-
lang is en niet het individu, zijn deze
namen niet bekend. “De sets worden
niet alleen door particulieren ge-
kocht. Hoogwaardige meubelzaken
kopen de glasobjecten aan voor de ver-
koop, maar ook als decorstukken.
Hierdoor wordt de aandacht op de
meubelen gevestigd,” aldus Mathieu.
“Maar daarnaast zijn bloemenzaken,
galeries en exclusieve giftshops mijn
klanten.” Bij MM Art Gifts zijn tevens
relatiegeschenken te bestellen. Deze
massief glazen schalen zijn fraai afge-
werkt met een facetrand. Er is een spe-
ciaal procédé ontwikkeld om op duur-
zame wijze een bedrijfslogo in het glas
te verwerken.
Tijdens de Kunst10Daagse is het gehe-
le assortiment te zien. “Mensen die be-
reist zijn, staan meer open voor cul-
tuur. Die weten veel van glas maken,
kennen merken en toepassingen,” mo-
tiveert hij zijn deelname aan de
Kunst10Daagse. “En ik vindt het be-
langrijk om de Galerie open te hou-
den voor publiek.”

MM Art Gifts, Zutphenseweg 11, 7251
DG Vorden, telefoon (0575) 555695 of
(06) 51451660. Openingstijden donder-
dag, vrijdag en zaterdag, van 10.00-
17.00 uur en op afspraak. Informatie
lieshout@cs.com

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

MM Art Gifts

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. MM Art Gifts is een groothandel, die geschenkartikelen van
glas en MDF importeert en exporteert. Detaillisten, maar ook particulie-
ren zijn welkom in de Galerie/Showroom in Vorden, waar tijdens de
Kunst10Daagse het gehele assortiment te zien is.

In de voormalige pastorie aan de Zutphenseweg in Vorden is MM Art Gifts gevestigd.
In de wedstrijdklasse zijn dit tien or-
kesten en in de leutklasse vier. Een
deskundige jury beoordeelt de wed-
strijdklasse (3 geldprijzen) en de leut-
klasse (1 geldprijs) wordt beoordeeld
door een mystery quest. De deelne-
mende orkesten, met de ludieke na-
men, komen overal vandaan. Bargh’s
Plat uit ’s Heerenberg, Bats Mar Deur
uit Elst, Bêentels Kabaal uit Bentelo en
De Royal Wind Band Part
&#1030;&#1030; uit Hengelo Gld.
doen mee in de leutklasse. Altied ge-
zellig uit Doesburg, De Bellebloazers
uit Eibergen, De Vrije Tijdrekker uit
Dongen, Free Style Herriekapel uit
Druten, Gèf Hard uit Breda, Over de
Rooie uit Ulft, Tis Niks Wut Niks uit
Dieren en streetband Herriemenie uit
Naaldwijk, Bral-, Lal- en Blaaskapel Ka-
pelloos uit Amersfoort en Blaaskapel
Veur Gek & Onwies uit Losser strijden
in de wedstrijdklasse. 

Voor het dweilfestival is veel belang-
stelling. “We hebben vaak ‘nee’ moe-
ten verkopen”, zegt Arnold van Om-
meren die samen met Hans Langeler
en Johan Jacobsen het evenement or-
ganiseren. De Spalstraat wordt zondag
20 april afgesloten voor het verkeer.
De optredens zijn op drie podia. Er is
een podium bij Hotel Leemreis, bij Par-
tycentrum Langeler (hoofdsponsor) en
op de parkeerplaats bij het gemeente-
huis aan de Raadhuisstraat waar altijd
de vrijdagmarkt wordt gehouden. Het
eerste optreden begint om één uur en
rond vijf uur zit de finale erop met
een extra toetje. “Het is altijd gezel-
lig”, weet van Ommeren. “Door ver-
spreiding van de podia kan het pu-
bliek ook lekker dweilen. En met de
kraan open”, lacht hij. 

Het idee om in Hengelo een dweil-
festival te houden, is ontstaan na
een dweildag op Hemelvaartsdag in

Groenlo. Van Ommeren komt daar al
elf jaar om te kijken. “Eén van de win-
keliers in Hengelo heeft mij benaderd
om dit ook in Hengelo op te starten. Ik
weet het één en ander over dweilorkes-
ten en de winkelier wou dat ook graag
in Hengelo hebben”, vertelt woord-
voerder Van Ommeren. Sinds januari
dit jaar speelt hij zelf mee bij het Die-
rense dweilorkest Tis Niks Wut Niks.
Van Ommeren speelde ook bij het
Hengelose dweilorkest De Royal Wind
Band Part &#1030;&#1030;. Af en toe
speelt hij nog mee met dit orkest, dat
een onderdeel is van de Koninklijke
Harmonie Concordia. 

Na het ontstaan van het idee, het kie-
zen van een datum en locatie werd be-
gonnen met de voorbereiding. Eerst
werd gedacht om het gelijk te doen
met de braderie, maar door de enor-
me drukte in het dorp werd daar van
afgeweken. “Je kunt dan geen drie po-
dia kwijt met al die muzikanten en
aanhang die er nog bij komt. Daarom
hebben we besloten om dit op een
‘open zondag’ te doen in samenwer-
king met de Hengelose Ondernemers-
vereniging HOV”. 

Voor de organisatie moet er veel gere-
geld worden. Het grootste probleem is
dat het voor de eerste keer is. De ver-
gunningen moeten geregeld worden
en er komt veel papierwerk aan te pas
om een goed draaiboek op te stellen.
“Maar”, zegt van Ommeren, “uit erva-
ring waar je gespeeld hebt, weet je hoe
zoiets georganiseerd wordt. In Zut-
phen en Groenlo heb je een dweildag
en in Bemmel is het één van de groot-
ste van Nederland. Daar komen 110
dweilorkesten. Je weet hoe het er daar
aan toe gaat en daar kunnen we ons
voordeel mee doen. In Hengelo kun-
nen we daar een mooie mix van ma-
ken”, zegt Van Ommeren zelfverze-
kerd. Het enigste waar de organisatie
op hoopt, is dat het weer meewerkt.
“Als het maar droog is. Dat is het be-
langrijkste. En verder komt het alle-
maal best in orde”. 

VOOR MEER INFORMATIE: 
www.hengelsdweilfestival.nl

Hengels Dweilfestival

Het wordt zondag 20 april gezellig
in Hengelo waar voor de eerste
keer het Hengels Dweilfestival
wordt gehouden. Er doen veertien
dweilorkesten uit heel Nederland
mee die ’s middags op drie podia
zullen strijden om de prijzen.

Organisatielid Arnol van Ommeren wordt op de schouders genomen door mede-organisa-
toren Hans Langeler (links) en Johan Jacobsen.

Centraal op deze avond staat ook een
actueel thema: De Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning(Wmo). De Wmo
regelt dat mensen die hulp nodig heb-
ben in het dagelijks leven deze onder-
steuning via hun gemeente krijgen.
Dit kan zijn hulp in de huishouding,

aanpassingen van de woning, of een
looprek of een rolstoel bijvoorbeeld.
Daarnaast is de Wmo er ook voor men-
sen met psychische problemen, socia-
le problemen of opvoedingsproble-
men. De wet voorziet in een groot sca-
la aan mogelijkheden. 

Gemeenten hebben sinds 1 januari
2007 een belangrijke rol in de uitvoe-
ring van deze wet en hebben, tot op ze-
kere hoogte, ook de vrijheid om hierin
hun eigen beleid te voeren. Dit doen
zij samen met hun burgers. 
Over de Wmo is de laatste tijd veel te
doen. De wet is bedoeld om mensen
zolang mogelijk zelfstandig te laten
‘meedoen’ in de samenleving. Tegelij-
kertijd wordt ook wel gezegd dat de
wet een verkapte bezuinigingsmaatre-

gel is die er enkel op is gericht om de
kosten van de vergrijzing terug te
dringen. 

Wat is de Wmo nu precies? Wie heeft
er baat bij? En welke rol ziet de ge-
meente Bronckhorst voor zichzelf als
het gaat om de uitvoering van de wet?
Gastspreker is Liesbeth Zwanepol van
Zorgbelang Gelderland. Zij zal een in-
troductie verzorgen en de discussie
leiden. 

De ledenvergadering wordt gehouden
in zaal Marktzicht, Bleekstraat 3 te
Hengelo Gld. De aanvang is om 20.00
uur en het duurt tot ongeveer 22.00
uur.
Na afloop is er gelegenheid om nog
een drankje te drinken en nader ken-
nis te maken. 

Voor vragen of opmerkingen kan men
contact opnemen met Annemiek
Nelis, tel. (0575) 44 14 23.

Thema: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Ledenvergadering PvdA
De PvdA Bronckhorst organiseert op donderdag 3 april de jaarlijkse le-
denvergadering waarvoor zij ook belangstellenden graag wil uitnodigen.
Tijdens de ledenvergadering kunt u kennismaken met de (nieuwe) leden
van het bestuur, de fractie en de wethouders van de PvdA Bronckhorst.
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Op 15 maart gaf Huub van der Lubbe,
zanger van de bekende band De Dijk,
een fantastisch optreden op kasteel
Hackfort van Vereniging Natuurmonu-

menten. Honderd toeschouwers luis-
terden vol aandacht naar een interview
met de zanger/dichter, waarin o.a. het
creatieve proces 'hoe kom je van niets
tot een lied/gedicht'  ter sprake kwam.
Na de pauze genoot het publiek van
het afwisselende repertoire van liedjes
en gedichten. Bijna 3 uur na aanvang
van het optreden werd de zanger be-
loond met een staande ovatie voor het
'feestje' dat hij er - samen met het pu-
bliek - van had gemaakt! 
Wilt u ook eens genieten van een bij-
zonder optreden in kasteel Hackfort?
Hou dan de agenda op www.natuur-
monumenten.nl in de gaten.

Huub op Hackfort: Feest!

Wat was er gaande? Wel, de spelers-
groep van het Openluchtspel in Baak
oefende voor het eerst op locatie, de
boerderij 't Wantink van de familie
Hebben aan de Schooldijk. Nadat eni-
ge maanden in Concordia is geoefend
met de teksten, gaat het stuk "Het be-
loofde land" van Henk Krosenbrink

steeds meer leven. Hoewel het decor
nog in aanbouw is, de spelers allemaal
nog in eigentijdse kleding lopen, een
oefenkruiwagen met luchtbanden  ge-
bruikt wordt en de koffie uit een kof-
fieautomaat  komt, konden we toch al
iets proeven van de sfeer uit de 19e
eeuw, de tijd waarin het stuk zich af-

speelt. Het bestuur is nog op zoek naar
een sponsor die een flinke hoeveel-
heid verf kan leveren voor het decor.
Voor informatie: Ben v. d. Pavert 0575
441759 

Het beloven mooie avonden te wor-
den! Noteert u het alvast op uw kalen-
der: op vrijdag 6 en 13 juni en zater-
dag 7 en 14 juni. In mei volgen nadere
details. 

Kijk op www.openluchtspelbaak.nl en
houd de kranten in de gaten!

Spelersgroep Openluchtspel Baak
oefent op locatie

Op het erf van de boerderij van de familie Hebben aan de Schooldijk in
Baak klonken deze week merkwaardige conversaties: de rogge moest bin-
nengehaald worden, er werd "brand!" geroepen, en de meid  moest "neu'g
noar 't huuske".  Nou is het nog geen oogsttijd, we hebben geen brandweer
gehoord, en ook bij de familie Hebben is modern sanitair.

De eerste foto van zijn hand die in de
GOC verscheen, maakte hij in 1961. Als
amateur-fotograaf nog, op het erf van
buurman Iemenkamp. De foto toonde
een reekalfje, dat door een hond werd
gezoogd. Zo leek het althans. Had men
op de redactie geweten dat de hond
een reu was, dan was de foto wellicht
niet geplaatst. In 1969 maakte Braak-
hekke van de fotografie zijn beroep.

Tot zijn pensionering moet hij vele
duizenden krantenfoto's hebben ge-
maakt. De Stichting Dag Lochem
toont in deze tentoonstelling een klei-
ne greep uit zijn collectie uit de perio-
de 1961- 1986. 
Organisatie: Stichting Dag Lochem.
Locatie: Oude Postkantoor, Markt 8 Lo-
chem, 25 maart t/m 26 april 2008, ope-
ningstijden Boekhandel Lovink

Expositie Henk Braakhekke,
fotojournalist
Bijna veertig jaar lang was hij in
Lochem  en wijde omgeving de ver-
persoonlijking van de regionale
journalistiek. Henk Braakhekke
werkte als freelance fotojournalist
voor alle regionale kranten die in
deze streek verschenen: De Gel-
ders-Overijsselsche Courant (GOC),
Tubantia, de Twentsche Courant,
de Graafschapsbode, weekblad
Contact en de Gelderlander. Bran-
den, ongevallen, koninklijke be-
zoeken, protestdemonstraties,
volksfeesten, sportwedstrijden, bij
alles wat er gebeurde stond hij
vooraan. Iedereen kende Henk
Braakhekke en Henk Braakhekke
kende iedereen.

SOCII
Tweede paasdag een volledig pro-
gramma in 6D waaronder de plaatse-
lijke derby Socii - Baakse boys. De wed-
strijd werd af en toe onder meer kerst
dan Pasen weersomstandigheden ge-
speeld. Menig sneeuwbuitje tergde de
spelers wat ook zeer zeker het spel ni-
veau niet ten goede kwam maar ook
daar is het dan een derby voor. De eer-
ste helft waar beide teams kansen had-
den werd met de bekende brilstand af-
gesloten. Na de thee een beter Socii
dat na een goed lopende aanval Thijs
Rensink de kans bood om de 1-0 bin-
nen te schieten. 

Even later werd Jos Peters in de zestien
neer gehaald en Robert Kornegoor
wist vanaf elf meter keurig laag in te
schieten 2-0. Kort hierop genoeg kan-
sen voor diverse spelers om de 3-0 te
maken maar faalden of doelman
Martijn Kreunen stond in de weg. 

Even later een aanval van Baak die wel
doel trof (Thomassen) 2-1 en de gasten
zaten weer in de wedstrijd. Vanaf de 2-
1 roken ze kansen om meer en het was
kort voor tijd dat Nico Franck de 2-2
vanaf de stip binnen mocht schieten.
Alles bij elkaar gezien de kansen over
en weer een terechte uitslag.

Vo e t b a l

Nu vraag je je natuurlijk af of er nog
meer bijzonders gedaan wordt dan
alleen een speciaal programma. Ja
zeker! De mensen van Circus Bongo
vinden dat ze het natuurlijk niet zo-
maar voorbij kunnen laten gaan. "Wij
gaan in onze thuisbasis, de plaats Lich-
tenvoorde, al onze tenten opbouwen.
Er zal een feestavond zijn voor speciaal
genodigden en er is speciaal voor ie-
dereen op zaterdag 24 mei een Open
Dag. Er zullen op deze open dag onder
andere rondleidingen zijn, circus-
workshops, schminken, repetitie van
dieren en natuurlijk tijd voor een
praatje met ons. Maar ook willen we
een oproep doen. Vaak krijgen wij de
vraag van kinderen, jeugdigen en vol-
wassenen of zij eens in onze tent mo-
gen optreden. Wij willen deze mensen
tijdens onze open dag die kans bieden.
Natuurlijk kan niet iedereen, daarom
hebben wij daar iets op bedacht".

Wil jij graag eens optreden in de
piste?
Dan kun je een mailtje sturen naar in-
fo@circusbongo.nl; Inschrijven kan
tot 30 april. Mail een uitgebreid ver-
slag wat je kunt of wilt gaan doen, je
naam, leeftijd enz. 

Doe dit op een leuke en originele ma-
nier, want uit de inzendingen worden
10 mensen geselecteerd die deze Open
Dag mogen optreden. 

Maar daar blijft het niet bij. 
"Ik zal dan ook naar deze nummers
kijken, waarbij uit deze 10 dan 1 ie-
mand gekozen wordt die dezelfde dag
tijdens de avondvoorstelling in het
programma Surprise van circus Bongo
mag mee doen met zijn/haar winnen-
de act". De plaats waar alles gaat ge-
beuren is het terrein van Wijndomein
Besselinkschans, Heringsaweg 18 te
Lievelde/Lichtenvoorde.

Zie ook de advertentie elders in deze
krant voor meer informatie.

Circus Bongo 30 jaar
Internationaal Jubileumprogramma 'Surprise'
Vanwege het 30-jarig bestaan van
Circus Bongo is er dit jaar een spe-
ciaal programma samengesteld.

De IJssel en de stad Zutphen zijn van
oudsher onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Maar de IJssel is ook het ele-
ment dat ons allen verbindt: bewo-
ners, winkeliers en "De Zutphense". Zo
is het idee ontstaan om de leden van
het collectief een of meerdere foto's te

laten maken van de IJssel, waarin zij
hun eigen band met de IJssel tot uit-
drukking brengen.

De Lange Hofstraat verbindt al eeu-
wenlang de IJssel via de lokale over-
heid met het zenuwcentrum van de

stad. Dat is dan ook de reden dat wij
de IJsselfoto's als een lint door de Lan-
ge Hofstraat naar de markt exposeren,
achter de ramen van het oude stad-
huis, het nieuwe gemeentehuis, win-
kels en woonhuizen. Tijdens de ope-
ning op zondag 6 april om 14.00 uur
zal het IJsselwater rijkelijk vloeien. 

Neem ook eens een kijkje op onze
website: www.dezutphense.nl

Foto-expositie "Mijn IJssel"
Lange Hofstraat, Zutphen 6 april t/m 3 mei

Fotografencollectief de Zutphense, de fotoclub voor Zutphen en om-
geving en beter bekend als 'De Zutphense', wordt in mei 85 jaar. En dat
willen we vieren!



Kim, Esmee en Loes zwemmen voor
het eerst 50 vlinder respectievelijk 200
wisselslag en laten hier meteen een
goede techniek met prima tijden zien.
Marlieke zwemt de 100 rug op het ni-
veau van de Gelderse kampioenschap-
pen en vergroot haar kans op deelna-
me aan de Nederlandse minioren
kampioenschappen. Op de 100 school

zwemt Niels dik onder de limiet voor
de Gelderse kampioenschappen ter-
wijl ook Sjoerd een sterke race neer-
zet. Op de 100m rug zwemmen de ju-
nioren (12 en 13 jaar) erg goed waarbij
Merel en Lotte zich plaatsen voor de
Gelderse Kampioenschappen op 17 en
24 mei. Harmen spettert op de 100
vlinder en haalt een geweldige tijd en

met een verbetering van  10 seconden.
Hij blijf zijn concurrenten ruim voor.
Bernice heeft op de 400 vrij het ritme
goed te pakken wat haar een pr van 6
seconden oplevert. Milou en Daan ver-
beteren hun tijden op de 200 meters
met tientallen seconden.

Een aantal van deze zwemmers tot 12
jaar mogen op de Speedo kring finale
starten in Zutphen op 7 en 8 juni, als
ze bij de eerste 18 van Gelderland blij-
ken te horen.

Na deze 4e Speedo wedstrijd worden
zowel landelijk als per kring ranglijs-
ten gemaakt. Landelijk wordt per leef-
tijd en per slag bekeken wie er bij de
beste 100 horen, per provincie worden
de eerste 25 bij elkaar gezet.

UITSLAGEN:
1e plaats. Thomas Luchies 100 vrij,
Marlieke Scholten 100 rug, Niels
Tjoonk 100 schoolslag, Lotte Eising
200 vlinderslag, Judith Wentink 400
vrije slag, Harmen van Middelkoop
100 vlinderslag
2e plaats. Kim Nijland 100 school en
50 vlinder, Loes van der Linden 200
wissel-slag en 100 vrij, Judith Wentink
100 rug, Sjoerd Teunissen 100 school,
Merel Wilgenhof 200 vlinder, Bernice
Jager 400 vrij, Lotte Eising 200 rug
3e plaats. Esmee Vrielink 100 ss en 50
vlinder, Anne Carlijn Bakker 200 vlin-
der Irjan Brummelman 100 rug, Mar-
lieke Scholten 400 vrij, Niels Tjoonk
100 vlinder, Daan Nijland 200 vlinder
en 200 rug. 

Uitslagen kunt u terug lezen op 
www. Berkelduikers.nl

Berkelduikers zeer tevreden over Speedo wedstrijd

In de gang van zwembad Marveld in Groenlo zie je enkel tevreden gezich-
ten na afloop van de 4e en tevens laatste speedo wedstrijd van dit seizoen.
Voor de pauze zwemt iedereen een pr ( persoonlijke record).  Na de pauze
konden een paar de tijd op hun 2e slag niet verbeteren, maar hadden die
dan vaak ook al scherp staan. Van de 44 starts zwemmen de kinderen (8
tot 13 jaar) 39 x een pr. Een leuk winstpercentage van 89%.

De consumenten konden weer vele
straatjes sparen om in aanmerking te
komen voor één van de vele hoofdprij-
zen. Duizenden gratis artikelen gin-
gen de deur uit, maar ook diverse
hoofdprijzen.

HOOFDPRIJZEN
De hoofdprijswinnaars zijn: Familie Te
Plate uit Wichmond: Cocktail Blender.
Familie Rouwenhorst uit Wichmond:
Cocktail Blender. Familie Meyer uit
Vorden: Bakfiets. Familie Holtslag uit

Vorden: Outwell Kampeertent. Familie
Bouwmeister uit Kranenburg: Hotel
arrangement. 
Op de foto ontbreekt de Familie Bleu-
kers, zij hebben de Global Kofferset ge-
wonnen.

Alle prijswinnaars proficiat met de ge-
wonnen prijs!

Prijswinnaars monopolyactie bij Super de Boer

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys hield in de periode van
week 5 t/m week 10 haar bekende Monopolyactie.

De gelukkige prijswinnaars met hun hoofdprijs.

DVV - VORDEN 3-1
Vorden stond een zware klus te wach-
ten in Duiven, want DVV heeft thuis
nog de ongeslagen status. Het is de
geelzwarten dan ook niet gelukt om
hierin verandering te brengen. DVV
speelt met veel mensen achter de bal
en benut het middenveld nauwelijks,
echter het heeft een zeer gevaarlijk
spitsentrio. Voor Vorden was het een
pechzondag, want na een half uur
voetballen had het met iets meer geluk
3 keer kunnen scoren. DVV werd met
de drie doelpunten een beetje gehol-
pen. Het eerste doelpunt kreeg de spits
de bal lucky mee uit de kluts, maar
rondde bijzonder fraai af en aan de bei-
de andere doelpunten gingen overtre-
dingen aan vooraf, die de leidsman
over het hoofd zag. Vorden zal toch nog
een aantal punten moeten halen wil
het ook het komende seizoen in de 3e
klasse voetballen. Vorden ging uitste-
kend van start en Hugo van Ditshuizen
had in de eerste minuten al een uitste-
kende mogelijkheid om de score te
openen. DVV speelde in een zeer laag
tempo, maar heeft goed positiespel.
Met het snelle spel van Vorden wist het
dan ook geen raad en de kansen waren
het eerste half uur van de wedstrijd
voor Vorden. Feitelijk kwam DVV er
niet aan te pas. Vorden trof twee keer
het houtwerk. Dennis Wentink zag een
kopbal via de lat en de rug van de doel-
man achter gaan. Feitelijk gaf Vorden
in twee minuten de kans op een goed
resultaat weg, want de kopsterke en
handige spits rondde met een fraaie
kopbal de 1-0 af, nadat de bal uit de
kluts voor de voeten viel van de rechter
vleugelspits en twee minuten later
stond er al 2-0 op het scorebord. Aan
het tweede doelpunt ging overigens
een overtreding vooraf, maar daar wil-
de de scheidsrechter niets van weten.
Stefan Eggink werd vastgehouden en
de spits kreeg daardoor de vrije door-
gang 2-0. Vlak voor rust kreeg Vorden
weer aansluiting door een fraai doel-
punt van Hugo van Ditshuizen 2-1. In
de tweede speelde Vorden alles of niets.
Het werd niets want het niveau van de
eerste helft werd niet meer gehaald en
het creëerde zich ook te weinig kansen.
DVV had de deur op slot gegooid. Gaf
het middenveld volledig prijs en han-
teerde de lange bal. Dit had overigens
in aanvallend opzicht ook nog succes,
want het wist de eindstand op 3-1 te
brengen. Ook aan dit doelpunt ging
een overtreding vooraf.

UITSLAGEN 29 EN 30 MAART
MvR A1 - Vorden A1 0 - 2
Rheden A2 - Vorden A2 3 - 3
Ruurlo B1 - Vorden B1  3 - 0 
Steenderen B2 - Vorden B2 1 - 8 
Vorden C2 - AVW '66 C6 0 - 2 
Vorden D1 - Steenderen D1  5 - 1 
SBC '05 D1D - Vorden D2  3 - 4 
Vorden D3 - Gaz. Nieuwland D3  9 - 1 
Gorssel D2 - Vorden D4  3 - 1 
AZC E1 - Vorden E1  6 - 2 
Doesburg SC E1 - Vorden E2  1 - 4 
FC Zutphen E6 - Vorden E3 5 - 2 
Vorden E4 - Hoven De E1  4 - 13 
Vorden E5 - Hoven De E3  11 - 0 
Vorden F1 - HC'03 F2  1 - 5 
Brummen F5 - Vorden F2  1 - 2 
Vorden F3 - Brummen F8  4 - 0 
Vorden F4 - Pax F5  0 - 7 
Vorden F5 - Warnsveldse Boys F9 9 - 0 
Vorden F6 - Oeken F4  8 - 1 
Vorden F7 - Den Dam F1  0 - 12 
DVV 1 - Vorden 1   3 - 1 
FC Trias 3  - Vorden 2   1 - 1 
KSH 2  - Vorden 3   4 - 1 
Vorden 4  - Longa '30 11   3 - 6 
Vorden 5  - Oeken 4   3 - 2 

PROGRAMMA
Woensdag 2 april
FC Zutphen B3 - Vorden B2 18:30
SBC '05 F3 - Vorden F4  18:30
Donderdag 3 april
Hoven De D1D - Vorden D3 18.30

Zaterdag 5 april
GSV '38 A1 - Vorden A1 14:30
Zelhem A1D - Vorden A2 14:30
DZSV B1 - Vorden B1  13:00
Harfsen B2 - Vorden B2 12:00
Vorden C1 - Pax C1 13.00
Vorden C2 - DZC '68 C6  14:00
Vorden D1 - AZC D1 11:00
Wolfersveen D1 - Vorden D2  11:15
Warnsveldse B. D3 - Vorden D3 11:30
Vorden D4 - Warnsveldse B. D4 09:00
Vorden E1 - Zelos E1 11:00
Vorden E2 - Keijenburg. Boys E1 11:00
Vorden E3 - AZC E3 10:00
AZC E4 - Vorden E4 08.45
SBC '05 E3 - Vorden E5 09.30
Vorden F2 - FC Zutphen F5 09.00
Hoven De F3 - Vorden F3 09:00
Warnsveldse B. F11 - Vorden F4 08:30
FC Zutphen F7 - Vorden F5  09:45
Hoven De F4 - Vorden F6  11:00
Vorden F7 - MvR F4 09.00

Zondag 6 april
Vorden 1 - Longa'30 1 14.00
Vorden 2 - Longa '30 3 10:00
Vorden 3 - Longa '30 6 10:00
Longa '30 9 - Vorden 4 09.30
Be Quick Z. 6 - Vorden 5 09.30

Vo e t b a l

DASH DAMES 1 BOEKT 
5E 4-0 OVERWINNING OP RIJ 
Dash dames 1 (gesponsord door Strada
Sports en Friso Woudstra Architecten)
speelde in eigen hal afgelopen zater-
dag tegen Rabobank/Devoko uit Dene-
kamp. Een belangrijke wedstrijd, want
hoe meer punten Dash deze wedstrijd
wist binnen te halen, des te groter de
kans dat de meiden in de volgende
wedstrijd het kampioenschap binnen
kunnen halen. 

In de eerste set van de wedstrijd lieten
de dames zien dat ze niet voor niets
bovenaan staan in de derde divisie.
Door een sterke servicedruk en weinig
eigen fouten, haalde Dash met over-
tuiging de eerste set binnen (25-10). 

Ook de tweede set begon Dash sterk.
Deze set liet Dash zien een brede selec-
tie te hebben waarbij de speelsters op
meerdere posities inzetbaar zijn. Lise
Hissink werd ingezet als spelverdeel-
ster en deed dit verdienstelijk. Dash
wist ook deze set naar zich toe te trek-
ken (25-12). In de derde set was het
even moeilijk de concentratie vast te
houden, waardoor Devoko kansen
kreeg en deze ook benutte. 

Dash keek halverwege deze set dan
ook tegen een kleine achterstand aan.
De dames wisten echter een tandje bij
te zetten, en na een mooie serviceserie
kwam Dash snel langs zij en stoomde
ze goed door. Dash maakte de set net-
jes af (25-16). 

Om het volgende week gemakkelijk te
maken, wilde Dash ook de vierde set
graag winnen. Het scenario leek in
eerste instantie echter anders te wor-
den dan gehoopt. Gedurende een
groot deel van de set liep Dash achter
de feiten aan en liet zij niet haar eigen
spel zien. 

De servicepass kwam niet goed ge-
noeg, waardoor de spelverdeling en
aanvallers het moeilijk kregen. De Vor-
dense dames vertoonden echter veer-
kracht en vechtlust en wisten door
een goeie service en opperste concen-
tratie toch weer bij te komen tot 18-18.
Vervolgens maakte Dash ook deze set

keurig af met een eindstand van 25-21.
Dash boekte hierbij haar 5e 4-0 over-
winning op rij. 

Volgende week zaterdag  5 april kun-
nen de dames van Dash het kampioen-
schap binnenhalen, door nog 1 set te
pakken. Dash speelt dan tegen Set-Up
D3, om 1400 uur in Ootmarsum. Om
het feestje te kunnen vieren, gaan de
dames met een bus naar Ootmarsum.
Wilt u dit ook meemaken? Kijk dan op
de site (www.vvdash.nl) voor meer in-
formatie! 

De Vordense dames hopen dit feestje
samen met u te kunnen vieren! 

UITSLAGEN
Vrijdag 28 maart Uitslagen
Tornado Laren D3 - Dash D5 0-4

Zaterdag 29 maart
Vollverijs MA1 - Dash MA1 4-0
MEVO H1 - Dash H2 4-0
Grol D3 - Dash D6 3-1
Revoc D1 - Dash D4 4-0
Dash MC3 - Harfsen MC1 0-4
Dash MC2 - Blok '71 / S en O MC2 4-0
Dash MB1 - Tornado Laren MB2 3-1
Dash MC1 - V.C.V. MC1 0-4
Dash circ. 2 - Dash circ. 1 0-4
Dash D2 - Volga D1 4-0
Dash D3 - Dijkman WSV D2 3-1
Dash D7 - Rivo Rietmolen D4 4-0
Dash D1 - Rabo Devoko D2 4-0

PROGRAMMA
Vrijdag 4 april
19.30 D1C Blok '71 D1 - Dash D2 

Zaterdag 5 april
10.00 Vios Eefde MC2 - Dash MC3
10.00 Halley MC1 - Dash MC1
12.00 V.C.V. MC4 - Dash MC2
12.30 Vios Beltrum MB2 - Dash MB1
14.00 Ootmarsum *** Set-Up '65 D3 -
Dash D1 de Schalm
15.00 BVC '73 D2 - Dash D7 
17.00 Vios Eefde D1 - Dash D3
11.30 Dash circ.1 - Willems Gemini 1 
11.30 Dash circ. 2 - Tornado 1 
13.00 Dash D5 - WIK D3 
13.00 Dash MA1 - Wevoc MA1 
15.00 Dash D4 - Sc. Gorssel D1 
15.00 Dash D6 - Tornado Laren D4
17.00 Dash H1 - Tornado Laren H1
*** DASH D1 WORDT KAMPIOEN
ALS ZE ÉÉN SET WINNEN!

Vo l l e y b a l
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Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

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

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

Dinsdag 21 november 200668e jaargang no. 37

ColofonUitgave: Drukkerij Weevers BVNieuwst ad 30 - Postbus 227250 AA ordenTelefoon (0575) 55 10 10Fa 0575) 55 10 86E-mail: info@contact.nlInternet: .contact.nlRabobank: 3664 02 374LidAanlever en advertenties/beric hten:Maandagmorgen voor 9.00 uurCorrespondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 C VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nlOvername van advertenties enberichten is niet toegest aan

WEEKBLAD VOOR VORDE  - KRANE BURG - CH O D - ERAKKER - L DE - EDLER - LDE BORCH - DELDE

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26no ember

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

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

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

HE GELO GLD.

W

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00liënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

M

E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl



Doordat de (ver)bouwkosten steeds
duurder worden is het, financieel
gezien, voor veel mensen met een ei-
gen woning steeds lastiger om hun
woning met hun persoonlijk situa-
tie te laten meegroeien. Femaflex

wil deze groep mensen op maat be-
dienen door hen de mogelijkheid te
bieden hun eigen ideeën vorm te ge-
ven. Femaflex onderscheid zich hier-
in door het feit dat de klant alles al
op internet kan samenstellen. Inter-

actief via de website: www.femaf-
lex.nl kunnen diverse alternatieven
en details op voorhand zichtbaar ge-
maakt worden en kan men zich al-
dus virtueel een beeld vormen. De
plannen worden hierdoor meteen
concreet en dat bespaard tevens veel
aanloopkosten die bij een normale
werkwijze onvermijdbaar zijn. Maar
waardoor een verbouwing voor veel
woningbezitters tevens te duur
wordt. Doordat de klant zelf dit
voorwerk doet  wordt hij in staat ge-
steld wel zijn woonwensen te realise-
ren. Tevens kan de huiseigenaar via
de site ook meteen zien wat de kos-
ten van deze aanpassing en/of alter-
natieven zijn. Vervolgens kan er dan
een afspraak gemaakt worden met
een vertegenwoordiger van Femaf-
lex om alles persoonlijk te bespre-
ken en te bekijken bij de klant thuis.
Ook is er de mogelijkheid om via
Femaflex de financiering van de ver-
bouwing te regelen.
Al met al een interessante innovatie
op het gebied van verbouwen.

De klant kan zijn eigen ideeën vorm-
geven en toch tegen redelijke kosten
zijn woonwensen werkelijkheid
maken dankzij het door E+E Bouw
bv ontwikkelde concept Femaflex.

Femaflex een nieuw bouwconcept van E+E Bouw

Vanaf 1 april is E+E Bouw bv gestart met een nieuw bouwconcept on-
der de naam Femaflex. Femaflex richt zich op de woningbezitter die
zijn huis wil uitbreiden met b.v. een uitbouw, dakkapel of erker om zo
het woongenot te vergroten of wat extra leefruimte in de bestaande
woning te creëren.

Het 't Trefpunt 1, bestaand uit Ge-
rard Aalbers, Jos-Bert Aalbers, Bart-
Jan Aalbers en Henk Berendsen,
werd kampioen in de 1e klasse na
een spannende laatste wedstrijd met

1 punt verschil met Bekkumer 1. 't
Trefpunt 2, uitkomend in de 3e klas-
se was voor aanvang van de laatste
wedstrijd al kampioen. Het team
met Toon Seesink, Jan Nijman, Rene

Huis in ’t Veld en Arnold Hulstein,
steekt met totaal 63 punten ruim bo-
ven de rest uit. De 2e plaats had 48
punten.
Saskia Bruil, Dinie Bruil en Gerrit
Bruil zijn 't Trefpunt 3 en komen uit
in de 4e klasse. Het team heeft door
overmacht de laatste wedstrijd niet
gegooid, maar toch hun 3e plek in
de eindstand behouden.

Klootschietvereniging ’t Trefpunt Steenderen

Kampioensteams 2008

De laatste competitiedag was voor veel teams spannend, omdat op ver-
schillende plaatsen meerdere teams kans maakten om kampioen te
worden. Maar het weer was uitstekend en alles liep dan ook van een lei-
en dakje.

Alle prijswinnaars van Klootschietvereniging ’t Trefpunt uit Steenderen.

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

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

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

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

ROMAS
Grondwerken BV
is een jong en 
dynamisch bedrijf
dat werken uitvoert
in de grond-, weg-
en waterbouwsector
in binnen- en
buitenland.

ROMAS Grondwerken BV • Saturnusweg 4e • 6971 GX Brummen • 0575-560223
Rob Masselink • De Eiken 20 • 7221 GK Steenderen • 06-10180092

GRONDWERKEN B.V.

NIEUW
Voor al uw grond- en sloopwerkzaamheden
kunnen we u voorzien van: 

- graafmachine’s - mobiele kraan
- rupskraan
- minikranen

- transport - containerwagens
- tractor met kieper

- afvalcontainers in diverse maten

- zandleverancies van - tuingrond
- ophoogzand
- grind

- straatwerkverharding - gebroken puin

- levering van stenen - sierstenen
- nieuwe stenen
- gebruikte stenen

ook voor al uw straatwerkzaamheden

OPEN HUIS

t.g.v. De Engel te Steenderen

op zaterdag 12 april

van 12.00 tot 17.00 uur

aan de Dr. Ariënsstraat

Er worden 6 appartementen gerealiseerd in het voor-

malige pand De Engel te Steenderen. Sommige apparte-

menten kunnen casco opgeleverd worden. Ook zal er

een dubbele woning worden gerealiseerd op hetzelfde

terrein nabij De Engel.

Reden om u uit te nodigen voor het Open Huis op zater-

dag 12 april van 12.00 tot 17.00 uur aan de Dr. Ariënsstraat

in de Engel te Steenderen.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 5 april
in het café

The Formatie
Teak à Leak

In de discotheek

D.J. Tim

Voor al uw kleine klussen

Wij zijn per direct op zoek naar een

ERVAREN TIMMERMAN
fulltime

Enthousiast? Reageer dan op korte termijn.

Theo Schotsman
Joostinkweg 6

7251 HK  Vorden
Tel. (0575) 55 41 45
Mobiel 06-51024490

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

Ze zijn er weer!
Hollandse asperges en aardbeien

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

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

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

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

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren.

Kunstkring Ruurlo is er wederom in
geslaagd om muziekliefhebbers iets
bijzonders aan te bieden.

Barok ensemble 'The Great Charm' be-
staande uit Gudrun Herb, Heiko ter
Schegget beide op blokfluit, Stefanie
Liedtke op barokfagot en Vaughan
Schlepp op clavecimbel deed haar
naam eer aan, want het was een avond
met veel charme. De musici brachten
een paasprogramma met werken van
o.a. Bach, Purcell en Bertali. Een pro-
gramma van bijna anderhalf uur
waarin de luisteraar ondergedompeld
werd in muziek die soms plechtig,
maar vaak ook lichtvoetig en vrolijk
was. Vaughan Schlepp excelleerde op
een solostuk voor klavecimbel van Ge-
org Bohm. Het ensemble was goed op

elkaar ingespeeld. Een bijzonder com-
pliment verdient de blokfluitspeler
Heiko ter Schegget die de zieke Bal-
drick Deerenberg uitstekend verving.
Aan niets was te merken dat hij voor
het eerst met de anderen optrad. Be-
halve de ontspannen manier waarop
gemusiceerd werd en af en toe iets uit-
gelegd sprong het vakmanschap bij al-
le vier de musici duidelijk in het oog.
Zelfs de bezoekers die doorgaans niet
naar barokmuziek luisteren, maar ge-
komen waren om het Paasgevoel te er-
varen, waren geboeid en verrast door
de schoonheid van deze muziekuit-
voering.

The Great Charm is geslaagd in haar
opzet om de schatten uit de muziek-
historie opnieuw aan het publiek voor

te stellen in kleurrijke uitvoeringen,
die beantwoorden aan de gevraagde
expressie.

Was u deze keer niet in de gelegen-
heid om het concert bij te wonen en
nieuwsgierig geworden naar wat de
KunstKring in het voorjaar nog meer
te bieden heeft? In april krijgt u de
kans om weer zo'n onvergetelijk ge-
beuren bij te wonen. 

Op zaterdagavond 19 april treedt fado-
zangeres Maria Fernandes op met
haar trio Os Solitarios in het Kultur-
hus. Het wordt dan een avond met Por-
tugese fadomuziek. En op 30 april
kunt u 's middags genieten van een
Royal High Tea in de Orangerie met
een romantisch concert van de gitaris-
ten Fernando Riscado Cordas en Izhar
Elias. Dit concert wordt in samenwer-
king met de Oranjevereniging georga-
niseerd. Reserveren is noodzakelijk.

Sfeervol Barokmuziek in Dorpskerk

Vrijdagavond 21 maart speelde in de Dorpskerk het barok ensemble 'The
Great Charm'. Het was een avond voor fijnproevers. Passende muziek op
de Goede Vrijdagavond in een akoestisch perfecte lokatie.

Rondleidingen door de tuinen al
op 10 april mogelijk.
De Achterhoekse buitenplaats de
Wiersse, gelegen tussen Vorden en
Ruurlo, staat bekend om zijn fraaie
tuinarchitectuur en plantenrijkdom.
Vanaf 10 april is het weer mogelijk om
wekelijks onder leiding van een gids
de 16 ha grote tuinen te bezoeken. De
rondleidingen starten iedere donder-
dagochtend om 10.30 uur bij de hoofd-
poort van het landgoed aan de Wiers-
serallee (m.u.v. donderdag 1 mei -
open dag). De toegangsweg naar de
Wiersse bevindt zich bij km 16,7 aan
de N319 tussen Vorden en Ruurlo in
de Achterhoek. Honden worden niet
toegelaten. Hoogtepunten in het vroe-
ge voorjaar zijn de bloeiende wilde
bollen, waaronder de botanische Nar-
cissus pseudonarcissus en de Narcis-
sus poeticus, alsmede de sneeuwklok-
jes, lenteklokjes, camassia en kieviets-
bloemen langs de beek die midden
door de tuinen loopt. Onder de berken
in de 'ezelswei' vormen talrijke andere
narcissenvariëteiten, zoals de witte
'Thalia', tezamen met bosanemonen,
boshyacinten en hondstand een
sprookjesachtig geheel. Ook de 'Lage
tuin' nabij het landhuis komt weer tot

leven - elegante tulpen groeien tussen
vergeet-mij-nietjes en vroege vaste
planten; de eerste clematis en later de
witte 'Blauwe regen' siert de pergola.
De lindetuin wordt opgevrolijkt met
kleurrijke wilde tulpen, anemonen,
scilla's en de kleinste narcissen.
In de tuinen, die sinds de 17de eeuw
door nauw verwante families worden
vernieuwd, wisselen verrassende door-
kijkjes en intieme plekjes elkaar af.
Het is de enige buitenplaats in Neder-
land met een S-vormige beuken loof-
gang die de bezoeker verrast in zijn
wandeling vanaf de moestuin langs
beelden en fonteinen. Aan de oevers
van de karpervijvers in de romanti-
sche 'Wilde tuin' ontvouwen zich in
dit jaargetijde inheemse en verwilder-
de varens. Daarna bloeien er lissen en
daglelies. Het omringende land-
schapspark van 32 ha is gelnspireerd
op de landgoederen van Ierse voor-
ouders. 
Voor meer inlichtingen en informatie
over de open dagen in 2008, alsmede
voor een afspraak voor een speciale
rondleiding (evt. met lunch of thee)
voor groepen: tel. 0573-451409, fax.
0575-556240, e-mail wiersse@xs4all.nl
Tevens info op: www.dewiersse.nl

Buitenplaats De Wiersse in de achterhoek

De mooiste tuin van Nederland

Men is van harte welkom op deze ope-
ning om persoonlijk kennis te maken
met de twee kunstenaars en hun ogen-
schijnlijk luchtig en speels werk. On-
der voorbehoud: een muzikaal optre-
den van twee leerlingen van het Isen-
doorn College Warnsveld te weten
Kevin (gitaar) en Maaike (zang).

Roos van der Heiden studeerde in
2007 af aan de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht, richting autonoom
beeldende kunst.  Zij maakt video-in-
stallaties en objecten. 

Van der Heiden probeert bewust te
kiezen voor verveling, diepe verveling,
een leeg gevoel. Charlotte Luimes stu-
deerde af aan ArtEZ Arnhem, richting
vrije kunst. Zij maakt zowel 2- als 3-
dimensionaal werk. 

Haar beeldtaal is kleurrijk en decora-
tief. Dit in tegenstelling tot de inhoud
van haar werk.

De expositie blijft tot 15 juni 2008 te
bezichtigen tijdens de openingstijden
van de bibliotheek en op zondag 18

mei a.s. van 11.00 - 17.00 uur tijdens
KunstZondagVorden.

Het bestuur van de Stichting Vrienden
Bibliotheek Vorden heeft de intentie
met haar tentoonstellingen en lezin-
gen een bijdrage te leveren aan een
breed kunst en cultuur aanbod voor
Vorden en directe omgeving. Tevens
wil het bestuur hiermee de ontmoe-
tingsfunctie van de bibliotheek ver-
sterken.

De tentoonstellingen en lezingen van
GalerieBibliotheekVorden worden sa-
mengesteld door Will(emijn) Colen-
brander (beeldend kunstenaar en advi-
seur/organisator kunst-en cultuur).

Tentoonstelling "alledaagse gelaagdheid"

Op vrijdag 11 april a.s. om 17.00 uur wordt in GalerieBibliotheekVorden de
expositie "alledaagse gelaagdheid" geopend van beeldend kunstenaars
Roos van der Heiden en Charlotte Luimes.

Ben je nog bezig met de samenstelling
van een team of wil je nadere informa-
tie ben je ook van harte uitgenodigd.
Thema van deze avond: Survivors Lies
van Dijk (deelneemster in Giessen-

burg) vertelt over haar ervaring en mo-
tivatie voor deelname aan de Samen-
loop voor Hoop.Deze avond is in de
kantine van: Sportvereniging Socii
Lankhorsterstraat 3b te Wichmond. U
bent welkom vanaf 19.45 uur

Voor meer informatie kunt u terecht
op onze site www.samenloopvoor-
hoopbronckhorst.nl

Samenloop voor Hoop
Op dinsdag 8 april wordt de 2e team-
avond gehouden voor teams die zich
hebben opgegeven voor de Samenloop
voor hoop Bronckhorst.

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl



De trouwe klanten zagen het meteen. Intratuin Lochem is ruimer 
en overzichtelijker geworden. “Ondanks de ingrijpende verbouwing, 
twee jaar geleden, hebben we toch gemeend de winkel wederom te 
moeten aanpassen aan de eisen die de consument tegenwoordig 
stelt”, zegt bedrijfsleider Huub Spikker. 

“Door de looppaden te verleggen konden we in een keer een aantal 

punten verbeteren. De afdelingen zijn minder diep geworden, waardoor 

de producten beter uitkomen en er meer ruimte is voor presentaties. 

Ook zijn de medewerkers van Intratuin beter zichtbaar om de vragen

van onze klanten te beantwoorden. Verder wandelen de klanten nu door 

de afdelingen en niet er langs. Met als gevolg dat de beleving bij de 

klant enorm is toegenomen.”

De medewerkers van Intratuin merken duidelijk dat de nieuwe indeling 

wordt gewaardeerd aan het feit dat klanten langer blijven. “We zien 

steeds vaker klanten die om tien uur binnenkomen en pas om vijf uur 

weggaan. Die zijn een dagje bij Intratuin om ideeën te verzamelen voor 

hun tuin, bijvoorbeeld op onze themapleinen”, zegt Spikker, die eraan 

toevoegt dat Intratuin bij het samenstellen van het assortiment het 

accent duidelijk legt op duurzaamheid. “Daarmee spelen we in op de 

veranderende wensen van onze klanten, die hoogwaardige producten  

prefereert. We gaan voor duurzame producten waarop we een uitste-

kende garantie durven te geven; natuurlijk vallen de planten daar ook 

onder”, aldus Huub Spikker, die niet onvermeld wil laten dat de verbe-

terde indeling weliswaar de nodige voorbereiding vergde , maar dankzij 

de inzet van het voltallige personeel snel en effectief werd uitgevoerd.

“Binnen twee weken was de klus geklaard; een unieke operatie waar-

voor de medewerkers een compliment hebben verdiend.” 

“Een hele verbetering van de nieuwe 

routing en indeling van de verkoop-

ruimte”, aldus Bart Jaspers, hoofd van 

de afdeling vijvers, dierbenodigdheden

en hardwaren (zoals bestrating).

“Alles voor je vijver bij elkaar en alles 

voor je huisdier bij elkaar. Dat is

dubbel prettig voor de klant, want hij 

hoeft niet meer te zoeken.  Door de 

grotere overzichtelijkheid krijgen we 

minder vragen over waar bepaalde

Complete

tuinaanleg

met

Intratuin

producten staan en hebben wij dus 

meer tijd om voorlichting te geven 

over onze producten.”

Volgens Jaspers vinden steeds meer

mensen water een essentieel onderdeel 

van hun tuin. “Dat kan natuurlijk in 

de vorm van een mooie vijver, maar

ook waterelementen als rustpunt zijn 

erg gewild. We hebben een zeer ruime 

keuze in gesloten systemen, waarbij je 

alleen hoeft te zorgen voor elektrici-

teit. Ze zijn er in polyester, een niet 

van echt steen te onderscheiden 

kunststof, maar ook in natuursteen.”

Wie een tuinontwerp wil, is bij Intra-

tuin aan het goede adres. In overleg 

met “de tuinontwerpstudio” wordt een 

tekening gemaakt van de nieuwe tuin. 

Alle benodigdheden kunnen bij

Intratuin worden gekocht en desge-

wenst coördineert de tuinontwerpstu-

dio de gehele aanleg. “En natuurlijk 

alles met de vertrouwde Intratuin-

garantie”, aldus Jaspers.

Ontdek de vernieuwde 

“Steeds meer mensen trekken de tuin

als het ware bij hun woonkamer aan. 

Dat merk je onder meer in de keuze 

van de tuinmeubels”, zegt Erwin

Kochanowski, productverantwoorde-

lijke van de afdeling tuinmeubelen bij 

Intratuin Lochem.

De opklapbare kunststof tuinstoel is, 

volgens hem, echt passé. “Tuinmeubi-

lair moet nagenoeg onderhoudsvrij en

comfortabel zijn. We hebben een breed 

assortiment, waarin houten (teak) en 

aluminium meubels (met schimmel-

vrije Textileen bekleding) een grote 

groep vormen. Maar de trend is dui-

delijk meubilair van wicker. Wicker is

een vezel gemaakt van kunststof die

gebruikt wordt in de meubelindustrie. 

Het heeft een sterke gelijkenis met 

rotan, maar is veel minder gevoelig 

voor weersinvloeden. Daarom is het 

uitermate geschikt om te gebruiken 

bij tuinmeubilair. Gecombineerd met

kleurige kussens zet je wel iets heel 

moois in je tuin, dat jaren meegaat”, 

zegt Kochanowski.

Op de afdeling zijn de tuinmeubelen 

nu gesorteerd op materiaalsoort, dus 

hout bij hout en wicker bij wicker. “Op 

lcd-schermen wordt doorlopend infor-

matie over onze producten getoond. 

Verder hebben we nagenoeg alles op 

voorraad, zodat je dezelfde dag nog op 

je nieuwe aanwinst van je tuin kunt 

genieten”, aldus Erwin Kochanowski.

Tuin 

verlengstuk 

van je kamer

Potterie 

maakt de 

tuin af

Potterie 

maakt de 

tuin af

Potterie 

maakt de 

tuin af

Tuin 

verlengstuk 

van je kamer

Ontdek



Kom en beleef ons vernieuwde 

tuincentrum en vast en zeker  

groeit er iets moois tussen u 

en Intratuin Lochem

Goorseweg 27, 0573-288666, www.intratuin.nl vrijdag koopavond

Tonnie Holtrigter, hoofd van de 

afdeling tuinplanten, noemt zichzelf

een ‘echte groenman’. “We hebben hier 

allemaal, het hele team, groene 

vingers. Als je geen liefde hebt voor 

planten, dan heb je op onze afdeling 

niets te zoeken. We zijn hier ooit in 

Lochem begonnen als een puur tuin-

centrum. In de Intratuin-formule is er

natuurlijk van alles bijgekomen, maar

onze groene uitstraling hebben we

weten te behouden. We hebben 650 

Nieuw bij Intratuin Lochem is het themaplein, het domein van etaleuse Thekla van Drie die haar aandacht 

verdeelt tussen de Lochemse en Almelose filialen van Intratuin. In Lochem is zij verantwoordelijk voor inrichting 

van het themaplein. “Op dat plein willen we alleen maar sfeer creëren. Onze klanten kunnen daar inspiratie 

opdoen voor hun eigen tuin. Hier gaat het echt om beleving. Het themaplein kent drie stijlgroepen: levendig/

gezellig, strak/modern en landelijk/klassiek. Met het themaplein hebben we een rustpunt in de winkelruimte 

willen creëren en natuurlijk is alles ingericht met producten en accessoires die bij Intratuin verkrijgbaar zijn”, 

zegt Thekla. Ook op de overige presentatieplekken worden ideeën aangedragen die direct toepasbaar zijn bij de 

klanten thuis. Een landelijk ondersteund thema is de minimorfose, waar met weinig middelen een bepaalde plek 

in huis of tuin een geheel andere uitstraling krijgt. 

zó gemaakt, dat de klant makkelijk 

vindt wat hij zoekt, omdat alles 

logisch is gerangschikt. 

Volgens Holtrigter doen vooral de 

Toscaanse planten het momenteel erg 

goed. “De mensen willen toch een 

stukje vakantiegevoel meenemen naar

huis. Dus dan kleed je de tuin aan met 

bijvoorbeeld jasmijn of een mooie 

olijfboom. En ze leggen echt niet het 

loodje in onze winters, hoor. Zeker 

niet in winters zoals de laatste.”

Intratuin Lochem!

De afdeling van Erik Hoogenkamp en 

zijn drie medewerkers moet het echt 

hebben van de blikvangers en dat is 

dankzij de nieuwe presentatie voor 

honderd procent gelukt. De afdeling 

potterie weet de aandacht van de

Intratuin-klanten volop te trekken en 

vast te houden. “We hebben dan ook 

een complete en verrassende collectie 

potterie. Kort gezegd, we verkopen alles 

waar een plant in kan”, zegt Hoogen-

kamp. “De trend in potterie gaat steeds 

meer in de richting van hoogwaardig 

kunststof. De potten van dit materiaal 

hebben een aantal essentiële voordelen. 

Je ziet niet dat het kunststof is. Ze zijn 

Inspiratie opdoen bij het themaplein

“Alles wat je nodig hebt om je tuin te 

onderhouden, vind je in de tuinwinkel. 

De gereedschappen en de meststoffen 

zijn allemaal keurig gesorteerd, zodat 

de klant snel een keuze kan maken”, 

zegt Hendry Hooge Venterink, afde-

lingshoofd van de tuinwinkel. Ook hij is 

zeer te spreken over de nieuwe indeling

van de winkelruimte. “Je merkt het aan 

de klanten. Ze kunnen de producten

makkelijker vinden en door de nieuwe 

routing zien ze ook producten, die ze 

voorheen over het hoofd zagen.”

Dat laatste gebeurt zeker niet met de

barbecues en buitenkeukens die een 

prominente plaats in de tuinwinkel in-

nemen. “Ja, het is dé trend die dit jaar 

goed doorzet”, zegt Hooge Venterink. 

De buitenkeuken is ‘hot’, want steeds

meer mensen willen het hele jaar door 

barbecueën in de tuin. En dan kiezen 

ze niet voor de traditionele houtskool-

barbecue, maar voor de gasbarbecue. 

Of meer nog voor de buitenkeuken, 

waarop je ook kunt wokken of een 

haantje aan het spit kunt braden. 

Nieuw zijn ook de gereedschappen van 

Intrakeur, het huismerk van Intratuin. 

“We leveren een kwalitatief goed stuk

gereedschap voor een zeer scherpe 

prijs”, aldus Hooge Venterink. “Tevens 

is de tuinverlichting naar de buiten-

afdeling verhuisd, waardoor we alles 

nog beter kunnen presenteren.”

Allemaal

groene

vingers

soorten vaste planten en een groen-

concept waarmee we binnen de Intra-

tuin-organisatie (54 vestigingen) de 

eerste prijs hebben gewonnen. Een

belangrijk onderdeel van ons concept 

is de duidelijke en uitgebreide infor-

matie bij de planten. En kwaliteit 

staat bij ons voorop. Daarom geven we

ook zes maanden garantie op de vaste 

planten”, zegt Holtrigter.

Zowel buiten (vaste planten) als 

binnen (seizoensplanten) is de routing 

licht, dus makkelijk te verplaatsen en 

volledig weerbestendig. Mooi en mak-

kelijk,  dat is wat de klant wil.”

De variatie in modellen is enorm. Veel 

mensen gaan voor de strakke modellen, 

maar ook de Franse vazen met hun 

typische kelkvorm doen het heel goed. 

Het ligt er maar net aan wat voor type

tuin je hebt of wilt. “Populair zijn ook 

de vuurkorven en buitenkachels, die 

mensen het hele jaar door gebruiken.

Dat past helemaal in het veranderende

gebruik van de tuin. Voor veel mensen 

is de tuin het hele jaar door een plek 

waar ze even tot rust kunnen komen. 

En met behulp van potten en seizoens-

planten kun je die tuin het hele jaar 

door mooi aankleden”, aldus Erik 

Hoogenkamp. 

650 soorten vaste planten

Buitenkeuken

is momenteel 

’hot’
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

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

PEDICURE BIRGITTA ROELOFS
• Gekwalificeerd voetverzorgster
• Certificaat diabetische- en reumatische voet
• Anti-druk technieken / beugeltechniek
• Kosmetische hand-, nagel- en voetverzorging
• Nailart (teennagels)
• Voetreflexmassage
Behandeling na telefonische afspraak.
Tel. (0575) 46 16 68 Lid Provoet

Ook voor
bedrijfsauto’s

Uitdeuken
zonder spuiten

Spotrepair Zorgeloos
schadeherstel

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

www.autoschadewillemsen.nl

Schadeherstel
is

waardeherstel

Zondag 13 april Modeshow
in Sporthal „De Kamp”

KKaartvaartverkerkoop à oop à €€ 33,= bij deelnemende zak,= bij deelnemende zakenen

Zondag 13 april Modeshow
in Sporthal „De Kamp”

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

De Barbier,dames en herenkapsalon

Kerkstraat 7,7255 CB  Hengelo GLD

Telefoon 0575 46 15 00

Ruurloseweg 1

7255 DE Hengelo Gld.

T 0575 46 12 32

www.schroder-mode.nl

Tentendijk 2, 7255 LW Hengelo Gld
Tel.:  06-20034055

1e show
 

vanaf 13.30 uur
2e

 sh
ow

 

vanaf 1
5.

30
 u

ur

Raadhuisstraat 23, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 32 79

Spalstraat 2 • 7255 AC  HENGELO 
Telefoon (0575) 46 12  87

dames- & herenkapsalon

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

Speciaal voor jou.
       Omdat je jarig

 bent geweest.

Als alfahulp ben je voor sommige mensen heel erg 

belangrijk. Je zorgt namelijk voor een waardevolle 

bijdrage aan de kwaliteit van hun leven.

Soms heel simpel door een leuk gesprek. Of omdat je 

belangrijke dingen signaleert (bijvoorbeeld of iemand 

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

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

huis schoon te houden.

Heel dankbaar werk dus, waarvoor je enorm veel 

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

eigen baas. En natuurlijk een aantrekkelijke verdienste.

Maar vooral veel dankbaarheid van je eigen klanten.

En die laten dat, net zoals mevrouw IJzendoorn, meestal 

op een heel eigen manier merken. Op zulke momenten 

weet je precies waar je het allemaal voor doet.

Ook alfahulp worden? Ben je één of meerdere 

ochtenden (of middagen) beschikbaar (bijvoorbeeld tijdens 

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

Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten.

Op onze website www.alfahulpworden.nl vind je 

alle informatie.

Alfahulp bij mevrouw IJzendoorn. 
Nergens krijg je zoveel terug.


