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Dick Vlogman: ‘Met deze open dag 
wil ik beogen, dat ik voor niemand 
geheimen heb over mijn vak. Dat ik 
een maatschappelijk verantwoord 
ondernemer ben. Ik weet waar de 
dieren vandaan komen, welke omge-
ving, hoe er voor de dieren is gezorgd. 
Kortom het welzijn van het dier gaat 
mij aan het hart. Ik wil de mensen 
een eerlijk product verkopen’, zo zegt 
de enthousiaste ondernemer. Het 
houden van een open dag is gemak-
kelijker gezegd dan gedaan. Hoeveel 
bezoekers komen er? Wat zijn de 
weersomstandigheden? Hetty Vlog-
man: ‘We gaan er vanuit dat mensen 
die op deze dag komen dat puur uit 
interesse doen’. Dick Vlogman: ‘Wij 
zijn op alles voorbereid. We begin-
nen s’ morgens al om zes uur met de 
voorbereidingen. Ik heb vooraf, deze 
open dag met al mijn medewerkers 
besproken, ze zijn allemaal reuze- en-
thousiast om mee te doen.
Wij hebben, om alles goed te laten 
verlopen een bepaalde ‘looproute’ 
uitgestippeld. In het voorste gedeelte 
van de winkel laten we het ‘grillen ‘ 
van de producten zien en uiteraard 
proeven. Verder staan er dames met 
pan- en vlugklare producten (slavin-
ken, rundervinken) en kunnen de 
bezoekers kennis maken met het 
‘Vordens Rollertje’ (schnitzel met 
kruiden, belegt met kaas, prei en ui 

en dat opgerold in een plakje Cobur-
gerham) Lopen we dan verder door 
naar ‘achteren’ dan komen we bij de 
werk/snijtafels. Daar is het accent op 
de Abraham’ s, de Sarah‘s, vleesscho-
tels en barbecueschotels gelegd. 
Verderop wordt in de ‘werkplaats’ ge-
toond hoe varkensvlees en rundvlees 
bewerkt wordt. Vervolgens ons para-
deplaatje: de worstmakerij. Ook laten 
we zien hoe gehakt bereid wordt. Een 
product dat niet alleen op ‘woensdag- 
gehaktdag‘, maar op alle dagen van 
de week van goede kwaliteit moet 
zijn. Ook wordt op deze open dag de 
‘Kanjer Spies‘ geïntroduceerd. (mix 
van verschillende vleessoorten zoals 
bijvoorbeeld beenham, kalkoenfilet, 
gekruid gehakt, Zeeuws spek etc.) 
Ideaal te combineren met sauzen, 
salades en stokbrood. De bezoekers 
kunnen ter plekke proeven’, zo zegt 
Dick Vlogman. Op de parkeerplaats, 
speciaal op deze dag: een consumptie-
tent waar de bezoekers gezellig kun-
nen na-borrelen.
Keurslagerij Vlogman staat regionaal 
en landelijk bekend om haar am-
bachtelijke producten. De afgelopen 
jaren werden er tijdens vaktentoon-
stellingen heel veel prijzen gewon-
nen. Zoals bijvoorbeeld op de sla-
gers- vaktentoonstelling ‘Slavakto’. 
Die wordt eens per drie jaar gehou-
den. Keurslager Vlogman zond voor 
de laatst gehouden tentoonstelling 
tien producten in met als resultaat: 
10 keer goud! In de tijd waarin we le-
ven en veel huishoudens het zuiniger 
aan moeten doen, ontkomt ook een 
keurslager niet aan de recessie. Hetty 
Vlogman: ‘We hebben circa 1100-
1200 klanten. We hebben nooit men-
sen in de winkel die erover klagen dat 
zij het vlees te duur vinden. De con-
sument wil gewoon een kwalitatief 
goed stuk vlees. Wat we wel merken 
is dat sommige klanten in plaats van 
bijvoorbeeld een pond vlees, men 3 
of 4 ons koopt. Gewoon iets minder, 
maar wel kwaliteit’, zo zegt ze. 

Overigens gaat keurslagerij Vlogman 
het 51e levensjaar in. Het fundament 
van de Keurslagerij dateert uit 1962. 
Toen stopte slagerij Kieskamp aan de 
Nieuwstad en namen de ouders van 
Dick Vlogman de slagerij over. Rond 
1970 werd de werkplaats afgebroken 
en nieuw opgebouwd. In 1975 werd 
de winkel flink verbouwd. In 1978 
kocht Bennie Vlogman aan de Zut-
phenseweg (waar men nog steeds zit) 
het pand van de familie Eijerkamp. 
In 1981 trouwden Dick en Hetty. Zij 
was slagersdochter dus geen vreemde 
eend in de bijt. In 1983 hebben zij de 
zaak overgenomen. Vijf jaar later, 
de eerste grote verbouwing aan de 
Zutphenseweg. Dick Vlogman: ‘ Dit 
onder het motto ‘meegaan met de 
tijd’. Daarna hebben wij in de loop 
der jaren in ons bedrijf verschillende 
aanpassingen gedaan.

De grootste metamorfose was in 2004, 
toen werd de winkel qua grootte ver-
dubbeld. Nog meer toonbankruimte. 
O.m. de gril in de winkel zodat klan-
ten kunnen zien en proeven wat wij 
zelf allemaal produceren. Dat staat 
ons steeds voor ogen: ook in de toe-
komst de slagerij up to date houden’, 
aldus Dick Vlogman. Wanneer Hetty 
en Dick in de toekomst ooit een keer 
stoppen, staat de opvolger klaar. Sinds 
maart 2009 werkt ook zoon Roy in de 
zaak en hij heeft te kennen gegeven 
de Keurslagerij in de toekomst te wil-
len voortzetten. Tijdens de weekends 
is er nog een Vlogman- telg in de sla-
gerij werkzaam. Dan helpt dochter 
Elzemiek (studente HBOV) een handje 
mee! In totaal werken er bij Keursla-
ger Vlogman (fulltime en parttime) 
14 personen. Tijdens de open dag op 
zondag 10 april zijn er circa 20 man 
in touw om alles in goede banen te 
leiden.

Zondag 10 april open huis

Keurslager Vlogman geeft kijkje 
in de ‘keuken’

Vorden - Zondagmiddag 10 april kunnen belangstellenden van 13.00 
tot 17.00 uur een kijkje nemen in de keuken van keurslager Vlogman. 
Ze kunnen dan het gehele proces van de ‘ambachtelijke slager‘ volgen. 
Met name: wat gebeurt er allemaal achter de schermen, alvorens het 
product in de winkel ligt!

Maar liefst een half miljoen kinderen
in ons land groeit op in armoede. Voor
hen zijn ‘vanzelfsprekende dingen’,
zoals een weekje kamperen, een fiets,
zwemles of een abonnement op een
sportvereniging, vaak niet weggelegd.
Kinderhulp vindt dit niet acceptabel
en wil hier iets aan doen. Help mee en
geef van 10 tot en met 16 april gul aan
de collectant! Kinderen hebben het in
ons land lang niet altijd gemakkelijk.
Ongeveer 1 op de 20 kinderen krijgt
te maken met jeugdzorg, meestal als
gevolg van problemen in de thuissitu-
atie. Intensieve thuisbegeleiding en
daghulp is dan vaak nodig. Soms is uit-
huisplaatsing onvermijdelijk en komt
een kind in een leefgroep of pleegge-
zin terecht. Daar ontbreekt vaak het
geld voor de gewone leuke dingen
die deze kinderen juist zo hard nodig
hebben. Ook buiten de jeugdzorg valt
een groeiende groep kinderen buiten
de boot, als gevolg van financiële pro-
blemen thuis. De economische crisis
heeft in veel gezinnen haar sporen
nagelaten. Daardoor is ook hier vaak
geen geld voor extraatjes. 

‘Gewoon geluk voor alle kinderen!’
Kinderhulp vindt dat alle kinderen de
kans moeten krijgen om hun talen-
ten te ontwikkelen en (leuke) ervarin-
gen op te doen. Dit kan bijvoorbeeld
zijn door lid te worden van de plaat-
selijke voetbalclub. Ook een weekje
kamperen kan hen helpen om even
hun problemen te vergeten en ge-
woon kind te zijn. In de jeugd wordt
de basis gelegd voor je verdere leven.
Daarom is het zo belangrijk om juist
kinderen, die het moeilijk hebben,
een steuntje in de rug te geven. Om
al deze kinderen te kunnen helpen,
heeft Kinderhulp veel geld nodig.
Kinderhulp hoopt daarom op uw gul-
le gift aan de collectant.

Gewoon geluk voor veel 
kinderen niet vanzelfsprekend

Kinderhulp-collecte
Vorden - Het Nationaal Fonds
Kinderhulp helpt al 50 jaar kin-
deren met minder kansen. Mede
dankzij de jaarlijkse collecte
helpt Kinderhulp jaarlijks tien-
duizenden kinderen, tot nu toe
vooral binnen de jeugdzorg. Maar
ook daarbuiten is de nood hoog.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bos Tulpen

 5.00
3e bos gratis

ZONDAG 10 APRIL 
van 12.00 tot 17.00 uur
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Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

Oranje/Bevrijdingskrant 2011
In week 16 verschijnt in de Gemeente Bronckhorst de Oranje/Bevrijdings-
krant 2011 van Weekblad Contact. In de krant besteden we aandacht aan 
de festiviteiten rond Koninginnedag en de Bevrijdingsfeesten.

Berichten, Oranjefeestprogramma’s, Bevrijdingsfeesten, advertenties, etc. 
dienen uiterlijk voor woensdag 6 april binnen te zijn.

De Redaktie van Weekblad Contact.



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? 
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16, 
(06) 51601516.

• Ervaren freelance secreta-
resse heeft nog een aantal 
dagdelen beschikbaar. Tel. 
06-22157868

• Bij de Stichting Veilingcom-
missie kunt u iedere zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, witgoed, elektroni-
ca, huishoudelijke artikelen, 
boeken, enz., in het HAVO-
gebouw (Burg. Galleestraat 
69) te Vorden. Inbrengen 
van goed verkoopbare ar-
tikelen kan daar op zater-
dagmorgen tussen 9.00 uur 
en 10.00 uur of d.m.v. een 
telefonische afspraak. (tel. 
06-44629049). Tevens kunt 
u via dit nummer ook een af-
spraak maken voor doorde-
weeks halen of brengen van 
spullen. Kijkt u ook eens op 
onze website:
www.veilingcommissie.nl

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden 
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 10 april 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 april 10.00 uur ds. A. Sies-Koning uit Neede

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 10 april 10.00 uur Dhr. J.F. van Ballegooyen, Win-
terswijk 

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 april 10.00 uur Eucharistie- en boeteviering pastor 
Zandbelt mmv Cantemus Domino, 11.30 uur Dopen, pastor 
Hogenelst mmv Vokate

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 april 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor. Zon-
dag 10 april 10.00 uur Woord- en communie viering heren-
koor.

Tandarts
9/10 april G.B.W. Jelsma/Ruskamp Lochem tel 0573 – 25 
18Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

 Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het 
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar 
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om  iedereen optimale 
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te 
 beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een  ‘rijdende huisarts’  bij 
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op 
de huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg 
en Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering 
en Woon zorg centrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal 
tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.   
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, 
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot 
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
 dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
 donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur;  zaterdag 
10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

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

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen 
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen 
op het gebied van  wonen, welzijn en zorg. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoek-
adres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door verwijzing 
huisarts is niet noodzakelijk.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s
6 t/m 12 april

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

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

Woensdag 6 april
Mosterdsoep / Spies de Rotonde met kruidenboter, aard-
appelen en rauwkostsalade.   

Donderdag 7 april 
Hacheé met aardappelpuree en rode kool / Bavarois met 
slagroom 

Vrijdag 8 april
Uiensoep met croutons / Zalmfilet met dillesaus, aardap-
pelen en warme groente  

Zaterdag 9 april (alleen afhalen/bezorgen)
Saté varkenshaas met pindasaus, friet en warme groente 
/ IJs met slagroom

Maandag 11 april
Gesloten.

Dinsdag 12 april
Gesloten.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, diner-
cheques,  catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en 
huisgemaakt gebak. Wij wensen u een smakelijk eten 
en heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons  
bellen: 0575-551519 of u komt even  binnen op de 

Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas

Gevraagd hulp in de huis-
houding, 2x per maand. Tel.
0575 - 55 44 68

�

Gastouder met diploma’s 
zoekt nog kinderen om op 
te passen. Ik heb nog plaats 
op ma, di en do. Tel. 06 - 
127 38 354 (buitengebied 
Warnsveld)

�

Te koop: zgan dames-
fi ets Sparta extra lage 
instap met dubbele tas-
sen. Kl. Donkerblauw. D.J. 
Walgemoet, Ruurloseweg 
13, Zelhem. tel. 0314-
622530.

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 11 april. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Hollandse komkommer’s  2 stuks  0.99  
Zoete Royal Gala appelen 
2e kg halve prijs 1 kg  1.99  
Sweet energie snoeptomaatjes 

bakje  1.49                                           
Dagvers uit eigen keuken
Spaghetti of macaroni + bakje rauwkost GRATIS 
 p.p.  6.95      

Te koop broedeitjes van 
hollandse patrijsjes en zijde-
hoen. van Hussel tel. 0575 - 
52 12 37

�

Autosleutel verloren in 
VORDEN op vrijdag 18 
maart jl.Afstandbediening, 
Mercedes, zwart etui van ga-
rage Berenpas in Eibergen.€  
25,00 beloning. 018461340 
0647562082

�

“Onze Prins” viert op 24
april zijn 40ste verjaardag.
�

Vlaai van de week

Appel-citroenvlaai € 6,75 
6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

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

Weekknallers
 

 2 stuks  € 1,00
  
 600 gr.  € 2,95

Aanbiedingen geldig van di. 5 april t/m za. 9 april



Burg. Galleestraat 26
7251 EB, Vorden
Tel. 0575-551421
www.lammerswoonadvies.nl

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

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor alle 
kaarten, bloemen en felicitaties die wij hebben 
ontvangen ivm. ons 60-jarig huwelijk.

Herman & Dien Schot-Menger
Meindershof 59
7255 BT Hengelo (Gld)

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 55
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:

www.drukkerijwissink.nl/gratis

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Altijd al uw levensverhaal 
willen laten opschrijven?
Of een trouwboek laten 
samenstellen met mooie 
momenten en foto’s voor 
uw (klein)kind? 
Een cadeau van onschatbare 
(emotionele) waarde, dat is 
een waarheid als een koe! 
Kijk op mijn website: 
www.koeienvanwaarheden.nl

 

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

Alleen op afspraak.

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

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

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

  

 De TULP, centrum voor 
    innerlijk welbevinden 

 Donderdag 7 april    
Presenteert Antoon zijn TULP-methode. 

Aanvang 20.00 uur, entree 10 euro inclusief drinken 
 -------------------------------------------------------------------------- 
Woensdag 13 april  

Verzorgt Medium Jaco Elken een 'Healingcirkel' 
Tijd; 19.30 – 22.00 uur www.mediumjaco.nl 
Opgave; info@mediumjaco.nl  Deelname  € 20,00  
--------------------------------------------------------------------------- 
Dinsdag 26 april van 19.30 tot 21.00 uur, groep 1  
Woensdag 27 april van 9.30 tot 11.00 uur, groep 2  

Start meditatiegroepen ‘van Pasen tot aan de Zomer’, door Ina 
In totaal zijn er per groep 5 bijeenkomsten, deze vinden om de 2 weken 
plaats en telkens op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip 
Aanmelden bij Ina 0575-575302. Kosten € 50 voor alle 5 bijeenkomsten 

 
 Ook uw adres voor reflexzone-/energetische therapie 
en procesondersteuning (o.a. individuele coaching, 
groepscoaching, teambuilding en zakelijk ‘sparren’) 

Ina en Antoon Wuestman 
IJselweg 16  7233 SJ  Vierakker 
06 124 055 30 www.antoonwuestman.nl 

Kom kijken!
Bij ons is er wat aan de hand!
Wij hebben het liefste broertje van het land!

Kusjes Sten & Rinke
 

Kars 
is geboren op 22 maart 2011
 
 De trotse ouders, broer & zus zijn:
 Marthijn, Monique, Sten & Rinke Jansen

Hoetinkhof 121
7251 WJ Vorden

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

YOGHURT
FRAMBOZEN 

VLAAI

GROOT 12.95

KLEIN 8.75

NIEUW:
ZONNEGLOED

MEERGRANEN
MET TARWEKIEMEN
EN PAARSE TARWE

NU VAN 2.65

VOOR 2.35

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 5 april t/m zaterdag 9 april.

HARDE
MAISBOLLETJES

3 VOOR 1.09

PER STUK 0.40

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Te huur PAASHAAS 
KOSTUUMS 

DS Design 
Molenkolkweg 33 

Steenderen 0575-452001

Meld u aan voor een
gratis workshop

Leef Gezond & Win 
Tel.0575-463205

0575-552959
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Denk aan je toekomst, 
maak van afval geschiedenis!

Meer weten over het scheiden van afval: www.afvalvrij.nl

Kom op 9 april gratis compost halen!

Zaterdag 9 april Compostdag
Groen scheiden? Daar krijg je iets voor terug!

Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen!

Het is lente! De bomen hebben volop knoppen en de eerste bloesem is al te 
zien. Bent u ook al bezig in uw tuin, op uw balkon of in de groentetuin? Als 
u zich nu even druk maakt, geniet u straks heerlijk van alles wat groeit en 
bloeit. Compost is een echte bodemverbeteraar. Hiermee helpt u eenvoudig 
uw tuin of balkon nog mooier te worden. En die compost krijgt u ook dit jaar 
weer gratis van de gemeente. Als cadeautje voor uw inspanningen bij het 
scheiden van gft!

De gemeente wil u graag bedanken voor al het 

groente-, fruit- en tuinafval dat u het afgelopen 

jaar gescheiden heeft ingeleverd. Daarom is het 

zaterdag 9 april weer Compostdag. Net als vo-

rig jaar kunt u deze dag gratis compost ophalen. 

Ieder huishouden krijgt, op vertoon van de afval-

pas, maximaal vijf zakken van 20 liter. Daar kunt 

u fl ink wat moois van laten bloeien. Zo geniet u 

deze zomer van een prachtige tuin of kleurrijk 

balkon dankzij compost van uw eigen gft. Kom 

wel snel, want op = op!

Gft = waardevolle grondstof

De inwoners van Bronckhorst leverden in 2010 ge-

middeld 163 kg groente-, fruit- en tuinresten (gft) 

per persoon in. En daar zijn we blij mee, want uw 

gft wordt verwerkt tot compost en groene ener-

gie. Het is heel belangrijk om gft niet in uw grijze 

container te gooien. Met het gescheiden inza-

melen van gft-afval levert u namelijk een belang-

rijke bijdrage aan een beter milieu. Want behalve 

dat gft compost en groene stroom oplevert, komt 

er door gescheiden inzameling ook minder CO2 

vrij doordat uw gft-afval niet met het restafval 

wordt verbrand. Kleine moeite, dubbele winst 

dus!

Van gft-afval naar compost, hoe gaat dat?

Berkel Milieu brengt uw gft-afval naar VAR in 

Wilp-Achterhoek. Daar wordt eerst gekeken of 

het gft ‘schoon’ genoeg is. Het gft wordt ver-

volgens gezeefd en de grove delen worden 

verkleind. Dan begint het composteringproces. 

Na ongeveer acht weken is het zogenaamde 

‘schone’ compost. Deze compost wordt als 

meststof gebruikt in de land- en tuinbouw en bij 

hoveniersbedrijven. 

En ook nog groene stroom!

Sinds twee jaar gebruikt VAR een speciale gft ver-

gister. Bij het vergisten van gft-afval ontstaat gas, 

dat weer wordt omgezet in warmte en elektriciteit. 

Zo ontstaat groene stroom van uw eigen gft-afval. 

Als de installatie op maximale capaciteit draait, 

levert deze stroom voor maar liefst 7.000 huis-

houdens. Het restproduct uit de vergister wordt 

ook weer verwerkt tot compost. Compost dat u 

nu cadeau krijgt! 

 Strooi een compostlaagje van 1 tot   

 2 cm tussen uw bloemen en struiken. 

 In het voorjaar strooit u ook een fi jn   

 laagje compost op het gras.

 Meng in uw moestuin de compost   

 door de grond vóór het planten of 

 zaaien. Dek daarna de grond af met   

 een laagje compost.

 Meng in bloembakken één deel compost  

 met twee delen gewone tuinaarde.

Zo zorgt compost voor 
groei en bloei in uw tuin, 
op het balkon of in de 
moestuin!

Hier kunt u tussen 10.00 en 14.00 uur 
uw gratis compost ophalen: 

Om u te bedanken voor het scheiden van uw gft-afval, organiseren de gemeente Bronckhorst 

en Berkel Milieu op zaterdag 9 april weer een speciale Compostdag. U kunt op deze dag, 

alleen op vertoon van uw afvalpas, gratis maximaal vijf zakken met 20 liter gft-compost 

ophalen. Er wordt geen losse compost verstrekt. In verband met de veiligheid mogen er geen 

aanhangwagens op het terrein. Kom wel snel, want op= op!

De Compostdag wordt georganiseerd door 

de gemeente Bronckhorst en Berkel Milieu in 

samenwerking met Chr. Muziekvereniging 

Crescendo, O.B.S. de Bongerd, muziek-

vereniging Nieuw Leven Steenderen, muziek-

vereniging Sursum Corda, voetbalvereniging 

Zelhem en Kringloopbedrijf 2Switch.

Bedankt!

Gemiddeld 
163 kilo GFT 
per inwoner 
ingezameld 

    in 2010

Gratis bloemzaden 
bij 2Switch

Regionaal Kringloopbedrijf 2Switch viert 

de Compostdag mee en geeft op zaterdag 

9 april alle bezoekers van haar vestigingen 

in Dieren, Doesburg, Lochem en Zutphen 

gratis een zakje bloemzaden 

cadeau!

www.2switch.nl
KRINGLOOPBEDRIJF

Kijk op uw Afvalkalender, www.berkelmilieu.nl en 

www.afvalvrij.nl. Of bel de Afval-Informatie-Lijn van 

Meer weten over 
de inzameling en 
recycling van gft?

Ga naar www.afvalvrij.nl
en stuur een E-card
naar je familie of vrienden!

Wens je vrienden 
ook een fi jne 
Compostdag!



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 14
van 4 t/m 9
april 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN
Heerlijk vers koken, zo makkelijk als u wilt.



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

We’j nog van too?

Wat is: A. Klores 

 B. Weddekeerl (uutspraak: weddekee-al) 

 C. Hups 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

Voor zowel opa’s en oma’s van de 
schoolkinderen als nieuwe, geïnte-
resseerde ouders stonden de school-
deuren van CBS Varssel open. Zij kon-
den het eerste deel van de ochtend 
de klassen bezoeken om een indruk 
van de lessen te krijgen. De ouderen 
constateerden dat er in de loop der 
jaren wel wat veranderd is in het on-
derwijs! Na het speelkwartier waarin 
er in de voorjaarszon werd buiten ge-

speeld, gingen de kinderen onder be-
geleiding van enkele moeders aan de 
slag. Het waren vooral opa’s en oma’s 
die aanschoven aan de keurig gedek-
te tafels in de centrale hal. Daar werd 
door de bedienende kinderen de be-
stelling opgenomen; naast een kopje 
koffie of thee bestond het menu op 
deze nationale pannenkoekendag uit 
pannenkoek naturel, met kaas of met 
spek. Met hun bestelling renden de 

kinderen naar de twee plekken waar 
ondertussen volop gebakken werd. 
Om daar achter in de wacht rij aan te 
sluiten. De gasten moesten dan ook 
geduldig wachten op hun pannen-
koek maar deze waren vervolgens 
wel overheerlijk. Zo heerlijk dat één 
opa er maar liefst vier at! Desondanks 
was er gelukkig nog beslag over zo-
dat ook de kinderen en juffen konden 
proeven. De reacties nadien waren 
hartverwarmend. 

Meer foto’s en informatie van CBS 
Varssel kunt u vinden op de website: 
www.cbsvarssel.nl

Open school en pannenkoekendag 
CBS Varssel

Varssel - Vrijdagochtend 25 maart was een zonnige en vrolijke och-
tend op de basisschool in Varssel. De open dag - of eigenlijk ochtend 
- en nationale pannenkoekendag werden die ochtend gecombineerd. 
En dit resulteerde in een gezellig en smakelijk festijn!

Normaal-zanger Bennie Jolink heeft 
een cd gemaakt “om het taboe op de 
jacht te doorbreken”. De cd heet ‘Hu-
bertus en Diana’, naar respectievelijk 
de beschermheilige en de godin van 
de jacht. “De jacht is nuttig en noodza-
kelijk,” aldus Jolink, “maar je spreekt 
er niet makkelijk over, vandaar de 
cd.” Samen met zijn muzikale rech-
terhand, Normaal-gitarist Jan Wilm 
Tolkamp, leverde Jolink de cd af. Ben 
en Jan Wilm, beiden zonen van het 
Achterhoekse platteland, zijn fervent 
liefhebbers van de jacht. Al willen ze 
één ding op voorhand heel duidelijk 
stellen. Jolink: “De jacht is niet al-

leen nuttig, maar zelfs noodzakelijk.
Jagers helpen de natuur een handje
bij natuurbeheer. Iemand die voor
z’n plezier een dier doodschiet, moet
onmiddellijk naar de psychiater.” 
Zowel de onderwerpen als de mu-
ziekstijlen op de cd zijn uiterst geva-
rieerd. Van een mierzoete smartlap
tot een regelrechte meedeiner. En
bovendien gaan de nummers niet al-
leen over de jacht, maar ook over het
stropen en ‘d’n lesten drift’, zoals dat
in goed Achterhoeks heet. Jan Wilm
Tolkamp, die tevens de productie van
het album voor zijn rekening nam:
“Vergelijkbaar met de derde helft
voor voetballers. Samen na afloop
nog even de jacht bespreken onder
het genot van een borreltje.” 
De aanvang van het optreden is
21.30 uur. Kaarten zijn vanaf maan-
dag 4 april te koop bij Café Heezen
of via info@hotelheezen.nl. Naam
en woonplaats per mail doorgeven,
waarna informatie volgt. Voor meer
informatie, tel. (0575) 451 2 04.

Optreden in Café Zaal Heezen

Bennie Jolink en 
Jan Wilm Tolkamp
Steenderen - Zaterdag 7 mei tre-
den Bennie Jolink en Jan Wilm 
Tolkamp op bij Café Zaal Heezen 
in Steenderen. Dit optreden staat 
in het teken van de onlangs uit-
gebrachte Jacht-cd. Voorafgaand 
aan en aansluitend op dit optre-
den zal een DJ Nederpopmuziek 
draaien.

De beurt was aan Roozengaarde dames en he-
ren kleding, kapsalon de Barbier, de make-up 

werd verzorgd door Yvonne van Service Apo-
theek Hengelo en natuurlijk met schoenen van 

Schoenmode Hermans wat het geheel compleet 
maakte.  

‘’Leuk is het om te zien waarin een klein dorp 
groot in kan zijn om samen te werken en elke 
keer weer iets heel anders neer te zetten’’, aldus 
Elise van Schoenmode Hermans. ‘’Elke onder-

nemer wie wij benaderd hebben reageren en-
thousiast maar ook de klanten vonden het erg
leuk en reageerden erg positief’’. 
‘’Elke avond was er een DJ aanwezig en onder
genot van een hapje en een drankje werd het
elke keer weer een gezellige avond. Wij kunnen
terug kijken op een geslaagde actie.’’

Modeshows 50 jarige schoenmode Hermans

Hengelo- In het kader van het 50 jarig bestaan van Schoenmode Hermans, die voor dit 
jubileum verschillende modeshows organiseerde met plaatselijke ondernemers waaron-
der kledingzaken, kappers en schoonheidsspecialisten, was het afgelopen woensdag de 
laatste in de reeks van 4.

De dagreis vindt plaats op 25 mei.. De bus vertrekt om 7.45 uur bij D’n Draejer in Velswijk. Rosa-
rium Seuren, een rozenkwekerij, in het plaatsje Wellerloo wordt als eerste halteplaats aangedaan. 
Na koffie met rozenvlaai krijgt u een rondleiding, waarbij ook mogelijkheid is om de Afrikaanse 

beeldentuin te bekijken. Na de rondleiding is er nog een glaasje champagne met rozenijs. In Well 
ligt de rondvaartboot van de rederij Filia Mosae. Tijdens de rondvaart op de Maas en het Leuker-
meer krijgt u een koffietafel met o.a. krentenbrood, suikerbrood, wit en bruin brood, koffie/thee 
aangeboden. Het dorpje Arcen staat bekend om de kasteeltuinen, de plaatselijke bierbrouwerij 
Hertog Jan en graanbranderij De IJsvogel. De dag wordt afgesloten met een diner bij rest. Wahlen 
in Siebengewald, waarna de bus om ongeveer 21.30 uur terug zal zijn in de Velswijk.

In april houdt de vrouwenvereniging een Tupperware demonstratieavond. Belangstellenden zijn 
woensdag 27 april vanaf 20.00 uur uitgenodigd in dorpshuis D’n Draejer in de Velswijk.

Jaarlijkse bustocht Ons Genoegen
Velswijk - Voor de jaarlijkse bustocht nodigt vrouwenvereniging ‘Ons Genoegen’ uit de 
Velswijk belangstellenden op om mee te gaan. De kosten bedragen € 62,-- en daarvoor 
krijgt u een leuke dagtocht aangeboden met o.a. een bezoek aan een rozenkwekerij, een 
rondvaart op de Maas, een bezoek aan het dorpje Arcen en een diner. Opgeven voor de 
dagtocht kan bij Jutta Kempers, tel. 06-32068012.



De toneelvereniging heeft ook met 
deze uitvoering weer laten zien over 
het benodigde talent te beschikken. 
Alle rollen werden perfect vertolkt. 
Na afloop werd Frieda te Lindert in 
het zonnetje gezet. Ze was totaal 
verrast toen voorzitter Frits Pladdet 
het woord nam en haar een boeket 
bloemen overhandigde. 50 jaar gele-
den had Frieda als vijftienjarig meisje 

haar toneeldebuut bij T.A.O.. Zij is 
vanaf het begin een zeer actief lid ge-
weest binnen de vereniging. 
Jarenlang als speelster en nu al vele 
jaren verzorgt ze de keuze van de 
te spelen stukken en neemt ze de 
regie voor haar rekening. Haar reac-
tie: “Het doet me zo goed met zo’n 
prachtig stel mensen te mogen wer-
ken. Dat geeft me energie.”

Frieda te Lindert 50 jaar lid

Toneelvereniging 
T.A.O. Wildenborch

Vrijdag 1 en zaterdag 2 april hield de Wildenborchse toneelvereniging 
T.A.O. haar uitvoering in de Kapel. Beide avonden waren alle stoelen 
bezet en genoot het publiek van de prachtige klucht: ‘Ziekenhuis aan 
de race’.

Tijd om de kast van de kinderen door te 
lopen en te kijken wat wel en niet nog 
past. Het Zutphense bedrijfje Tinker-
bel gaat weer van start wat een mooie 
gelegenheid is om de kledingkast van 
de kinderen aan te vullen. Tinkerbel 
verkoopt outlet kindermerkkleding in 
de maten 92 t/m 164. 

Mooie, moderne merkkleding met 
50 tot 70% korting op de winkelprijs. 
Alles is nieuw en niet meer dan een 
seizoen oud.Door een goede afspraak 
met de fabrikant heeft Tinkerbel 
een exclusief aanbod want vanaf dit 
voorjaar is zelfs de hele collectie van 
Ragazzi en Blue Pepper aanwezig! Dit 
houdt in dat alles exact met elkaar te 
combineren is en in iedere maat aan-
wezig. Erg leuk want dit maakt het 
“plaatje” compleet. 

Dus kom voordelig merkkleding 
shoppen! zaterdagmorgen 9 APRIL 
in het dorpscentrum, raadhuisstraat 
6. Pinnen is hier niet mogelijk maar 
even apart laten hangen om elders te 
pinnen is geen probleem. 

Voor meer info zie de advertentie     
elders in dit blad.

Tinkerbel outlet kindermerkkleding
Vorden - Het voorjaar is weer in 
aantocht. De krokussen steken 
hun kopjes al weer boven de 
grond en het zonnetje laat ook 
weer wat vaker zijn gezicht zien.

Ratti begon nog wel redelijk aan de 
wedstrijd. Na 10 minuten voetbal 
kwam de thuisploeg echter wel op 
voorsprong. Een voorzet werd goed 
terug gelegd op randje 16 en be-
kwaam in de hoek geschoten door 
een middenvelder van Rietmolen. 
Ratti probeerde met deze vroege 
tegenvaller meteen de gelijkmaker 
te forceren. Via een aantal dode 
spel momenten kwam het nog wel 
gevaarlijk in de buurt van de Riet-
molen doelman. Echt grote kansen 
werden er echter niet gecreërd. Riet-
molen kreeg na een half uur spelen 
weer grip op de wedstrijd en drukte 
dit ook uit in de score. De laatste 
man van de gastheren kwam mee 
naar voren en schoot beheerst de 
2-0 binnen. Met deze stand werden 
de kleedkamers opgezocht voor de 
thee.

In de tweede helft was het Rietmo-
len dat de touwtjes in handen had. 
Ratti probeerde wel maar was op-
nieuw niet bij machte om het de te-
genstander echt moeilijk te maken. 
Het was dan ook de thuisploeg die 
de wedstrijd na een uur voetballen 
besliste. 

Op het middenveld werd een bal on-
derschept en via een snelle counter 
kon men de 3-0 op het scorebord 
zetten. Ratti kon in het laatste half 
uur geen potten meer breken. Ook 
Rietmolen kwam niet meer tot sco-
ren, maar zal met de 3-0 voorsprong 
uiterst content zijn geweest. 

Enig pluspunt voor de Rattianen 
is dat de instelling deze week wel 
weer goed was. Ondanks de neder-
laag werd er wel weer voor elkaar 
gewerkt en dat was vorige week 

wel anders. Met 3 nederlagen op rij 
wordt het weer tijd voor een over-
winning. Volgende week thuis tegen 
koploper Hoeve Vooruit is de eerst 
volgende mogelijkheid. Een lastige 
klus maar niet onmogelijk want uit 
werd er namelijk pas in blessuretijd 
verloren. 
 
UITSLAGEN
02 apr 11:30 Ratti E1 Warnsveldse 
Boys E7 149686 8-1
02 apr 09:30 Ratti D1 Oeken D2G 
160939 5-4
02 apr 15:00 VVG ‘25 2 (zat) Ratti 2 
(zat) 64293 2-0
02 apr 10:00 FC Zutphen E7 Ratti E2 
150074 8-1
02 apr 09:00 Brummen F7 Ratti F1 
137790 3-3
03 apr 14:00 Rietmolen 1 (zon) Ratti 
1 (zon) 6748 3-0
03 apr 11:30 Keijenburg. Boys 5 
(zon) Ratti 3 (zon) 38224 4-1
03 apr 10:00 FC Zutphen 3 (zon) 
Ratti 4 (zon) 34661 3-0

PROGRAMMA
09 apr 11:30 Ratti E1 Brummen E5
09 apr 14:30 Ratti B1GD GSV ‘63 B1 
129597
10 apr 10:30 Ratti DA2 (zon) AD ‘69 
DA2 (zon) 46716
10 apr 13:00 Ratti DA1 (zon) Rood 
Zwart DA2 (zon) 46717
10 apr 10:00 Ratti 4 (zon) SHE 4 
(zon) 41180
10 apr 14:00 Ratti 1 (zon) Hoeve 
Vooruit 1 (zon) 6088
09 apr 14:30 Grolse Boys 3 (zat) Ratti 
2 (zat) 62295
09 apr 11:30 SBC ‘05 C2GD Ratti 
C1G 132844
09 apr 10:00 VIOD E12G Ratti E2 
155743
09 apr 09:00 Brummen F5 Ratti F1 
143431
10 apr 11:00 Lochem SP 5 (zon) Ratti 
2 (zon) 41056
10 apr 11:30 Pax 7 (zon) Ratti 3 (zon) 
41193
14 apr 18:30 SVBV 1 (zon) Ratti 1 
(zon) 6198

Ratti verliest terecht van 
Rietmolen
Kranenburg - Ratti moest afge-
lopen zondag aantreden tegen 
Rietmolen. Op een druilerige 
zondagmiddag werd er voor de 
derde keer op rij verloren. Dit 
maal werden de Kranenburgers 
met 3-0 huiswaarts gestuurd.

‘t is Oranje, ’t blijft Oranje!
Aan alle Vordenaren, jong & oud!

De Oranjevereniging Vorden organiseert wederom op 30 april, Koninginnedag, het ‘Kids Living Statue 
Fes val’ voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het fes val zal van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur plaatsvin-
den tussen hotel Bakker en eetcafé Slof. De meest opvallende act zal bekroond worden om ong. 16.00 
uur bij eetcafé de Slof!

Wat is een Living Statue?
Een Living Statue bestaat uit één of meerdere mensen, die een standbeeld van zichzelf maken en dus s l 
staan. Maar als het publiek ze een geld muntje gee , komen ze even tot leven en verassen het publiek 
met hun act! 

Hoe kunnen de kinderen een Living Statue worden? Door:
• Het verzinnen van een persoon, dier of fantasie guur, dat ze willen spelen. 
• Zichzelf te verkleden en te schminken. (de benodigde a ributen, evt. muziekinstrumenten en een 

centenblikje zelf mee te nemen).
• Het verzinnen van één act van 1 min en die te oefenen (maximaal 5 acts). 
• S lstaan als een standbeeld oefenen en schi eren op Koninginnedag op een podium dat voor hen 

klaar staat!
• Het verwerken van een zichtbaar oranje ntje aan de 

kleding of in hun act is belangrijk, omdat het fes val op 
Koninginnedag is!

Laat je/jullie kind zich opgeven voor het Kids Living 
Statue fes val door vóór 17 april onderstaande gege-
vens in te vullen, af te knippen en te posten op adres 
Mieke Polman, Dorpsstraat 22-a, 7251 BB in Vorden of 
mijn e-mail adres: mieke.polman@hotmail.com

Naam en Achternaam deelnemers:  .............................................................................................................................. .......................................................................

Lee ijd:  .............................................................................................................................. ............................................................................................................................... .......................

Adres en Woonplaats:  .............................................................................................................................. .............................................................................................................

Telefoon nummer:  .............................................................................................................................. ........................................................................................................................

Welk Living Statue en act wordt uitgebeeld?  .............................................................................................................................. .............................................

Het fes val wordt mede mogelijk gemaakt door: Foto Willemien; Cultuurfonds; Wim Bosman; 
Woninginrich ng Lammers; Antony’s; Dutch PC; Vissermode; Slagerij Vlogman; Europlanit; Siemerink 
juwelier; Welkoop; Etos / Barendsen; Bakker Joop; Amon pizzeria; Bleumink etsspecialist; Plaza; 
Giesen Schoenmode; Fashion Corner; De Herberg; Kapsalon Marianne; Hotel Bakker; Bakkerij van 
Asselt; Helmink meubels; Da Vincy haarmode; Ke elerij bloemist; Klein Brinke autobedrijf; Kluvers 
dierenspecialist; Martens; Asya pizzeria; Bruna; BiBo kinderkleding; Reinier groente & fruit; Wil ng 
installa ebedrijf; Free-Wheel; Fons jansen; Super de Boer; MD meubelen; De Vordense Tuin; Sander 
Pardijs Mitra; eetcafé de Slof; Davorta; Halfman bloemist; Sueters speelgoedzaak; Rob Schmitz; 
Dagmar van Rossum; Hema Vorden en alle vrijwilligers!



Het viel niet mee om de jongens en meisjes na 39 jaar nog goed 
te herkennen. Sommigen waren nog wel net als vroeger, alleen 
een tikkeltje ouder en waarschijnlijk verstandiger! Ook onder-
wijzer Stertefeld, in 1969/ 70 toenmalig leraar vierde klas, was 
van de partij. Er werden deze zaterdag heel wat herinneringen 

opgehaald en foto’ s bezichtigd. Iedereen was benieuwd naar el-
kaars levensloop en gezinssituatie. Eén van de oud- leerlingen 
was inmiddels zelfs opa geworden. Het hele gezel;schap poseerde
net als in 1972 voor hun oude basisschool die inmiddels volledig
is vernieuwd, maar nog altijd op dezelfde plek staat.

Reünie zesde klas openbare dorpsschool

Vorden - In 1972 vormden zij de zesde klas van de open-
bare lagere dorpsschool in Vorden. Afgelopen zaterdag 
kwamen de oud-klasgenoten de vijftigers van nu in zaal 
De Herberg in Vorden voor een reünie bijeen.

Schoolklas anno 2011 De klas in 1972

Een puntendeling had meer recht ge-
daan aan de veldverhoudingen, maar 
de doelpunten tellen nu eenmaal. Dat 
het een streekderby was bleek overi-
gens wel uit het aantal bezoekers.

Zonder dat er nog sprake was geweest 
van een echte aanval kwam Lochem 
enigszins gelukkig op voorsprong. De 
Vordense doelman trapte bij een uit-
trap in de grond en de spits van Lo-
chem profiteerde hier dankbaar van. 
0-1 Het was een op en neer gaande 
wedstrijd met meer balbezit voor Lo-
chem, echter zonder een uitgespeel-
de kans te creëren. Ook de Vordense 
spitsen konden geen vuist maken en 
moeten nog duidelijk wennen aan 
het tweespitsensysteem.
In de tweede helft had Vorden het 
betere van het spel, maar met spo-
radische een uitgespeelde kans. Een 
van die kansen werd ingeleid door 
Bart Stokman die met een actie de 
achterlijn haalde en Frank Hiddink 
op maat bediende. De kopbal ging 
echter net over. Lochem heeft veel 
fysieke kracht en dat leverde Vor-
den nogal wat vrije trappen op. Daar 
kwam dan ook het meeste gevaar uit 
voort. Doelman Kuiper had het geluk 
aan zijn kant, want in de hachelijke 
momenten kwam hij steeds weer als 
overwinnaar te voorschijn. Bij een van 
die momenten counterde Lochem ra-
zendsnel uit en dat betekende de 0-2. 
Vorden zette meer druk, maar wist 

de Lochemse muur niet te slechten. 
Vorden trof nog twee de lat. Lochem 
deed met deze overwinning goede za-
ken voor de koppositie in de 4e klasse 
C.

UITSLAGEN
Vorden C1 - Reunie C1D 4 - 0 
Warnsveldse Boys C3C - Vorden C2 
1 - 1 
Vorden D1D - Klein Dochteren D1GD 
3 - 2 
Brummen D2 - Vorden D2 3 - 3
Vorden D3D - Wolfersveen D1 0 - 8 
Vorden E1 - VIOD E3 8 - 3
SBC ‘05 E1 - Vorden E2 2 - 5 
Vorden E3D - Warnsveldse Boys E4 
1 - 8 
Gazelle Nieuwland E3 - Vorden E6 1 
- 8 
Vorden 1 - Lochem SP 1 0 - 2 
Vorden 2 - Longa´30 5 7 - 2
 Zutphania 3 - Vorden 4 
Vorden 5 - Warnsveldse Boys 6 2 - 0

PROGRAMMA
Vorden A1 - Rietmolen A1 14:30 
Ruurlo B1 - Vorden B1 11:00 
Vorden B2D - SCS B1G 13:00 
Vorden C1 - Vogido C3 13:00 
SV Babberich/Liemers C1D - Vorden 
C2 11:15 
AZSV C5D - Vorden C3 11:00 
Vorden D1D - Oeken D1G 09:00 
AZC D2 - Vorden D2 11:30 
Vorden D3D - Gazelle Nieuwland D3 
11:00 
VIOD E3 - Vorden E1 11:15 
Epse E1 - Vorden E2 10:30 
Vorden E3D - Zelos E3 11:00 
Vorden E4 - Erica ‘76 E3 11:00 
Gazelle Nieuwland E4 - Vorden E5 
09:45 
Zelos E4 - Vorden E6 09:45 
Zelos F1 - Vorden F1 08:45 
DZC ‘68 F6 - Vorden F2 09:30 
Vorden F3 - Pax F5 10:00 
Vorden F4 - Gazelle Nieuwland F2 
09:00 
Vorden F5 - Gorssel F3 09:00

Vorden - Lochem 0-2
Vorden - Het was zondag in Vor-
den weliswaar een derby, maar 
goed voetbal ontbrak. De meest 
gelukkige ploeg heeft gewonnen, 
want er is geen sprake van een 
overtuigende winnaar. Lochem 
speelt met een auszputser en 
overwegend de lange bal. Het ver-
trouwde combinatievoetbal van 
Vorden kwam niet tot zijn recht, 
mede doordat Lochem wat feller 
op de bal zat.

Het thema van de bakkerij is “met 
zorg bereid” de kwaliteit die men 
levert staat hoog in het vaandel. In 
deze bakkerij wordt alles nog op een 
ambachtelijke wijze gemaakt. Er 
wordt niet gewerkt met halffabrica-

ten. Daarmee onderscheid dit bedrijf 
zich. De afgelopen jaren is, mede door 
een grote verbouwing, het bedrijf ge-
groeid tot wat het nu is. Het assor-
timent bestaat uit brood, banket en 
chocolade/bonbons. In de wijde om-

geving is bijvoorbeeld de appelcake
van Bakkerij Hengelo bekend. De 
Vordense appelcake zal dus spoedig
naast overige heerlijke producten te
verkrijgen zijn bij C1000 Grotenhuys.
Een aanrader zal de Vordense stoet
zijn; een ruim gevuld vruchtenbrood
gevuld met een laagje amandelspijs.
De medewerkers van Bakkerij Hen-
gelo zijn blij met deze samenwerking
en zij hopen dan ook dat vele klanten
van de C1000 van onze kwaliteitspro-
ducten gaan genieten.

Samenwerking met ambachtelijke bakker”Bakkerij Hengelo”

C1000 Grotenhuys

Bakkerij Hengelo onderdeel van Stichting Philadelphia Zorg, is een 
brood- en banketbakkerij waar mensen met een verstandelijke beper-
king werkzaam zijn onder de deskundige leiding van medewerkers 
die affiniteit hebben met de ambachtelijke bakkerij en de zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking.



Vier weken geleden luistert Corrie 
‘s-ochtends naar de radio. In het be-
kende programma op radio 4 wordt 
een aubade gebracht aan de kerk. 
Presentatrice Maartje van Weegen 
roemt de kerk om haar muurschil-
deringen en prachtige ligging. Die-
zelfde dag pakken Corrie en Frans de 
fiets maar doordat zij een verkeerde 
afslag nemen belanden zij niet bij de 
kerk. Jammer, een volgende keer be-
ter.  Die volgende keer doet zich voor 
als vriendin Carolien uit Den Haag 
komt logeren. Corrie popelt om haar 
de omgeving te laten zien en op het 
programma staat natuurlijk de Wil-
librorduskerk in Vierakker. En zo wil 
het dat maandag, 28 maart, Corrie, 
Frans en Carolien, in het begin van 
de middag voor de deur van de kerk 
staan. Het trio gaat naar binnen. Een 
mooie kerk, ja, dat is duidelijk, maar 
met inworp van een muntstuk van € 
0,50 licht het hoofdaltaar aan en is 
er véél meer te zien. Corrie aarzelt 
niet en zoekt in haar beurs. Geluk-
kig, het benodigde muntstuk is er. 
Op het moment dat Corrie het munt-
stuk in de daarvoor bestemde bus 
wil gooien, verschijnt ineens -als een 
duveltje uit een doosje- kosteres Ria 
Tijssen. Zij heeft al een tijd naar dit 
moment toegeleefd. Twee jaar gele-
den is in de kerk een aanlichtinstalla-

tie aangebracht. Door inwerping van 
een muntstuk van € 0,50 licht het 
hoofdaltaar aan zodat bezoekers aan 
de kerk het kerkinterieur in al zijn 
glorie kunnen bewonderen.  Enkele 
weken geleden constateerde Ria, die 
dagelijks bij sluiting van de kerk, de 
muntstukken weghaalt, dat het niet 
lang meer zal duren voor de 1.000ste 
bezoeker zich zal aandienen. Een 
spannende tijd breekt aan. Bezoeker 
989; bezoeker 990, bezoeker 991….. 
Zondagavond weet Ria het zeker: 
morgen gaat het gebeuren! En ja, al 
vroeg in de middag melden zich Cor-
rie en haar metgezellen. 

Op de foto ziet u hoe kosteres Ria 
1.000ste bezoeker Corrie (2de van 
rechts) namens de Vierakkerse ge-
loofsgemeenschap feliciteert.
Wilt u ook de kerk bezoeken? De 
kerk is dagelijks geopend van 10.00 
tot 16.00 uur. U kunt het interieur 
van de kerk dan bewonderen vanach-
ter een hekwerk in het voorportaal.  
In mei beginnen de openstellingen 
van de kerk. Op dinsdag- en donder-
dagmiddag zijn er van 13.30 - 16.00 
uur rondleiders aanwezig.  Wilt u De 
Aubade beluisteren, luister mee via 
uitzending gemist radio 4 uitzending 
van woensdag 16 februari, rond 09.30 
uur.

1.000ste bezoeker 
Willibrorduskerk

Op maandagmorgen, 28 maart, staan zij voor de deur van de kerk: 
Corrie Wijkhuizen en haar partner Frans en vriendin Carolien uit 
Den Haag. Corrie en Frans wonen sinds vijf maanden in Warnsveld en 
hebben al veel gehoord over deze bijzondere kerk  -nog niet zo lang 
geleden gekozen tot de mooiste van Gelderland! Groot is hun wens 
om de kerk met eigen ogen te zien. Door alle werkzaamheden aan het 
nieuwe huis - er is heel wat te klussen- komt het er maar niet van.

Mede hierdoor werd er de eerste set 
heel scherp gespeeld en wisten ze 
vanaf het begin Ledub onder druk te 
houden. Door zes directe punten van 
Malou Harmsen en de fanatieke aan-
moedigingen vanaf de kant voelde de 
eerste set als een echte teamprestatie. 
Deze werd dan ook gewonnen met 
een duidelijk verschil, 25-15.
De tweede set begonnen de dames 
van Dash een stuk minder scherp. 
Ze lieten Ledub in het spel komen 
en hierdoor werd er steeds een beetje 
achter de feiten aangelopen. Tot 19-19 
ging het nog gelijk op, maar vanaf dit 
moment liet Ledub zien waarom ze 

kampioen willen worden. Ze maak-
ten de rally’s op de juiste momenten 
af en daar liet Dash het liggen. Hier-
door ging de set verloren met 21-25. 
Toch had Dash niet slecht gespeeld. 
Ze moesten alleen de scherpte, met 
name in de pass, weer terug zien te 
krijgen. Maar ook in de derde set luk-
te dit niet. Het ging weer lange tijd 
gelijk op, mede door een paar mooie 
en slimme ballen van Lian Leunk, 
maar ook hier lieten de dames uit 
Vorden het in het einde van de set 
weer gaan. Helaas ging deze set verlo-
ren met 19-25. Toch baalde Dash hier 
van. Het was zo goed begonnen en nu 

gaven ze toch de voorsprong van de
eerste set weer uit handen. Maar ge-
brand op een beter resultaat dan de
uitwedstrijd gingen ze de vierde set
in. Ze begonnen slecht en kwamen
3-12 achter. Door goed te knokken
en een paar mooie service series was
het op 14-14 weer gelijk. Maar dit had
de dames uit Vorden te veel energie
gekost en ze konden het hierna he-
laas niet meer bijbenen. Deze set ging
hierdoor ook verloren, 15-25.
 
Er heerste een wisselend gevoel. De
meesten vonden dat Dash meer ver-
diend had. Maar helaas, dit is niet het
geval. Aankomende week moeten ze
zich gaan richten op wederom een
kampioenskandidaat, VC Velden. De
thuiswedstrijd werd met slecht spel
verloren, dus ze willen wat goed te
maken. De wedstrijd wordt gespeeld
in ‘de Visgraaf’ om 16.45 in Velden.
Ondanks de verre reis wordt stiekem
op een beetje steun gehoopt.

Dash verliest
Vorden - Hoofdsponsor ‘Visser Mode’ en Subsponsors ‘Bistro de Ro-
tonde’ ‘Strada Sports’ en ‘Intersport Harbach’ Op zaterdag 26 maart 
stond voor de dames van Dash de thuiswedstrijd tegen Ledub op het 
programma. Dit is, net als VCV, een team dat in de bovenste regionen 
meedraait. De uitwedstrijd was vier weken geleden verloren gegaan 
met 3-1 en zat nog vers in het geheugen bij de dames uit Vorden. Dash 
had toen goed gespeeld en was er op gebrand om deze keer meer pun-
ten in Vorden te houden.

Wenkbrauwen zijn wel heel gezichts-
bepalend, kapstokjes in een gezicht, 
kun je ook een liftend effect mee be-
reiken. Permanente make-up bestaat 

al vele jaren maar met de allernieuw-
ste “mesjes methode” bereikt men 
een veel natuurlijker wenkbrauw, 
niet van echt te onderscheiden. Sinds 
een tijdje is Monique Klein Wolterink 
elke 6 weken bij de Etos in Vorden 
om deze techniek ook hier in de regio 
toe te passen bij klanten. Ze merkt 
dat veel vrouwen hier erg gelukkig 
mee zijn. Voor info www.ecuri.nl

Permanente make-up 
methode
Vorden - Meer dan de helft van de 
vrouwen hebben problemen met 
hun wenkbrauwen. Niet of nau-
welijks hebben van wenkbrau-
wen, te licht, ongelijk, enz.

In de categorie instap niveau 11 ko-
men Jet Klein Nengerman en Robin 
Dadema uit. Helaas was Jet ziek. 
Robin turnde een goede wedstrijd. 

Vooral de balk ging erg goed. Robin 
is zondag 12e geworden. Dit is weer 
een verbetering ten opzichte van de 
vorige wedstrijd. 

Daarna was het de beurt aan de ca-
tegorie pupil1 niveau 10. Namens 
Sparta deed hier Kayla Tjoonk aan 
mee. Kayla begon met een super brug 
oefening. 

Op de balk lukte ook alles, zelfs de 
koprol. De vloer en sprong waren iets 
lastiger vanwege een kleine blessure. 

Uiteindelijk leverde Kayla’s prestaties 
een gouden medaille op. 

Ook werd vandaag bekend gemaakt 
wie er door mogen naar de finale. De-
ze wordt gehouden op 14 mei. Kayla 
heeft zich hiervoor geplaatst.

Sparta haalt goud in 5e divisie
Zondag 3 april was de laatste 
voorwedstrijd van de 5e divisie. 
Deze werd gehouden in Doetin-
chem. Sparta komt met 3 turn-
sters uit in deze divisie.

Beide aan de top genestelde teams 
hebben zich in de winterstop flink 
versterkt; vanuit de regio Deventer 
en Apeldoorn zijn selectiespelers 
aangetrokken. Het belooft zodoen-

de uit te lopen op een spannende 
ontknoping; goed toeven dus!
De organisatie achter de competitie 
zoekt voor de afsluitende wedstrij-
den nog cheerleaders. Selectie hier-
voor vindt plaats in sporthal ‘t Jeb-
bink, voorafgaande aan de eerstvol-
gende AV-Cup speelronde. Ervaring 
is een pré, maar niet noodzakelijk. 
Geïnteresseerden kunnen zich wen-
den tot de organisatie: 
leidingavcup@gmail.com

AV Cup weer van start
Vorden - Na een korte winter-
stop begint komende week de 
tweede seizoenshelft van de in-
doorcompetitie AV-Cup. Nog 
twee teams strijden om de felbe-
geerde eerste plaats.

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

Topje van de ijsberg!
Bij een vlooienbesmetting in huis 
zit slechts één procent op het dier. 
Dit betekent dat 99 procent van de 
vlooien in de omgeving leeft. De vlo 
die bij het huisdier gezien wordt is 
het topje van de ijsberg! Vlooien 
komen het hele jaar voor, alleen is 
de cyclus onder warme omstandig-
heden korter, zodat ze zich sneller 
vermenigvuldigen. Teken zijn er ook 
het  hele jaar en worden actief wan-
neer de temperatuur oploopt. Door 
verandering van het klimaat en het 
toenemende vakantieverkeer komen 
er in Nederland steeds meer teken 
uit zuidelijke landen binnen. Tevens 
kunnen deze spinachtige diertjes 
hier nu makkelijker overleven. De 
Ixodes ricinus is de meest voorko-
mende teek in Nederland en brengt 
de ziekte van Lyme over. Zowel dier 
en mens kan hier ernstig ziek van 
worden. Omdat de teek pas enkele 
uren na het vastbijten ziektes kan 
overbrengen is het op tijd verwij-

deren van teken zinvol. Daarnaast 
wordt door het behandelen met een 
tekenwerend en/of dodend middel 
ook het risico op ziekteoverdracht 
kleiner.

Beestjes de baas!
Ook wormen vormen een risico voor 
de volksgezondheid en zijn niet altijd 
te zien bij het huisdier. Toch dra-
gen alle honden en katten op 
een moment in hun leven 
wormen bij zich, zelfs die 
dieren die in topconditie 
lijken te zijn. Verspreiding 
van infectieuze eitjes kan 
op verschillende manieren 
plaatsvinden. Zo zal een dier 
met een lintwormbesmetting over-
al in huis eitjes verliezen, waarna 
deze kapot getrapt worden en de 
inhoud zich kan verspreiden. Toch 
mag 45% de katten in Nederland 
op het aanrecht komen en slaapt 
30% van de katten in bed! De kans 
op Toxocara (spoelwormbesmetting) 

is reëel. Symptomen van Toxocara 
bij mensen variëren van buikpijn 
tot ernstige aantasting van het 
gezichtsvermogen. Om het risico op 
besmetting te minimaliseren geven 
Europese Richtlijnen aan honden en 
katten minimaal vier maal per jaar te 
ontwormen. Naast de bestrijding van 
parasieten is het van belang dat eige-

naren hygiënische maatrege-
len nemen. Dit betekent het 

extra handen wassen na: het 
aaien van het dier, spelen in 
zandbakken, bewerken van 
rauw vlees en schoonmaken 
van de kattenbak. Door het 

verwijderen van ontlasting in 
de omgeving helpen eigenaren 

ook mee om verspreiding van wor-
men te voorkomen. Daarom geeft 
De Graafschap Dierenartsen tijdens 
de maanden april en mei, bij aan-
koop van ontwormmiddel voor de 
hond, gratis Swifty’s weg (houder 
met opruimzakjes voor hondenuit-
werpselen).

Parasieten vormen een gezondheidsrisico voor mens en dier
Opmars van beestjes!

Voor meer informatie over parasieten kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl!

Het aantal teken en door teken overgebrachte ziekten bij mens en dier neemt jaarlijks toe. Ook spoel-
worminfecties bij mensen (Toxocara) door honden- of kattenspoelworm komt veel voor. Overdracht van 
parasieten van dier op mens gaat heel snel. Onderzoek laat zien dat vijftig procent van de honden en kat-
ten de gezinsleden in het gezicht likt en zestig procent van de honden en katten in de slaapkamer komt!

45% van
de katten

komt op het
aanrecht



“Pas als de zon aan kracht gaat win-
nen besef je dat het toch echt nodig is 
om iets aan zon- en warmtewering te 
gaan doen in en rondom de woning”, 
zegt eigenaresse Sandra Naves. Dat is 
pas het moment dat veel meer men-
sen daar aan gaan denken. ‘s Winters 
is men bezig met andere zaken, maar 
met de komst van eerste warmere 
zonnestralen, krijgt iedereen de ‘lente 
kriebels’. Reden dus om de topdrukte 
voor te zijn en je tijdig te laten infor-
meren bij E&S. In de maand april heb-
ben ze tal van speciale acties en is de 
showroom ook ’s avonds geopend tot 
21.00 uur. “Er zijn nog altijd mensen 
die denken dat we alleen in zonne-
schermen doen. In onze bedrijfsnaam 
staat wel zonwering, maar we zijn al 
jaren veel breder actief dan de naam 

doet vermoeden. Ondertussen heb-
ben we alles in huis om het comfort 
bij de klanten thuis te verhogen We 
leveren en monteren ook garagedeu-
ren, horren, markiezen, raamdeco-
ratie, besturingsystemen, dakramen, 
veranda overkappingen en ventilatie 
zonweringsystemen”. Kwaliteit staat 
voorop, blijkt uit haar uitleg. Het 
bedrijf voert A-merken zoals Verano 
(buitenzonwering), Luxaflex (binnen-
zonwering), Somfy (besturingen) en 
Hörmann (garagedeuren). En wat te 
denken van de Lagune een volledig 
te demonteren overkapping met wa-
terdicht doek. Kwaliteit staat voorop, 
alle werkzaamheden (advies, ont-
werp, montage, onderhoud) worden 
uitgevoerd door eigen vakmensen, 
deze worden voortdurend geschoold 

om op de hoogte te blijven van de 
nieuwste ontwikkelingen. Deze trai-
ningen zijn bij de leveranciers zelf. 
Onder de 8 personeelsleden is ook 
een bouwkundig tekenaar, waarmee 
E&S kennis in huis heeft die verder 
gaat dan het monteren van geleverde 
artikelen. “Eigenlijk is alles wat we 
maken maatwerk” zegt Sandra. We 
hebben alle kennis en vakmanschap 
in huis om het passend te maken en 
als er een poertje verzet moet worden 
doen wij dat ook”. 

De samenwerking met Robuust & 
Tijdloos ligt dan ook voor de hand. 
Hovenier Ronald Oortgiesen heeft op 
het terras, naast de showroom van 
E&S, een aantal producten uitgestald, 
waarmee hij een bijzondere impuls 
geeft aan het buitenleven. Het zijn 
strak vormgegeven en sfeervolle tui-
nelementen, waarmee lekker lang 
van de zomer genoten kan worden. 

Meer informatie over beide onderne-
mingen kunt u vinden op de website 
van E&S Zonwering: www.zonwe-
ringachterhoek.nl. U kunt ookbellen 
naar telefoonnummer (0314) 389393.

E&S Zonwering   Lentekriebels

Hummelo - E&S is in 1996 begonnen met het verkopen en monteren 
van zonweringen en is al jaren een begrip op het gebied van rolluiken, 
garagedeuren en raamdecoratie. Sinds kort leveren ze ook ventila-
tiesystemen. In het jaar 2003 is E&S verhuist vanuit Drempt naar de 
huidige locatie aan de Torenallee 8. Het bedrijf heeft in de afgelopen 
jaren een betrouwbare en sterke naam opgebouwd. Klanten uit de 
ruime regio, weten E&S aan de weg van Hummelo naar Zutphen te 
vinden en met de groei van het klantenbestand is ook het assortiment 
sterk gegroeid.

Westendorp begon scherper aan de 
wedstrijd dan de Rattianen. Na 10 
minuten kon de thuisploeg dan ook 
op voorsprong komen na miscom-
municatie in de verdediging. Na deze 
vroege achterstand was het Ratti dat 
opzoek moest naar de gelijkmaker. 
Een licht veldoverwicht werd uitge-
drukt op het scorebord. Bij een ge-
vaarlijk dood spel moment kon Bas 
Vriend doeltreffend binnenkoppen. 
Ratti keek binnen een paar minuten 
echter opnieuw tegen een achter-
stand aan. Door matig uitverdedigen 
kon een aanvaller van Westendorp de 
2-1 voorsprong binnenkoppen. In een 
wedstrijd waar het niveau met de mi-
nuut bedroevender werd zochten de 
twee ploegen met deze tussenstand 
de kleedkamer op. De tweede helft 
was nog erger dan de eerste. Ratti 
kon geen moment gevaarlijk worden 
en het was dan ook Westendorp die 
de beste mogelijkheid kreeg. Een te-
rechte penalty werd echter zwak in-
geschoten en kon zodoende gekeerd 
worden door de Ratti doelman. Ratti 
speelde de rest van de wedstrijd meer 
tegen zichzelf dan tegen de tegen-
stander. Waar Westendorp als col-
lectief de voorsprong verdedigde was 
Ratti alleen maar bezig met verwijten 
maken richting scheids of medespe-
ler. Met het vertoonde spel kon de 
ploeg echter alleen zichzelf verwijten 
dat het volkomen verdiend met 2-1 
ten onder ging.

Opnieuw een wedstrijd om snel te 
vergeten voor de Kranenburgers. De 
komende wedstrijden zal er uit een 
ander vaatje getapt moeten worden 
want met dit niveau en deze getoon-
de inzet wordt er geen wedstrijd meer 
gewonnen

VIOS BELTRUM DAMES 2 - 
RATTI DAMES 1
Beltrum - Ondanks dat de klok die 
nacht een uur werd verzet, waren de 
12 dames van Ratti keurig op tijd in 
Beltrum. Dit dankzij de aanvoerster, 
want ze zorgt er altijd voor dat ieder-
een nog een extra berichtje krijgt als 
geheugensteuntje. In het verleden 
ging het met sommige dames nog 
wel eens mis na een avondje stappen. 
Na een goede warming up kon de 
wedstrijd beginnen.

Ratti begon meteen sterk na de af-
trap, maar het voetballen liep nog 
niet direct goed. Er werden enkele 

kleine kansen gecreëerd, maar nog
niet afgemaakt. Vios staat al jaren
bekend bij de dames als een stugge
en zeer lichamelijke ploeg. Ook nu
weer vlogen de ledematen veelvuldig
in het rond en werden veel speelsters
van Ratti teruggetrokken aan de shirt-
jes. Dit zorgde ervoor dat Ratti wat
moeite had hun eigen spel te spelen.
Ook de scheidsrechter reageerde daar
niet echt attent op, door veel door te
laten spelen en anderzijds de meest
knullige dingen af te fluiten. Na 30
minuten kwam dan eindelijk het eer-
ste doelpunt voor Ratti. Een vrije trap
genomen door Esther Tuinman werd
door Kim Heuvelink van richting ver-
anderd en de keepster van Vios was
kansloos. Vios had de eerste helft nog
kans op de gelijkmaker door een mis-
ser van keepster Rianne Meijerink,
maar gelukkig wisten ze daar niet
van te profiteren. De rust werd be-
reikt met een minimale voorsprong
voor Ratti.
De tweede helft kabbelde de wedstrijd
een beetje voort met wat goede kan-
sen voor Ratti die in de handen van
de keepster werden geschoten. De
ommekeer kwam in de 70e minuut
door Kim Heuvelink. Kim kwam in
de middencirkel aan de bal en zag
dat de keepster van Vios wat ver voor
haar goal stond en ze schoot met een
prachtig schot, over een afstand van
ongeveer 40 meter, over de keepster
de 0-2 binnen. Direct daarna in de 73e
minuut gaf Els Berenpas een mooie
voorzet, die door Marieke Tuinman
keurig binnen werd geschoten. Vios
kon er geen antwoord meer op geven
en Ratti kreeg vrij spel. In de 75e mi-
nuut werd dan al weer de 0-4 inge-
schoten door Esther Tuinman. Vios
begon weer wat beter te spelen, maar
Ratti rook de overwinning al. Ratti
hield de wedstrijd goed onder con-
trole en er volgde nog een mooi goal
door Ester Tuinman. Ze kreeg de bal
aangespeeld van Lianne ten Have en
Esther wist de 0-5 te scoren. Toen het
eindsignaal klonk konden de dames
van Ratti tevreden zijn over het ver-
loop van de wedstrijd. 10 april moe-
ten ze weer thuis tegen Rood Zwart.

UITSLAGEN 
26 MRT 
Ratti F1 Angerlo Vooruit F5 4-4
Ratti E2 Angerlo Vooruit E7 2-1
12:00 Ratti C1G OBW C4G 0-1
14:30 Ratti 2 (zat) DZSV 6 (zat) 3-1
Witkampers B3 Ratti B1GD 5-3
Warnsveldse Boys D4 Ratti D1 4-4
Gorssel E3 Ratti E1 0-4

27 mrt 
Ratti 3 (zon) - Pax 10 (zon) 2-4
Ratti 2 (zon) - Bon Boys 6 (zon) 8-2
Westendorp 1 (zon) - Ratti 1 (zon) 2-1
Erica ‘76 7 (zon) - Ratti 4 (zon) 1-1
VIOS B. DA2 - Ratti DA1 (zon) 0-5
Gendr. DA2 - Ratti DA2 (zon) 11-0

Ratti blameert zichzelf 
tegen Westendorp
Kranenburg - Op een mooie zon-
dagmiddag was Ratti te gast in 
Westendorp. Wie dacht de het 
matige spel van vorige week te-
gen GSV’63 werd recht gezet de-
ze middag kwam bedrogen uit. 
Ratti speelde opnieuw een uiterst 
slechte wedstrijd en verloor dan 
ook terecht met 2-1.

Vorden vocht voor iedere bal, en 
werd voor de rust hiervoor beloond 
met een 2 - 0 tussenstand. Voordat 
er gescoord werd had Vorden ook 
al een strafschop mogen nemen na 
een handsbal in de zestienmeter van 
RKZVC. René Nijenhuis nam deze 
strafschop, die echter door de keeper 
gestopt werd. In de negentiende mi-
nuut kreeg Stefan Eggink vanaf zeker 
25 meter de gelegenheid om uit te 
halen, zijn harde schot werd door de 
keeper van RKZVC tegengehouden. 
Vordenspits Frank Hiddink was goed 
in komen lopen en kon de afgeslagen 
bal inkoppen. Kort voor rust werd 
er een overtreding gemaakt op Mike 
van Lingen. De voor Roy Bohmer in-
gevallen Joris Platteeuw leverde een 
perfecte vrije trap af die door op-
nieuw Frank Hiddink werd ingekopt. 
Kort voor deze 2 -0 voorspong en ook 
daarna hadden de spitsen van RKZVC 
twee goede mogelijkheden gehad om 
te scoren.
Iets wat men direct na de rust wel 
deed, wat slordigheden in de Vor-
denachterhoede zorgden voor een 
tegendoelpunt. Daarna volgde een 
korte periode waarin RKZVC wat 

meer grip op de wedstrijd kreeg, 
echter zonder dat men echt gevaar-
lijk werd voor het Vordendoel. Na 
ruim een uur spelen, nam Mike van 
Lingen een hoekschop vanaf links. 
Frank Hiddink bewees opnieuw een 
echte spits te zijn, hij kon vrij voor 
zijn man komen en hard inschieten. 
Na deze 3 - 1 gingen de hoofden dui-
delijk even omlaag bij RKZVC. Uit een 
vrije trap kon de nummer vier van de 
Zieuwentnaren, Dennis Krabbenborg 
nog wel de 3 - 2 scoren. Maar kort 
daarna kreeg Vorden de tweede pe-
nalty van de wedstrijd mee, opnieuw 
na een handsbal. Deze keer mocht 
Niels Siemerink aanleggen, en ook 
deze strafschop werd gestopt door de 
RKZVC keeper. Frank Hiddink kwam 
nog wel goed inlopen, maar had pech 
met de rebound. Ruim in blessuretijd 
volgden na het eindsignaal de vreug-
dekreten aan Vordenzijde, de volle 
winst was binnengehaald.
Vordenaar Frank Hiddink zat duide-
lijk beter in zijn vel dan de afgelopen 
periode, iets wat hij beaamde ́ ´Klopt, 
ik ben bijna blessurevrij, voelde alleen 
mijn rug zo nu en dan nog wat. Ben 
hier zeer blij mee, lang geleden dat ik 

met een kopbal gescoord heb. Ik pro-
beer altijd bij vrije trappen en voor-
zetten voor de tweede bal te gaan, en 
dat lukte prima vandaag. Het derde 
doelpunt was wat moeilijker, ik zag 
dat er ruimte lag en kon voor mijn 
man komen. De bal ging er mooi in, 
maar daar moet je altijd ook wat ge-
luk bij hebben´´. ´´Ben heel blij met 
deze winst, we hebben er vandaag als 
team voor geknokt. Waren dan ook 
vele malen beter dan de vorige week. 
Ik vind dan ook dat we terecht de drie 
punten binnen gehaald hebben van-
daag´´.

UITSLAGEN
Ruurlo A1 - Vorden A1 0 - 3 
Vorden B1 - FC Eibergen B2D 4 - 4 
Zutphania B1 - Vorden B2D - 
Bon Boys C2 - Vorden C1 1 - 8 
Vorden C2 - Groessen C3 3 - 3 
Vorden C3 - SKVW C3G 2 - 3 
Steenderen D1D - Vorden D1D 1 - 1 
Vorden D2 - VIOD D3 2 - 1
Zelhem D1D - Vorden D3D 7 - 2 
Vorden E1 - Warnsveldse B. E2 6 - 7 
AZC E2 - Vorden E3D 9 - 2
Erica ‘76 E4 - Vorden E4 3 - 1 
Vorden E5 - DZC ‘68 E10G 12 - 3 
Vorden E6 - EDS E2 2 - 3
Vorden F2 - Erica ‘76 F2 2 - 3 
SCS F1 - Vorden F3 3 - 5
Warnsveldse B. F8 - Vorden F4 3 - 4
Eefde SP F3 - Vorden F5 1 - 3
Vorden 2 - DEO 2 2 - 0
Vorden 3 - Activia 3 1 - 2
EDS 1 - Vorden 4 0 - 2
Klein Dochteren 4 - Vorden 6 1 - 3

VV Vorden
Vorden - Vorden speelde voor het eerst op het tweede veld, het gereno-
veerde hoofdveld is tot einde seizoen niet bespeelbaar. Het mooie weer 
had aardig wat publiek doen besluiten om naar de wedstrijd te komen 
kijken. Iets waar de meeste Vordenaren, als supporter van hun club, 
absoluut geen spijt van gehad zullen hebben. De thuisploeg speelde 
namelijk een goede wedstrijd tegen de koploper uit Zieuwent. Waar 
de voorgaande wedstrijden het nogal eens aan strijdlust ontbrak, was 
dat in dit duel zeker niet het geval.

Aan het woord is Roy Polman 21 jaar 
en woonachtig in Hengelo. Na zijn 
hoveniersopleiding mbo niveau 4 in 
Velp is hij begonnen met een eigen 
hoveniersbedrijf. “Ik heb mijn ho-
veniersbedrijf vernoemd naar mijn 
achternaam: Hoveniersbedrijf Pol-
man. Wij zijn gespecialiseerd in het 

ontwerpen, aanleggen, renoveren en
onderhouden van tuinen”. 
U kunt bij Hoveniersbedrijf Polman
terecht voor alle voorkomende onder-
houdswerkzaamheden, voor zowel
particuliere tuinen als bedrijfstuinen.
Denk hierbij aan snoeien, voor- en
najaarsbeurt, gazononderhoud (zoals
verticuteren en bemesten enz.) “Op
de met u afgesproken tijden verrich-
ten wij het wekelijks, maandelijks
of (half) jaarlijks onderhoud”. Maar
natuurlijk ook voor incidenteel on-
derhoudswerk bent u bij Hoveniers-
bedrijf Polman aan het juiste adres.
Het is nu de geschiktste tijd voor het
voorjaarsonderhoud van uw tuin.
Wilt u weten wat het bedrijf doet
bij een voorjaarsbeurt van uw tuin?
Kijk gerust op de website www.ho-
veniersbedrijfpolman.nl Voor meer
informatie: Hoveniersbedrijf Polman,
Rozenstraat 10 in Hengelo. Tel: 0575-
462209, mobiel: 06-20239881.

Hoveniersbedrijf Polman
Van pompoenen naar eigen
hoveniersbedrijf
Het Broek - De meeste mensen 
kennen hem nog wel van zijn 
pompoenenkwekerij aan de Heur-
ne in Hengelo. “Vorig jaar vroeg 
iemand mij op een verjaardag of 
ik nog pompoenen kweekte, waar-
op ik antwoordde dat ik een paar 
jaar geleden al ben gestopt met 
het kweken van pompoenen maar 
nu begonnen ben met een eigen 
hoveniersbedrijf “. In september is 
Polman nog van plan om verder te 
gaan met de HBO opleiding Tuin 
en Landschapsarchitectuur op het 
Larenstein in Velp.



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

Deze stichting (zie ook www.multi-
modus.nl) is een erkende, onafhan-
kelijke organisatie die zich zodanig 
inzet voor de verbetering van het 
leven in Rwanda dat ze zichzelf op 
de duur overbodig maakt. Concreet 
gaat het daarbij om voorzieningen op 
het gebied van onderwijs, energie en 
water(zuivering). Er zijn geen betaalde 
functies en er is zeker geen strijkstok 
waar een en ander aan blijft hangen. 
Uiteraard is er wel geld nodig voor de 

aanschaf van materiaal en materieel 
en het transport ervan. 
Om dat geld bij elkaar te krijgen is 
Multimodus op allerlei manieren 
bezig. Eén daarvan is de prachtige 
kleinschalige theatervoorstelling ‘De 
Geur van Hoop’, met eenakter, mu-
ziek en poëzie. Anke Kollen en San-
der van Voorst spelen de eenakter 
onder regie van Steven van Campen 
die ook de poëzie voor zijn rekening 
neemt. Zangeres Josée van der Staak 

is er voor het muzikale aandeel. Er is 
een nazit om over een en ander met 
elkaar van gedachten te wisselen. 
Eerdere bezoekers - in Friesland, Zut-
phen en Lochem - noemden de voor-
stelling “indrukwekkend”. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om 
dit evenement mee te maken. De toe-
gang is gratis, maar natuurlijk hoopt 
de organisatie op donaties ter plekke 
of op rekeningnummer 4737646 ten 
name van Stichting Multimodus o.v.v. 
projecten Rwanda. ANBI-nummer: 
8199 75 023. Dit werk wordt ook on-
dersteund door Wilde Ganzen.  Meer 
informatie over ‘Theater onder de 
Molen: www.delindeschemolen.nl

Theatervoorstelling ‘De Geur van Hoop’

Linde - Op 14 april om 20:00 uur is er in ‘Theater onder de Molen’ 
in Linde, vlak buiten Vorden, een bijzondere theatervoorstelling: ‘De 
Geur van Hoop’. Het is een benefietvoorstelling ten bate van de Stich-
ting Multimodus, die zich inzet voor mensen op het platteland van 
Rwanda.

Marieke is al 10 jaar werkzaam bij 
Harmsen vakschilders in Hengelo gld 
en geeft dagelijks kleur-en styl- advies 
in de showroom, bij de klant thuis of 
in het bedrijf. Dit doet ze met heel 

veel plezier in inzet samen met haar
collega’s Marga, Petra,Joanne, Krista
en Els, die ook al resp. 27 jaar, 15 jaar
en 5 jaar werkzaam zijn binnen het-
zelfde bedrijf. 

Om dit te vieren houden ze voor alle
kinderen een kleurwedstrijd. Waar-
bij je leuke prijzen kunt winnen!!! 

Je kunt de kleurplaat ophalen in de
winkel of downloaden via onze site
www.harmsenvakschilders.nl

Hoera, Marieke heeft een zoon
Hengelo - Op 20 maart 2011 heb-
ben Marieke en Mennolt een 
prachtige zoon gekregen, met de 
mooie naam GUUS. Al haar col-
lega’s wensen haar en haar gezin 
samen goede gezondheid en heel 
veel geluk voor de toekomst!!

BOONSTOPPEL
Voor professioneel schilderwerk ge-
bruikt men b.v. Boonstoppel verf. 
Boonstoppel verf levert ambachtelijke 
lakken en muurverven in oorspronke-
lijke monumentale kleuren. De verf 
combineert nostalgie en authentieke 
kleuren met vakmanschap en de hoog-
ste kwaliteit van vandaag de dag.

2E BLIK HALVE PRIJS
Bij Deco Home Harmsen krijgt men 

de hele maand april korting op Boon-
stoppel grondverf. Bij aankoop van
Boonstoppel 1 liter Boonstoppel lak-
verf krijgt men 50% korting op 1 liter
Boonstoppel grondverf. Zie ook de ad-
vertentie elders in dit blad.

VOOR EEN GOED ADVIES
Deco Home Harmsen is dé speciaal-
zaak voor Hengelo en omgeving voor
verf, behang, raamdecoratie, gordijn-
stoffen en vloerbedekking. Desge-
wenst komen we bij U thuis om te ad-
viseren in te meten en verzorgen we
ook het ophangen, leggen en monte-
ren, door onze eigen woningstoffeer-
der. Ook verzorgen onze vakschilders
al het binnen- en buitenschilderwerk
aan Uw woonhuis of bedrijfsgebouw
voor U. 

Deco Harmsen is gevestigd aan de
Zelhemseweg 21 (bedrijven terrein
Hengelo).
www.harmsenvakschilders.nl 
Tel. (0575) 46 40 00.

Voor vakverf ga je naar 
Deco Home Harmsen
Hengelo - Goed onderhoud van 
het buitenschilderwerk maakt 
uw huis tot een sieraad. Het is 
daarom belangrijk dat u inves-
teert in goede kwasten en profes-
sionele verf. Een professionele 
verf is gemakkelijk te verwerken, 
dekt beter en is veel duurzamer. 
Hierdoor is het schilderwerk 
weer veel later toe aan een nieu-
we schilderbeurt. De meerkosten 
van vakverf heeft men zo snel te-
rug verdient.

Er zullen diverse kraampjes zijn met
onder meer: bloemstukjes, plant-
jes, paasversiering, eieren, sieraden,
kaartjes, bloemen van koud porselein,
breiwerk, curiosa en speelgoed. Na-
tuurlijk zal een hapje en een drankje
niet ontbreken.

Zondag 10 april
Paasmarkt Concordia
Hengelo - De Koninklijke Harmo-
nie Concordia houdt op zondag 10 
april een gezellige paasmarkt in 
het gebouw aan de Hietmaat aan 
de Zelhemseweg 13a in Hengelo. 
Vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur is 
iedereen van harte welkom.

Op maandag 11 april zal Linda Leer-
ink uit Halle aan het programma 
meewerken door enkele gedichten 
voor te dragen. Ds. Job Stein, van de 
Protestantse gemeente Zelhem, zal in 
de uitzending van 18 april een over-
denking houden Maandag 25 april 
(2e paasdag) wordt er, in het dialect, 
een verhaal verteld door dhr. Joh. Ep-
pink uit Steenderen. Het verhaal van 

de “ongelovige” Thomas, een discipel
van Jezus. 
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de
uitzending kunnen er van 20.00 uur
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org

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

Een mooi boek, televisie uit, en lek-
ker lezen. Er zijn veel mensen die 
je geen groter genoegen kunt doen. 
Maar als het boek uit is en je moet 

er afscheid van nemen, dan wil je er
ook wel eens met anderen over pra-
ten. Senia richt leesclubs voor 50+ op
in heel Nederland. Ook bieden ze on-
dersteuning aan bestaande leeskrin-
gen. Bent u geïnteresseerd in zo’n
leesclub of hebt u behoefte aan on-
dersteuning, dan kan Senia veel voor
u betekenen. Tijdens het spreekuur
wordt ook aandacht besteed aan een
leesgroep geschiedenis.
Iedereen is welkom.

Senia brengt mensen bij elkaar
Vorden - Stichting Senia brengt 
mensen met eenzelfde interesse 
in leesgroepen bij elkaar. Op don-
derdag 7 april houdt Senia een 
inloopspreekuur van 14.00 tot 
15.30 uur in de bibliotheek van 
Vorden.

Halle - Op 1e paasdag 24 april is er 
een paasvuur in Halle, georganiseerd 
door de Evenementen Commissie Hal-
le. Op de zaterdagen 9, 16 en 23 april 
kunt u tussen 14.00 uur en 18.00 uur 

snoeihout, zonder kluit, komen bren-
gen op een terrein aan de Fortstraat
in Halle, buiten de bebouwde kom. 
De plek waar het hout moet liggen
zal duidelijk aangegeven zijn.

Paasvuur Halle



Maurits van Uhm en Julia Loen, beide 
bestuursleden van Stichting Krasna-
kin, zijn onlangs naar het Wit-Russi-
sche Krasnapolje gereisd om een en 
ander voor te bereiden. Tijdens een 
voorlichtingsbijeenkomst op school 
hebben zij de kinderen en hun ouders 
ontmoet. Het gaat vooral om kinde-
ren die op het platteland wonen. De 
gezinssituaties zijn vaak triest door 
de grote armoede en slechte woon-
omstandigheden als gevolg van de 
Tsjernobylramp. Zo kan het voor-
komen dat ouder(s) zijn overleden, 
werkeloos, gescheiden, aan alcohol 
verslaafd geraakt of dat de kinderen 
door omstandigheden uit huis zijn 
geplaatst. 
Na de voorlichtingsbijeenkomst en 
nadat de benodigde gegevens van de 
kinderen genoteerd zijn, hebben de 
kinderen en hun ouders onder grote 
belangstelling foto’s en een gezinsbe-
schrijving ontvangen van het gastge-
zin in Nederland. Maurits Van Uhm 
en Julia Loen hebben ook brieven met 
inhoud rondgebracht, die zij van eer-

dere gastouders hebben meegekre-
gen en die bestemd waren voor- en 
ter ondersteuning van kinderen die 
hier al eens geweest zijn. Het was 
mooi om deze kinderen weer terug 
te zien. Het valt op dat bijna al deze 
kinderen na hun bezoek in Nederland 
heel gemotiveerd hun uiterste best 
zijn gaan doen om verder te komen 
in het leven, door te gaan studeren. 
Een van de weinige manieren om uit 
hun ellendige situatie te komen. Op 
deze manier reikt het werk van Kras-
nakin veel verder dan alleen deze zes 
weken!
Er zijn ook afspraken gemaakt met 
het bestuur van Krasnapolje en met 
het Ministerie van Onderwijs en Bui-
tenlandse betrekkingen te Minsk, 
de hoofdstad van Wit-Rusland. De-
ze instanties benadrukken steeds 
hoe belangrijk deze reis is voor de 
gezondheid, maar ook toont men 
waardering voor de hulpverlening. 
Op de terugweg naar Nederland kon 
de Krasnakin delegatie terug kijken 
op een goed verloop van de missie, 

niet wetende dat Japan op dat mo-
ment werd getroffen door een zware 
aardbeving, met al zijn vreselijke ge-
volgen, waaruit opnieuw een nieuwe 
kernramp kan ontstaan.
Zutphen en omgeving is zich aan het 
voorbereiden op de komst van deze 
groep. OBS Theo Thijssen heeft een 
klaslokaal ter beschikking gesteld, 
waar de kinderen overdag les krijgen 
van hun Wit-Russische leerkrachten. 
Er wordt aandacht besteed aan de 
Russische taal op school, maar ook de 
gastgezinnen krijgen een aantal les-
sen Russisch. Stichting Krasnakin en 
het gastcomité van OBS Theo Thijssen 
organiseren verschillende activiteiten 
en uitstapjes om het verblijf hier tot 
een succes te maken. Nadruk zal 
hierbij liggen op gezondheidsaspec-
ten, sport en spel en de integratie van 
de groep in Nederlandse gezinnen. 
Het bijkomende effect van deze ge-
zondheidsreis is dat het een grote 
groep inwoners uit Zutphen e.o. bij 
elkaar brengt, waarvan ook kinderen 
deel uit maken, die samen iets voor 
een ander willen betekenen. Om de 
activiteiten van deze gezondheidsreis 
te kunnen bekostigen is Krasnakin 
nog wel op zoek naar sponsors. Men-
sen die geïnteresseerd zijn en iets 
willen betekenen voor deze kinderen 
kunnen terecht op de website van de 
stichting: www.krasnakin.nl of een 
bedrag storten op 14.31.87.503 t.n.v. 
Stichting Krasnakin.

Kinderen uit Tsjerbonyl- rampgebied
Gezondheidsreis naar deze regio gaat door
Vorden - Stichting Krasnakin heeft voor de organisatie van de ge-
zondheidsreis van 30 kinderen uit het Tsjernobylrampgebied in Wit-
Rusland voldoende gastouders gevonden om het project door te laten 
gaan. Enthousiaste gezinnen hebben zich gemeld om van 7 mei tot 
18 juni de groep van kinderen met hun drie begeleiders in Zutphen 
en omgeving onder te brengen. De kinderen, in de leeftijd van 9 t/m 
12 jaar, verblijven zes weken in Nederland voor hun gezondheid. Na 
25 jaar zijn de mensen uit dit gebied nog steeds slachtoffers van de 
Tsjernobylramp.

Op zaterdag 9 april 2011 is er van 
10.00 tot 18.00 uur de eerste work-
shop uit deze reeks, naar aanleiding 
van ‘As it is in Heaven’. Het thema is 
karakters. 

Welke karakters herken je bij de ver-
schillende rollen uit de film? Door te 
tekenen en te schilderen, wordt vorm 
en kleur aan die karakters gegeven. 
Wat zegt dat over jou? 

Daarnaast gaat men zingen, op de 
piano begeleid door Marianne Wee-

nink. De prijs voor deze workshop 
bedraagt € 55,- inclusief koffie/thee, 
soep/stokbrood en materiaal. Een 
workshop gaat door bij minimaal 
15 deelnemers. Opgave telefonisch 
(0575-555783) of per e-mail 
joseevanderstaak@hetnet.nl
Zie voor meer informatie 
WWW.AMARE-ATELIER.NL
 
Overige data: zaterdag 9 juli ‘La belle 
Noiseuse’; zaterdag 1 oktober ‘Laby-
rinth’; De laatste is op zaterdag 17 
december, een kerstfilm.

As it is in Heaven 

Workshop Amare

Vorden - In 2011 organiseert atelier Amare te Vorden vier grote work-
shops creatieve bewustwording in ‘Theater onder de Molen’ Lindseweg 
29 in het buurtschap Linde. Elke workshop wordt opgebouwd rondom 
een film, die de deelnemers eerst geheel of gedeeltelijk zullen bekij-
ken. Daarna gaat men aan de hand van een thema uit die film teke-
nen, schilderen en zingen.

De thuiswedstrijd tegen Velden 
werd in het oude jaar nog verloren 
met 1-3, dus Dash had nog wat 
goed te maken. Ze verzamelden 
om 2 uur op de zonnige parkeer-
plaats voor sporthal ‘t Jebbink om 
af te reizen richting Velden. Ie-
dereen was in een goed humeur, 
mede door het mooie weer, en had 
zin in de wedstrijd.
Aangekomen in Velden werd er na 
de voorbereiding geconcentreerd 
aan de warming-up begonnen. Er 
werd ook scherp gestart in de eerste 
set en tot 8-8 ging het ook redelijk 
gelijk op. Helaas kon Velden hier-
na snel uitlopen naar 19-9 door een 
goede service serie die aan de kant 
van Dash niet goed verwerkt kon 
worden. Helaas was dit een beetje 
het beeld van de wedstrijd, elke set 
startte Dash goed, maar konden ze 
in het midden van de set niet meer 
aanhaken. Velden bleek duidelijk 
een maatje te groot. In de derde 
set hadden de dames uit Vorden 
nog wel een opleving, maar verder 
dan 18 punten zijn ze niet geko-
men deze wedstrijd. Dit maakte 
dat het een snelle wedstrijd was 
en dat Dash na 5 kwartier alweer 
onder de douche kon stappen. De 
set standen waren: 25-13, 25-14, 
25-18 en 25-14. Kortom een wed-
strijd om snel te vergeten. 

Dash heeft nu alle titelkandida-
ten gehad en kan nu vooruit gaan 
kijken op de thuiswedstrijd tegen 
SOMAS/Activia en de laatste uit-
wedstrijd tegen Boemerang. Het is 
de bedoeling om in deze wedstrij-
den punten te gaan pakken om 
de eigen doelstelling (in de top 5 
eindigen) nog te kunnen behalen. 
Hierbij kunnen ze alle steun en 
support gebruiken. 

Dus zien ze u graag zaterdag 9 april 
om 17.45 in sporthal ‘t Jebbink.

VC Velden 
een maatje 
te groot 
voor Dash
Vorden - Zaterdag 2 april stond 
er voor de dames uit Vorden de 
laatste verre uitwedstrijd van 
het seizoen op het programma, 
de wedstrijd tegen de virtuele 
koploper VC Velden.

UITSLAGEN
Za 2-4-2011 
GeKoMo Riv... HS 1 - Dash HS 3 3-2
Dash DS 2 - V.C.V. DS 2 2-3
Dash HS 1 - Volga HS 2 4-0
VC Velden DS 1 - Dash DS 1 4-0
Dash HS 2 - Grol HS 1 0-4
Dash DS 6 - GeKoMo Riv... DS 4 1-3
V.C.V. MB 2 - Dash MB 1 3-2
Dash MI 3 - Dynamo-Nee... MI 4 0-8
Dash MC 1 - WSV MC 1 1-3
Dash MI 4 - S.C. GORSS... MI 2 0-8
Dash MI 2 - Dash MI 1 7-4

Vr 1-4-2011 
Dash HY 1 - Heeten Spo... HY 3 3-0
Dash DY 1 - Luttenberg DY 2 2-1

Wo 30-3-2011 
AAA BOVO HS 3 - Dash HS 1 2-3
Halley DS 4 - Dash DS 4 3-2

PROGRAMMA
Di 5-4-2011 
21:00 Dash DS 4 - Actief ‘81 DS 1
Do 7-4-2011 
19:30 Keizersprong DY 2 - Dash DY 2 
Keizerslanden

Vr 8-4-2011 
21:00 Dash HY 1 - Voorwaarts HY 3 
21:15 S.c. Wesepe DY 1 - Dash DY 1
Gymzaal De Nieuwe Cour...

Za 9-4-2011 
11:00 BVC’73 MC 1 - Dash MC 1 ‘t On-
derschoer Dorpshu...
11:30 Tornado L. MI 5 - Dash MI 4
Braninkhal
11:30 Dash MC 2 - Halley MC 2 
11:30 Dash MB 2 - Halley MB 2 
12:30 SV Loil DS 2 - Dash DS 6 De
Zomp
13:30 Dash DS 3 - Halley DS 2
13:30 Dash MB 1 - S.C. GORSSEL MB
1 ‘t Jebbink
14:15 Longa’59 HS 5 - Dash HS 3 Ha-
malandhal
15:30 Dash DS 5 - ASV DS 1 
15:30 Dash DS 2 - D.V.O. DS 2 ‘t Jeb-
bink
16:30 Sparta Zelhe... HS 1 - Dash HS
1 De Pol
17:15 D.V.O. HS 2 - Dash HS 2 De
Kamp
17:45 Dash DS 1 - SOMAS/Activi... DS
1 ‘t Jebbink

Dash

drukkerij

Uitnodigingen, entreekaarten, programmaboekjes, fl yers, posters, u kan het 

zo gek niet bedenken of wij kunnen u helpen. Weevers verzorgt graag uw 

drukwerk en denkt met u mee. Zo zal het gegarandeerd slagen.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden 

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

Iets te organiseren?



Jongeren tussen de 12 en 16 jaar zijn voor de 
politie een lastig bereikbare groep. Uit onder-
zoek werd duidelijk dat zij worstelen met al-
lerlei veiligheidsvragen. Mag je je brommer 
opvoeren? Hoe zit het nou met loverboys? Wat 
moet je doen als je gepest wordt op internet? 
Het antwoord op dit soort vragen horen ze 
graag van de politie, omdat ze de politie als 
een betrouwbare bron zien. De informatie op 
www.vraaghetdepolitie.nl sluit goed aan bij 
wat de jeugd wil weten. Jongeren hebben zelf 
aangegeven wat hun vragen zijn, en die zijn 
door de politie op de site gezet. 

ALLE VRAGEN ZIJN INGEDEELD 
OP ONDERWERP
Op de site staan veel korte films, die ook ant-
woord geven op vragen van jongeren. Bezoekers 
kunnen niet alleen zoeken naar antwoorden, 
maar ook rechtstreeks een vraag aan de politie 
stellen. Zo is de site interactief en is het ook mo-
gelijk de site steeds aan te vullen met nieuwe 
vragen. Alle vragen komen centraal binnen bij 
de zogenaamde ‘backoffice’ bij de politie Haag-
landen. Algemene vragen publiceert de politie 
direct op de site, zodat ook andere jongeren de 
antwoorden zien. Persoonlijke vragen beant-

woordt de backofficemedewerker persoonlijk. 
En als het kan anonimiseert en herschrijft de 
politie ze tot een algemene vraag. 
Doel van de site is om jongeren aan het denken 
te zetten over veiligheid én om hun vertrou-
wen in de politie te vergroten. Doordat de po-
litie jongeren via de site de mogelijkheid biedt 
om een vraag aan de politie te stellen, ontdekt 
de politie nog beter wat er speelt onder jonge-
ren. Ook is de drempel voor jongeren zo veel 
lager om contact te zoeken met de politie. De 
politie hoopt jongeren via de site te kunnen 
helpen met vragen of problemen waar ze mee 
worstelen en de verwachting is dat de site beter 
aansluit bij hun manier van communiceren.
Daarnaast blijft de politie bijeenkomsten voor 
12- tot en met 16-jarigen organiseren om te 
achterhalen wat hun vragen zijn over een 

bepaald thema. Doel hiervan is in contact te 
blijven met jongeren, de kloof tussen politie en 
jongeren verder te verkleinen en meer begrip 
en vertrouwen over en weer te creëren. 
De site startte vanuit een samenwerking tus-
sen korps Haaglanden en Bureau DOEN. Naast 
Haaglanden, werken nog vijf andere korpsen 
(Noord Holland Noord, Noord- en Oost-Gelder-
land, Rotterdam-Rijnmond, Limburg-Noord en 
Brabant Zuid-Oost) mee aan de ontwikkeling. 
In Haaglanden en in Rotterdam-Rijnmond is de 
site al regionaal gelanceerd, de overige regio’s 
volgen nog. Na alle regionale lanceringen volgt 
de landelijke lancering in april. De bedoeling 
is dat jongeren uit heel Nederland straks infor-
matie vinden en vragen stellen via de site. Het 
project is mogelijk gemaakt door een subsidie 
van het Programma Aanpak Cybercrime.

Politie lanceert nieuwe jongerensite
Regio - De politie Noord- en Oost-Gelderland lanceerde 22 maart op het Christelijk Col-
lege Groevenbeek in Ermelo een nieuwe jongerensite over veiligheid. 101 en meer vra-
gen en antwoorden over brommers, loverboys, pesten op internet, het komt allemaal 
aan bod op www.vraaghetdepolitie.nl.

Er wordt namelijk stevig gevolleybald 
door deze dames, ze stevenen immers 
rechtstreeks af op het kampioen-
schap. Op de foto het Dames-3 team 
van Wik met (staand v.l.n.r.) Theo 
Melgers (sponsor), Mireille Ruessink, 
Marian Lusink en Yvonne Baars en 
(op de knieën v.l.n.r.) Diny Nijkamp, 

Marja Maalderink, Karin Meijer en
Mariëlle Woertman. Leonie Bleijswijk
was verhinderd. 
Nadat deze foto was gemaakt kregen
de dames ook nog een enveloppe met
inhoud om na de wedstrijd wat te
drinken en met dat bedrag kon dat
volop!

Autobedrijf Melgers 
is vernieuwend

Steenderen - Autobedrijf Melgers heeft afgelopen week het Dames-3
team van volleybalvereniging WIK van nieuwe shirts voorzien. Hoewel
de oude shirts nog een jaar mee hadden gemoeten, was dat niet meer
mogelijk: ze waren versleten.

Het Dames-3 team van Wik met sponsor Theo Melgers.

WILT U WETEN WAT ER 
ALLEMAAL GAAT GEBEUREN?
Het Schuttersgilde heeft sinds een 
week naast haar eigen website een 
nieuwe website gelanceerd speciaal 
voor de kermis. 

Hierop zal alles te lezen en te zien zijn 
wat er zoal met de kermis te doen is. 

Op deze nieuwe kermis-website staat 
onder andere het programma, mu-
ziekbands feesttent, muziekkorpsen 
optocht, deelnemende praalwagens 
optocht, kermisattracties, reglemen-
ten optocht en volksspelen, etc. 

Kijk geregeld eens op deze website 
want hij wordt steeds aangevuld met 
de laatste informatie dat betrekking 
heeft op de aanstaande kermis. Kijk 
op www.kermiskeijenborg.nl

Diverse straten en buurten zijn al-
weer bij elkaar gekomen voor het
maken van een kermiswagen. Wilt u
ook meedoen, kijk dan op de nieuwe
website www.kermiskeijenborg.nl.
Daar kunt u het reglement en de mo-
gelijkheid tot inschrijving vinden. 

Het Schuttersgilde hoopt wederom
dat er vele wagens met de kermisop-
tocht zullen meedoen, zeker omdat
dit jaar voor het eerst ook een pu-
blieksprijs zal worden uitgereikt.

Ook zal het Schuttersgilde proberen
om de straten in Keijenborg tijdens
de kermis zoveel mogelijk geel-blauw
te laten kleuren. 

Hiervoor zijn er vanaf nu al geel-
blauwe vlaggetjes te bestellen bij: E.
Te Stroet, tel. 0575-462130; via email
kermis@schuttersgildestjan.nl of in-
fo@kermiskeijenborg.nl

De geel-blauwe vlaggetjes kosten
€1,20 per meter en zijn op elk ge-
wenste lengte te bestellen. En op ve-
ler verzoek vanuit het dorp, zijn er
dit jaar ook geel-blauwe vlaggen (af-
meting van 100 x 150 cm.) te bestel-
len voor €15,- per stuk.

Bezoek de nieuwe kermis-website
Voorbereidingen kermis 
Keijenborg in volle gang
Keijenborg - Al vele maanden is 
het bestuur van het Schutters-
gilde ‘St. Jan’ uit Keijenborg be-
zig met de voorbereidingen van 
de jaarlijkse kermis die dit jaar 
wordt gehouden vanaf vrijdag 24 
juni t/m maandag 27 juni. Over 
drie maanden zit Keijenborg 
weer volop in het kermisfeest.

Deze loftuiting, gekscherend be-
doelt, toont aan dat Jan Marijnissen 
een geliefde onderwijzer is met veel 
passie voor school en kinderen, het-
geen door Douwe Wobbes volmondig 
wordt beaamd. Op vrijdag 1 april bee-
indigde Jan Marijnissen zijn onder-
wijzersloopbaan, collega’ s, kinderen 
en ouders hebben op die dag afscheid 
genomen van een ‘echte schoolmees-
ter’. Daarbij waren ook oud- leerlin-
gen en andere belangstellenden aan-
wezig.  In Vierakker, in de hal van de 
woning van Jan Marijnissen hangt 
aan de wand een groot schoolbord 
met de tekst ‘aap, noot Mies, Wim, 
zus, Jet ‘. ‘Dit bord is zeker 100 jaar 
oud’, zo zegt Jan. De tongval verraadt 
een Brabants accent.

Jan: ‘ Ik ben geboren in Zevenberg-
schenhoek, een plaats in West- Bra-
bant. Mijn vader runde daar een 
smederij. Ik wist al op jonge leeftijd 
dat ik de smederij later niet wilde 
overnemen maar dat ik onderwijzer 
wilde worden. Wielrennen, een sport 
die in onze regio heel veel wordt be-
oefend, mocht ik niet. Mijn ouders 
vonden wielrenners maar een ‘be-
paalt soort volk’ en dat paste niet in 
hun visie’, zo zegt Jan. Na de middel-
bare school in Oudenbosch ging hij 
naar de kweekschool. Jan: ‘Ik kreeg 
toen de kans dat ik als werkstudent 
in het laatste schooljaar mee mocht 
varen naar Amerika, een geweldige 
belevenis. 
Ik hoefde gelukkig niet in militaire 
dienst (buitengewoon dienstplich-
tig), maar dat bleek een vergissing. 

Ik kreeg een oproep om mij t.z.t. in 
Amersfoort te melden. Ongeveer op 
hetzelfde ogenblik las ik een adver-
tentie in een schoolblad dat ze op de 
St. Willibrordusschool in Vierakker 
een onderwijzer zochten. Dus snel 
een brief geschreven, waarna ik voor 
een gesprek werd uitgenodigd door 
schoolhoofd Gerard Bakker. Ik kon 
de baan krijgen en als ik dan zou 
tekenen dat ik minimaal vijf jaar op 
deze school werkzaam zou blijven, 
zou de school ervoor zorgen dat ik de-
finitief vrijstelling kreeg van militaire 
dienst. Dus heb ik getekend’, zo zegt 
Jan Marijnissen. 

Op 1 augustus 1970 trad hij bij de 
St. Willibrordusschool in dienst. Jan: 
’Vergeleken bij andere dorpsbewo-
ners zag ik er heel anders uit, lang 
haar, een echte Beatle fan. Maar dat 
werd ‘gepikt’, ik kreeg veel krediet’, 
zo kijkt Jan lachend op die begintijd 
terug. Hij werd al vrij snel tot waarne-
mend hoofd benoemd en in 1975 bij 
het vertrek van Geard Bakker, werd 
Jan hoofd van de school. Jan: ‘ Het was 
een ‘afwijkende ‘benoeming. Ik werd 
namelijk niet door het schoolbestuur 
(wat te doen gebruikelijk was) maar 
door de inspecteur van het onderwijs 
benoemd. Ik woonde de eerste jaren 
in Zutphen (Bronsbergen). Toen ik 
schoolhoofd werd kwamen we hier 
aan de Vierakkersestraatweg te wo-
nen.
Wij waren intussen getrouwd. Mijn 
vrouw Elly, onderwijzeres in Brabant 
had daar intussen ontslag genomen 
, maar zag het aanvankelijk in Vier-

akker helemaal niet zitten. Geluk-
kig kreeg ze al na een dag of tien op 
een school in Zutphen een baan als 
onderwijzeres. Momenteel staat ook 
zij al jaren hier op de Garve voor de 
klas’, zo zegt Jan Marijnissen, die 
zich nog heel goed kan herinneren 
dat reeds in 1977 al gesproken werd 
over een fusie tussen de katholieke 
St. Willibrordusschool uit Vierakker 
en de hervormde De Klimopschool 
in Wichmond. Uiteindelijk werd de 
fusie in 1997 pas een feit en kwam er 
één school: De Garve. Jan: ‘Je wilt niet 
weten wat er zich in al die jaren tus-
sen de voor- en tegenstanders van een 
fusie heeft afgespeeld. Ria Aartsen, 
destijds wethouder in de gemeente 
Vorden heeft de partijen bijeen ge-
bracht en een positieve stempel ge-
drukt op de fusie. Ik ben er best trots 
op dat ik ook een steentje heb kun-
nen bijdragen.
Inmiddels komen beide ‘geloven’ op 
deze interconfessionele basisschool 
uitstekend tot hun recht. Wij hebben 
een identiteitscommissie die erop toe-
ziet dat wij allemaal door ‘één deur 
kunnen. En dat functioneert uitste-
kend’, zo zegt hij. Jan Marijnissen is 
tijdens en na de school zeer begaan 
met het wel en wee van zijn klas. Jan: 
‘Ik doe er alles aan opdat alle kinde-
ren zo goed mogelijk tot hun recht 
komen. Niet alleen op onderwijsge-
bied maar op alles wat bij een opvoe-
ding van het kind behoort. Ik ben er 
best trots op dat er nooit één kind uit 
mijn klas naar het speciaal onderwijs 
is gegaan. Ik heb ze altijd zo kunnen 
begeleiden dat de kinderen het gered 
hebben’, zo zegt Jan. 

Hij laat ons een lijst zien waarop alle 
namen van de kinderen uit zijn klas 
staan vermeld. Jan: ‘Ik hou iedere dag 
van elk kind, al de bijzonderheden 
van elke dag bij. Ook de gesprekken 
met de ouders. Ik heb in de afgelo-
pen jaren ook veel ‘buitenschoolse 
dingen’ met de kinderen gedaan: 
voetballen, schaken, handbal, dam-
men e.d. De kinderen moesten altijd 
keihard leren maar dan zeg ik er al-
tijd bij: dan kunnen jullie na school, 
ook leuke dingen doen. Wij hebben 
als school zelfs drie keer de finale ge-
haald tijdens de Nederlandse school-
damkampioenschappen. Bij dat soort 
gelegenheden heb ik ook de ouders 
van de kinderen goed leren kennen.
Ik heb als onderwijzer altijd gruwelijk 
de pest in gehad, wanneer ik merkte 
dat kinderen door andere kinderen 
in de klas worden gepest. Daar kan 
ik absoluut niet tegen’, zo zegt Jan 
Marijnissen, die zich in de toekomst 
beslist niet zal vervelen. Hij en zijn 
vrouw Elly houden erg van reizen. 
(‘Wij zijn zeker al in 80 landen ge-
weest, maar nog nooit in Australië, 
dus dat staat in elk geval nog op de 
agenda’, zo zegt Jan. Ook bekleedt 
hij in het ‘Wichmondse’ nog diverse 
maatschappelijke functies. Verder 
Postzegels verzamelen, tuinieren, het 
huis moet nog worden opgeschilderd 
etc. Hoe zo, een ‘zwart gat’? Deze 
twee woorden komen absoluut niet 
voor in het woordenboek van Jan Ma-
rijnissen!

Echte ‘meester Jan’ neemt afscheid

Jan Marijnissen met de VUT

Wichmond - Meester Jan (Marijnissen) van basisschool de Garve, neemt 
in de gemeenschap Vierakker/Wichmond een speciale plaats in. ‘Hij 
is in positieve zin een echte schoolmeester’, zo zegt Douwe Wobbes, 
schoolhoofd van de Garve. Toen Jan onlangs 63 jaar werd, werd hij met 
veel kabaal, compleet met vuvuzela’ s, thuis opgehaald en werd hij in 
een huifkar naar school gebracht. Eerst nog een ere-rondje door het 
dorp met op de huifkar de tekst ‘ Pas op, bejaarde op de weg’.
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Zondag 10 April 2011

zondag 10 april 2011

zondag 10 april 2011

Ambachtsweg 2a, 7251 KW Vorden
0575-552794

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

pianoduo Stefan & Martijn Blaak
plus

pianoduo Scholtes & Janssens
met werken voor

8-handig, 6-handig, en 4-handig piano

16 april 20.15 uur

U kunt reserveren onder nummer 
0575-550756

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

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 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

zaterdag 9 april    10.00 tot 16.00 uur
zondag 10 april    11.00 tot 17.00 uur





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

actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospectus beschikb

www.jande winkel.nl - info@jande winkel.nl
 Eerbeekseweg 19 - 6971 LB Brummen Telefoon 0575 56 14 98 /   Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld) Telefoon 0575 44 16 88

Beleef het gemak van de meest
verkochte zitmaaier in de Benelux

Stiga Villa Frontmaaier

 Vanaf € 2390,00

TURBO 50S 

COMBI
Mulchtechnologie , ach-
teruitworp en grasop-
vang. Maaibreedte 48 
cm. Achterwielaandrij-
ving. van € 729,- voor

 € 629,-
VE 32 verticu-

teermachine 

1500 Watt, 12 sets stalen
messen werkbreedte 
van 32 cm 
inclusief opvangzak.

 € 179,-

Park Excellent
Nu met professionele B&S Vanguard 20 pk 
2 cilinder motor 95 cm multiclip/combi maaidek
Nu van € 5.690,- voor

 € 5.190,-



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 14, 5 april 2011

De gemeente en Berkel Milieu star-
ten binnenkort met een proef in een 
deel van het Bronckhorster buiten-
gebied om kunststof verpakkingen in 
te zamelen met containers. Deze 
proef komt voort uit de evaluatie van 
het afvalbeleid en een tevredenheid-
onderzoek over de afvalinzameling 
onder inwoners. De raad stelde de 
evaluatie van het volumesysteem op 
24 maart jl. vast en vroeg de in het 
rapport gepresenteerde adviezen uit 
te werken. De proef in het buiten-
gebied is het eerste project dat we 
starten.

Inwoners kunnen hun kunststof ver-
pakkingen sinds enige tijd scheiden 
door ze weg te brengen naar de on-
der- en bovengrondse containers in 
de milieuparkjes. Uit het gehouden 
tevredenheidsonderzoek komt een 
slechte scheiding van kunststof in het 
buitengebied naar voren. Wat betreft 

het scheiden van groente-, fruit- en 
tuinafval geeft het merendeel van be-
woners van het buitengebied aan dat 
zij zelf composteren; iets meer dan 
de helft gebruikt de groene container 
voor afvoer van gft. Reden voor de 

gemeente en Berkel Milieu een proef 
in het buitengebied te starten met 
een huis-aan-huisinzameling van 
kunststof verpakkingen, die eenmaal 
per vier weken de gft-inzameling 
vervangt. 

Betere scheiding en meer 
tevredenheid
Een deel van de bewoners van het 
buitengebied van Bronckhorst krijgt 
bij wijze van proef naast de grijze, 
groene en papiercontainer de be-
schikking over een vierde container 
bij huis speciaal voor kunststof ver-
pakkingen. Het proefgebied beslaat 
circa 1.000 huishoudens in het zuid-
oosten van Bronckhorst waar op de 
vrijdag wordt ingezameld. Het betreft 
het gebied buiten de bebouwde kom 
globaal begrensd door de gemeente-
grens, Aaltenseweg en Ruurloseweg 
(Vorden)/Bleuminkmaatweg. De be-
treffende bewoners krijgen binnen-
kort persoonlijk bericht over de proef,
die start in juni en loopt tot eind 2011. 
Uit de proef moet blijken of de ge-
scheiden inzameling en de tevreden-
heid hierover in het buitengebied 
stijgt. De eerste resultaten worden in 
het najaar verwacht.

Proef in deel buitengebied: 
inzameling kunststof met container

In Hengelo wordt aan de weg ge-
werkt, dit geeft overlast. De winkels 
zijn bereikbaar (via de stoepen of 
loopschotten) en er kan geparkeerd 
worden. Helaas kunnen wij niet voor-
komen dat u soms een klein stukje 
moet lopen. We vragen hiervoor uw 
begrip. 

Parkeren in Hengelo
De parkeerplaatsen in het dorp zijn 
vanaf de volgende wegen te bereiken:
• P-plaats voor Expert/Enorm/DA/
 HEMA/Capuchon: 
 vanaf Kerkstraat 
• P-plaats voor oude gemeentehuis 

en Regelinkstraat: 
 vanaf Vordenseweg 
• P-plaats Synagogestraat: 
 vanaf Ruurloseweg of Hofstraat 
• P-plaats voor de kerk: 
 vanaf Ruurloseweg en Kerkstraat

Raadhuisstraat
De Raadhuisstraat is vanaf de HEMA 
afgesloten en ook de kruising van de 
Raadhuisstraat met de Kervelseweg 
is afgezet. Onder de kruising Raad-
huisstraat/Kervelseweg gaan we op 
circa drie meter diepte aan de slag 
met het vernieuwen van de riolering. 
Tijdens de uitvoering van de werk-

zaamheden is gebleken dat de riole-
ring nog verder vervangen moest 
worden. De riolering zal nu tot Bakke-
rij Hekkelman worden vervangen.

Planning
De afsluitingen op een rij:
• Raadhuisstraat, tot 13 mei 
• Kerkstraat, 16 mei tot 15 juli 
• Spalstraat, vanaf Iekink tot kruising 

Raadhuisstraat: deel apotheek - 
bakkerij Heijerman van 5 tot 15 
april (van 16 april tot 8 mei is dit 
wegdeel open) en deel bakkerij 

 Heijerman - Chinees van 9 tot 20 mei
• Spalstraat, vanaf kruising Raad-

huisstraat tot en met de kruising 
Bleekstraat, vanaf 13 juni tot 1 juli

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden in het centrum van Hengelo? 
Kom op een woensdagmiddag bij ons 
langs in de informatieruimte in het 
voormalige gemeentehuis. We zijn er 

Gemeente werkt aan de wegen in Hengelo centrum
Voor u!

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!

Groen scheiden? 
Daar krijg je iets 

voor terug!

i
ets
!

i
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttts
!voor

Zaterdag
9 april

GRATIS
COMPOST

OP = OP

In onze gemeente is vorig jaar ruim 
zes miljoen kilo groente-, fruit- en 
tuinrestafval (GFT) ingezameld, 
gemiddeld 163 kilo per inwoner. 
U scheidt uw GFT niet voor niets: 
het wordt omgezet in groene energie 
en compost! Om u te bedanken voor 
het scheiden van uw GFT, organiseren 
wij samen met Berkel Milieu op 9 april 
a.s. de Compostdag. U kunt dan op één 
van de locaties in Bronckhorst maxi-
maal vijf zakken met 20 liter GFT-
compost gratis ophalen. De actie is 
tussen 10.00 en 14.00 uur (vertoon af-
valpas is verplicht). Meer informatie 
over de Compostdag, zie de speciale 
afvalpagina elders in Contact (of 
www.berkelmilieu.nl/www.afvalvrij.nl). 

van 15.30 tot 16.30 uur om uw vragen 
te beantwoorden. U kunt ons ook 
bellen, tel. (0575) 75 02 50 of mailen: 

info@bronckhorst.nl (vermeld svp 
‘centrum Hengelo’ in het onderwerp 
van uw mail).

Gratis compost ophalen



Daan: “Als de ouders van een kind 
niet getrouwd zijn, kan de vader het 
kind erkennen door het vaderschap 
te laten registreren bij de burgerlijke 
stand van de gemeente. Pas bij er-
kenning krijgt het kind een juridische 
vader. Een (aanstaande) vader kan 

zijn kind op drie tijdstippen erkennen. 
Vóór de geboorte, we noemen dit 
erkenning van de ongeboren vrucht. 
Dit komt het meest voor in Nederland. 
Maar het kan ook bij de geboorte-
aangifte of na de geboorteaangifte.”
  

Toon: “De moeder moet schriftelijk 
of persoonlijk toestemming geven 
voor de erkenning door de vader. 
Zij moeten hiervoor samen naar 
het gemeentehuis komen. Dit kan 
zonder afspraak. Na het erkennen 
van de ongeboren vrucht krijgen de 
ouders de akte mee naar huis. Deze 
moet weer worden meegenomen 
bij de geboorteaangifte. De gemeente 
verwerkt de erkenning dan in de 
geboorteakte.” 

Daan: “Als het gaat om het erkennen 
van het eerste kind uit de relatie, 
dan kan ook naamskeuze van de 
achternaam worden gedaan. 
Dus: krijgt het kind de achternaam 
van de vader of moeder na de ge-
boorte. Voor naamskeuze moet de 
moeder altijd persoonlijk aanwezig 
zijn. Als geen naamskeuze wordt 
gedaan, krijgt het kind automatisch 
de achternaam van de moeder.”

Toon: “Nog iets om over na te denken 
is dat als de ouders niet getrouwd 
zijn en ook geen geregistreerd 
partnerschap hebben, de vader niet 
automatisch het ouderlijk gezag 
over het kind heeft. Ouderlijk gezag 
betekent dat u als ouder rechten en 
plichten ten aanzien van het verzor-
gen van uw kind heeft. Als de vader 
het ouderlijk gezag wil, dan moet hij 
hiervoor een aanvraag indienen bij 
de rechtbank. Als één van de ouders 

niet in het bezit is van de Nederlandse 
nationaliteit dan kunnen overigens 
andere regels van toepassing zijn.”   

Daan: “Als het kindje van Julia en 
Martijn straks geboren is, dan 
moeten ze binnen drie dagen na 
de bevalling aangifte doen van de 

geboorte van hun zoon of dochter bij 
de gemeente waar het kind geboren 
is. Meestal doet de vader dit. Is het 
kind in het ziekenhuis geboren dan 

moet dit bijvoorbeeld in Zutphen of 
Doetinchem gebeuren. In deze peri-
ode moeten twee werkdagen vallen. 
Om aangifte te kunnen doen, moet u 
een legitimatiebewijs meenemen en 
als dat van toepassing is ook de 
erkennings- en naamskeuzeakte of 
een eventueel trouwboekje. 
De ambtenaar maakt een akte op 
van de geboorte, waarna de baby 
met zijn of haar namen, datum en 
plaats van de geboorte is opge-
nomen in de registers van de bur-
gerlijke stand. U krijgt van ons ook 
een leuk Bronckhorster cadeautje 
mee!” 

Meer informatie over erkenning 
of het aangeven van uw pas-
geboren zoon of dochter vindt 
u op www.bronckhorst.nl. 
Natuurlijk kunt u ons ook bellen 
via tel. (0575) 75 02 50.

Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de  gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning 
 vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Toon en DaanToon en Daan

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Deze week: Aflevering 7 

Een kindje op komst
Geboorteaangifte en erkenning 

Julia Kiers en Martijn Dokman 
verwachten begin juni hun eerste 
kindje. Ze zijn dolblij en Julia voelt 
zich uitstekend. Ze zijn druk met 
de voorbereidingen. Zo zijn al 
babymeubels zoals een bedje en 
commode besteld, heeft Martijn 

de kinderkamer voorzien van een 
vrolijk behangetje en zijn ze het 
inmiddels eens over de namen. 
Ze zijn niet getrouwd en weten 
dat ze nog een paar dingen 
moeten regelen.

De gemeente en Dorpsbelang Hengelo 
hebben na uitgebreid onderzoek, 
waarbij alternatieve locaties zijn 
getoetst, de locatie Rozenstraat aan-
gemerkt als beste en enig haalbare 
locatie voor het nieuwe gecombineerde 
schoolgebouw voor zowel obs Rozen-
gaardsweide als de Piersonschool. 
De schoolbesturen van GelderVeste 
en IJsselgraaf kunnen hiermee uit 
de voeten. 

Passende en moderne huisvesting 
is een belangrijk aspect van de on-
derwijskwaliteit die de betrokkenen 
hoog willen houden. Alle partijen zien 

daarom het belang van nieuwbouw 
en een snelle doorstart van het 
proces. 

In constructieve overleggen hebben 
Dorpsbelang Hengelo en de gemeen-
te de afgelopen tijd alternatieve 
locaties onder de loep genomen. 
Dit is voorgelegd aan beide school-
besturen. Ook is de ontwikkeling
van het onderwijs in onze gemeente 
in de toekomst en specifiek in Hen-
gelo besproken. 

De alternatieve locaties waren finan-
cieel en praktisch niet haalbaar, 

doordat gronden aangekocht zouden 
moeten worden, bestemmingsplan-
wijzigingen nodig zouden zijn 
(langduriger tijdsbestek), schade 
aan natuur zou ontstaan en deze 
locaties moeilijk(er) bereikbaar zijn.  

Locatie Rozenstraat
Het geld voor de bouw van een school 
aan de Rozenstraat is beschikbaar. 
Ook hoeft het bestemmingsplan van 
de locatie niet aangepast te worden, 
deze is geschikt als onderwijslocatie. 

Hierdoor kan snel gestart worden 
met de bouw. Het nieuwe onderwijs-
cluster aan de Rozenstraat ligt in 
het dorp en is goed bereikbaar. 

De schoolbesturen informeerden 
vorige week de ouders van de leer-
lingen van de scholen. Ook is het 
medezeggenschapstraject in werking 
gesteld. Na afronding van de wette-
lijke besluitvorming, hervatten we 
zo spoedig mogelijk het overleg met 
de architecten.

Locatie Rozenstraat blijft gehandhaafd voor onderwijs-
cluster Hengelo

Rozengaardsweide

Piersonschool

Op 30 maart organiseerden we in 
Keijenborg een middag om samen 
met de kinderen uit het dorp een 
nieuw speeltoestel uit te kiezen 
voor de speeltuin aan de Kolde-
weiweg. Het nieuwe speeltoestel 
gaat het toestel met de glijbaan en 
de brug vervangen. Bijna alle kin-
deren kozen voor een speeltoestel 
met twee klimmuren, een touw-
brug, glijbaan, klimwand en glij-
stang. Het toestel wordt waar-
schijnlijk nog voor de zomer-
vakantie geplaatst.

Keijenborgse 
kinderen hebben 
speeltoestel 
uitgezocht

Een voorbeeld van het nieuwe toestel



Openbare bekendmakingen

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

De Bronckhorster huishoudens 
hebben met z’n allen in 2010 minder 
afval geproduceerd ten opzichte van 
2009. Werd er in 2009 in totaal nog 
19.198.358 kg afval opgehaald, in 
2010 was dat 18.658.110 kg. Een 
afname van 3%: onze complimenten, 
dat gaat de goede kant op! 

Restafval
Met name het restafval is gedaald 
met maar liefst 11 kg per inwoner. 
Dat bedrag was in 2010 192,3 kg. 
We zien graag dat dit in 2015 150 kg 
per inwoner is. Blijft u dus doorgaan 
met bewust afval scheiden en voor 
materiaal kiezen dat gerecycled kan 
worden.

Kunststof verpakkingen
Ook kunnen we op basis van de 
cijfers van 2010 concluderen dat het 

apart inzamelen van kunststof 
verpakkingen ook al op grote schaal 
gebeurd. Kunststof verpakking lijkt 
niets te wegen, maar alles bij elkaar 
leverde vorig jaar maar liefst 245.837 
kg op. In het buitengebied was het 
resultaat wat minder. Reden om hier 
een proef te starten. Hierover leest 
u meer elders op deze gemeente-
pagina’s.  

Glas en papier
In Bronckhorst werd in 2010 minder 
glas en papier aangeleverd. Minder 
papier verklaren wij  door de digitali-
sering van de maatschappij. Ook zien 
we dat steeds minder producten in 
glas worden verpakt. 

Het totale overzicht met ingezamelde 
afvalstoffen in 2010 vindt u op 
www.bronckhorst.nl onder Actueel

Inwoners produceren minder afval in 2010 
Mooi!

Commissievergaderingen
Commissie Evaluatie 
en controle
Op 13 april a.s. vergadert de raads-
commissie Evaluatie en controle in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
De openbare vergadering begint om 
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:
• Nota bovenwijkse voorzieningen 
 B en w vragen de raad deze nota 

vast te stellen. Hierin staat op wel-

ke wijze we als gemeente kosten 
doorberekenen aan intiatienemers 
bij bestemmingsplanwijzigingen. 
De inkomsten worden gebruikt 
voor het realiseren van bovenwijk-
se voorzieningen. Dit zijn voorzie-
ningen van algemeen nut, bijvoor-
beeld de aanleg van (rond)wegen, 
openbaar groen etc.  

• Bestemmingsplan ‘Hengelo, 
Molenenk 4’

 De raad wordt gevraagd een aantal 
besluiten te nemen. O.a. t.a.v. bin-
nengekomen zienswijzen en ver-

der het plan gewijzigd vast te stel-
len en een verklaring van geen be-
denkingen af te geven. Het be-
stemmingsplan heeft als doel een 
uitbreiding van Staja mogelijk te 
maken op de Molenenk 

• Bestemmingsplan ‘Eekstraat 5, 
11 en 13, Steenderen’

 B en w vragen de raad dit bestem-
mingsplan ongewijzigd vast te 
stellen. Het gaat om een bestem-
mingsruil (bij 11 en 13 van agra-
risch naar wonen en bij 5 van 

 wonen naar agrarisch/melk-
 veebedrijf) 
• Verzoek herziening 

‘Bestemmingsplan 12, Toldijk’
 De raad wordt gevraagd geen 
 medewerking te verlenen aan het 

verzoek om de tijdelijke woning-
bestemming voor een bijgebouw 
op het perceel permanent te maken

• Actieve informatievoorziening 
van b en w, raadscommissies en 
werkgroepen

 - Uitgangspunten programma-
  begroting 
 - Handhavingsprogramma fysieke  

 leefomgeving 2011 
 - Erfgoedmuseum Achterhoek en  

 Liemers

 - Agenda Achterhoek 2020/
  Coörperatie Achterhoek 2010 i.o.

Commissie 
Beleidsontwikkeling 
Op 14 april a.s. vergadert de raads-
commissie Beleidsontwikkeling in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De-
ze openbare vergadering begint ook 
om 20.00 uur en u bent van harte 
welkom om de vergadering bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:
• Winkeltijdenverordening 

 B en w vragen de raad de nieuwe 
winkeltijdenverordening vast te 
stellen. Hierin is de wijziging opge-
nomen dat in onze gemeente maxi-
maal twee supermarkten weke-
lijks op de zondag van 16.00 tot 

20.00 uur open mogen zijn. Voor 
een eerlijke verdeling hebben we 
samen met lokale ondernemers 
selectiecriteria opgesteld 

• Verordening Auditcommissie
• Reglement van orde raadsverga-

deringen 
• Verordening op de raadscommis-

sies 2011 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda’s staan 
verwijzen wij u naar www.bronck-
horst.nl.

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u gebruik maken van het recht 
om in te spreken. In tegenstelling tot 
de raadsvergaderingen kunt u hier 
inspreken over onderwerpen die wel 
op de agenda staan, met uitzonde-
ring van presentaties en actieve in-
formatievoorziening. De maximale 
spreektijd is vijf minuten. U kunt zich 
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, 
via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse 
organisaties jaarlijks recht hebben 
op subsidie. Bijvoorbeeld sportver-
enigingen, muziekverenigingen en 
ouderenorganisaties kunnen een 
bijdrage van de gemeente krijgen. 
Om voor zo’n waarderingsubsidie 
in aanmerking te komen, moeten 
organisaties vóór 1 mei voorafgaand 
aan het jaar waarvoor subsidie 
wordt aangevraagd, een aanvraag-
formulier indienen. Uw ‘Aanvraag 
subsidie 2012’, moet dus vóór 
1 mei 2011 bij ons ingediend zijn.
 
U vindt het subsidiebeleid en de 
-verordening van de gemeente op 
www.bronckhorst.nl (onder Info-
balie  Zorg en welzijn  Subsidie-
beleid). Hier kunt u bekijken of uw 
organisatie recht heeft op subsidie. 
Het beleid is ook in te zien bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. 
De beleidsstukken zijn daar tegen 
betaling verkrijgbaar.

Subsidie 2012 aanvragen
Het aanvraagformulier om subsidie 
aan te vragen is tevens te downloaden 
via de website en verkrijgbaar bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. 
Het originele formulier moet u 
terugsturen naar de gemeente. 

Aanvragen per e-mail kunnen wij 
helaas niet in behandeling nemen. 
Na ontvangst van uw aanvraagfor-
mulier ontvangt u van ons een ont-
vangstbevestiging. Informatie over 
het invullen van de aanvraag vindt 
u op het aanvraagformulier zelf.

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidie-
aanvraag ontvangt u uiterlijk op 
31 december 2011.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of nà 1 mei 
2011 binnenkomen, geldt een kor-
ting op de subsidie. Hoe later de 
aanvraag binnenkomt, hoe groter 
het kortingspercentage is dat wordt 
toegepast. Als de aanvraag meer 
dan vijf weken te laat is, kunnen 
wij deze niet meer in behandeling 
nemen en ontvangt u geen subsidie. 

U kunt de volledige kortingsregeling 
vinden in de subsidieverordening 
Bronckhorst (artikel 12 lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van 
subsidieplafonds. Deze plafonds 
worden bepaald na het vaststellen 
van de gemeentelijke begroting in 
de gemeenteraad in november 2011. 
De subsidieplafonds worden dan 
ook bekend gemaakt op de website 
van de gemeente en op deze 
gemeentepagina’s.  

Financiële situatie gemeente
Onder meer door de economische 
situatie in ons land heeft de gemeen-
te te maken met lagere inkomsten 
via het gemeentefonds van het rijk 
en van bouwleges. De kosten met 
name op het gebied van de sociale 
uitkeringen stijgen. Dit betekent dat 
wij de komende jaren moeten bezui-
nigen om te komen tot een sluitende 
begroting. Op voorhand sluiten we 
geen bezuinigingsmaatregelen uit, 
waardoor dit ook gevolgen kan heb-
ben voor de hoogte van de subsidie 
aan uw organisatie. Wij verzoeken u 
zich voor te bereiden op een derge-
lijke situatie en zo mogelijk andere 
inkomstenbronnen te onderzoeken.

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

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, Heurneweg 2, 3 juli 2011, Nederlands kampioenschap gazonmaaierrace, van 11.30 tot 18.00 

uur, afsluiten van de Heurneweg, tussen de Halsedijk en de Halle-Heideweg, en instellen van een 
stopverbod op de Halle-Heideweg, van 08.00 tot 20.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
van 11.30 tot 19.00 uur, groepskamperen van 2 op 3 juli 2011 Halse auto cross club (HACC)

• Hengelo (Gld), houden loterij, verkoop loten van 1 mei t/m 12 juli 2011, (trekking 12 juli), schutterij 
EMM

• Hengelo (Gld), Veermansweg 12, 10-jarig jubileumfeest, 18 juni van 20.00 tot 01.00 de dag daarop 
volgend, tijdelijk plaatsen en gebruiken van een tent, 18 tot 19 juni 2011, Lady en de vageband

• Vorden, marktplein en Dorpsstraat, zomerfeesten met braderie en lunapark, 21 juli van 13.00 
tot 00.30 uur, 22 en 23 juli van 14.00 tot 01.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet bij 
de diverse horeca-locaties, 21 juli van 13.00 tot 00.30 uur, 22 en 23 juli van 14.00 tot 01.30 uur, 
afsluiten diverse wegen in het centrum en instellen van stopverboden op diverse wegen, 
20 juli vanaf 10.00 uur tot 24 juli 2011 12.00 uur, stichting vrienden van Vorden

Aanvragen

• Zelhem, Markt, 29 april 2011, Nacht van Oranje, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 
20.00 tot 00.30 uur, afsluiten van de Markt, van 16.00 tot 01.00 uur, eetcafé De Groes

• Zelhem, Pluimersdijk 2, 3 juli 2011, zomerfeest, van 14.00 tot 17.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- 
en Horecawet, van 14.00 tot 17.00 uur, camping De Pluimerskamp

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 24 maart 2011:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg tegenover nr. 24 en 26 en naast nr. 24, kappen 3 inlandse eiken 
• Zelhem, Schooltinkweg 5-5A, kappen 24 knotwilgen
Ontvangen op 25 maart 2011: 
• Vorden, Giezenkampweg 2, verwijderen asbesthoudend dakbeschot
• Vorden, Zutphenseweg 71A, kappen notenboom
Ontvangen op 27 maart 2011:
• Zelhem, De Geer 1, veranderen woning
Ontvangen op 29 maart 2011: 
• Hengelo (Gld), Regelinklaan 3, aanleggen paardenbak, bouwen longeerbak en trapmolen
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 6, kappen eikenboom
• Hummelo, Westerbeek van Eertenweg 21, bouwen tuinhuis/berging
• Laag-Keppel, Bernhardlaan 6, veranderen woning



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vierakker, Boshuisweg 5, plaatsen reclamebord
• Vorden, Strodijk 8, veranderen kapschuur
• Zelhem, Kolkstuikweg 3, bouwen woning en kappen 2 bomen
Ontvangen op 30 maart 2011: 
• Baak, Vrendenbargsedijk 1, bouwen garage
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 49, vergroten opslagterrein en wijzigen geluidwerende voorzieningen
• Toldijk, Russerweg 19, vergroten woning
• Toldijk, Russerweg 21, vergroten woning

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Hengelo (Gld), Kerkstraat 8, restaureren kapconstructie 
• Hummelo, Dorpsstraat 22, verbouwen kerk tot multifunctionele ruimte
• Zelhem, Brinkweg 54, brandveilig gebruik van het gebouw

De stukken liggen van 7 april t/m 18 mei 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schriftelijk 
(wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebbenden 
die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen 
later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 25 maart 2011:
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 41, 28 augustus 2011 van 12.00 tot 18.00 uur, openlucht toneeluitvoering, 

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, Pallandt van Keppel stichting
• Vorden, avondwandelvierdaagse, 6 t/m 9 juni 2011, gymnastiekvereniging Sparta
• Zelhem, Hogeveldweg 4, trekkertrekwedstrijden en feestavonden, 11 juni van 19.00 tot 01.30 uur 

en 12 juni van 09.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent op 11 en 12 juni, ontheffing 
art. 35 Drank- en Horecawet, 11 juni van 19.00 tot 01.30 uur en 12 juni 2011 van 09.00 tot 01.30 
uur, buurtvereniging Oosterwijk

• Zelhem, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. koninginnedag, 30 april 2011 van 12.00 tot 
01.00 uur, Boka party en evenementen service

Afgegeven op 28 maart 2011:
• Vorden, sportpark Oude Zutphenseweg, Wikee de Viking voetbaltoernooi, 22 mei 2010, voetbal-

vereniging Vorden
Afgegeven op 29 maart 2011:
• Wichmond, Oranjefeest, 21 t/m 28 augustus 2011, stichting oranjecomité Vierakker Wichmond
Afgegeven op 30 maart 2011:
• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van kaas en zuivelproducten 
 op vrijdagen van 13.00 tot 18.00 uur, Nieuwenhuis kaashandel
• Zelhem, Wolfershuus Susebeek, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, S.A. Jolink
Afgegeven op 31 maart 2011:
• Laag-Keppel, kasteel Keppel aan de Dorpsstraat, sponsoravond voor het jazzfestival, 25 juni 
 van 18.00 tot 24.00 uur, jazzfestival Jazztime, 26 juni van 10.00 tot 22.00 uur, plaatsen van een 

VIP-tent, 25 t/m 27 juni 2011, catering & organisatie Geldersche Poort
• Zelhem, centrum en Markt, braderie, kinderactiviteiten en muziek, 23 juli en 6 augustus 2011 
 van 13.00 tot 00.30 uur, stichting Zelhemse zomerfeesten
• Zelhem, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de Zelhemse zomerfeesten, 
 9 t/m 23 juli 2011, stichting Zelhemse zomerfeesten

Drank- en Horecawet (art. 3)
Afgegeven op 29 maart 2011:
• Hengelo (Gld), onder voorwaarden verleende vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf 

in de inrichting aan de Elderinkweg 5, voetbal- en atletiekvereniging PAX

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verleende omgevingsvergunningen 
Verzonden op 25 maart 2011: 
• Halle, Zanddijk 6A, kappen trompetboom en magnolia
• Keijenborg, Olde Kaste 4/4A, veranderen dubbele woning
• Zelhem, Jolinkdijk 12, saneren asbest uit woning
Verzonden op 28 maart 2011: 
• Halle, Aaltenseweg/Nicolaasweg, vergunning voor het kappen van 3 elzen en een weigering voor 

het kappen van 1 inlandse eik 
Verzonden op 31 maart 2011: 
• Drempt, Rijksweg 15, plaatsen stoepbord
• Hengelo (Gld), Krommedijk 3, slopen en bouwen woning met bijgebouw
• Vorden, Dorpsstraat 36, aanbrengen 2 reclameborden op gevel en 1 reclameplakaat op binnenzijde 

deur

Ingetrokken omgevingsvergunningen 
Verzonden op 28 maart 2011:
• Vorden, Okhorstweg 2, bouwen van een bedrijfswoning  

Verlengen beslistermijn (art. 3.9 lid 2 Wabo, art. 3.18 lid 2 Awb)
Verzonden op 31 maart 2011:
• Hummelo, Zelhemseweg 27A, het aanleggen van een inrit. De reden van de verlenging is dat de 

inrit uitkomt op een provinciale weg. Hierdoor moet de gemeente Bronckhorst advies vragen aan 
de provincie. Tot op heden hebben wij nog geen advies van de provincie ontvangen. We zullen 

 uiterlijk 13 mei 2011 een beslissing nemen op de aanvraag

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de traditionele broodlevering op 2 juni 2011 is de Zelhemseweg, tussen 
 De Kaste en Kroezerijweg, van 10.00 tot 16.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 

van bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei 2011 zijn de Synagogestraat en de 

Raadhuisstraat, tussen de Schoolstraat en de Kervelseweg, van 19.30 tot 20.30 uur afgesloten 
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Steenderen, tijdens dodenherdenking op 4 mei 2011 zijn de Toldijkseweg, tussen de Wehmestraat
en de Dorpsstraat, en de Dorpsstraat van 19.30 tot 20.30 afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer

• Wichmond, tijdens het Oranjefeest zijn de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer: de Lindese-
laak, 21 t/m 28 augustus, de Baakseweg, tussen de rotonde en de Riethuisweg, 27 augustus 

 van 12.00 tot 17.00 uur of zoveel langer of korter als nodig is en de Beeklaan, Vierakkersestraatweg, 
Hackforterweg en Dorpsstraat, 28 augustus van 12.30 tot 15.30 uur of zoveel langer of korter als 
nodig is. Ook geldt een stopverbod op de Beeklaan van 21 t/m 28 augustus 2011, dagelijks van 
19.00 tot 24.00 uur

• Wichmond, tijdens de herdenking van Emiel Pardijs is de Lankhorsterstraat, tussen de Dorpsstraat 
en de Polweg, op 7 mei 2011 van 17.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer

• Zelhem, in verband met het straatfeest op 18 juni is De Breide, vanaf de splitsing De Breide/
 De Garde tot aan De Oldenoord, van 17 juni 12.00 uur tot 19 juni 2011 12.00 uur afgesloten voor 

alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

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

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Hengelosestraat 2, Keijenborg’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Hengelosestraat 2, Keijenborg’ en de 
daarop betrekking hebbende stukken liggen van 7 april t/m 18 mei 2011 voor een ieder ter inzage. 
Het plan heeft betrekking op de centralisatie van smederij Besselink aan de Hengelosestraat 2 
in Keijenborg. Hierin wordt nieuwbouw van een loods aan de achterzijde en een kleine uitbreiding 
voor de winkel mogelijk gemaakt.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00952-VO01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00952-/NL.IMRO.1876.BP00952-VO01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo/Vorden 2010; 
St. Janstraat 52 en Wolsinkweg 6, Keijenborg
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo/Vorden 2010; St. Janstraat 52 en 
Wolsinkweg 6, Keijenborg’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 7 april t/m 18 mei 
2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van agrarisch naar 
wonen. Bij de St. Janstraat 52 in Keijenborg wordt voormalige agrarische bebouwing gesloopt en de 
bouw van één vrijstaande woning mogelijk gemaakt. Bij de Wolsinkweg 6 in Keijenborg worden na 
sloop van de agrarische bebouwing twee vrijstaande woningen, drie aaneengebouwde woningen 
en een splitsing van de bestaande woning in twee woningen mogelijk gemaakt.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00935-VO01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00935-/NL.IMRO.1876.BP00935-VO01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reacties op deze twee voorontwerpbestemmingsplannen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur 
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Hazenhutweg 1, 
Hengelo’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 24 maart 2011 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; 
Hazenhutweg 1, Hengelo’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht 
ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 7 april t/m 18 mei 2011 voor een ieder 
ter inzage. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van sport en recreatie (manege) naar 
wonen. De bouw van een vrijstaande woning wordt mogelijk gemaakt in ruil voor de sloop van voor-
malige bedrijfsbebouwing.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00943-VG01. 

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

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00943-/NL.IMRO.1876.BP00943-VG01
• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 

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

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Capellegoedweg 4A, 
Olburgen (parkeervoorziening)’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 24 maart 2011 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; 
Capellegoedweg 4A, Olburgen (parkeervoorziening)’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn 
geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 7 april 
t/m 18 mei 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de wijziging van het gebruik 
van een perceel van agrarisch naar wonen om parkeerplaatsen en een landschapstuin bij de woning 
en minicamping mogelijk te maken.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00898-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00898-/NL.IMRO.1876.BP00898-VG01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Keijenborg dorp; St. Janstraat 69, 
Keijenborg (De Eikeboom)’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 24 maart 2011 het bestemmingsplan ‘Keijenborg dorp; 
St. Janstraat 69, Keijenborg (De Eikeboom)’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen 
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen betreffen het volgende: de voorgevel-
rooilijnen van twee bouwvlakken zijn gewijzigd, zodat deze overeenstemmen met de stedenbouw-
kundige opzet. Het bestemmingsplan ligt van 7 april t/m 18 mei 2011 voor een ieder ter inzage. 
Het plan heeft betrekking op de sloop van bestaande bebouwing en realisatie van drie vrijstaande 
woningen.

U kunt dit plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00941-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00941-/NL.IMRO.1876.BP00941-VG01

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

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

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 6 april t/m 18 mei 2011 tijdens de openingstijden 
het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Kruisbergseweg 12, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning 

voor het hebben van het uitbreiden/wijzigen van een varkenshouderij

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

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij 
ons worden ingediend vóór 19 mei 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een 
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 7 april t/m 18 mei 2011 tijdens de openingstijden 
de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Hogeveldweg 4 voor het wijzigen van de opslag van rundderdrijfmest en het bouwen van 

een werktuigenberging waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

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

Wet Milieubeheer

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging van deze drie vastgestelde plannen 
beroep tegen de besluiten instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 AE ‘s-Gravenhage.

Een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet 
in werking voordat op het verzoek is beslist. 
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GILDENWEG 20 - ZELHEM  T. 0314-622308  WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

NIEUW OF 
VERBOUW?
ONTDEK DE 
VOORDELEN 
VAN 
KUNSTSTOF!

EIGEN PRODUCTIE VAN KOZIJNEN, DEUREN EN LUIKEN
DAKKAPELLEN EN KUNSTSTOF GEVELBEKLEDING

OPEN 11.00-17.00 UUR

OPEN WEEKEND 
9+10 APRIL

Vrijdag 8 april
in het café

1e ronde
Hengelse
Ambassy

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

De sportvereniging ‘Grol’ vraagt
VERZORGER(STER) 
voor het eerste elftal  

voor het seizoen 2011/2012.

Voor één avond in de week (in overleg) en 
op zondag bij de wedstrijden van Grol 1.
Belangrijk is goed kunnen tapen.
Hij/zij maakt onderdeel uit van de Para-
MedischeBegeleidingsgroep van S.V. Grol.

Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met:
Gerard Huijskes,
Koperslager 65, 7141 PL Groenlo
Tel. 0544 - 464254
g.huijskes@hetnet.nl

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

Bent u zuinig op uw huis én poen,
dan zou u meer met 
Van Hal Schilderwerken moeten doen.
Voor al uw : * binnen- en buitenschilderwerk.

* beglazingswerkzaamheden.
* houtrotreparaties.
* wandafwerking.
* bouwkundig onderhoud.
* en kleuradviezen.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken,
want sommige klussen laat je alleen over aan Vakmensen!

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl

Per Ankh
Praktijk voor Oud Egyptische 

geneeswijzen.
Ruurlo 0651120813

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

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Baakseweg 4
7251 RH Vorden 
Tel. 06-53805115 
graafschapgroenbeheer@live.nl 



sfeermakers in elk huis



De start van het nieuwe seizoen is op 
zondag 10 april op Boerengolfbaan 
De Eikelenboom in Gendringen. 

Aanvang 10.00 uur. De vijf andere
wedstrijden vinden plaats op de op
boerengolfbanen van De Melktap in 
Geesteren (15 mei), ’t Boshuis in Vier-
akker (5 juni), De Koekkoek in Ruurlo
(10 juli), Irrgarten in Zwillbrock (21 
augustus) en bij Kaasboerderij Wee-
nink in Lievelde (18 september). Te-
vens is het ookmogelijkom te trainen
bij kaasboerderij Weenink in Lievel-
de, elke zondagmorgen vanaf 10.00 
uur en op woensdagavond vanaf
18.00 uur. Op afspraak is dat ook mo-
gelijk bij de andere boerengolfbanen.
Voor meer informatie en deelname: 
familie Geurtsen in Ruurlo, tel. (0573)
491324 of een e-mail zenden naar 
mtsheurtsen@hetnet.nl.

Vierde competitiewedstrijd in Ruurlo bij Koekkoek

Start oostelijke 
Boerengolfcompetitie
Ruurlo - Op zondagmorgen spor-
tief de wei in, genieten van de na-
tuur, golfen tussen de koeien in 
een spannende competitiesfeer. 
Een zestal boerengolfbanen in de 
Achterhoek en het Duitse grensge-
beid organiseren dit jaar voor de 
vijfde keer de Boerengolfcompeti-
tie Oost Nederland (BGC). Het zijn 
teamwedstrijden bestaande uit 
drie tot vijf personen. Het kunnen 
mannengroepen zijn maar ook 
vrouwen- en gemengde groepen. 
Ook voor jeugdigen is er plaats.

Arjan Verschuur schrijft, zingt en 
speelt Nederlandstalige luisterliedjes. 
Krachtige liedjes, die het hart raken 
en de geest vermaken. Persoonlijke 
liedjes - soms grappig, soms serieus 
- over herkenbare menselijke ge-
voelens en verlangens. Zijn nieuwe 

voorstelling ‘Spiegel’, in de prachtige 
Westerholtzaal van kasteel Hackfort 
begint om 20.00 uur. Er zijn nog kaar-
ten beschikbaar. Belangstellenden 
kunnen kaarten reserveren via www.
natuurmonumenten.nl of de Leden-
service, tel 035 – 6 55 99 55. De kaar-

ten kosten € 10,- voor leden en € 13,- 
voor niet-leden. Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk. Natuurmonumenten, 
beheerder van landgoed Hackfort, is 
gastheer van deze avond.

Met de voorstelling “Spiegel” brengt 
Arjan Verschuur een matinee of 
avondvullende kleinkunstvoorstel-
ling die zich bij uitstek leent voor 
kleine theaterzalen en grote huiska-
mers. Het verhaal van Sneeuwwitje 
loopt als een rode draad door het 
programma. Het sprookje geeft de 
liedjes een diepere betekenis en de 
liedjes verhelderen de symboliek in 
het verhaal. En dat is alles, behalve 
kinderachtig! “Het is een genot om 
naar te luisteren” en “Met de klein-
heid en fijnheid van zijn liedjes weet 
hij je tot tranen te raken”, aldus de 
reacties van het publiek op een try-
out van deze voorstelling. De Jury van 
het Amphion Open Podium in Doe-
tinchem roemt het als ‘pure klein-
kunst’. ‘Geweldige teksten. Goede 
presentatie. Prima publiek’, volgens 
de jury van Het beste van Wagenin-
gen. Met Arjan Verschuur staat er 
Nederlandstalige luistermuziek van 
niveau op de planken, Veluwepost.

Arjan Verschuur groeide op in Wier-
den, studeerde in Wageningen en 
woont tegenwoordig in Wichmond. 
Op zijn 12e kreeg hij zijn eerste gitaar 
en zes jaar later – bij het studenten-
cabaret van de hogere landbouw-
school in Dronten - begon hij met 
het schrijven van liedjes. Met Theater 
Ambulance maakte hij cabaret op 
bestelling, bij a capella band Dames 
& Heren leerde hij echt goed zingen 
en meerstemmige arrangementen 
schrijven en van januari 2002 tot juni 
2008 leefde hij zijn passie uit met 
muziektheatergroep Van Lotje. Met 
de voorstelling ‘Spiegel’ bereid hij 
zich voor op zijn deelname half mei 
aan het Utrechts Kleinkunst Festival. 
Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met Willem Regtop, 
boswachter Natuurmonumenten 
(0575) 55 55 60 of (06) 54 28 06 55. 

Zie ook www.natuurmonumenten.nl 
en ook twitter @ctgelderland

Theaterconcert Arjan Verschuur

Vorden. Arjan Verschuur, voormalig zanger van muziektheatergroep 
Van Lotje, treedt zaterdag 16 april op in Vorden.

Arjan Verschuur

Met emmers sop, borstels en ho-
gedrukspuit zijn de paadjes en de 
unieke objecten van groene aanslag 
ontdaan, zodat er weer bezoekers 
kunnen worden ontvangen. De pro-

jectgroep waar de heer Burgers deel 
van uitmaakt, zet zich in om het Pla-
netarium nieuw leven in te blazen. 
Deze projectgroep, die inmiddels is 
overgegaan tot oprichting van een 

stichting tot behoud van het Planeta-
rium, wil het duurzaam exploiteren. 

Daarom vonden Lions-leden die het 
project een warm hart toedragen, 
deze vrijwilligersdag een mooie ge-
legenheid om er de handen uit de 
mouwen te steken. Het stralende 
weer werkte mee dus was het voor de 
vrijwilligers in meer dan één opzicht 
een geslaagde dag.

Lions Bronckhorst helpt NL Doet

Planetarium krijgt schoonmaakbeurt

Toldijk - In het kader van NL Doet hebben een vijftal leden van Lions-
club Bronckhorst zich zaterdag 19 maart verdienstelijk gemaakt met 
schoonmaakwerkzaamheden aan het Planetarium in Toldijk. Initi-
atiefnemer Jan Burgers van de plaatselijke Basisschool De Rank was 
zelf niet minder actief.

De Lionsclub Bronckhorst aan de schoonmaak bij het Planetarium in Toldijk.

Veel bezoeker kwamen even een kijk-
je nemen bij de kinderboerderij en de 
jonge dieren. De hele dag door kwa-
men er mensen aan, tot een totaal van 
ongeveer 60 bezoekers. En dat viel niet 

tegen, aangezien het weer ook niet 
echt mee werkte. Everlien en Albert
Janssen kregen veel leuke reacties,
vooral op de nieuwe zandbak. En het
varken met de biggetjes natuurlijk.

Opening seizoen Feltsigt
Kraambezoek voor pasgeboren biggetjes

Bekveld - Zondagmiddag 3 april om 13.00 uur opende de deuren van
Kinderboerderij Feltsigt voor weer een heel nieuw seizoen. Het begon
al goed: het varken kreeg biggetjes.

Deze biggetjes werden geboren in de nacht van 2 naar 3 april.

Ook kunt u heerlijke gezinsbakken 
halen voor thuis. Verder heeft Heyer-

man nu ook nieuwe kleine vlaaien in
het assortiment met als topper voor
de jeugd een Koen Kampioen Vlaai.
Zie verder ook in het Contact voor de
aanbieding van deze week. 

Neem de advertentie mee naar de
winkel voor een gratis ijsje.

Ambachtelijk schepijs

Nieuw bij 
Bakkerij Heyerman

Hengelo - Vanaf deze week kunt 
u bij Bakkerij Heyerman Hengelo 
aan de Spalstraat genieten van 
het heerlijke ijs van IJsboerderij 
’t Dommerholt uit Borculo.

Vanaf deze week heerlijk ijs bij Bakkerij Heyerman Hengelo.
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Uitslag 31 maart Bridgeclub Bronk-
horst, competitieronde 6; vierde 
avond.
Lijn A 1. An Woortel & Nel Hendriks 
63,89 %; 2. Hans Dekker & Wim van 
Wanrooij 57,64 %; 3. Gerda van Onna 
& Harrie Pelgrom 54,86 %. 
Lijn B 1. Theo Damen & Theo Schut 
66,25 %, 2. Tiny Kleinreesink & Wim 
Schipper 63,75 %; 3. Hennie Deunk & 
Wil Matser 60,50 %. 

Lijn C 1. Carla Hoogkamp & Gerard
Lohschelder 63,19 %; 2. Jan Veenhuis
& Joop Rutten 61,81 %; 3. Els Wester-
hof & Hermien Veenhuis 55,21 %. 

Donderdag 7 april de laatste competi-
tieavond in deze ronde en dan wordt
bekend welke paren promoveren of
degraderen.

B R I D G E N  I N  T O L D I J K

Suzie is het gezicht van alle soorten 
groepslessen. Vol enthousiasme geeft 
ze nog steeds elke week haar lessen. 

Gerdi zorgt samen met Marianne 
en andere collega’s ervoor dat alles 
op en top schoon gemaakt wordt in 

het sportcentrum. Gerdi helpt tevens 
mee met de administratie. Dagelijks 
kom je de dames tegen in het sport-
centrum. Wilma, Remge en Rem van 
sportcentrum AeroFitt Hengelo zijn 
erg blij met deze trouwe collega’s.

12,5 jarig jubileum bij sportcentrum 
AeroFitt

Hengelo - Suzie van Aken, Gerdi Sneijders en Marianne Seesing zijn 
12,5 jaar in dienst bij sportcentrum AeroFitt Hengelo.

Vlnr.: Marianne Seesing, Gerdi Sneijders en Suzie van Aken zijn 12,5 jaar in dienst van sportcentrum AeroFitt Hengelo.

De kinderen kregen verscheidene 
handbalactiviteiten voorgeschoteld, 
waardoor ze kennis konden maken 
met deze mooie sport. Met ruim 40 
kinderen, mogen we wel stellen dat 
het een zeer geslaagde middag was! 
Mocht je 1 handbalmiddag niet ge-
noeg vinden, kom dan gerust een 
keertje gratis meetrainen in de 

maand april op de donderdagavond
in sporthal de Kamp, te Hengelo. De
trainingstijden zijn als volgt: Mini’s
(5,6,7 jaar): 17.15 - 18.00. D-jeugd: (8,9
jaar) 17.30 - 18.30. C-jeugd: (10, 11 en
12 jaar) 18.15 - 19.15. 

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

Handbalinstuif sv. Quintus 
zeer geslaagd!

Op woensdagmiddag 30 maart jongstleden was er de handbalinstuif
van sv. Quintus. In de weken vooraf konden de basisschoolkinderen
uit Hengelo en omgeving zich opgeven voor deze sportieve middag.

Jan onderging van s’ morgens vroeg 
tot s’ avonds laat, daarbij gesteund 
door zijn familie, alle aandacht. ‘Het 
was eigenlijk de mooiste dag van 
mijn leven’ , zo sprak hij tijdens zijn 
slotwoord in het Ludgerusgebouw. 
Ook was Jan bijzonder trots met zijn 
Koninklijke onderscheiding, (Lid in 
de Orde van Oranje Nassau) die hem 
werd opgespeld door burgemeester 
Henk Aalderink.

Jan Marijnissen is en was o.a. op de 
volgende terreinen actief: Docent ba-
sisschool De Garve in Wichmond (t/m 
heden), waarbij hij zich buiten school-
tijd zeker 1 dag in de week extra in-

zet voor zijn leerlingen om hen meer
mee te geven dan schoolse vaardighe-
den. Zo neemt hij hen mee naar dam/
schaakwedstrijden tot de Heart Dance
Award van de Nederlandse Hartstich-
ting en van debatwedstrijden tot een
educatief uitje naar Prinsjesdag in
Den Haag. Vanaf 1970 tot heden: be-
zoeker van mensen uit Wichmond/
Vierakker die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Eveneens vanaf
1970 tot heden: vrijwilliger St. Willi-
brordusparochie in Vierakker. Vanaf
1990 tot 2000 bestuurslid/voorzitter
tennisvereniging Socii in Wichmond
. Vanaf 2004 tot heden: bestuurslid 
stichting Beheer Ludgerusgebouw.
Vanaf 2005 tot heden: stervensbege-
leider. Het mag duidelijk zijn dat Jan
Marijnissen zich geruime tijd voor de
samenleving heeft ingespannen. De 
aard, duur, diversiteit, maatschappe-
lijke betekenis en uitstraling van zijn
activiteiten hebben tot deze Konink-
lijke onderscheiding geleid.

Koninklijke Onderscheiding 
Jan Marijnissen
Vierakker - Basisschool De Garve 
uit Wichmond/ Vierakker heeft 
zich afgelopen vrijdag van haar 
beste kant laten zien. Vanwege 
pensionering werd die dag mees-
ter Jan Marijnissen uitgezwaaid. 
En dat heeft hij geweten.

De Lionsclub Bronckhorst heeft voor 
dit jaar drie goede doelen gekozen: 
SINT WILLIBRORDUSKERK ligt in 
Vierakker (Wichmond) en is uitge-
roepen tot de mooiste kerk van Gel-
derland. De kerk is in 1868 in neogo-
tische stijl gebouwd. De restauratie 
richt zich op het herstel en behoud 
van het interieur en de glas-in-lood-
ramen. De indertijd lekkende daken 
hebben veel schade toegebracht. Er is 
voortdurend onderhoud nodig. 

HET PASSION DOETINCHEM
De dak- en thuisloze medemens kan 
hier rust vinden voor een periode 

van 4-6 weken om weer op adem 
te komen, zich wat meer mens te 
gaan voelen, aandacht en verzorging 
te krijgen om wellicht een stap te 
maken naar een behandeltraject of 
bijvoorbeeld een begeleid-wonen ac-
commodatie. 

KINDERHULP DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
Voorheen Stichting Kinderhulp DR 
Projectgroep Dominicaanse Repu-
bliek, waar Gea Moser uit Steenderen 
zich al 25 jaar persoonlijk en recht-
streeks voor inzet. Zij maakt het 
mogelijk dat kinderen naar school 

kunnen, richt huiswerkklassen op 
en richt zich dus op directe hulp in 
samenwerking met de plaatselijke 
bevolking. Wereldkinderen onder-
steunt projecten waarmee kinderen 
zonder thuis kunnen opgroeien in 
een gezin of gezinsvervangende situ-
atie in eigen land. Lions Bronckhorst 
is een jonge club en telt momenteel 
27 leden, mannen en vrouwen, uit de 
diverse dorpen van de gelijknamige 
gemeente Bronkhorst. Naast de bij-
eenkomsten voor onderling contact 
(al of niet met sprekers) staan de acti-
viteiten voor geldwerving voor goede 
doelen centraal. Deze goede doelen 
worden jaarlijks vastgesteld en kun-
nen ‘veraf en dichtbij’ zijn. De leden 
van Lions Bronckhorst komen iedere 
twee weken ‘s avonds (woensdag) 
bijeen. Het motto van de club is ‘lef 
en creativiteit’. De tulpen worden ge-
leverd door Jordi Wesselink van de 
firma IJsseltulp in Toldijk.

Tulpenactie Lionsclub Bronckhorst

Bronckhorst - In de maanden februari, maart en april verkoopt Lions-
club Bronckhorst op een aantal dagen tulpen ten behoeve van goede 
doelen. De mensen van Lionsclub Bronckhorst zullen in alle dorpen 
van de gemeente Bronckhorst langs de deuren gaan. Op 9, 22 en 23 
april zijn de vrijwilligers weer te verwachten. De verkoopprijs van de 
tulpen is 3 euro per bosje. Hiervan is 1,25 euro bestemd voor hun 
goede doelen.

Adriana Achterkamp verkoopt als vrijwilliger van de Lionsclub Bronckhorst mooie tulpen.

Tijdens de vergadering is o.a. beslo-
ten dat de contributie en de huur 
van de tuinen niet verhoogd wor-
den. Het Volkstuinencomplex aan 
de Vordense beek heeft momenteel 
43 actieve leden. 

Sommige leden bewerken een hele 
tuin van 150 vierkante meter en 
anderen een halve tuin. Alle tuinle-

den delen met elkaar dat men met 
plezier tuiniert, dat zèlf tuinieren 
ontspannend en gezond is en er 
onderling praatjes en ‘tuinweetjes’ 
uitgewisseld worden.

Half juni 2011 wil de Volkstuin-
vereniging ‘Open Tuinen’ houden 
om belangstellenden een kijkje in 
het Volkstuinencomplex te laten 
nemen. 

Bent u nu al geïnteresseerd om ook 
te gaan tuinieren, neem dan contact 
op met het secretariaat, telefoon 
(0575) 55 39 82 of 
volkstuinvorden@gmail.com

Tuinieren in volkstuin in trek
Vorden - De volkstuinvereni-
ging heeft op 15 maart 2011 j.l. 
de jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden in het Dorpscentrum. 
De opkomst was hoog dit jaar, 
ook door de nieuwe leden.
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Een andere gast is Henri van de Es-
schert. Hij is al twintig jaar gespeci-
aliseerd in het vervaardigen van in-
diaanse kleding en voorwerpen. De 
eerste beginselen hiervoor werden 
hem bijgebracht door André Ebbers 
uit Lichtenvoorde. Als materiaal ge-
bruikt Henri voornamelijk hertenleer 
dat op de traditionele wijze gelooid is 
waardoor de naald er eenvoudig door-
heen glijdt. De meestal meer dan 60 
jaar oude kralen haalt hij uit Duits-
land en Amerika. Henri maakt deze 
kledingstukken niet alleen voor mu-
sea maar ook voor de mensen thuis. 
Zowel de originele, kleurrijke en ge-
detailleerde indianenschilderijen als 
de authentieke, indiaanse kleding en 
voorwerpen getuigen van een harts-
tochtelijke zielsverbondenheid met 
de Noord- Amerikaanse indianen die 
nog steeds als tweede-, respectieve-
lijk derderangs burgers worden be-
schouwd en behandeld.
Daarnaast zullen de volgende stands 
aanwezig zijn:
• boeken, posters en kaarten van     

Jeroen Vogtschmidt

• kleine indiaanse gebruiksvoorwer-
pen en cd’s met indianenmuziek

• presentatie indiaanse drums
• Kim Vogtschmidt met indiaanse

schilderkunst uit West-Canada
• Netherlands Association for North

American Indians (NANAI)

De Open Dag van de Indian Art Gal-
lery vindt plaats in het voorste ge-
deelte van Familiepark Cactus Oase.
Dit gedeelte is gratis toegankelijk. 

Bezichtiging van het Cactuspark met
onder ander de attracties Cactus Pira-
mide, Desert Express, ambachtelijke
schoenmaker, oude landbouwwerk-
tuigen, duizenden verschillende soor-
ten grillige, kleurrijke cactussen e.a.
planten, konijnen, vogels en pony’s
kost de normale entree. 

Hierbij ontvangt men op 10 april a.s.
gratis een consumptiebon. 

VOOR MEER INFORMATIE: 
tel. (0573) 451817 of 
de website www.cactusoase.nl

Kunstenaars te gast in familiepark
Open dag Indian Art Gallery 
Cactus Oase

Ruurlo - Zondag 10 april kan men van 10.00 tot 17.00 uur weer nader
kennismaken met het leven van de Noord- Amerikaanse indianen.
De wereldberoemde erkende kunstenaar en schrijver Jeroen Vogt-
schmidt komt deze dag met nieuwe indianenschilderijen voor de In-
dian Art Gallery naar Familiepark Cactus Oase aan de Jongermansteeg
in Ruurlo.

Zondag 10 april kan men van 10.00 tot 17.00 uur weer in Familiepark Cactus Oase nader
kennismaken met het leven van de Noord- Amerikaanse indianen.

Michael Peuser spreekt Duits. Er is 
echter een tolk aanwezig die zijn 
lezing direct in het Nederlands zal 
vertalen. Aloë Vera is van oudsher 
bekend om zijn geneeskrachtige en 
zuiverende werking. Alexander de 
Grote liet zijn manschappen al het 
sap van Aloë Vera drinken als ze ziek 
waren en het schijnt dat Cleopatra 
haar huid ermee verzorgde waardoor 
ze haar schoonheid behield. Tot op 
heden wordt er onderzoek verricht 
naar de werking van deze plant. De 
lezing vindt plaats in de Orangerie 
en begint om 19.30 uur. De zaal is 
echter al vanaf 19.00 uur open. Toe-

gang uitsluitend op vertoon van de 
entreekaart. De lezing zal ongeveer 
tot 22.30 uur duren. Voorafgaand 
en aansluitend aan de lezing is er 
gelegenheid om boeken van Michael 
Peuser te kopen. Dit kan ook bij de 
Bruna in Ruurlo waar Michael Peuser 
die dag van 15.00 uur tot 16.00 uur 
persoonlijk aanwezig is om gekochte 
boeken te signeren. Zowel voor als na 
afloop van de lezing kunt u Aloë Vera 
producten van LR Health & Beauty 
Systems voelen, proeven, ruiken en 
uiteraard ook aanschaffen. Belangrijk 
is dat u uw entreekaart bewaart. Op 6 
april heeft u namelijk op vertoon van 

deze kaart tot 19.00 uur vrije toegang 
tot Familiepark Cactus Oase. In deze 
unieke, rolstoelvriendelijke woestijn 
groeien behalve Aloë Vera duizenden 
verschillende soorten bijzondere cac-
tussen en andere planten. 

Lukt het u niet om op de dag van de 
lezing de Cactus Oase te bezoeken? 
Geen nood want met uw toegangs-
bewijs ontvangt u tot en met 31 de-
cember voor twee personen twintig 
procent korting op de entreeprijs van 
Familiepark Cactus Oase. 

Reservering entreekaarten en overige 
informatie: Anny van der Meer, 
info@cactusoase.nl, tel. (0573) 451817 
of Marian Dales (partner van LR), 
marian@feelgoodlookgreat.nl, 
tel. (0545) 273147. Toegangskaarten 
zijn op 6 april ook verkrijgbaar bij de 
Orangerie zolang de voorraad strekt.

In samenwerking met Familiepark Cactus Oase

Lezing Aloë Vera Michael Peuser
Ruurlo - Michael Peuser zal woensdag 6 april in de Orangerie Ruurlo 
uitleggen wat Aloë Vera voor u en uw gezondheid kan betekenen. Mi-
chael Peuser is een van de meest toonaangevende onderzoekers op 
het gebied van de helende werking van deze wonderplant. Hij heeft 
hierover reeds diverse boeken geschreven zoals ‘Aloë, Kaiserin der 
Heilpflanzen’.

RugFitt. Jaarlijks hebben 2,5 mil-
joen Nederlanders langer dan twaalf 
weken rugpijn. RugFitt is een be-
weegprogramma dat speciaal is 
ontwikkeld voor mensen met een 
verlaagde belastbaarheid,rug- nek- 
en schouderklachten, Rsi, artrose, 
bekkenklachten,hernia en whiplash.
RugFitt is ook zeer geschikt voor 
mensen met een zittend beroep die 
rugklachten willen voorkomen. Wat 
zijn de voordelen van RugFitt? een 
sterke en stabiele rug, nek en schou-
der; minder (kans op) rug-, nek- en 
schouderklachten; een betere belast-
baarheid; een betere houding; meer 
energie, en minder bang om te bewe-

gen. Voor de lestijden kunt u kijken 
op www.aerofitt.nl 
Bij sportcentrum AeroFitt beschikken 
wij ook over activiteiten en facilitei-
ten gericht op de senioren. Senioren-
activiteiten bestaan uit trainingspro-
gramma’s die speciaal voor mannen 
en vrouwen van circa 50 jaar en ouder 
zijn ontwikkeld. De praktijk wijst uit 
dat senioren zich door deze activitei-
ten soepeler kunnen bewegen, over 
meer conditie beschikken en zich fit-
ter voelen. Deze training kan zowel 
individueel als in groepsverband ge-
volgd worden, maar u bepaalt zelf de 
intensiteit ervan. Een training voor u 
speciaal op maat, om fit te worden of 

te blijven in eigen tempo. Voordelen: 
sporten zonder contract; individu-
ele begeleiding; 60 plus groepslessen; 
gratis kopje koffie of thee en aanwe-
zigheid fysiotherapeut. 

AFVALRACE
In tien weken werken we aan een ge-
zondere leefstijl. Onder begeleiding 
van een voedings-, en bewegingscon-
sulent helpen wij je persoonlijk aan 
een gezondere leefwijze d.m.v. een 
uitgebalanceerd voedingsprogramma 
en een op maat gesneden sportpro-
gramma. Blijvende gewichtsvermin-
dering, zonder jojo effect! 
Val jij in tien weken het meeste af? 
Dan ontvang jij je cursuskosten vol-
ledig retour! Meld je aan tijdens de 
voordeelweek en bel 0575-465001 of 
mail naar info@aerofitt.nl 
Interesse? Kom vrijblijvend langs 
voor een kennismakingsgesprek. 
www.aerofitt.nl of bel 0575-465001.

Sporten zonder contract bij

Sportcentrum AeroFitt Hengelo Gld 
en Zutphen
Hengelo - Maandag 11 april tot zondag 17 april. Starten zonder in-
schrijfkosten! Bij AeroFitt hebben ze niet stil gezeten en er zijn weer 
nieuwe ontwikkelingen, acties en lessen. Het is nu ook mogelijk om 
te komen sporten zonder contract. Voordeel: starten en stoppen wan-
neer jij dat wilt. Kom tijdens de voordeelweek van maandag 11 april 
tot zondag 17 april en start zonder inschrijfkosten en contract.

Een puike prestatie! Volgend jaar zullen ze bij de Heren 
A acteren. Een mooie uitdaging voor deze jonge, gretige 
groep!

Jongens B sv. Quintus kampioen!

Dit seizoen zijn de jongens B van handbalvereni-
ging Quintus ongeslagen kampioen geworden in de 
2e klasse oost.

Net als voorgaande jaren staat er ook dit jaar weer een 
‘rondje’ van 4,50 kilometer door de schitterende om-

geving van de Wildenborch op het programma. Bij dit 
toernooi zijn alle soort kloten toegestaan. Deelnemers 
kunnen zich als teams voor drie categorieën inschrijven: 
heren, dames of voor de gemengde klasse. Het inschrijf-
geld bedraagt 7,50 euro per team (inclusief gratis kopje 
koffie). Na afloop wordt een verloting gehouden met 100 
procent kans op een prijsje! Het toernooi start om 13.00 
uur vanaf de Kapel aan de Kapelweg 1. Teams kunnen 
zich voor de start vanaf 12.30 uur inschrijven.

Klootschiettoernooi
Wildenborch - Zondag 17 april, palmzondag wordt 
er in het buurtschap Wildenborch een klootschiet-
toernooi gehouden.

Verder kunt u luisteren naar de Gro-
ningse Tineke Rouw met het num-
mer ‘Dingen in ’t Klaaint’en ‘De 
zörgen kommen loater’. Gery Groot 

Zwaaftinkzingt ‘Mag ‘t ‘n betjen min-
der’ en van Herman Riethorst klinkt
het lied’k Heb oe zo leef’. Natuur-
lijk zijn ook de rubrieken ‘Verhalen
en gedichten’,‘Amparte Weurden’,
‘Sprekweurden en Gezegden’ en ‘uit
de Olde deuze’.
De uitzending is van 11.00 tot 12.00
uur op Radio Ideaal, FM 105.1.

Opnieuw bij Radio Ideaal Dialect
Meister Sielias
Zelhem - In de uitzending van 
zondag 10 april zal Meister Sielias 
voorlezen uit het boekje ‘Aover 
Halse Heide’.

Dit staat over Palmpasen geschre-
ven in de bijbel: Een paar leerlingen 
brachten de ezelin met haar veulen, 
legden er hun mantels op en Jezus 
ging erop zitten. Veel mensen uit het 
volk legden hun mantels neer op de 
weg. Anderen bedekten de weg met 
takjes die ze van de bomen hadden 
gesneden. De mensen kwamen dicht 
om Jezus heen en zongen luidop: “Ho-
sanna, Zoon van David, Gezegend Hij 
die komt in de naam van de Heer! Ho-
sanna in den hoge!” Toen Jezus Jeru-

zalem binnentrok, werd de hele stad
opgewonden. De mensen vroegen:
“Wie is dat?” Het volk antwoordde:
“Dit is de profeet Jezus uit Nazaret
in Galilea.” Net als Jezus deed in Je-
ruzalem trekken ook de mensen uit
Olburgen binnen. Zij lopen in proces-
sie door de kerk met hun palmtakjes
en hun palmpasenstokken. De ezel
voorop, ja: een echte ezel. En pastor
Anton ten Klooster sluit de rij. 
Iedereen is van harte uitgenodigd
mee te trekken en mee te vieren.

Palmpasen Olburgen
Olburgen - Al weken lang is het heel stil in de kerk. De gezinsvieringroep
Olburgen is in voorbereiding op Pasen. Maar een week voor Pasen is het
feest. Palmpasen! De palmpasenstok kan thuis al helemaal versierd wor-
den en zondagochtend 17 april meegebracht worden naar de kerk.
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Er worden die dag broodhaantjes 
gebakken in de antieke oven, het is 
mogelijk een tocht te maken met 
de paardenkoets, de Knupduukskes 
uit Vorden komen optreden, er zijn 
voorjaarsplantjes te koop, er is wijn 
om te proeven, er worden pannen-
koekenmeel en streekproducten 
verkocht, de jachtvereniging is aan-
wezig, voor kinderen is er een tram-
poline en ijs en zijn nog veel meer 
activiteiten.

De Molen in Warken, Lage Lochem-
seweg 25, 7231 PK Warnsveld. Sei-
zoensopening zondag 10 april tus-
sen 11.00 en 17.00 uur.

Meer informatie via het secretari-
aat, telefoon (0575) 516041 of via de 
mail hpnijendijk@hotmail.com.

AGF Garritsen De Kruisbrink Toldijk

Deelnemer takkenbosoven-
bakfestijn

Het nieuwe seizoen van de Stichting Warkense Molen gaat zondag 
10 april van start met de feestelijke opening van de molen en het 
bakkersmuseum in de Stoltenberg door middel van een takkenbo-
soven-bakfestijn. AGF Garritsen uit Toldijk zal aanwezig zijn met 
een kraam streekproducten.

Wesley Wiskamp heeft de 
Ipad gewonnen. Hij kreeg 
de winnende Play the Mu-
sic Webbie tijdens de Web-
bie’s actie die nu loopt bij 
Super de Boer.

Henriette Wolbrink heeft 
de Fanta fiets gewonnen. 
Deze was te winnen door 
Fanta te kopen en de be-
treffende kassabon in te 
leveren. Henriette kreeg 
ook een fraaie bos bloe-
men.

Super de Boer Aalderink prijzen
Steenderen - Vrijdag 1 
april werden bij Super 
de Boer Aalderink twee 
prijswinnaars in het 
zonnetje gezet. Zij na-
men deel aan de Web-
bie en Fanta wedstrijd.

De winnaars Wesley Wiskamp en Henriette Wolbrink.

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

Vierblokkenweg 1 Hengelo Gld

Kom op zondag 10 april naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS, PITCH & PUT
EN DEMONSTRATIES.

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zondag 10 april
van 12.00 tot 17.00 uur

Voor
alle

leeftijden!

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

OPEN ZONDAG 10 APRIL
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

45 km
brommobielen

en
Toyota Occasion 

Show
 

Brommobielen,
nieuw en gebruikt
van o.a. Grecav,
Ligier, Microcar

en Aixam.
Automobiel en Taxibedrijf

Achter de Hoven 8
7021 AG Zelhem

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

Zaterdag 9 april

in het café

DJ
Martijn

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
Gevelstenen Dakpannen Wand- en vloertegels

Dakramen en accessoires Sierbestrating 

Diverse andere bouwmaterialen

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

Volop voordeel bij Rouwenhorst
bos- en tuinmachines in Barchem

Voorjaarsshow 16 en 17 april a.s.
van 10.00 - 17.00 uur

Kom een kijkje nemen in onze geheel vernieuwde en ver-
grote showroom en profiteer van diverse aantrekkelijke 

ac�es!! De koffie staat voor u klaar.

Rouwenhorst bos- en tuinmachines
Zwarteveenweg 1 te Barchem

tel. 0573-258094 • www.rouwenhorst-barchem.nl

Metselbedrijf
E. v. Zuilekom

voor metsel-, tegel- en stucwerk
Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 46 27 10

Mob. 06 51790946
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Ik neem dus rustig de tijd, zo’n 15 à 
30 minuten, om alles om me heen 
op te nemen. Verder weg, zo’n hon-
derd meter meen ik nog een nest te 
zien, althans een laag zittende kievit. 
Maar zo één met de omgeving dat ze 
nauwelijks opvalt. Ik zal nauwkeurig 
moeten lopen om dat nest te vinden. 
Het bevindt zich op een wat lichtere 
strook grond. Dat is vanuit waar ik nu 
zit duidelijk te zien. Maar ik weet ook 
dat als ik straks er naar toe loop die 
grondkleur lijkt te verdwijnen. En zo 
is het ook.
Ik stap uit en beide kieviten vliegen 
weg van het nest. Ik loop eerst naar 
het dichtstbijzijnde nest. Ik weet waar 
het ligt en toch, als ik er ongeveer 
ben, is het toch moeilijk te vinden 
zo’n schutkleur heeft het. De grond 
is droog en er liggen allerlei frutsels. 
Takjes, blaadjes, mestschilfers en 

daarmee is ook het nest bekleed. Ik 
kijk zoekend om me heen, voorzich-
tig om niet op de eieren te trappen. En 
opeens ziek ik het: heel onopvallend 
en twee donkere eitjes! Mijn eerste dit 
jaar! Het geeft altijd een kick! Het an-
dere nest vind ik ook, zij het met veel 
meer moeite. Eerst loop ik terug naar 
de auto en kijk naar de horizon. Daar, 
precies in de richting van die boom 
in een rij bomen en struiken met in 
de verte de punt van het dak van een 
schuur, in die richting moet ik lopen 
en dan maar hopen dat het lukt. Het 
lukte ook, het is een viertje, een nest 
van ongeveer een week oud, schat ik. 
Op dit land is me meer dan eens over-
komen dat ik een nest zag en er heen 
liep, zo van die vind ik wel, en dan 
er diverse keren voorbij ben gelopen. 
Soms vlak erlangs. Later die middag 
nog even naar het grasland gereden, 

waar ik de grutto’s zag, maar helaas...
geen grutto te bekennen. Zijn ze door-
gevlogen? Of ergens in de buurt? Ik 
weet het niet. Terug naar Steenderen, 
waar ik woon. Bij de Avikofabriek zie 
ik regelmatig een paartje scholeksters. 
Het schijnt dat ze broeden op het 
platte dak van de fabriek. Ooit vond 
ik een nest in een knotwilg. Toch een 
wonder dat al die vogels hier weer 
een plek vinden. Want elk jaar leggen 
er tien miljoen het loodje. Letterlijk! 
Want in de zuidelijk landen, Italië, 
Spanje, Portugal en Frankrijk is het 
een nationale sport om vogels uit de 
lucht te schieten. Wij ons hier druk 
maken om deze vogels te bescher-
men, terwijl ze daar schieten op alles 
wat vleugels heeft. Ik begrijp er de lol 
niet van. Net zo min als de verslaving 
van het eieren rapen in Friesland. Tot 
ergens begin april rapen en dan pas 
beschermen. Dat ze dat vroeger deden 
om wat geld bij te verdienen, ja, daar 
kan ik inkomen. Maar ook nu nog? 
Hoezo cultuur? Er is een dvd te leen 
over weidevogelbescherming voor 
scholen die geïnteresseerd zijn. 
Info: (06) 18 69 80 87.

Mijn eerste kievitsei ...
Bronckhorst - Op 28 maart... het eerste nest gevonden met twee eieren. 
Kievitseieren welteverstaan. Een nest met daarop een prachtig man-
netje dat broedend zich dan eens naar links wendde, dan weer naar 
rechts. Het was niet ver weg van waar ik in de auto zat te kijken. In 
de auto val ik niet op. Zodra ik (Pieter Vegter uit Steenderen) uitstap 
vliegt alles op van het nest.

De ouderenadviseur is een speciaal 
opgeleide ouderenwerker, bij wie 
ouderen die zelfstandig wonen, te-
recht kunnen met allerlei vragen en 
problemen die te maken hebben met 
het ouder worden. De ouderenadvi-
seur kijkt samen met u wat u nodig 
heeft, waar en hoe u dat kunt vinden 
en zoekt samen met u naar de beste 
oplossing. Hierbij wordt rekening ge-
houden met uw situatie en mogelijk-
heden. Het kan gaan om zaken als wo-
nen, inkomen, vervoer, eenzaamheid 
enzovoorts. Een ouderenadviseur van 

de gemeente Bronckhorst komt uitleg
geven over deze ondersteuningsmo-
gelijkheden. Er is voldoende ruimte
om uw vragen te stellen. 
Iedereen die belangstelling heeft is
van harte welkom. De bijeenkomst
begint om 13.30 uur en duurt tot on-
geveer 16.00 uur. De toegang is gratis
en voor de bezoekers staat de koffie
en thee klaar! De mantelzorgsalon
is een ontmoetingsplek voor mantel-
zorgers van alle leeftijden;
mensen die voor iemand uit hun om-
geving zorgen die chronisch ziek, een
beperking heeft of hulpbehoevend is.
De mantelzorgsalon is gevestigd in
Partycentrum Langeler aan de Spal-
straat 5 te Hengelo Gld. en is een ini-
tiatief van de VIT Oost-Gelderland.

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

Wat kan de ouderenadviseur 
voor u doen?
Hengelo - Op dinsdagmiddag 12 
april a.s. wordt in de Mantelzorg-
salon Bronckhorst, gevestigd 
in Partycentrum Langeler aan 
de Spalstraat 5 in Hengelo Gld., 
een informatiemiddag gehouden 
over de ondersteuning die een 
ouderenadviseur kan bieden.

LIEMERS:
1. Daor zit ik dan, ze zeie da’k goed 
mos luustere en röstig blieve, mar 
hoe mo’k ien himmelsnaam pölje 
schrieve?
2. Ik kan mien goed redde met plat 
praote, mar ha’k ’t/het schrieve niet 
baeter könne laote?
3. Want a’k prot, hoef ik mien de kop 
niet te braeke aover ’t/het gebruuk 
van ae of ea ien waeke.
4. Now zit ik dan ien Hummelo aon 
’t/het dictee, en ik vraog mien af: 
“Schrief ik luzebos now met één u of 
met twee?”
5. Ok hadde ze ’t/het aover 
“schräöjers”, het gi-j daor ooit van 

geheurd? mar goed, a’k now nie win, 
zie’k volgend jaor wel aon de beurt.
 
ACHTERHOEKS:
6. ’t/Het Liemers op papier te kriegen 
kostten mie al mäöjte zat, en noe gaot 
ze wieter in ’t/het Achterhooks plat.
7. Hier praot ze toch heel anders, 
maor ’t/het klunk mie vrendelek in 
de oorne, da’s ’t/het verschil, of ie an 
de ene of an de andere kante van den 
Olden Iessel bunt geboorne.
8. Wie hebt ’t/het ok aover miegam-
pen, maor ze neumt ze ok wel em-
pen, en fiegelieren, pieneköttel en 
gladdekkel, hoo könt ze ’t/het beden-
ken.

9. ’t/Het is nit makkelek, ’t/het is ’n/
een dictee met moeileke weurde, wat 
is ’n/een gaffeltange? Wat is verin-
newieren en hoo schrief ik naoszak? 
Toch bun’k nit bange.
10. ’t/Het is af-elopen en ’t/het zal mie 
beniejen hoe ik ’t/het der/d’r heb af-
ebrach, maor ik hebbe der/d’r wille 
met ehad, ’k hoppe da’k volgend joor 
weer metdoon mag.
 
Naast het schrijfwerkwas er muziek 
van het duo Alles Andès in het Achter-
hoeks dialect en het duo Boxstart en 
van Amerongen die nummers in het 
Liemers dialect brachten. De winnaar 
van het streektaaldictee 2011 werd 
de heer Antoon Driessen uit Lichten-
voorde met 6 fouten. Gevolgd door de 
heer Joop Hekkelman uit Gorssel met 
8 fouten en de derde plaats was voor 
mevrouw Dirkje Boschloo uit Gorssel 
met 9 fouten.

Winnaars Streektaaldictee

Hummelo - Afgelopen donderdag werd de 4e editie van het Oost-Gel-
ders Streektaaldictee in de Gouden Kaper gehouden. Aan deze jaar-
lijkse ‘pennenstrijd’voor Achterhoekse en Liemerse dialecten deden 
ruim 70 mensen mee. De deelnemers bogen zich over de volgende 10 
zinnen:

In het begin van de wedstrijd was 
het Worth dat het initiatief nam en 
probeerde zich kansen te verwerven. 
Echt dicht bij het doel kwamen de 
gastheren echter niet, ze hielden het 
vooral bij afstandschoten die precisie 
of kracht misten. Sociï stelde daar 
wat uivallen tegenover, maar ook 
deze bleven aanvankelijk verschoond 
van gevaar. Dit duurde tot de 15e 
minuut, want toen werd er wel uit-
stekend afgerond. Dubaern Besseling 
gaf vanaf de middellijn een strakke 
lange bal over de verdediging en kon 
zo Maarten Rensink bereiken, deze 
nam beheerst aan en rondde dito af; 
0-1. Een mooie opsteker aangezien er 
de laatste weken wat moeilijk werd 
gescoord. Sociï voetbalde ondertus-
sen mee met de Rhedenaren en beide 
ploegen creëerden zich nog wat kan-
sen. Zo was Arend Jan Groot Jebbink 
dicht bij een treffer met een schot 
met links, maar de keeper haalde de 
bal uit de bovenhoek. In de 33e mi-
nuut kreeg Worth dan toch een belo-
ning voor het aanvallende spel. 

Een aanvaller van Worth ging op de 
as van het veld op avontuur en om-
speelde de verdediging van Sociï kun-
dig. In zijn afronding was hij meedo-
genloos zodat Henry Vreeman moest 
vissen; 1-1. Sociï liet zich door deze 
treffer niet van de wijs brengen en 
zette weer druk op de tegenstander. 
Op het moment dat de eerste mensen 
al met hun hoofd bij de thee waren, 
gebeurde er toch nog wat. Een afge-
slagen bal werd opnieuw ingebracht 
en Kevin Esselink bracht de bal in. 
Jasper Kamphuis kon aannemen 
en vanaf de 16 rondde hij keurig af 
waarbij de bal nog wel licht werd 
getoucheerd door een tegenstander; 
1-2. Een mooier moment voor een 
doelpunt is er eigenlijk niet en zo was 
het dan ook prettig rusten.

Na de rust begonnen de rood-zwarten 
scherp en werd Sociï onder druk gezet. 
Keeper Vreeman stond echter keurig 
op zijn post en sleepte zijn ploeg door 
deze moeilijk periode heen. Onder-
tussen kwam er uiteraard ruimte en 

dit leverde kansen op voor Maarten
Rensink en Teun Loman, helaas wer-
den deze niet benut. Onderwijl werd
de druk van Worth almaar groter en
waren er wat hachelijke momenten
voor de goal, met kunst en vliegwerk
werden deze momenten doorstaan.
Ondertussen moest trainer Steffens
wat omzettingen doen vanwege pijn-
tjes en zo vielen Marco Vreeman
en Ruben Rensink in, ook zij sticht-
ten gevaar. Vreeman was met zijn
schot dicht bij de 1-3, maar die viel
nog niet. Doordat de gastheren veel
voorwaartse druk gaven werden ook
de ruimtes voor Sociï groter. In de
86e minuut betaalde dit zich uit. Na
wat mooi tikwerk belandde de bal
bij Ruben Rensink, hij behield het
overzicht en schoof de bal netjes voor
de goal. Daar stond Dubaern Besse-
ling die resoluut afrondde en zo aan
alle spanning een einde maakte; 1-3.
Hierna was het verzet van Worth
gebroken en werden zij niet echt ge-
vaarlijk meer. Toch was er wel sprake
van opluchting bij het laatste fluitsig-
naal. Er werd vandaag een uitermate
goede teamprestatie geleverd, ieder-
een leverde een topprestatie!

Sociï is met deze overwinning zeker
van de eerste periode en bovendien
heeft het Carvium na één week al-
weer afgelost als koploper. De man-
nen uit Herwen speelden namelijk
met 2-2 gelijk tegen VVL. Aankomen-
de donderdag (19.30 uur) moet Sociï
naar Herwen toe, hopelijk kan deze
lijn dan voortgezet worden. Op zon-
dag is Sociï 1 vrij.

UITSLAGEN 
zondag 3 april
Worth Rheden 1 - Sociï 1; 1-3
Activia 3 - Sociï 2; 4-1
Sociï 3 (vrij)
Sociï 4 - Oeken 2; 1-3
FC Zutphen 5 - Sociï 5; 6-0

PROGRAMMA 
donderdag 7 april
Carvium 1 - Sociï 1 (19.30 uur)

zondag 10 april
Sociï 1 (vrij)
Deventer 4 - Sociï 2
Warnsveldse Boys 6 - Sociï 3
Sociï 4 - FC Zutphen 3
Be Quick Z. 5 - Sociï 5

Sociï
Sociï heeft eindelijk weer eens 
laten zien waartoe het in staat 
is, uit bij Worth Rheden werd er 
keurig gewonnen.

Deze mobiele houtzagerij gaat de-
monstreren hoe boomstammen tot 
planken of balken verwerkt zullen 
worden. De kinderboerderij biedt 

een ieder die een boomstam gezaagd 
wil hebben de mogelijkheid dit voor 
een heel zacht prijsje (fooi voor mo-
biele houtzagerij) gedaan te krijgen. 

Dat is mogelijk omdat het om een 
demonstratie gaat en is dan ook een 
eenmalige actie. 

Mensen kunnen zelf aangeven wat 
ze over willen houden, hetzij plan-
ken, balken of regels of misschien 
wel kubussen. 

Het enigste wat zelf gedaan hoeft te 
worden, is te zorgen voor het vervoer 
van de stam. 

De boomstam moet een doorsnee 
hebben van 30 tot 60 cm en de lengte 
wat gezaagd kan worden is tussen de 
2,5 en de 6 meter. De stam dient spij-
kervrij te zijn. 

Aan het einde van de dag kan het 
eindproduct mee naar huis worden 
genomen. 

INTERESSE? 
Bel naar kinderboerderij Feltsigt 
(0575) 46 28 28 en vraag naar Albert 
of kom langs, Bekveldseweg 5 in  
Bekveld.

Gratis bij Feltsigt

Boomstammen laten zagen tot planken
Bekveld - Op maandag 25 april staat mobiele houtzagerij Braakman 
uit Lochem op het terrein van kinderboerderij Feltsigt in verband 
met het schaapscheerderfeest wat gehouden wordt op zaterdag 23 
en maandag 25 april.
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Maar eerst ging hij na zijn opleiding bij AB Oost 
in Almen aan de slag, waar hij tien jaar als be-
drijfsverzorger heeft gewerkt. ‘Een fijne tijd, 
ik heb er veel geleerd’, zo kijkt Herman terug. 
Daarna ging hij thuis bij zijn ouders aan het 
werk. Intussen leerde hij Mirjam (afkomstig uit 
Vierakker) kennen, met wie hij later in het hu-
welijk trad. Mirjam werkte destijds bij de Sorbo. 
Het duurde niet lang of ook Mirjam hielp volop 
mee in het bedrijf aan de Kapelweg. Op gege-
ven moment nam Herman het bedrijf van zijn 
ouders over. ‘Omstreeks 1990 hebben we ons 
mede toegelegd op de verbouw van asperges. 
Nog altijd een belangrijk product bij Den 4Ak-
ker. In de negentiger jaren werden veel asper-
ges naar Duitsland geëxporteerd. Intussen is de 
markt ‘dunner’ geworden en zie je overal vel-
den met asperges. Wij leveren ongeveer 90 pro-
cent aan particulieren en 10 procent aan de ho-
reca. En dat laatste zou best meer mogen zijn’, 
zo zegt Herman Eskes. Behalve de verbouw van 
asperges, telt Den 4Akker nog een drietal pijlers 
die inkomsten voor het gezin Eskes genereren: 
aardbeien/frambozen (met in een straal van 
pakweg 15 kilometer veel vaste klanten). In het 
najaar de teelt van rozenbortels. Een product 
dat zijn weg vindt naar de veilingen in Naald-
wijk en Venlo. Verder nog pluimvee, met ook 
verkoop van eieren aan particulieren en export 
naar Duitsland. 
Tien jaar geleden ontstond bij Herman en Mir-
jam Eskes het idee om ook een boerderijwinkel 
te beginnen. Een jubileum dat tijdens de open 

dag op zondag 17 april zal worden gevierd. In 
deze winkel een keur aan producten zoals bij-
voorbeeld wijnen, honing en jam, groente/fruit, 
scharrelvlees, diverse sappen en natuurlijk ei-
gen verbouwde producten zoals thans asperges. 
(Zondag 17 april is tevens de opening van het 
asperge-seizoen bij Den 4Akker). Wanneer be-
zoekers hun inkopen in de winkel hebben ge-
daan, kunnen ze (bij mooi weer) nog even op 
het terras van de rust en de natuur genieten en 
kunnen de kinderen met de geiten en konijnen 
spelen en knuffelen. ‘Ze zullen zich hier abso-
luut niet vervelen’, zo zegt Herman Eskes. 
De boerderijwinkel is zes dagen per week ge-
opend. Ze hanteren bij Den 4Akker de ‘Eskes- 
filosofie’ dat luidt: ‘Het bedrijf biedt nostalgie 
voor ouderen en een ontdekking voor de jon-
gere generatie. Volwassenen en kinderen kun-
nen veel zien en leren over het verbouwen van 
gewassen en de omgang met dieren. De nadruk 
wordt bewust op ‘de familie ‘gelegd, want wat 
Herman en Mirjam hebben opgezet, wordt er-
kend door hun kinderen Peter (19), Maaike (16) 
en Maarten (12). De kids nemen actief deel aan 
de werkzaamheden op en om de boerderij en 
winkel. Zo helpen zij hun ouders ook bij de or-
ganisatie van de ‘Buitendag ‘ op zondag 17 april 
(11.00 – 17.00 uur). 
Dan wordt er een markt gehouden waar bezoe-
kers kunnen proeven en kopen (kaas, jam, wij-
nen, boerenijs e.d.) Ook voor kinderen is er deze 
dag veel vertier. Verder organiseert Den 4Akker 
deze zondag een ‘open podium’. 

(Voor informatie en opgave zie website www.
den4Akker.nl of telefoon 0575- 441434) De fa-
milie Eskes wil met dit ‘open podium’ het Zorg-
bad Zonnewater in Hoog Keppel en met name 
de doelgroep Zonnekids sponsoren. 

(Kinderen met een al dan niet zichtbare beper-
king die zwemles krijgen in een beschermde
omgeving en in kleine groepen). Voor deze
groep is regelmatig nieuw oefen- en spelmate-
riaal nodig.

Tijdens ‘Buitendag‘ op zondag 17 april

Jubileum Boerderijwinkel Den 4Akker
Vierakker - In vroeger jaren bestierden Ab en Gerritje Eskes aan de Kapelweg in Vier-
akker een gemengd bedrijf (kippen, koeien, varkens, akkerbouw). Zoon Herman (1964) 
maakte het bedrijf van zijn ouders van kinds- af mee. Na de lagere school bezocht Her-
man de middelbare school en begon hij thuis al snel ‘mee te praten’. Herman: ‘Mede 
door de thuis-situatie, wist ik al op jonge leeftijd dat ik later ook zelfstandig onderne-
mer wilde worden’, zo zegt hij.

Mirjam en Herman Eskes

Bij Delta Zutphen werken mensen met een So-
ciale Werkvoorziening indicatie. De medewer-
kers zijn werkzaam in industriële activiteiten 
zoals confectie en verpakken en daarnaast wer-
ken mensen in de dienstverlening. Delta heeft 
een eigen schoonmaakbedrijf, cateringbedrijf 
en een bedrijf in groenonderhoud. Met name in 
de groenvoorziening is veel werkgelegenheid en 
het is passend werk voor de medewerkers van 
Delta. Door dit werk draaien de mensen zicht-
baar mee in de maatschappij. Naast werken in 
een van de bedrijven van Delta, worden mede-
werkers gedetacheerd naar reguliere bedrijven. 
Hovenier Freddy Evers heeft al jaren gedeta-
cheerde medewerkers van Delta in zijn bedrijf. 

“Onze doelgroep wordt nog wel eens onder-
schat! Het tempo ligt wat lager, maar dat wil 
niet zeggen dat het werk van andere kwaliteit 
is, of dat mensen hun verantwoordelijkheid 
niet aankunnen. Onze opdracht bij Delta is een 
context te organiseren waarin iemand optimaal 
kan werken en die rekening houdt met de mo-
gelijkheden en beperkingen,” vertelt Mieke van 
Aspert, bedrijfsmanager Diensten. 
Delta Zutphen gaat de eigen bedrijven in de 
dienstverlening de komende jaren voortzetten 
in strategische samenwerkingen met reguliere 
bedrijven. Groepen medewerkers met hun lei-
dinggevenden gaan op detacheringbasis aan het 
werk, onder eindverantwoordelijkheid van een 

hoveniers, schoonmaak en cateringbedrijf. “Op 
die manier willen wij langzaam onze populatie 
zo regulier mogelijk laten werken bij gewone 
bedrijven,” legt zij uit. “Belangrijk is dat je de 
mensen laat wennen aan de nieuwe werksitu-
atie,” vertelt Mieke verder. “In het hoveniersvak 
werken vaste groepjes medewerkers met elkaar. 
Zo kun je een sterke medewerker koppelen aan 
iemand die wat zwakker is. Zij weten dat van 
elkaar en helpen elkaar. Op die manier voelt ie-
dereen zich gewaardeerd in wat hij doet en kan. 
Door een groepsdetachering kun je de sociale 
samenhang handhaven en kun je ook de wat 
zwakkere medewerkers bij een regulier bedrijf 
plaatsen. Je houdt de productiviteit optimaal en 
het ziekteverzuim blijft laag. 
De afgelopen jaren heeft Delta op verschillende 
manieren de samenwerking gezocht met re-
guliere bedrijven. Een voorbeeld is de samen-
werking met Hovenier Freddy Evers uit Baak. 
“Daar waar het werk ons vaktechnisch boven 
de pet gaat, maar het wel deel uitmaakt van een 
bestek wat we hebben aangenomen, besteden 
we het specialistische werk in onderaanneming 
aan hem uit,” vertelt Mieke daarover. “Een an-
dere manier is dat onze toppertjes door kunnen 
stromen en op detacheringbasis bij Freddy Evers 
aan de slag zijn gegaan.” De hovenier heeft al 
ruim zeven jaar medewerkers van de Delta in 
zijn bedrijf werken. 
Dienstenbedrijf Delta gaat nu een verdiepings-
slag maken, met als doelstelling: ‘Doorstroom 
en uitstroom naar zo regulier mogelijk werk’. 
De aankomende drie jaar wil het bedrijf alle 
mensen van de dienstverlening in groepjes in 
reguliere bedrijven laten werken. De gemeen-
ten zijn als reguliere werkgever ook een van 
onze strategische samenwerkingspartners. Het 
groenbedrijf van Freddy Evers is het eerste be-
drijf waar een pilot mee wordt gedaan. Een proef 
van een jaar om ervaring op te doen en om van 
elkaar te leren. “Want als we dit grootschalig 
willen doen: waar moet je onderzoeken hoe je 
medewerkers optimaal productief aan het werk 
kunt houden en wat ervoor nodig is om ze door 
te ontwikkelen. Door ervaring leer je greep te 
houden op dat proces, wat gaat goed, waar gaat 
het mis en waardoor komt dat. Is het de wijze 
van aansturing, is het de communicatie of de 
aard van het werk?” 
“De samenwerking met Freddy is een eerste 
aanloopfase om tien mensen, twee groepjes van 
vijf met teamleider te detacheren. Dat betekent 
dat je op die manier het clubje bij elkaar houdt.” 
Dit is bij Sociale Werkvoorziening heel belang-
rijk. “Het maakt dat ze met elkaar leuk en goed 

werk hebben en die productiviteit halen.” 
Freddy Evers heeft drie verschillende takken 
binnen zijn bedrijf: Hoveniersbedrijf Evers, Co-
dit Boomverzorging en het groot groenonder-
houd. Hij besloot om niet een naam voor het
groot groenonderhoud toe te voegen, maar één
nieuwe bedrijfsnaam te gaan gebruiken met de
drie onderdelen in portefeuille. Er is nu nieuw
briefpapier, nieuw beletterde bussen en pas-
sende bedrijfskleding voor Inhetgroen – sterk
in doen. 
Het werk bij Freddy Evers is heel gevarieerd.
“Wij hebben elk seizoen ander werk. De boom-
verzorging is eigenlijk voor in de winter en zo-
mermaanden. Snoeien met een hoogwerker of
klimmend, dat is heel interessant. Ze komen
allerlei kleine dingetjes tegen, zoals Flora en
Faunawetgeving,” weet Freddy. Ze knippen ver-
der hagen, schoffelen en werken in particuliere
tuinen. Naast het behalen van certificaten, zo-
als bosmaaien en motorkettingzagen leren ze
bij Evers over kwaliteit van werk. Het bedrijf
is inmiddels Groenkeur groenvoorziening,
Groenkeur boomverzorging, VCA** en ISO 9001
gecertificeerd. Tevens beschikt het bedrijf over
diverse European TreeWorkers, TreeTechnici-
ans en boomveiligheidscontroleurs. 
Op de website www.inhetgroen.com staat het
werk van de hoveniers, boomverzorgers en 
groenvoorzieners beschreven. Bij de laatste
groep worden dan eveneens de mensen van 
Delta bedoeld. Tevens beschikt deze website
over een webshop en biedt het de mogelijkheid
om tuinartikelen en planten te bestellen om
de tuin aan te leggen en aan te kleden. Tevens
vindt men een uitgebreid assortiment sierbe-
strating, schuttingen, tuinhout, tuinhuizen etc.
etc. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via
Modeltuin op maat een eigen tuinontwerp te
maken. 

Johan Busger op Vollenbroek, Unitmanager 
Groen van Delta, is contactpersoon van Freddy
Evers. “Ik heb ervaren dat als onze medewer-
kers in contact komen met dingen die ze leuk
vinden, dan komt er wat op gang. Het is een
leerproces,” vertelt hij. “Wij hebben het gemid-
delde werk wat de gemiddelde medewerker
kan in grote voorraden. Maar als daar mensen
tussenzitten die iets meer zouden kunnen, dan
hebben wij dat niet, omdat het geen onderdeel
is van dat grote bulkwerk. Door ze in een meer
reguliere werkomgeving te brengen, kan die-
gene die het wil en interessant en uitdagend 
vindt, zich doorontwikkelen. Daar gaat ook een
stimulans vanuit.”

Delta Zutphen en Hovenier Freddy Evers gaan samenwerken

Inhetgroen - sterk in doen

Baak - Afgelopen week werden de laatste besprekingen gevoerd voor de samenwerking 
van Dienstenbedrijf Delta Zutphen en Hovenier Freddy Evers van Inhetgroen uit Baak. 
Op detacheringbasis zullen twee groepjes groenvoorzieners bij het bedrijf aan de slag 
gaan: Inhetgroen – sterk in doen.

Mieke van Aspert en Johan Busger op Vollenbroek van Delta Zutphen en Freddy Evers van Inhetgroen gaan           
samenwerken.
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In het weekend van 16 en 17 april 
is er een voorjaarsshow van diverse 
tuinmachines bij Rouwenhorst bos- 
en tuinmachines aan de Zwarteveen-
weg. Tijdens deze show is het bedrijf 
overdag geopend. In het assortiment 
maaiers vindt u modellen voor iedere 
tuin en gebruiker, van elektrische  
maaiers tot smalspoortrekkers. Maar 
ook diverse andere tuinmachines 
zoals o.a. heggenscharen,  bosmaai-
ers, trimmers en kettingzagen. Elke 
model is gemaakt om uw werkdag 
gemakkelijker te maken en een fan-
tastisch gazon op te leveren. 

OPENING NIEUWE 
UITGEBREIDE SHOWROOM
Om de klant nog meer keuze te kun-
nen bieden en het assortiment meer 
tot zijn recht te laten komen is een 
uitbreiding van de showroom gereali-
seerd. Met volle macht wordt gewerkt 
om alles klaar te krijgen voor de 
show. U bent dan van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen en te 
profiteren van diverse aanbiedingen.

SERVICE AAN HUIS
Voor kleine storingen en reparaties 
hebben wij een compleet ingerichte 

servicebus waarmee wij bij de klant 
de storing ter plekke proberen op te 
lossen.

VERTICUTEERMACHINES
Voor een goede beluchting en het 
verwijderen van onkruid en mos is 
het belangrijk het  gras minimaal 
éénmaal in het maaiseizoen te ver-
ticuteren. Een verticuteermachine is 
bij Rouwenhorst te huur en te koop. 

Laat er in ieder geval geen gras over 
groeien en ruil uw maaier nu in of 
laat u informeren welke machine ge-
schikt voor uw tuin is. Rouwenhorst 
staat voor u klaar met koffie en een 
goed advies. Rouwenhorst bos- en 
tuinmachines, Zwarteveenweg 1 te 
Barchem, tel. 0573-258094. Website: 
www.rouwenhorst-barchem.nl

Rouwenhorst bos- en tuinmachines

Voorjaarsshow

Barchem - Een goede service, een gemoedelijke sfeer en klantvriende-
lijkheid staan bij Rouwenhorst hoog in het vaandel. Door gespeciali-
seerde vakkennis en jarenlange ervaring zijn ze in staat u een goed ad-
vies te geven en uw tuinmachines, van welk merk dan ook, vakkundig 
te repareren en te onderhouden.

Eén van de doelstellingen van Het 
Klavier is, om mens en muziek bij 
elkaar te brengen, en hieruit nieuwe 
dingen te laten ontstaan. Beide duo’s 
speelden al eerder bij Het Klavier en 
mede-eigenaresse Rita heeft de pia-
nisten voorgesteld om eens iets sa-
men te spelen.’Het is geweldig dat dit 

idee in goede aarde is gevallen en dat
ze daadwerkelijk alle vier komen!’
aldus Rita. ‘Wij verheugen ons er al
ruim een jaar op, en vinden het heel
bijzonder dat deze excellente musici
hier zo graag komen.’
‘Het Klavier, piano’s en vleugels’ is,
door de aard van het bedrijf een zeer
geschikte accommodatie voor een
concert op meerdere instrumenten.
Helaas zijn er maar een beperkt aan-
tal plaatsen dus reserveren is gewenst.
Dit kan onder nr. (0575) 55 07 56. 
Het Klavier bevindt zich op Industrie-
terrein Het Werkveld, Ambachtsweg
2b te Vorden.Www.het-klavier.nl
Kaarten kunnen gereserveerd wor-
den onder nr. (0575) 55 07 56.

2 pianoduo’s bij Het Klavier
Vorden - Twee pianoduo’s van 
internationaal niveau spelen op 
zaterdagavond16 april bij Het 
Klavier. Pianoduo Stefan & Mar-
tijn Blaak en pianoduo Scholtes 
& Janssens gaan klassieke wer-
ken spelen voor 8-handig piano, 
6-handig en 4-handig piano op 
meerdere piano’s.

De avond is speciaal bedoeld voor 
(vrijwilligers)organisaties. Er wordt 
informatie gegeven over de inhoud 
van een maatschappelijke stage, over 

MaS Achterhoek, de website en over
hoe u zelf stages kunt aanbieden.
Organisaties die al ervaring hebben
opgedaan met de maatschappelijke
stage vertellen daarover en ook leer-
lingen doen hun verhaal. 
Alle (vrijwilligers)organisaties binnen
de gemeente die interesse hebben in
maatschappelijk stage, zijn van harte
welkom. De bijeenkomst vindt plaats
op het Beeckland, Het Hoge 41.

Info-avond 
maatschappelijke stage
Vorden - De gemeente Bronck-
horst, ‘t Beeckland en MaS Ach-
terhoek organiseren op dinsdag-
avond 12 april a.s. gezamenlijk 
een informatieavond over de 
maatschappelijke stage.

Jose Martens is o.a. bekend uit vele 
bladen zoals VT-Wonen, Ouders van 
nu, Eigen huis en tuin, Margriet en 
Libelle (zie ook www.josemartens.
nl). Zij geeft styling in de breedste 
zin van het woord; van kleurkaart, 
concept en sfeeridee tot en met het 
casten van modellen en het regelen 
en stylen van lokaties, eventueel 
uitgebreid met het ontwerpen van 

dessins of producten op maat. Zo 
ontstaat er een totaalplaatje in de 
door de klant gewenste sfeer. Denkt 
u serieus aan een nieuw interieur, 
maar struikelt u over keuzes die u 
gaat maken; Welke kleur geef ik de 
muren, moet de eettafel dan ook er-
gens? Wat doe ik met de lampen nu 
de kamer zoveel lichter wordt? Op 
al deze vragen kunt u zich op twee-
de paasdag van 12.00 - 16.00 uur bij 
Helmink Wonen in Eibergen gratis 
laten informeren door styliste Jose 
Martens. Wilt u liever gratis een 
persoonlijk advies op tweede Paas-
dag, bel voor 22 april 0545-474190 
en maak een afspraak.

Helmink wonen in Eibergen
Tweede paasdag gratis 
woonadvies
Tweede Paasdag komt tijdens 
de meubelshow bij Helmink 
Wonen Eibergen de styliste Jose 
Martens uit Arnhem uitleg ge-
ven over inrichtingen en kleu-
ren.

SolidCraft bestaat inmiddels 1,5 jaar 
in de huidige bezetting. Ieder bandlid 
heeft ruime ervaring in de muziek en 
staat inmiddels al jaren op de plan-
ken. Als viermansformatie in een 
standaard bezetting klinkt de band 
lekker stevig in een stijl, die een mix 
is van rock, blues, funk en soul. Het 

repertoire bestaat uit covers, maar 
ook eigen werk. Een van de idealen 
van de band is om in de toekomst een 
cd uit te brengen met eigen werk.
SolidCraft bestaat uit Robbie Zimmer-
man-zang, Gianfranco Medici-gitaar, 
Leander Heutinck-drums en Marc 
Haanappel-bas en zang.

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

SolidCraft bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 13 april 2011 zal de ‘band SolidCraft’ tus-
sen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Dit jaar worden er negen concerten 
op de zondagmiddagen in dit sfeer-
volle theater in het buitengebied van 
Vorden georganiseerd. 

De in Vorden woonachtige zangeres 
heeft in de afgelopen 24 jaar een in-
drukwekkende muzikale staat van 
dienst opgebouwd. Zij stond in 2005 
met haar damestrio Femme Vocale 
in de finale van het Nationale Song-
festival en werkt samen met de beste 
musici van Nederland. 

Haar hart ligt zowel bij jazz als bij het 
populaire genre. Op 17 april bestaat 
het programma voornamelijk uit Top 
2000 songs in een ander - eigen – jasje 
gestoken en door Nathaly vertolkt en 
gezongen aan de piano. 

Het programma is nog niet definitief 
bekend, maar jonge Vordense zang-
talenten, die bij Nathaly in opleiding 
zijn, laten zich ook horen en uiter-
aard ook de twee andere dames van 
het damestrio Femme Vocale. 

Reservering voor dit 1e concert op
zondagmiddag 17 april van 15.00 tot
17.00 uur kan via 
www.theateronderdemolen.nl 

De toegangsprijs is € 15,-- incl. koffie/
thee. Het aantal plaatsen is beperkt.

Theater onder de Molen

Concert Nathaly Mascle
Vorden. Na de succesvolle nieuwe 
start op 26 maart van het Theater 
onder de Molen in Linde opent 
Nathaly Masclé op 17 april aan-
staande de serie zondagmiddag-
concerten.
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Wat is: A. Klores; Een sufferd. 
  “Ne klores van ne keerl”.

 B. Weddekeerl; (uutspraak: weddekee-al); Weduwnaar.  
 “Janna trouwden ne weddekeerl met ne trop kleine blagen”.

 C. Hups.
  1) “’n Hups wiefken”. Een charmante, leuke vrouw. 
   “Hee hef ‘n hups wiefken, da’s wisse”. 
  2) “’n Hups ende”. Een flink eind. 
   “Van hier naor Beltrum is een hups ende te voot”. 
  3) “Hups warm”. 
   “’t Was hups warm met ‘t heujen”.

Antwoorden

We’j nog van too?
afd. Dialect

Na overleg met alle betrokken vereni-
gingen uit de gemeente Bronckhorst 
is besloten de wedstrijden voor de ti-
tel Koning van Bronckhorst één keer 
in de drie jaar te houden. Omdat er 
in 2010 geen officiële wedstrijd heeft 
plaatsgevonden heeft Buurtvereni-
ging Velswijk het initiatief genomen 
om de derde ronde in Velswijk te or-
ganiseren, dit in samenwerking met 
Schuttersgilde St. Jan en de beheer-
der van buurtschapshuis D’n Draejer. 
Deelname is mogelijk voor alle schut-
ters die in de periode 5 mei 2007 t/m 
14 mei 2011 schutterskoning(in) en 
jeugdkoning(in) zijn geweest bij de 
eigen vereniging. 
Komt allen 15 mei naar het Bronck-
horster koningschieten in Velswijk 
Naast een gezellig samenzijn hopen 
Buurtvereniging Velswijk en Schut-
tersgilde St. Jan op een spannende en 
enerverende competitie: wie wordt 
de nieuwe Koning van Bronckhorst? 
Wie wordt de opvolger van de Ko-
ning uit het jaar 2004 Rob Besselink 

of de Koningin uit het jaar 2007 Di-
ana Wentink? Wie wordt voor een
periode van 3 jaar de drager van de
zilveren Koningsketen? 
Naast het schieten om de titel Koning
van Bronckhorst bestaat er deze mid-
dag voor de partners van de koningen
de mogelijkheid tot vogelknuppelen
en zal er ook gestreden worden voor
de titel Jeugdkoning van Bronck-
horst. Voor het overige publiek is er
gelegenheid om kennis te maken met
handboogschieten en voor de klein-
sten is er een springkussen. De gehele
middag is er mogelijkheid kennis te
maken met het schutterswezen in
al zijn glorie binnen de gemeente
Bronckhorst en kunnen ideeën uit-
gewisseld worden. Aan de inwendige
mens wordt uiteraard ook gedacht.
Om ca. 17.00 uur zal in D’n Draejer
live muziek van de formatie “Zie Zo”
klinken, na een kleine onderbreking
met de huldiging van de nieuwe
koning(in), zal het feest tot ongeveer
22.00 uur aanhouden. Alle betrok-
ken verenigingen zijn inmiddels
aangeschreven om hun koning en/of
koninginnen aan te melden voor het
Koningsschieten, en de eerste aan-
melding zijn al binnen. Bent u nog
niet benaderd, neem dan contact op
met het bestuur van uw vereniging,
zodat zij u kunnen aanmelden! 
Meer informatie over het Konings-
schieten is te vinden op de website
van buurtvereniging Velswijk, 
www.velswijk.nl of via 
Evenard Lieverdink (0314) 64 16 18.

Gemeente Bronckhorst tussen 7 mei 2007 en 14 mei 2011

Oproep schutterskoningen(innen)
Het is al weer ruim drie jaar gele-
den dat het Schuttersgilde St. Jan 
Keijenborg voor de tweede keer 
het vogelschieten organiseerde 
om de titel Koning van Bronck-
horst. Een groot evenement dat 
voor het eerst werd georgani-
seerd bij gelegenheid van het 150 
jarig bestaan van het Gilde in het 
jaar 2004. In 2007 heeft het schut-
tersgilde de organisatie wederom 
voor haar rekening genomen.

Deze wedstrijd voor paarden en pony’s is de grootste uit 
de regio. Er worden ongeveer 1700 starts bij de paarden en 
550 bij de pony’s verwacht uit heel Oost Nederland.

Op zaterdag 9 april zullen de hele dag, vanaf 9.00 uur, de 
pony’s starten. Zij kunnen dressuur rijden (klasse B t/m 
Z2) en springen (klasse B t/m ZZ). Vanaf 13.00 uur ‘s mid-
dags zullen ook de paarden starten met dressuur in de 
klasse B t/n M1 en Z1. Vanaf 14.30 beginnen de paarden 
ook met springen in de klasse BB en B.

Op zondag 10 april beginnen de paarden vanaf 9.00 uur in 
de klasse B t/m Z2 dressuur. Het springen voor de paarden 
begint deze dag om 09.00 uur met de klasse BB in de B 
ring en het L in de A Ring. Om 11.30 is de klasse M aan de 
beurt in ring A en het L springen in ring B begint om 13.00 
uur. Het Z en ZZ springen begint om ongeveer 14.00 uur.

Tevens zal zondag 10 april de finale voor het Z dressuur, 
de grote prijs voor het M/Z/ZZ springen en de grote prijs 
voor het L springen plaats vinden. 

Lijkt het u leuk om van de paardensport te genieten in de 
prachtige ambiance van kasteel Vorden, kom dan 9 en / 
of 10 april ons concours hippique bezoeken. (Toegang is 
gratis)

RV&PC de Graafschap Vorden

Concours hippique
Vorden - Op zaterdag en zondag 9 en 10 april wordt 
in Vorden weer de eerste wedstrijd voor het buiten-
seizoen georganiseerd door rijvereniging en pony-
club de Graafschap. Dit zal weer plaats vinden op de 
weilanden voor Kasteel Vorden.

Mededirecteur en oprichter Arnold 
Wolbrink, “veel bedrijven hebben een 
product dat eigenlijk niet optimaal 
voldoet. Wij worden dan gevraagd 
hier naar te kijken en vaak kunnen 
wij met onze ervaring verrassende 
oplossingen bedenken. Inmiddels 
hebben we een technisch team van 
5 ontwikkelaars binnen Rimetaal.” 
“En het mooie is dat wat we uitden-
ken ook direct kunnen maken” vult 
Fortuin aan.
Toen het thema van de Metaalunie 
Award bekend werd, heeft Rimetaal 
zich direct ingeschreven. Uit de vele 
inschrijvingen heeft een deskundige 
jury onder leiding van Gerrit Zalm 
de 10 beste gekozen. Zij zullen door 
een adviseur worden bezocht, die een 
uitgebreid advies schrijft, dat voor 
het bedrijf van waarde is maar ook 
als verdere informatie dient voor de 
jury. Op basis van deze adviezen kiest 
de jury, waarin naast oud-minister 
en topbankier Zalm ook Tjabel Da-
ling (redacteur Financieel Dagblad), 

Jan Maris (directeur Cumela), Jos 
Smetsers (senior inkoper Paccar Eu-
rope) en Marlies van Wijhe (directeur 
Wijhe verf en Zakenvrouw van het 
jaar 2010) zitting hebben, de beste 
drie bedrijven. “Deze drie mogen zich 
op 25 mei voor de jury presenteren 
waarna de winnaar gekozen wordt. 
Dat zou natuurlijk fantastisch zijn,” 
legt Fortuin de vervolgprocedure uit. 
Hij schat de kansen voor Rimetaal 
hoog maar ook realistisch in. 

“Rimetaal denkt al jaren met de klant 
mee en investeert ook in ontwikke-
ling in de afgelopen jaren waarin 
het economisch moeilijk was. Dat 
is niet vanzelfsprekend maar wordt 
wel door de klanten gewaardeerd en 
dat zien we nu terug in de vorm van 
vervolgopdrachten. Maar de overige 
bedrijven, die geselecteerd zijn, heb-
ben natuurlijk ook hun meerwaarde 
kunnen aantonen, dus het zal nog 
spannend worden.” Eind april volgt 
de volgende selectieronde. 

Rimetaal werkt al jaren samen met 
Bredenoord waar zij de omkastingen 
voor de noodstroomaggregaten voor 
maakt. Maar ook Kliko is een grote 
klant voor Rimetaal. Arnold Wol-
brink “Ik weet nog dat zij naar ons 
toekwamen en zeiden: in de toekomst 
wordt het afval in ondergrondse con-
tainers ingezameld. Toen waren er 
nog geen systemen en moest alles let-
terlijk worden bedacht.” Inmiddels 
zijn ondergrondse containers een 
vast onderdeel van het straatbeeld 
geworden, vooral in grote steden. Ri-
metaal heeft ook hier niet stil gestaan 
en heeft een ondergrondse perscon-
tainer ontwikkeld. Deze wordt mid-
den april in Brummen geplaatst. 

Fortuin “Wij waarderen het zeer, dat 
BerkelMilieu met onze container een 
proef wil doen in haar inzamelgebied. 
Het interesse is groot en als de proef 
slaagt, zal de container op meerdere 
plaatsen, ook binnen de gemeente 
Bronckhorst worden geplaatst. En eer-
lijk gezegd heb ik er wel vertrouwen 
in dat het gaat gebeuren.” Technisch 
directeur Wolbrink vult aan “Kunst-
stof is een rare stof, maar we hebben 
hier een uniek perssysteem voor be-
dacht waarop inmiddels patent is aan-
gevraagd.” En de vele patenten laten 
zien, dat Rimetaal voor elk probleem 
iets unieks kan bedenken.

Rimetaal dingt mee naar 
Metaalunie Partnership Award

Vorden - Metaalbewerkingsbedrijf Rimetaal hoort bij de 10 kansheb-
bers op de Metaalunie Award. Dit heugelijk bericht kreeg directeur 
Marcel Fortuin afgelopen vrijdag van de jury te horen. De Koninklijke 
Metaalunie looft jaarlijks een Award uit onder haar 13.000 leden met 
elk jaar een ander thema. Dit jaar gaat het over samenwerking in de 
keten. “En dat is ons op het lijf geschreven,” licht Fortuin toe. “Rime-
taal is al jaren een partner voor bedrijven, die iets willen laten ontwik-
kelen en produceren.”

In 2005 is de 9 holes golfbaan van 
Golfclub ‘t Zelle uitgebreid naar een 
volwaardige 18 holes baan is er geen 
wachtlijst meer en kunnen er nieu-
we leden worden aangenomen. 
Daarom houdt golfclub ‘t Zelle op 
zondag 10 april a.s. een Open Dag, 
waar iedereen de baan kan bewon-
deren en zelf aan de slag kan met 
‘clubs en putters’. Tijdens deze dag 
kunnen belangstellenden meedoen 
aan allerlei activiteiten. Zo kan er 
onder leiding van golfprofessionals 
worden geoefend op de golfswing, 
maar ook op kortere slagen, zoals 
het “chippen” en “putten”. Ook wor-
den er verschillende demonstraties 
gegeven van het golfen en kan er 
onder begeleiding gewandeld wor-
den op de prachtige golfbaan van  ‘t 
Zelle. Er zijn verschillende leden van 
de golfclub aanwezig om vragen van 
bezoekers te beantwoorden. De toe-

gang is gratis. Er zijn aantrekkelijke 
aanbiedingen m.b.t. lidmaatschap 
voor zowel geoefende als beginnende 
golfers, daarnaast een heel aantrek-
kelijk beginners arrangement. Ook 
de jeugdafdeling staat op golfclub ‘t 
Zelle hoog aangeschreven. 

OVER GOLFCLUB ‘T ZELLE
Golfclub ‘t Zelle is een vereniging 
en gelegen in een coulisselandschap 
op het gelijknamige landgoed nabij 
Varssel, tussen Ruurlo en Hengelo 
(Gld). De uitdagende baan biedt 
volop ruimte en speelmogelijkheid 
voor beginners en gevorderden. 
Naast een 18 holes wedstrijdbaan 
(par 73) en een 9 holes par 3 baan 
(par 54) beschikt het complex over 
een gedeeltelijk overdekte driving 
range, en pitch- en puttgreens. De 
totale oppervlakte van het complex 
bestrijkt ongeveer 95 ha. Golfclub 
‘t Zelle is een actieve en informele 
vereniging voor particulieren en 
bedrijven. Bij golfclub ‘t Zelle heeft 
men de keuze uit een groot aantal 
mogelijkheden van lidmaatschap. 
Meer weten? Bezoek onze website 
www.gczelle.nl of neem contact op 
met het secretariaat van golfbaan ‘t 
Zelle, 0575-467533. Adres golfclub 
‘t Zelle, Varsselseweg 45, 7255 NR 
Hengelo (Gld).

Open dag golfclub ‘t Zelle
In het kader van de open dagen 
organiseert golfclub ‘t Zelle op 
zondag 10 april een Open Dag. 
De Open Dag is bedoeld om 
mensen die geïnteresseerd zijn 
in golfen de gelegenheid te ge-
ven om nader kennis te maken 
met deze sport in het algemeen 
en met golfclub ‘t Zelle in het 
bijzonder.
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Vrijdag 8 april
in het café

1e ronde
Hengelse
Ambassy

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

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

Pelletkachels  
In Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk zijn pellet-kachels al jaren een begrip.
Nu de energieprijzen blijven stijgen, krijgen alternatieve manieren van verwarming
ook in Nederland steeds meer aandacht. Een van deze duurzame energiebronnen
is het stoken van houtpellets in speciale kachels

De Thermorossi pellet-kachels geven u de aangename vlammensfeer
van een houtkachel maar met een groot comfort en beter
energierendement als de conventionele systemen. 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

Volop diverse rassen pootaardappelen!
Sla-koolplanten!!

Volop voorjaars groente 
o.a. spinazie, raapstelen, rabarber, Hollandse asperges ect.

Nu ook overheerlijke Aardbeien uit de Achterhoek
Sappige Sinaasappelen 20 voor 2.75

Malse Sla + Komkommer samen voor 0.89
Hollandse Andijvie 500 gram 0.49

Volop slank-rauwkostsalades uit eigen snijkeuken
Kado tip!!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!!
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Autorijschool van der Linden
Ben je 18 jaar geworden ? Dan nu je rijbewijs halen.

Deze zomer waarschijnlijk ook vanaf zestienenhalf.
Kijk voor de voorwaarden op onze site.

Schrijf je nu vast in voor het te laat is.

Den Elterweg 113 7233 SM Vierakker
Tel 0575-441260   Mob. 06-53232840
www.bennievanderlinden.nl  
E-mail: rijschool@bennievanderlinden.nl
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Thuis in jouw wereld

BLOKKER ZELHEM
Wij zijn klaar voor het voorjaar. 

Onze tuin afdeling is nu extra groot.
Kom ook een kijkje nemen op 

zondag 10 april van 12:00 tot 17:00 uur
En profiteer van onze speciale aanbiedingen.

Alle tuinsets vanaf 150,- euro
gratis thuis bezorgd*

Nu ook verkrijgbaar:

oorbellen met bloem (de trend van 2011)
7.99 per stuk nu met gratis cadeauzakje

* aanbiedingen alleen geldig op zondag 10 april

Enzerinckweg 12   7251 KA   Vorden   

tel. 06 - 45 48 45 70    www.topbuitenplaats.nl

Recreëren
RendementTOP BUITENPLAATS Vorden

Een project van TOP Totaal, dé bouwer van duurzame recreatiechalets

TOP BUITENPLAATS Vorden  Enzerinckweg 12, Vorden - www.topbuitenplaats.nl

Recreëren en Rendement?!
...nu mogelijk op TOP BUITENPLAATS Vorden

Wij bieden u de gelegenheid om uw chalet via TOP te verhuren. Hierdoor 

kan uw investering, maar ook de jaarlijkse kosten fors worden verlaagd. De 

verhuur kan via het zeer fl exibele poule systeem. 

Maar u kunt u er ook kiezen alles aan TOP over te laten en hiervoor een gegarandeerd 

rendement te ontvangen. Dit rendement bedraagt maar liefst 6% netto per jaar! I.p.v. de 

jaarlijkse uitkering kunt u zelfs voor een eenmalige rendementsuitkering van 25% vooraf 

kiezen!

Door dit unieke aanbod en de mogelijkheid de BTW op de investering terug te ontvangen, kunt u 

een chalet aankopen tegen ca. 55% van de normale prijs.

Graag leggen wij u uit wat de mogelijkheden zijn. Wij houden hiervoor op zaterdag 9 april a.s. 

een Open Dag in Vorden. U bent van harte welkom vanaf 13:00 tot 16:00 uur. Wilt u meer weten, 

maar kunt u niet op de Open Dag aanwezig zijn, bel dan met onze verkoopadviseur op 06 - 523 

05 714 (dhr. H. van Bentem).

6% rendement per jaar

of 25% vooraf bij aankoop 

z

9 april 13-16 uur

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

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

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

Super de Boer Hollak
Bergstraat 1 - Zelhem - Telefoon 0314-369160

 www.superdeboer.nl

ZONDAG 10 APRIL A.S. IS ONZE
SUPERMARKT & SLIJTERIJ GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
 
Alleen deze zondag

GRATIS 
APPELTAARTJE
bij besteding vanaf 25,=
exclusief statiegeld, rookwaren, 
geneesmiddelen, waardebonnen, zegels.

Vele proeverijen van nieuwe en 
bestaande produkten voor de pasen. 
Tevens is er een gezellig terras voor 
de supermarkt met het optreden van 
het Ieselkapel onder het genot van een 
hapje en drankje.
 
Voor de kleintjes 
GRATIS springkussen

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

*Voor uitgebreide actievoorwaarden: www.oldenhave.nl

     
  Plus 125,- 
gratis kluswerk       
     van een 
    Oldenhave 
      vakman.

    Met een  

     Bosch 
   HR-ketel 

  Prijs vanaf

1.600,-  

U kunt al een ketel huren 

vanaf € 25.-/ maand

Borculo
Zutphen
Ulft

Met Oldenhave lekker 
warm én voordelig 

het jaar door

Dakgoot
 repareren

t.w.v. 75,-

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

      
 Lekkende   
   kraan?

t.w.v. 25,-

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

 douchekop
   t.w.v. 75,-

  Vervanging
 radiatorknop

t.w.v. 25,-

En zoek voor €125,- gratis klussen uit*



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

 

HENGELO (GLD.)             vr.pr.  519.000,-- k.k.
Steenderenseweg 14 - Op een mooie locatie in het achterhoekse 
landschap gelegen karakteristieke WOONBOERDERIJ met bijgebouwen
en ruim perceel weiland. Het geheel wordt omgeven door een zeer 
verzorgde tuin met authentieke waterpomp en een ruim overdekt terras. 
De woning, gebouwd omstreeks 1920, is in de jaren ’80 behoorlijk uitge-
bouwd. Het object heeft reeds een woonbestemming. Inhoud ± 650 m3.
Perceelsopp. 1 hectare 53 are 15 centiare. Bijzonder fraai geheel.

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

Nieu
w

in ve
rko

op

Zaterdag 9 april

in het café

DJ
Martijn

AUTO REW AUTO VENDERBOSCH BV

WWW.VENDERBOSCH.NL

Dorpsstraat 2-4 Halle
Tel. 0314 - 631513

REPARATIE EN ONDERHOUD 
ALLE MERKEN NIEUW EN GEBRUIKT
Ook uw lease onderhoudspartner voor alle merken

 

ZELHEM Gildenweg 1 Telefoon (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

ONZE OPENINGSTIJDEN:  
ZONDAG 10-4  11.00 - 17.00 UUR
MAANDAG  10.00 - 18.00 UUR

DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR

VRIJDAG  09.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG  08.30 - 16.00 UUR

Ik hou van lekker, en van Scheffer.

ZONDAG
10 APRIL
OPEN

VAN 11 - 17 UUR

Zondag 10 april a.s. Lucky Deals bij 

Scheffer Keukens. Dan gaan dertien 

schitterende showroomkeukens er uit 

voor bodemprijzen. Met kortingen 
tot wel 80%! En daar zitten ook een 

aantal SieMatic Keukens bij. De prijzen 

beginnen al bij 1500,- euro. Deze kans 

mag u niet laten liggen. Kijk voor meer 

info op www.schefferkeukens.nl 

13 SHOWROOMKEUKENS  VAN DIVERSE  TOPMERKEN  
WAARONDER                  VOOR BODEMPRIJZEN VANAF  1500.-

OF KOM INSPIRATIE OPDOEN MET ONZE NIEUWSTE 
SHOWROOMKEUKENS EN BOUWKUNDIGE AANKLEDING. 

Zondag 10 april a.s. 
showroomkeukens voor 
bodemprijzen!
ENORME KORTINGEN TOT WEL 80%!

BIJ SCHEFFER KEUKENS

Vraag naar het SieMatic keukenideeënboek.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Zondag 10 april zijn wij geopend!

Stationsstraat 7 •  Zelhem
Tel. 0314 626 171 • zelhem@vx.nl



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wij zijn een bedrijf dat is gespecialiseerd in het aanleggen van tuinberegening en 
grondboringen t.b.v. aardwarmte.

Ter ondersteuning van ons bedrijf zoeken wij een

Collega (full time)

Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar bovenstaand adres of mail of bel:
06-13006689 (Hans)
06-13006690 (Willem) (spreek eventueel de voicemail in, wij bellen dan terug)

grondboortechniek
Gildenweg 4

Tegelzetter 

Wij zijn een klein bouw- en tegelzetbedrijf waar u terecht kunt voor alle voorkomende tegelwerkzaamheden.
Wij zijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste:

Functie eisen:
Gemotiveerde tegelzetter.

elfstandigheid.

rvaring met klantenwerk.

oede commutatieve en sociale 
vaardigheden.

ijbewijs B.

Wij bieden:
en goed salaris.

oede arbeidsvoorwaarde.

en prettige werksfeer.

kheid tot vast dienstverband.

Stuur of mail je sollicitatiebrief met CV 
naar: Bouw- en tegelwerken 
Bouwmeister, t.a.v. Bennie Bouwmeister 
Vordenseweg 23 
7255 BV Hengelo (Gld.) 

info@bouwmeistertegelzetbedrijf.nl Voor meer informatie, tel nr. 0622731080.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een bedrijf in de omgeving van Vorden zijn we op zoek 
naar een:

JUNIOR ACCOUNT ENGINEER M/V
VIO816999 - Fulltime

Een account-engineer adviseert en ondersteunt de klanten in 
het offertetraject over de technische aspecten van producten en 
is belast met het ontwerpen, voorbereiden, invoeren en begelei-
den van producten en/of projecten. Je bent dus betrokken van 
offerte tot eindproduct. In het junior stadium zul je voornamelijk 
bezig zijn met het ontwerpen van producten en het uitwerken 
van de klantspecificaties naar een productiepakket en het in 
teamverband werken aan projecten. Bij geschiktheid kun je 
doorgroeien naar account-engineer. 
Je beschikt over een HBO-opleiding werktuigbouw of een ver-
gelijkbare opleiding en hebt enige ervaring met CAD-tekenen. 
Je bent een efficiënte, leergierige doener met een praktische 
geest en een vaste wil, analytisch sterk en kritisch. Kennis van 
de Duitse en Engelse taal is een pré. 
Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit te 
reageren. 
Aanmelding of eventuele vragen kun je richten aan Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer 0575 - 555518 of via E-mail: werk@eppd.nl
Op internet is Euro Planit te vinden via www.europlanit.nl

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEEWERKEND VOORMAN M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VTD820589

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Aalten zijn wij op zoek naar 
een meewerkend voorman. Als meewerkend voorman heb je de 
leiding op de werkvloer. Door jou voorbereidende en organise-
rende werkzaamheden zorg je ervoor dat medewerkers continu 
door kunnen werken.  Je bent de spil tussen de werkvoorbereiding 
en de productie. Naast deze werkzaamheden werk je zelf actief 
als constructiebankwerker mee.

Functie eisen;
- MBO+ werk en denkniveau (technische opleiding);
- ruime ervaring als constructiebankwerker;
- leidinggevende ervaring in soortgelijke functie.

EPLAN TEKENAAR M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VMK820645

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Aalten zoeken wij per direct 
een Eplan tekenaar. Je bent verantwoordelijk voor het tekenen  
(en op onderdelen niveau ontwerpen) van elektronische ma-
chinebesturingen. Heb je ervaring met versie P.8 dan ben jij de 
juiste kandidaat voor deze uitdagende functie!

Functie eisen:
- MBO-opleiding, richting elektro;
- ervaring met EPlan (bijvoorkeur versie P8);
- beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR 
PLAATWERK M/V
Omgeving Dieren - Fulltime - vacaturenr.; VMK820605
 
Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Dieren zoeken wij per  direct 
een werkvoorbereider/calculator. Wij zoeken een starter met 
bijvoorkeur praktijkervaring in plaatwerk, die het vak van werk-
voorbereider/calculator verder wil leren. Ben jij een enthousiast 
en leergierig persoon die zich graag verder ontwikkelt, reageer 
dan snel!

Functie eisen;
- Technische kennis;
- ervaring met plaatwerk;
- kennis van Solid Works.

LOGISTIEK/ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr.; VIO820564
 
Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Lichtenvoorde zoeken wij 
per direct een logistiek/administratief medewerker. In de och-
tenden ga je orders verzamelen in het magazijn je verwerkt deze 
in een ERP- systeem. ‘s Middags verricht je administratieve 
werkzaamheden op kantoor en heb je contact met de afdeling 
inkoop en leveranciers over de voortgang.

Functie eisen;
- Affiniteit met logistiek;
- goede communicatieve vaardigheden;
- sterke persoonlijkheid.

SERVICEMONTEUR AGRARISCHE 
SECTOR M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr.; VIO820707
 
Werkzaamheden;
In deze leuke afwisselende functie ben je werkzaam vanuit huis 
en verantwoordelijk voor de service en onderhoud van hightech 
producten. Je bent verantwoordelijk voor het opstarten van 
robotsystemen en geeft bedieningsinstructies aan de klant.

Functie eisen;
- Afgeronde technische opleiding;
- service- en klantgerichte instelling;
- kennis en affiniteit met de melkveehouderij;
- in bezit van rijbewijs B.



grotenhuys
DORPSSTRAAT 18   7251 BB VORDEN


