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De eerste taak van de kersverse voor-
zitter was om Henk Weenk te bedan-
ken voor diens grote inzet voor de
marktvereniging. Jan Lindenschot ver-
telde en passant dat een bestuursfunc-
tie binnen de marktvereniging veelal
van ‘vader op zoon’ overgaat. In het ge-
val ‘Lindenschot’ zelfs helemaal een
unieke situatie. 

Deze familie is al zo’n beetje vanaf de
oprichting (ruim 100 jaar geleden) bij
de marktvereniging betrokken. In eer-
ste instantie Hermanus Lindenschot,
de opa van Jan , die in 1934 overleed.
Daarna kwam diens zoon Derk in het
bestuur, waarna jaren later Jan Lin-

denschot zijn vader weer opvolgde. Zo
zijn ook de familienamen van de ‘Zwe-
verink s en de Weenk’s veelvuldig in
de notulenboeken van de vereniging
terug te vinden.

En hoe ging dat vroeger? Jan Linden-
schot: ‘Als je bestuurslid wilde worden
moest je eerst door de ‘ballotagecom-
missie’. Als je betrouwbaar werd be-
vonden dan werd je toegelaten’, zo zei
hij. Vervolgens bedankte ook secreta-
ris Jans Jimmink de scheidende voor-
zitter voor de prettige samenwerking
en gaf zij hem een bloemetje voor
thuis mee. Met de woorden van Henk
Weenk ‘Ik zal de marktvereniging blij-

ven volgen’, werd de vergadering afge-
sloten. Nog even een ‘naborrel’ en dan
huiswaarts. Jans Jimmink zou de ober
roepen, maar kwam even later weer
terug met aan de arm Jo Weenk, de
echtgenote van Henk. Vervolgens stap-
te ook burgemeester Henk Aalderink
de zaal binnen met in zijn kielzog de
gehele familie Weenk. Henk stond per-
plex, keek zich de ogen uit en riep ver-
bouwereerd ‘Wat is er toch noe an de
hand’?

De verbazing ging over in hevige ont-
roering toen Burgemeester Henk Aal-
derink hem de versierselen opspeldde
behorend bij ‘Lid in de Orde van Oran-
je Nassau’. De burgervader ging uitge-
breid in op de vele verdiensten van
Henk Weenk voor de samenleving in
Vorden. ‘Henk of moet ik zeggen Hen-
drik, is meer dan vijftig jaar nauw be-
trokken geweest bij de Vereniging tot
Bevordering van het Marktwezen in
Vorden, waarvan vele jaren als be-
stuurslid en voorzitter. Ook was hij
van 1957 tot 2003 betrokken bij het
Lindens feest. 

Een van de grootste evenementen in
Bronckhorst, met soms wel 2000 be-
zoekers. Daar is in de loop der jaren
menig verkering ontstaan’, zo grapte
Henk Aalderink.

Verder was Henk Weenk jarenlang be-
trokken bij de open kerk in Vorden,
diaken in de Hervormde kerk, be-
stuurslid Welzijn Ouderen, vervoer
dagopvang, bestuurslid protestants
christelijk onderwijs (school Hoge).
Henk Weenk heeft op het gebied van
cultuur, ouderen, onderwijs, kerkelijk
leven, de economie heel veel voor Vor-
den betekent en heeft hij ook velen ge-
stimuleerd’, aldus Burgemeester Aal-
derink, die vervolgens mevrouw
Weenk een bloemetje aanbood. 

In zijn dankwoord viel een zeer emoti-
onele Henk Weenk zijn vrouw Jo in de
armen. ‘Zonder jou had ik dit werk
nooit allemaal kunnen doen’, zo sprak
hij.

Burgemeester Henk Aalderink zei in
zijn toespraak onder meer, zeer trots
te zijn op de vele vrijwilligers die
Bronckhorst rijk is. ‘We hebben in on-
ze gemeente 1200 evenementen per
jaar. Dat wil zeggen vier per dag. Tel je
ouderen en kinderen niet mee, dan
zijn er jaarlijks 30.000 vrijwilligers in
touw om alles in goede banen te lei-
den. 

Het belang van vrijwilligers is zeer
groot, het is de sociale cohesie in onze
samenleving’, aldus Henk Aalderink.

Henk Weenk Koninklijk onderscheiden

84-jarige Vordenaar zal maandag 
7 april niet snel vergeten!

De kalender geeft aan: het is maandag 7 april. In hotel Bakker werd
s’avonds de jaarvergadering van de ‘Vereniging tot bevordering van het
marktwezen in Vorden’ gehouden, kortweg de ‘Vordense Marktvereni-
ging’ genoemd. Op zich niets bijzonders, althans zo gaat het tegenwoor-
dig vaak tijdens jaarvergaderingen, een bestuur en een handjevol belang-
stellenden. Zo ook bij de marktvereniging. Voor de 84 jarige Henk Weenk
wel een speciale vergadering. Sinds 1974 bestuurslid en vanaf 1991 voorzit-
ter. ‘Mijn geluidsontvangst wordt minder, dus tijd om te stoppen. Ik hoop
dat ik het de afgelopen jaren goed heb gedaan, blij dat het bestuur altijd
achter de voorzitter stond’, zo sprak Henk Weenk, die vervolgens de voor-
zittershamer aan Jan Lindenschot overdroeg.

Burgemeester Aalderink spelt versierselen op.

Dinsdag 22 april gaat de agrarische
commissie een bezoek brengen aan de
oesterzwammenkwekerij Tukker in
Laren. Dit is een middagexcursie. 

Het vertrek is om 13.30 uur vanaf het
kerkplein. Op 23 mei a.s. is de maan-
delijkse bijeenkomst om 19.45 uur in

de herberg. Deze avond wordt georga-
niseerd door het eendagsbestuur. Het
is dus een verrassing wat  er deze
avond komt, maar het belooft vast
weer een mooie avond te worden. 

Op 8 mei a.s. gaan we fietsen naar
Doesburg. U kunt zich hiervoor nog
opgeven  voor 25 april.

Wij hopen veel leden op één van deze
data te zien.

Nederlandse Bond van Planttelandsvrouwen
Onderstaande activiteiten staan
voor deze maand  op het program-
ma.

Er hangt een ruime keuze aan
mooie,hippe voorjaars- en zomerkle-
ding vanaf maat 92 tot maat 176. 

Lekker snuffelen tussen de rekken
waar u veel bekende merken zult
aantreffen zoals: VINGINO, RAGAZZI,

BLUE PEPPER, LOFFF, RAGGS en ANO-
THER WORLD. 
Doordat het kleding betreft van een
seizoen terug wordt het u aangeboden
voor de helft van de winkelwaarde of
zelfs voor nog minder. 

Men is van harte welkom op vrijdag 18
april bij het Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6 in Vorden.Tussen 14.30 en
17.30 is de zaal open.

Voor verdere info kunt u kijken op:
www.tinkerbeloutlet.nl

Tinkerbel kindermerkkleding
Het  bedrijfje TINKERBEL is vanaf 1
november overgenomen door Ma-
nuela Duistermaat. Net als voor-
heen zal ook zij weer een verkoop
van outlet kindermerkkleding
houden.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
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Hengels Dweilfestival

Het eerste Hengels Dweilfestival20 april20 april

1
www.overderooie.com

3
www.altiedgezellig.nl

5
www.kapelloos.nl

7
www.batsmardeur.nl

9
www.fshk.nl

11
www.tisnikswutniks.nl

13
www.vrijetijdrekkers.nl

2
www.gefhard.com

4 www.concordia-hengelo.n3t.nl

6

8
www.herriemenie.nl

10
www.bellebloazers.nl

12
www.veurgekenonwies.nl

14
www.beentelskabaal.nl

“Er zit muziek in Hengel”

Op zondag 20 april van 13.00 tot ± 17.00 uur

zullen op drie podia 14 dweilorkesten optreden.

In de Spalstraat bij Leemreis en bij Hoofd-

sponsor “Partycentrum Langeler” zijn een

podia aanwezig. Het hoofdpodium staat op de

parkeerplaats bij het gemeentehuis aan de

Raadhuisstraat. 

De veertien dweilorkesten zijn verdeeld in

twee categorieën, te weten een wedstrijd-

klasse met tien orkesten en een leutklasse

met 4 orkesten.

De wedstrijdklasse zal gaan strijden om drie

geldprijzen en voor de leutklasse is één prijs

weggelegd.

IN DE WEDSTRIJDKLASSE DOEN DE VOLGENDE ORKESTEN MEE

• Dweilorkest
Altied gezellig

Doesburg

• Dweilorkest
De Bellebloazers

Eibergen

• Dweilorkest
De Vrije Tijdrekkers

Dongen

• Dweilorkest
Free Style Herriekapel

Druten

• Dweilorkest
Gèf Hard

Breda

• Streetband

Herriemenie

Naaldwijk

• Bral-, Lal- en Blaaskapel
Kapelloos

Amersfoort

• Dweilorkest
Over de Rooie

Ulft

• Dweilorkest
Tis niks wut niks

Dieren

• Blaaskapel
Veur Gek & Onwies

Losser

IN DE LEUTKLASSE MAKEN DE VOLGENDE ORKESTEN HUN OPWACHTING

• Dweilorkest
Bargh's Plat

’s Heerenberg

• Dweilorkest
Bats Mar Deur

Elst

• Dweilorkest
Bêentels Kabaal

Bentelo

• Dweilorkest
De Royal Wind Band Part II

Hengelo (Gld)

De wedstrijdklasse zal gejureerd worden

door 3 juryleden:

• Jules Hendriks uit Rees,

• Emile Laarveld uit Groenlo,

• Edwin de Kinkelaar uit Loil.

Bij de beoordeling van de wedstrijdklasse 

zal gelet gaan worden op:

Muzikaliteit: - Zuiverheid

- Techniek

- Dynamiek

- Ritmiek

Repertoirekeuze: - Originaliteit

- Kwaliteit van uitvoering

- Uitvoering van repertoire

Samenspel/uitvoering: - Harmonie en 

klankkleur

- Bandsamenstelling 

en uitvoering

- Publieksuitvoering

Voor de Leutklasse 

zal gelet worden op:
- Amusementswaarde 

- Presentatie 

- Enthousiasme 

Voor de leutklasse zal er iemand komen 

die de vier orkesten gaat 

beoordelen op deze drie punten. 

Wie dat is weten we nog niet.

We zullen een klein beetje aangeven wat de dag-

indeling zal gaan worden. De orkesten zullen tussen

11.15 en 11.45 uur aankomen bij De Hietmaat aan

de Zelhemseweg. Vandaar zullen om 12.00 uur

de orkesten een voor een vertrekken met muziek

door het dorp volgens verschillende routes. 

Om 12.45 uur zal de opening zijn bij het hoofd-

podium en dan zal om 13.00 uur op elk podium

een orkest beginnen met een optreden. Elk orkest

heeft deze middag dan ook drie optredens, dat wil

zeggen op elk podium één maal. Dus U hoeft bij

één podium helemaal niets te missen. 

De Finale en prijsuitreiking zal zijn om ongeveer

17.00 uur op het Hoofdpodium. Na de prijsuitrei-

king zal eerst de winnaar uit de Leutklasse nog

een paar nummers spelen. Daarna is de beurt aan

de winnaar van de wedstrijdklasse om nog eens te

laten horen waarom zij gewonnen hebben. Helaas

na dit optreden is het Hengels Dweilfestival 2008

dan ook afgelopen. Op onze site staat ook nog het

een en ander, waaronder het dweilschema. Dit

dweilschema geeft aan welk orkest waar op welk

podium moet spelen, zodat U uw gewenste orkest

kan blijven volgen.

www.hengelsdweilfestival.nl

Wij hopen dat de weergoden goed met ons allen

gezind zijn, zodat het een spetterende en zeer

geslaagde dag mag gaan worden. En dat iedereen

het voor herhaling vatbaar vind, zodat we daar-

door volgend jaar weer kunnen zeggen dat er

weer een Hengels Dweilfestival zal gehouden wor-

den. Komt allen op zondag 20 april naar Hengelo

(Gld) om niets te missen van dit muziekspektakel.

HIERONDER VOLGT NOG HET DWEILSCHEMA EN WELK ORKEST WELK NUMMER HEEFT

Nr. Klasse
Naam

Tijden en podium

1 Wedstrijdklasse Over de Rooie
13.00/H 14.25/2 15.50/1

2 Wedstrijdklasse Gèf Hard
13.17/H 14.25/1 15.50/2

3 Wedstrijdklasse Altied gezellig
13.00/1 14.08/2 15.33/H

4 Leutklasse
De Royal Wind Band Part II 13.17/1 14.42/H 16.07/2

5 Wedstrijdklasse Kapelloos
13.00/2 14.25/H 15.33/1

6 Leutklasse
Bargh's Plat

13.17/2 14.42/1 15.50/H

7 Leutklasse
Bats Mar Deur

13.34/H 14.59/1 16.24/2

8 Wedstrijdklasse Herriemenie
13.51/H 14.59/2 16.07/1

9 Wedstrijdklasse Free Style Herriekapel
13.34/1 14.42/2 16.07/H

10 Wedstrijdklasse De Bellebloazers
13.51/1 15.16/H 16.41/2

11 Wedstrijdklasse Tis Niks Wut Niks
13.34/2 14.59/H 16.24/1

12 Wedstrijdklasse Veur Gek & Onwies
13.51/2 15.16/1 16.24/H

13 Wedstrijdklasse De Vrije Tijdrekkers
14.08/H 15.33/2 16.41/1

14 Leutklasse
Bêentels Kabaal

14.08/1 15.16/2 16.41/H

Dweilschema:

Tijd Hoofd- Podium 1 Podium 2

Podium Langeler Leemreis

13.00 1
3

5

13.17 2
4

6

13.34 7
9

11

13.51 8
10

12

14.08 13
14

3

14.25 5
2

1

14.42 4
6

9

14.59 11
7

8

Tijd Hoofd- Podium 1 Podium 2

Podium Langeler Leemreis

15.16 10
12

14

15.33 3
5

13

15.50 6
1

2

16.07 9
8

4

16.24 12
11

7

16.41 14
13

10

17.00 Finale/prijsuitreiking

Deze week 
in weekblad

Contact
CIRCUS RENZ BIJ 

PLUS HANS ELAND!
Extra Circus zegel bij

Slavinken 8 st. 

€ 4.98
HalfomHalf Gehakt 500 gram

€ 2.00
Witlof 500 gram

€ 0.49
Deze week speciaal voor u!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

�Altijd een vrijblijvend ad-
vies. Herbalife Nieske Pohl-
mann, 06-54326669

Dagmenu’s
16 t/m 22 april 2008 

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

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

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

Woensdag 16 april  
Champignonsoep / Wiener Zwiebelrostbraten met
gefrituurde uien, aardappelen en groente.

Donderdag 17 april 
1/2 Haantje met frieten, appelmoes, rauwkostsalade /
Apfelstrudel met slagroom en vanillesaus.

Vrijdag 18 april
Uiensoep met kaascroutons / Tilapiafilet met een
sinaasappel-wodkasaus, rijst en groente.

Zaterdag 19 april
Italiaanse cordon bleu, aardappelen, rauwkost-
salade / IJs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 21 april Gesloten.

Dinsdag 22 april 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 april 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 april 10.00 uur ds.A.P. de Graaf, Beekbergen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 april 10.00 uur Hr. R. Baauw, Wichmond.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 20 april 10.00 uur Eucharistieviering, presentatie
1ste Communicantjes mmv Strong.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 19 april 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag20 april 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
19/20 april P. Scheepmaker, Ruurlo tel 0573 – 45 25 13.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen.

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewa-
king (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en
19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig
zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27
49 of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzor-
ging. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion
Polman Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. Tel.
06-55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl. Dag- en
nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

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

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

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

Alleen op afspraak.

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

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

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

�Te Koop: Puppies. Vader:
Duitse Herder, Moeder: com-
bi van Labrador, Rottweiler
en Bouvier. Ouders aanwe-
zig. Groeien binnenshuis op.
Gewend aan kinderen. Tel.:
0314 631990.

�Geen tijd of zin om de was
te strijken, dan help ik u om
de was te strijken. Bel me
voor meer informatie. 06-
30176342.

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

Lente in je bol

Vlaai v/d week

Vers fruitvlaai 
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,65

Weekendaanbiedingen

Luikse boterwafels
2 stuks € 1,50

Tompoucen
div. smaken p/st € 1,25

�Gezocht: Een verzorg-
paard, rond de 1.60 in de om-
geving van Vorden. Waar ik
op kan rijden mee naar de rij-
vereniging + wedstrijden mee
kan doen. Ik ben 20 jaar, rij
bijna 11 jaar paard. Bel mij op
0620256206.

�Te koop: 3-deurs Linnen-
kast + spiegel; Stapelbed,
nieuw + matrassen; 1 Poker-
tafel, betonijzer 6 x 1 m; Ei-
ken Salontafel + laden; Mag-
netron; 2-deurs Archiefkast;
Bureautafel, 1.60x0.80; Gok-
kast, Draagbare black-jackta-
fel met fiches. Tel.
0573453760.

�Zaterdag 19 april Boedel-
verkoop, div.restpartijen &
kantoorstoelen! 10.00-16.00
uur, Nijverheidsstraat 3,
Ruurlo. 06-53154507.

�Puppycursus voor pups va.
8 wkn. in kleine groepjes Ver-
volgcursus, Behendigheids-
baan, hulp bij probleemge-
drag Ruurloseweg 40 in Zel-
hem Wolfersveen www.karin-
wentink.nl 0314 625183 /
0625103312

�Een weekje naar de kust in
het voorseizoen? 2-pers. Va-
kantiebungalow in Bergen
NH. www.vakantiebergen.nl
of bel 072-5818383.

�Bazaar op zondag 27 april
van 11 tot 16 uur, Withmundi
achter Ned. Herv. Kerk,
Dorpsstraat 16 te Wichmond.
Met expositie van 4 Wich-
mondse schilders.

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

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

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

�Wereldwinkel Vorden Ge-
lukspoppetjes, -bruidspaar-
tjes, -mannetjes, -vrouwtjes.
Handgemaakt in Peru. Heel
speciaal. Vanaf € 1,55.
www.wereldwinkelvorden.nl

�Wij zoeken een hulp in de
huishouding voor drie uur in
de week in het centrum van
Vorden. Brieven onder nr. 31
aan Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA Vorden.

�Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor 1 ochtend per
week in Vorden. Tel. 0575-
552100.

Volleybalvereniging
Dash te Vorden.

Wij zoeken nog enkele
enthousiaste heren

voor het
competitie-volleybal.

Voor inlichtingen:
bel 0575-552635
Henk Groenendaal



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

Autorijschool

Hazewinkel

Taxichauffeurspas?
En natuurlijk ook voor

autorijlessen.

Gerrit Hazewinkel
Lochem tel. 0573-25 36 59

taxichauffeurspas.nl
autorijschoolhazewinkel.nl

Marion PolmanMarion Polman
uitvaart begeleiding

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.

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

“Een gewone vrouw, een bijzondere vrouw,
gewoon een bijzondere vrouw”.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid en liefde is van ons heen-
gegaan onze lieve en zorgzame moeder en oma

Maria Johanna 
Ruiterkamp-Korenblik

weduwe van Toon Ruiterkamp

in de gezegende leeftijd van 86 jaar.

Warnsveld: Gerrit en Thea 
Ruiterkamp-IJsseldijk

Arjan
Cindy

Astrid

Vorden: Henk Ruiterkamp

Vorden: Gerrie en Jan 
Teunissen-Ruiterkamp

Mariska
Dinant

7 april 2008 

Vorden, Zorgcentrum ,,De Wehme”.

Correspondentieadres: Ruurloseweg 69
7251 LB Vorden

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van ,,De Wehme”, voor de liefdevolle verzorging.

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben op
zaterdag 12 april te Vorden plaatsgevonden.

Bedroefd zijn wij bij het overlijden van Tante Marie.

Maria Johanna 
Ruiterkamp-Korenblik

Ze was de laatste van haar generatie.

Neven en nichten Ruiterkamp

Vorden, 7 april 2008

Vleeswarenkoopje

Gebraden kalfsrollade
bij 150 g GRATIS 100 g gebraden gehakt

Special

Kalfsconfetti 100 gram € 1.50

Maaltijdidee

Gebraden
Spare Ribs 500 gram € 3.98

Keurslagerkoopje

Rundergehakt 2 x 500 gram € 5.50

Tip van uw keurslager

Duitse Biefstuk 4 stuks € 5.50

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Een waar feest op tafel”

Kalfsconfetti is onze Special van de week. Gekruid kalfsgehakt, rode en
groene paprika, peperkorrels en een gefruite ui zorgen voor een

smakelijke verrassing. Even in de braadpan of in de oven en het feest kan
beginnen. Haal de kalfsconfetti nu en zorg dat u uitgenodigd bent!

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

In dankbare herinnering aan haar leven geven wij u
kennis dat na voorzien te zijn van de H. Zieken-
zalving is overleden onze lieve zus, schoonzus en
tante

Johanna Everdina Gerarda Waenink
Joanne

* 22-12-1941 † 7-04-2008

Hollywood, Florida, USA: Rikie - Louis
Hengelo Gld.: Gerard - Ria

Warnsveld: Trees - Bertus
Halle: Maria - Gert

Hengelo Gld.: José
Hengelo Gld.: Harrie

Gaanderen: Ans - Wilfried
Hengelo Gld.: René †
Hengelo Gld.: Liesbeth - Guido

Neven en nichten

Hengelo Gld., Steintjesweide 99

Correspondentieadres:
Th. te Loo-Waenink
De Nutteler 42, 7231 NR Warnsveld

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hierbij bedanken wij tevens personeel en vrijwilligers
van verzorgingscentrum De Bleyke voor hun goede
zorgen die ze daar gehad heeft.

Fam. Waenink, Hengelo Gld

Heel veel hartelijke reacties waren er in de vorm
van, uw aanwezigheid, brieven, kaarten en telefoon-
tjes met warme woorden na het overlijden van

Gerritdina Schuerink-Verstege

onze dank hiervoor.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hengelo (Gld), april 2008

“Wentel uw weg op den Here
en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.”
Psalm 37:5

Na een intensief en arbeidzaam leven is op 84-jari-
ge leeftijd rustig heengegaan onze lieve zorgzame
man, vader en opa

Albert Luichies

* 18 november 1923 † 12 april 2008

Jo Luichies-Tekelenburg
Ina en Erik

Bonnie, Merel en Pim
Ria en Jacqueline

Camille
Janette en Wiebe

Sieta

De Delle 111
7251 AJ Vorden

Vader is thuis opgebaard, liever geen bezoek aan
huis.

De dankdienst wordt gehouden op woensdag 16
april om 13.30 uur in de Dorpskerk te Vorden.
Voorafgaand is hier vanaf 13.00 uur gelegenheid tot
afscheid nemen.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Alge-
mene Begraafplaats aan de Kerkhofweg te Vorden.

Na afloop wordt u uitgenodigd in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden, waar gelegenheid is tot
condoleren.

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

MODE-KMODE-KOFFIETIJDOFFIETIJD
bij Teunissen Mode in Ruurlo

Modeshows onder het genot van een aangekleed
kopje koffie.

Als gasten zijn aanwezig Judith en Jolanda 
van de Ruurlose Bloem- en Stijlwinkel PANDORA

Mode-koffietijden:
Vrijdag 18 april 2008 om 10.00 uur en 14.00 uur

Zaterdag 19 april 2008 om 10.00 uur en 14.00 uur

U kunt het beste even reserveren: 0573-451438
Op zondag

Geboren,
onze buurman

hij is
1.73 cm groot

20 April wordt

Wij noemen 
hem Gerard

en
155 pond bloot

in de stationsbuurt

Mama is nog mama,
papa blijft gewoon papa.
Maar mij wacht een nieuwe klus,
want ik ben ineens "grote zus".

Roos

Anne
11-04-08

Zij weegt 3965 gram en is 51 cm lang.

Eric, Paulien en Roos Lammertink

Het Wiemelink 17, 7251 CW Vorden



Annegien Canoy, van Natuurmonu-
menten presenteerde het project. ‘
Doordat er na januari, toen de eerste
besprekingen plaats vonden, er door
de ondernemers hier al initiatieven
zijn ontwikkeld, ben ik nu al verliefd
op Vorden geworden’, zo sprak zij.
Joost Bakker, beheerder Natuurmonu-
menten, Annegien Canoy, projectlei-
der Natuurmonumenten, Marcel Lefe-
rink, voorzitter VOV en Carmen Ron-
deel, voorzitter Stichting Berend van
Hackfort, zijn de ‘ voortrekkers’ van
het project. Om middels het Berend-
pad een veilig ‘rondje dorp’ te lopen, is
geld nodig. 

De aanlegkosten bedragen 25.000 eu-
ro. Om dit geld bij elkaar te krijgen
wordt een sponsoractie opgezet. Deze
actie houdt in dat Natuurmonumen-
ten via de winkeliers aan de inwoners

‘meters’ gaat verkopen, zodat de win-
keliers richting de klanten en inwo-
ners van Vorden en omstreken als am-
bassadeurs van de actie gezien moe-
ten worden. De verkoop van meters (
de actie loopt van 18 mei tot 28 juni)
vindt plaats in de vorm van een an-
sichtkaart , tevens ‘eigendomsbewijs’
die 5 euro gaat kosten. Voor ieder sei-
zoen is er een andere ansichtkaart.
‘Het zou mooi zijn dat de mensen dan
voor elk seizoen een kaart kopen, dus
in totaal voor 20 euro’, zo gooide An-
negien Canoy een balletje op !

Van de winkeliers wordt verwacht dat
zij middels affiches, flyers, publiciteit,
displays e.d. het project zullen promo-
ten. (Trouwens ook andere onderne-
mers, (sport) verenigingen, scholen, de
VVV en de gemeente Bronckhorst wor-
den er bij betrokken).’Zie het ‘rondje

dorp’ als een verbinding tussen wo-
nen, werken, wandelen en winkelen.
Iedereen heeft baat bij een prettige
leefomgeving. Ook economisch gezien
een interessant project, dat als ‘toeris-
tisch goed’ neergezet kan worden’, al-
dus Annegien Canoy die er bij vertelde
dat zij tijdens besprekingen met de ge-
meente Bronckhorst louter positieve
reacties heeft ontvangen

Behalve met de VOV zal Natuurmonu-
menten ook nauw samenwerken met
de Stichting Berend van Hackfort. De
jaarlijkse Berenddag vindt plaats op
zondag 13 juli op het landgoed Hack-
fort. Een belevingsdag rond het thema
Middeleeuwen, gekoppeld aan Berend
van Hackfort, die hoogstwaarschijn-
lijk deze dag ook nog zijn opwachting
zal maken! Tevens zal dan de op-
brengst van de sponsoractie bekend
worden gemaakt. Op 28 juni organi-
seert de VOV, Natuurmonumenten en
de Stichting Berend van Hackfort een
zgn, ‘business- bedank avond, bestemd
voor de deelnemende lokale onderne-
mers, gemeente, lokale verenigingen
en stichtingen.

Het Berendpad zal op 14 september of-
ficieel worden geopend. Die dag vindt
tevens voor families en kinderen het
‘Hackfort Festival’ plaats. Annegien
Canoy die met name de hoofdsponsor
(Drukkerij Weevers) dank zegde,
bracht deze woensdagavond al direct
zelf de handen op elkaar toen bekend
werd gemaakt dat Hans Huinink al
‘tien meter’ had gekocht. 

Wim Polman, voorzitter Cultuurfonds
Vorden, deed nog meer duiten in het
zakje door te melden dat het Cultuur-
fonds 100 meter wil kopen. ‘ Ook de
plaatselijke banken laten zich niet on-
betuigd en hebben inmiddels al be-
paalde toezeggingen gedaan’, zo
meldde VOV voorzitter Marcel Lefe-
rink. Het ligt in de bedoeling om de sa-
menwerking tussen VOV, Natuurmo-
numenten en de Stichting Berend van
Hackfort in de toekomst voort te zet-
ten en de inwoners van Vorden de vol-
gende jaren zelf een project te laten
kiezen. Overigens snijdt het mes voor
Natuurmonumenten ook aan twee
kanten tegelijk: tijdens de actieperio-
de krijgt het de kans om op veel plaat-
sen in Vorden zichtbaar te worden. De
campagne zal ledenwervend zijn en is
de business- bedank avond voor de be-
heereenheid De Graafschap voor haar
zelf ook een mooie etalage!

'Vorden, Samen Sterker', samen investeren in onze leefomgeving

Met als inzet het realiseren van het
'Berendpad'

Woensdagavond was de Vordense Ondernemers Vereniging ( VOV ) in gro-
te getale in zaal De Herberg aanwezig om de presentatie mee te maken
van het project ‘Vorden, Samen Sterker’, een initiatief van Natuurmonu-
menten. Het doel om met lokale partners natuurdoelen te realiseren en
tevens om Natuurmonumenten beter op de kaart te zetten. Marcel Lefe-
rink, voorzitter van de VOV vertelde in zijn openingswoord dat de VOV
door Natuurmonumenten was benaderd om mee te doen aan het pilot-
project. ‘Om samen iets positiefs te berde te brengen’, aldus Leferink. De
insteek is om een natuurwandelpad aan te leggen vanaf de Hervormde
kerk tot aan kasteel Hackfort. Een pad met een lengte van 3,5 kilometer,
waarbij nog zal worden onderzocht om het pad met enkele kilometers uit
te breiden tot maximaal 8,5 kilometer met bijvoorbeeld als vertrekpunt
het NS station. Ook wordt nog onderzocht of er onderweg op verschillen-
de punten kan worden ‘ingestapt’.

Baaksebeek stroomt bij 'Wuusten- Enksvonder' straks dicht langs het Berenpad

Hier woonde ooit onze Berend van Hackfort !

Daarmee is een lang gekoesterde wens
van de Vordense fietsclub in vervul-
ling gegaan. De aanschaf van deze vier
tandems is mede mogelijk gemaakt
door een gift uit het coöperatiefonds
van de Rabobank en een gift van de
Linterhof uit Doetinchem. Ook ver-
leende Henk Beumer van de Raceshop

Goossens uit Borculo zijn medewer-
king. Op de foto overhandigt Henk Be-
umer de tandems aan Henk Ebbink,
voorzitter van VRTC De Achtkastelen-
rijders. De Vordense fietsclub heeft
een aantal leden bereid gevonden hun
medewerking aan dit sympathieke
idee te geven.

VRTC De Achtkastelenrijders
gaat fietsen met visueel
gehandicapte medemensen

De VRTC De Achtkastelenrijders heeft vier fietsen aangeschaft om deze te
kunnen gebruiken om met visueel gehandicapte medemensen te gaan
fietsen.

Zij zullen samen met leerkrachten en
leerlingen van vier andere buitenland-
se scholen uit Oslo, Rome, Steinheid (
Duitsland ) en Szeghalom ( Hongarije )
te gast zijn bij een basisschool in Eves-
ham. De zes scholen doen mee aan

een uitwisselingsproject, waarbij de
hoofdmoot is om te kijken hoe er op
de verschillende scholen les wordt ge-
geven. 

Het thema in dit lopende schooljaar
luidt: ‘Kunst in samenwerking met
muziek’. Zo zullen de leerkrachten
van de verschillende scholen straks in
Evesham, muziekles gaan geven.De
leerlingen van de buitenlandse scho-
len zullen ook een dag de lessen op de
school in Evesham gaan volgen. Daar-
naast staan er nog enkele ‘culturele’
rondleidingen op het programma.

Uitwisseling school Hoge 
in Engeland
De leerkrachten Henk Lieverdink,
Gerda Ilbrink, Stef Woestenenk en
directeur Harry Hendertink van
school Het Hoge vertrekken zater-
dag 19 april per vliegtuig, samen
met de leerlingen Marloes Olthaar
en Eva Klein Brinke voor een vijf-
daagse trip naar Engeland.

Uiteraard is Keurslager Vlogman zeer
tevreden met het behaalde totaal van
100 punten. Met het barbecueseizoen
in aantocht is het behalen van Goud-

keur voor dit product een prima start.
Ook is het een goede stiumlans om de
kwaliteit van de spareribs in het oog te
houden en te zien of het product ver-
beterd kan worden.

De vereniging van keurslagers heeft
565 leden, gevestigd door het hele
land. 
Elke Keurslager moet voldoen aan
strenge eisen op het gebied van kwali-
teit, versheid, presentatie, assorti-
ment, hygiene en service. Regelmatig
wordt ook een productkeuring georga-
niseerd.

Spareribs van de vakman...
u proeft het verschil
Tijdens de nationale spareribs keu-
ring georganiseerd door de Vereni-
ging van Keurslagers zijn de spare-
ribs van Keurslager Vlogman door
een onafhankelijke vakjury ge-
keurd. De jury stelde vast dat uiter-
lijk, smaak en bite van de spareribs
van prima kwaliteit zijn. Daarom
verdienen deze spareribs het predi-
kaat Goudkeur.
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Het publiek werd verwelkomd met
een tropische cocktail. De spetterende
modeshow werd geopend door dans-
school Vieberink die daarmee meteen
de sfeer neerzette. Halverwege de
show liet sportcentrum AeroFitt een
flitsende act zien met streetdance. 
Rondom de catwalk had het publiek
zich verzameld. Met prachtige lichtef-
fecten en ondersteund met bijpassen-
de muziek werd de kleding geshowd.
De trend deze zomer wordt vooral kle-

ding in frisse en vrolijke kleuren. Ook
op haargebied is kleur helemaal terug.
De twee kapsalons De Barbier en
Weustenenk lieten dat op hun eigen
manier zien. Het haar van de kidsmo-
dellen van Capuchon Jeugdmode
werd verzorgd door Martine Hair +
Beauty.
Een relatief kleine groep Hengelose
ondernemers zijn erin geslaagd om er
een perfecte modeshow van te maken. 
De deelnemende bedrijven waren: 

Capuchon Jeugdmode, Goossens Ato-
mica, Schröder Mode, Schoenmode
Hermans, Langeler Mode, Weuste-
nenk Kapsalon, De Barbier Kapsalon
en Martine Hair + Beautysalon. 

“Een geweldige show. Veel variatie en
op een leuke manier gepresenteerd. Er
is veel werk van gemaakt. Het was he-
lemaal geweldig”, waren in het alge-
meen de reacties van het tevreden pu-
bliek na afloop.

Veel belangstelling voor flitsende modeshow

De voorjaars- en zomershow in sporthal De Kamp was een groot succes.
Afgelopen zondag kreeg het publiek een flitsende modeshow te zien die
in het teken stond van Caralbische sferen. Twee shows werden er gegeven
in een sfeervolle sporthal die een complete metamorfose had gekregen.
Bijna zevenhonderd mensen genoten van het perfecte modespektakel.

De cursus is begin maart afgesloten
met een excursie naar het Dutch De-
sign Center en de Pastoefabriek in
Utrecht. In het komend najaar zal de-
ze cursus herhaald worden, maar bo-
vendien start Suter met een nieuwe
cursus "Beroemde meubelontwer-
pers". De cursus is bedoeld voor men-
sen, die altijd al meer hebben willen
weten van ontwerpers als Charles en
Ray Eames, Gispen en Aalto of van
stromingen zoals Bauhaus.

Staat het najaar in het teken van de
cursussen, in het voorjaar krijgt de
kunst weer alle aandacht. Suter is een

van de deelnemers aan de Bronckhor-
ster Kunsttiendaagse, die van vrijdag
25 aprl t/m zondag 4 mei zal plaatsvin-
den. Tijdens deze tiendaagse organi-
seert Suter op dinsdag 29 april van
10.00 - 15.00 u. bde workshop "Wonen
met Kunst". Door toevoeging van
kunst wordt je huis een plek om van te
houden. Volgens Suter speelt bij het
kiezen van kunst emotie een grote rol.
Juist door een emotionele keus wordt
je huis een thuis. Aan de hand van een
aantal inspirerende interieurs krijgt u
advies, hoe u uw interieur met kunst
een persoonlijke sfeer kunt geven. Bo-
vendien maken de cursisten tijdens de
workshop zelf kennis met abstract
schilderen.

Voor verdere informatie: www.ge-
woonkunst.nl Aanmelding kan via de
site of telefonisch t/m 27 april: 0575-
553223.

Wonen met kunst

In het najaar van 2007 startte Lenie
Suter van Atelier geWOONKUNST
in Vorden met de cursus "Hoe richt
ik mijn huis in ?" Veertien cursis-
ten hebben er met heel veel en-
thousiasme aan meegedaan. De World on Wheels competitie wordt

dit jaar overigens in een geheel nieuw
jasje gestoken. De Skatebond Neder-
land heeft voor de organisatie van de
wedstrijden een partner gevonden. Dit
betekent dat de competitieopzet dras-
tisch is veranderd. Zo zal de C- compe-
titie verdwijnen en gaat er gewerkt
worden met leiderstruien. Het prijzen-
geld zal fors stijgen en ook het nieuwe
ploegenklassement is lucratief. De
wedstrijden in de World on Wheels
competitie gaan wat de A- rijders be-
treft, voortaan over 40 kilometer. De
Beloftes rijden 30 kilometer en de ve-
teranen 20 kilometer. De dames rijden
25 kilometer.

World on Wheels competitie

Zaterdag 24 mei skeeler-
marathon in Vorden

Het skeelercomité Vorden is mo-
menteel druk bezig met de voorbe-
reiding van de skeelermarathon,
die op zaterdag 24 mei op het in-
dustrieterrein Werkveld zal wor-
den gehouden. Behalve de verschil-
lende wedstrijden voor de World
on Wheels competitie, heeft de or-
ganisatie ook tal van nevenactivi-
teiten ingebouwd. Zo is er die dag
een echte Kids on Wheels skeeler-
wedstrijd. Ook staat er een sprint-
wedstrijd op het programma waar-
aan de toppers uit de A- competitie
via een afvalsysteem de strijd met
elkaar zullen aanbinden. Verder
zijn er demonstraties op een skate-
baan.

U kunt dan uw mening geven over za-
ken, die de gemeente betreffen. Hier-
bij kan het gaan om onderwerpen die
al op de agenda voor de raadsvergade-
ring staan, maar u kunt ook nieuwe
onderwerpen aansnijden. 
Om te voorkomen dat u moet wachten
én om ervoor te zorgen dat de fractie-
leden met de juiste specialisme aan-
wezig zijn, wordt u vriendelijk ver-
zocht om u vooraf aan te melden bij
de fractiesecretaris, Jannie Rexwinkel.
Telefoon 0575-463476 of e-mail: j.rex-
winkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur
CDA
Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op 16
april a.s. van 19:00 tot 20:00 uur.



Ze heeft er vroeger nooit bij stil ge-
staan dat haar eigen leven een wen-
ding zou nemen richting het begelei-
den van mensen. Zegt ze: ‘ Ik ben gebo-
ren in Den Haag. Op mijn achttiende
ben ik naar Maastricht vertrokken om
aan de kunstacademie een opleiding
edelsmid te gaan volgen, die ik overi-
gens niet heb afgemaakt. Jaren later
heb ik aan de sociale academie gestu-
deerd en ben ik sociaal cultureel wer-
ker geworden. 

Vervolgens ook nog een management-
opleiding gedaan’, aldus Lucie Bartel
die onder meer ook vijf jaar directeur
is geweest van een stichting die zich
bezig houdt om jongeren, die om wel-
ke redenen dan ook een uitkering krij-
gen, in plaats van deze uitkering aan
het werk te zetten. ‘Deze jongens op
weg helpen een school te bezoeken of
ze op weg te helpen naar een betaalde
baan. Dankbaar werk’, zo zegt ze. In
de loop der jaren bekroop haar de
vraag: ‘ Hoe wil ik mijn werkende le-
ven inrichten’, met daarbij de achter-
liggende gedachte dat ze het coachen
van mensen altijd al heel erg leuk
heeft gevonden. Zo is zij tot het besluit
gekomen om ‘Zijns- georiënteerd’ be-
geleider te worden. Zonder daar al te
ingewikkeld over te doen, heeft de
Zijnsoriëntatie betrekking op het
Boeddhistische gedachtegoed. Wat be-
tekent dit allemaal in de praktijk en
wie en hoe worden mensen begeleid
en waarom is het nodig dat zij bege-
leid worden ? Lucie Bartel: ‘ Mensen
zitten soms in een te nauw ‘jasje’. Ze
zien geen uitweg meer, lachen en vro-
lijk zijn is er niet meer bij. De oorzaak

kan velerlei zijn, een relatie die stuk
loopt, problemen op je werk, met je
baas of collega. Het verliezen van een
dierbare, daardoor veel verdriet waar
je moeilijk overheen kunt komen. Dan
kunnen mensen hulp gebruiken, hulp
die ze trouwens wel zelf moeten zoe-
ken en willen’, zo zegt Lucie Bartel. Ze
gaat er vanuit dat mensen die haar
hulp inroepen ook daadwerkelijk door
haar begeleid willen worden. Lucie
Bartel: ‘ Er volgt dan wel eerst een ken-
nismakingsgesprek om te kijken of ik
met hem of haar kan werken. Ze moe-
ten wel vertrouwen in mij hebben, an-
ders heeft het natuurlijk geen zin.
Daarna volgen er om de week vijf ses-
sies van een uur. De mensen willen er-
gens van af, uiteindelijk gaat het erom
dat zij weer zelf op eigen benen gaan
staan. Meditatie speelt bij mijn bege-
leiding ook een grote rol. Mensen kun-
nen bijvoorbeeld met hun hoofd met
van alles bezig zijn, waardoor ze geen
rust meer krijgen. 

Dan kan mediteren een hele positieve
invloed hebben. De basis bij het medi-
teren is de ademhaling. Door medita-
tie leer je ook om naar jezelf te kijken’,
zo zegt Lucie Bartel, die naast haar ei-
gen praktijk ook bij projecten met
schoolgaande kinderen betrokken is.
Leerlingen en leerkrachten leren hoe
je met conflicten moet omgaan, waar-
bij richting kinderen vooral het geven
van verantwoordelijkheid een rol
speelt. Wil men weer weten over haar
praktijk zie www.lbartel.nl Belangstel-
lenden voor een gratis kennisma-
kingsgesprek zijn van harte welkom
(06- 53627192 ).

Lucie Bartel: 'Ik wil er graag aan bijdragen

dat mensen zich gelukkiger voelen'

Verscholen in het groen van het Grote veld heeft Lucie Bartel een eigen
praktijk ( coaching, training en meditatie ). Middels individuele gesprek-
ken en relatiegesprekken begeleid zij mensen. Ook begeleidt ze kleine
meditatiegroepen. Lucie Bartel woont samen met haar man ruim vier
jaar op de grens van Vorden en Lochem. De moeder van een tweeling (in-
middels 37 jaar) en oma van twee kleinzoons ( 5 en 2 ) vindt het nog lang
geen tijd om stilletjes achter de geraniums te gaan zitten. Verre van dat
zelfs. ‘Als ik er aan bij kan dragen dat andere mensen zich gelukkiger en
beter gaan voelen, ben ook ik een gelukkig mens. Dan denk ik bij mezelf
dit vak is het mooiste wat er bestaat, zo zegt Lucie Bartel.

Tot en met de 3e ronde stonden we bo-
venaan in ons eigen district, na de 4e
ronde stonden 2e in het district, maar
nog steeds 9e op de landelijke lijst.

Zaterdag is de 5e ronde gezwommen,
en er is goed gezwommen door de Ber-
kelduikers. Het is zelfs de beste wed-
strijd van de vijf geworden. Goede re-
den om met polonaise langs het Raal-
tense bad de competitie feestelijk af te
sluiten.

Zoals altijd zat de sfeer er vanaf het be-
gin helemaal in. Iedereen was super-
gemotiveerd om goed te zwemmen, er
werd opgepept en aangemoedigd wat
typerend is voor een wedstrijd die je
met de hele groep moet klaren. Aan

het grote aantal pr's en plaatsingen bij
de eerste 3 van deze wedstrijd kun je
al zien dat er weinig is blijven liggen.
Nu zit er niets anders meer op dan ge-
spannen afwachten of we goed genoeg
gezwommen hebben om ofwel weer
bovenaan in ons district te komen of
in elk geval bij de eerste 10 van de lan-
delijke ranglijst te blijven. 

PLAATSINGEN:
1e plaats: Marlieke Scholten 50 vlin-
der en 100 vrij, Luuk Nijland 50 vlin-
der, Carmen Seesing 100 wisselslag,
Anne Carlijn Bakker 100 rug, Niels
Tjoonk 100 vrij, Milou Tjoonk 50
schoolslag, Berjan Ebbekink 200 rug,
Sanne ten have 100 vrij, Taco Braak-
hekke 100 vrij.

2e plaats: Estafettes 4x 50 wissel, 4x 50
vrij meisjes, 4x 50 vrij jongens en 8x
50 vrij gemixt, Judith Wentink 50 vlin-
der, Harmen v Middelkoop 50 vlinder,
Lotte Eising 200 vrij, Berjan Ebbekink
100 wisselslag en 100 rug, Sanne ten
Have 200 wisselslag, Luuk Nijland 100
vrij, Daan Nijland 50 schoolslag, Fre-
deriek Groot Roessink 50 vrij.
3e plaats: Britt Markerink 50 vlinder,
Thomas Achtereekte 50 vlinder en 100
vrij, Merel Wilgenhof 200 vrij, Niels
Tjoonk 200 vrij, Richard Ebbers 100 ru,
Britt Markerink 100 vrij, Lotte Eising
50 schoolslag, Carmen Seesing 200
rug, Carmen Degenaars 100 vrij, Ri-
chard Ebbers 100 vrij, Merel Wilgen-
hof 50 vrij, Han Nijland 50 vrij.

Prima tijdsverbeteringen zijn er ook
nog gezwommen door Bram Siebers,
Bernice Jager, Lisette Kettelarij , Sjoerd
Teunissen, Rick Haijtink, Rik lok, Rick
Wassink, Hidde Ottens. Jeffrey Vullink
en Sander Wissink.

Landelijke zwemcompetitie super-
spannend voor de Berkelduikers

Wie het nieuws over de landelijke zwemcompetitie heeft gevolgd weet
intussen dat de kans voor de Berkelduikers om te promoveren van de
districtsklasse A1 naar de C klasse behoorlijk groot is. Van elk district
(dat zijn er 5) promoveert de bovenste, daarna promoveren ook nog de
5 tijdbesten op de landelijke lijst.

Na zijn valpartij in Portugal, waarbij
Erwin een bovenbeenblessure op-
liep, stond de week die daar op volg-
de in het teken van veel therapie en
massages. 

In het tweede deel van de week be-
gon het beter te gaan en Erwin reis-
de met een gerust gevoel af naar
Spanje om daar op zaterdag van
start te gaan bij de derde wedstrijd
om het Wereld Kampioenschap. 

Ondanks dat hij nog maar weinig
last had van zijn bovenbeen besloot
Erwin toch om voor de wedstrijd
twee pijnstillers te nemen. 

Het weer was lekker in Spanje en
hierdoor waren de proeven en de
route mooi droog. Ook waren de

tijdcontroles goed te halen qua tijd.
Tijdens de eerste dag ging het rijden
vanaf het begin af aan lekker met
Erwin. Op de proeven zette hij goe-
de tijden neer en tot aan de laatste
proef reed hij op een veertiende
plaats in de E3 klasse. Doordat hij in
de laatste extreme test iets te voor-
zichtig reed, verloor hij hier wat tijd
op de concurrentie. Hierdoor moest
hij nog net een plaats prijsgeven en
werd de eerste dag afgesloten op een
vijftiende plaats.

Vol goede moed ging Erwin op de
tweede dag van start. Ook ditmaal
had hij het juiste ritme snel te pak-
ken. 

Op de tweede dag zat Erwin er qua
tijden beter bij dan op de eerste dag
en zijn sterke rijden wist hij vast te
houden tot in de slotfase. Toen aan
het einde van de dag de tijden bij el-
kaar werden opgeteld, kwam de rij-
der uit Vorden op een twaalfde
plaats uit de bus. 

In de tussenstand om het Wereld
Kampioenschap staat Erwin na drie
wedstrijden op een zestiende plaats.
Het Wereld Kampioenschap gaat op
14 en 15 juni verder in het Poolse
Kwidzyn.

Sterk optreden van Erwin
Plekkenpol in WK Enduro
De HM Zanardo Booking.com-rij-
der Erwin Plekkenpol heeft vorig
weekend bij de derde wedstrijd
om het Wereld Kampioenschap
Enduro in het Spaanse Sitges vijf-
tien WK punten weten te scoren.
De rijder uit Vorden was net op
tijd hersteld van zijn bovenbeen-
blessure en reed zijn Honda op
zaterdag naar een vijftiende
plaats en eindigde op zondag op
een goede twaalfde plaats.

De rit die was uitgezet door Jan Luiten
had voor de A- rijders een lengte van
70 kilometer. De deelnemers in de
B- klasse reden 60 kilometer en de
C- klasse 50. De uitslagen waren als

volgt: A- klasse 1 A. de Boer, Assen 44
strafpunten; 2 G. van Asser, Zwolle 92,
3 H. Cortumme Toldijk 123.
Idem B- klasse: 1 W. Hartman Oldeber-
koop 309 strafpunten, 2 W. Schuiling
Norg 315, 3 G. Siemes Zutphen 334.
Idem C- klasse 1 R. Erhardt Hoogeveen
121 strafpunten, 2 H. Broersma Hoog-
ersmilde 185, 3 T. Tieman Zwolle 215.
Zondagmiddag 4 mei wordt de Acht-
kastelenrit georganiseerd.

Voorjaarsrit De Graafschaprijders
De Vordense auto en motorclub De
Graafschaprijders organiseerde
zondagmiddag een Voorjaarsrit
(oriëntatierit) met als start en fi-
nish het clubhuis aan de Eikenlaan.
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Verkoop en plaatsing van sierhekwerk en
industrieel hekwerk, doorsteek omheining,

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

Berendsen Drempt

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.profess ionele  voeding voor  d ieren

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

®

®

Goma B.V. is een onderneming van ca. 110 medewerkers, die zich beweegt op het gebied van de toelevering van
halffabrikaten en complete eindproducten. Deze producten worden in hoofdzaak vervaardigd uit dunne plaat- of
bandstaal. De fabricage vindt plaats op moderne grotendeels CNC-gestuurde machines (kleine tot middelgrote
series), waarbij in de ontwerpfase gebruik gemaakt wordt van CAD/CAM faciliteiten.Voor de grote series wordt
gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde en gefabriceerde stempels of speciaalmachines. Daarnaast heeft Goma
B.V. een moderne en milieuvriendelijke poedercoatafdeling.

Wij zoeken een 

INKOPER/WERKVOORBEREIDER

Functieomschrijving
Als inkoper ben je verantwoordelijk voor het tijdig en voor de juiste prijs en kwaliteitsverhouding voor-
zien in de materiaalbehoefte van het bedrijf. Je draagt er zorg voor dat voldaan wordt aan de gestelde
kwaliteitseisen. Ook het bewaken van de juiste uitvoering en het (administratief) afhandelen van inkoop-
orders behoort tot de werkzaamheden.Tevens vervang je jouw collega’s bij afwezigheid. Op termijn ben
je medeverantwoordelijk voor de werkvoorbereiding.Afhankelijk van jouw kwaliteiten en ambitie kun je
extra werkzaamheden of projecten uitvoeren. Er zijn dus volop mogelijkheden in de functie verder te
groeien. Kortom; een veelzijdige functie op een leuke en dynamische afdeling.

De functie-eisen zijn:
• een MBO+ werk- en denkniveau;
• bij voorkeur enige ervaring in een soortgelijke functie;
• een goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift;
• kennis van en vaardigheid met het omgaan met geautomatiseerde systemen (o.a. Microsoft office en

ERP systemen);
• Je bent pro actief, accuraat en communicatief vaardig.

Arbeidsvoorwaarden
Goma B.V. biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder goede opleiding- en
doorgroeimogelijkheden.

Heeft u vragen, bel dan met dhr. D. Kok.Wilt u voor deze functie in aanmerking komen, stuur dan uw
brief of e-mail, voorzien van c.v., aan de afdeling P&O, t.a.v. mw. L. Maliepaard.
GOMA B.V.
Postbus 8, 7255 ZG Hengelo Gld. Tel.: 0575-468211
E-mailadres: l.maliepaard@goma.nl Fax: 0575-468275

WISSELS GROEP

GRONDWERK - CONTAINERS
TRANSPORT - BESTRATINGEN

MILIEUTECHNIEK

ZUTPHEN - HOLLAND
TEL. 0575-526748

WEB: WWW.WISSELS.EU

Wissels Groep is een bedrijf dat zich in hoofdzaak bezighoud met trans-
port van losgestorte materialen en grondverzet, inzameling van afval en
vervoer van bouwmaterialen. Wij hebben momenteel plek voor:

CHAUFFEUR(S) M/V

Voor containerauto met autolaadkraan. Geen 8 tot 4 metaliteit. Ervaring
met NCH kabel-systeem en autolaadkraan is een pré.

Voor inlichtingen, bel Frank of Robbie Wissels, tel. 0575-526748.

OPRUIMING
i.v.m. bedrijfsopvolging

30% KORTING
OP DE HELE WINKELVOORRAAD

m.u.v. • brilleglazen

• contactlenzen

• vloeistoffen

• batterijen

• reparaties

• lopende acties

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden 
Tel. (0575) 551505

De verbouwing is klaar, daarom houden wij

O P E N H U I S
van ons vernieuwde TUINCENTRUM op

Vrijdag 18 april 8 tot 21 uur

Zaterdag 19 april 8 tot 16 uur

Zondag 20 april 10 tot 16 uur

Wij nodigen u uit om onder het genot van een kopje koffie en een hapje 
ons vernieuwde tuincentrum te komen bezichtigen.

Voor alle bezoekers staat er een leuke attentie klaar.

Onze vestiging in Hummelo 
is ook deze zondag geopend

i.v.m. de kunstmarkt

Bloemen en planten 

voor al uw huis- en tuin wensen

Knufing Transport is actief op het gebied van goederenvervoer, met als werkge-
bieden Nederland, België en Duitsland. Het transport wordt uitgevoerd door
kraanwagens en tautliners met meeneemheftrucks, waarbij het vervoer van
bouwmaterialen een belangrijk onderdeel is.

Binnen ons bedrijf zijn we op zoek naar:

Vrachtwagenchauffeur(s)
Binnen de functie is zelfstandigheid vereist en ben je het visitekaartje van ons familiebedrijf.
We hebben plek voor zowel parttimers (2-4 dagen) als fulltimers.

Mocht je geen kraanervaring hebben, dan kun je intern worden opgeleid.

Wij vragen:
Rijbewijs C+E met chauffeursdiploma
Rijervaring is een pré
Kraanervaring is een pré

Wij bieden:
Betaling volgens cao beroepsgoederenververvoer met goede secundaire arbeids-
voorwaarden en een informele werksfeer.

Mocht je interesse hebben neem dan contact op met Rob Knufing (0544-372936) of stuur een brief naar:
Knufing Transport, James Wattstraat 4, 7131 ME Lichtenvoorde.
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je onze website www.knufing.nl raadplegen.



Dit evenement in De Herberg werd
voor de eerste keer door Gerrie Steen-
breker en Harry Oosterink namens de
FDTV (Flying Dart-Team Vorden) geor-
ganiseerd. De organisatie was niet on-
tevreden over het aantal (elf) deelne-
mende bedrijven en heeft goede hoop

dat zich volgend nog meer bedrijven
c.q. verenigingen zullen aanmelden.

Onder de deelnemers ook ploegen van
de sponsoren De Herberg, Atomica
Plastics en Schotpoort Traffic Centre.
Er werd in drie poules gespeeld om

een plaats in de winnaars- of verlie-
zers-ronde. In de verliezers poule
bleek uiteindelijk het team van de fir-
ma Barendsen de sterkste. In de win-
naars-ronde moest het team van De
Herberg zijn meerdere erkennen in
Atomica Plastics, waardoor dit laatst-
genoemde bedrijf voor één jaar de
Herbergbokaal in haar prijzenkast
mag zetten.

Atomica Plastics wint darttoernooi
voor bedrijven

Het team van Atomica Plastics is zaterdagmiddag winnaar geworden van
het darttoernooi voor bedrijven.

Harry Oosterink overhandigt de beker aan Tonnie de Jong.

Daar werden de vrijkaartjes uitge-
deeld voor de draaimolen en de zweef-
molen. Ook deed deze Maxima een op-
roep aan zowel de jeugd als ook aan de
leerkrachten om toch vooral deel te
nemen aan de aubade. Om alvast een
beetje te kunnen oefenen werden ook
de teksten  van het VordensVolkslied

en het Wilhelmus uitgedeeld. De au-
bade vind evenals vorig jaar plaats in
de muziekkoepel nabij het Emma-
plein in Vorden. Voorafgaand aan de
aubade wordt er in het centrum om
8.30 uur verzameld bij de NH kerk
waarna in optocht naar de muziek-
koepel wordt gelopen.

"Achterhoekse" Maxima
bezoekt scholen

Om de Vordense jeugd alvast op de hoogte te brengen van de a.s. Koningin-
nedag heeft onze eigen "Achterhoekse" Maxima de lagere scholen bezocht.

Een groot aantal marathonschaatsers
heeft de schaatsen intussen voor de
skeelers verruild om het komende
halfjaar de strijd om de World on
Wheels competitie met elkaar aan te
gaan, zo ook Vordenaar Arjan Mom-
barg. Zegt hij: ‘ Nu moet je niet den-
ken dat je dan meteen de sterren van

de hemel rijdt. De omschakeling van
schaatsen naar skeelers heeft gewoon
tijd nodig. Zelf ben ik pas weer een
paar weken in training. Afgelopen za-
terdag hadden we in Brakel de eerste
competitiewedstrijd. Het viel mij hele-
maal niet tegen, ik kon het tempo
goed volgen. Ik finishte in het grote
peloton. Het was voor mij meer een
test dan een wedstrijd, waaraan ik een
goed gevoel heb over gehouden. Ik
hoop over een paar weken weer de
juiste vorm te pakken te hebben’, al-
dus Arjan Mombarg. De wedstrijd in
Brakel werd gewonnen door Gary Hek-
man, de man die in 2006 de Neder-
landse titel behaalde.

De schaatsen weer in het vet
Hoewel we de afgelopen week nog
enkele nachtvorsten hebben ge-
had, is het ijsseizoen voor de mara-
thonschaatsers al weer een poos
voltooid verleden tijd. De schaat-
sen zijn netjes ingepakt en ‘inge-
vet’ weer naar de diverse zolders
verhuisd.

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

Wehme.

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

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

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

APRIL
16 ANBO Klootschieten in de Kleine

Steege
16 Handwerkmiddag Welfare Rode

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

tel. 55 20 03
23 ANBO Klootschieten in de Kleine

Steege
24 PCOB en ANBO Voorlichting Medi-

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

KUNST AGENDA VORDEN
Vanaf 11 april a.s. Beeldende kunst,
Galerie Bibliotheek Vorden ‘Alledaag-
se Gelaagdheid’.

De nabespreking van deze actuele on-
derwerpen wordt geleid door oud-
huisarts G.H. Sterringa. De vóór- en na-
delen van bepaalde medicijnen wor-
den  de laatste tijd nogal eens tegen
het licht gehouden. Zo beweren des-
kundigen dat 12 procent van de Ne-
derlandse bevolking één of meer soor-

ten slaap- of kalmeringsmiddelen ge-
bruikt. Bij chronisch gebruik van deze
middelen door ouderen zouden ge-
zondheidsproblemen zoals valgevaar,
geheugenstoornissen of depressieve
gevoelens op kunnen treden. Langdu-
rig gebruik van slaap- en kalmerings-
middelen veroorzaakt een toenemen-
de behoefte aan dit soort middelen
om hetzelfde rustgevende effect te ver-
krijgen, menen zij. De 24ste april 2008
valt de mening van de Vordense apo-
theker, over deze en andere met medi-
cijnen samenhangende kwesties, te
beluisteren. Deze bijeenkomst wordt
georganiseerd door de Samenwerken-
de Bonden OuderenVorden (SBO-V).
De besturen van de plaatselijke ANBO
en PCOB nodigen leden en overige be-
langstellenden van harte uit om aan-
wezig te zijn bij deze belangrijke voor-
lichtingsbijeen-komst.

Medicijngebruik ouderen onder de loep
Donderdagmiddag 24 april 2008
houdt mevrouw M.A.H. Kroonen,
apotheker te Vorden, om 14.00 uur
in het Stampertje een lezing over
het onderwerp: "Medicijngebruik
door ouderen".  Aan de orde ko-
men onder andere nut en nood-
zaak van geneesmiddelen en de
mogelijke bijwerkingen ervan. Te-
vens wordt aandacht besteed aan
de gevolgen van de nieuwe Zorgwet
voor het gebruik van dure medi-
cijnen.

CONCOURS HIPPIQUE RIJVER. 
EN PONY CLUB DE GRAAFSCHAP
In het weekend van 12 en 13 april jl. is
het grote concours voor paarden en
pony s in Vorden weer verreden. Het
was een prachtige wedstrijd met een
geweldig aantal deelnemers en prach-
tige weersomstandigheden.
Hieronder volgen de prijswinnaars
van de Pony club De Graafschap. 
B dressuur cat. AB Ottelien Mol met
Amy een 1e prijs met 195 punten.
B dressuur cat. C Dian Lenselink met
Tania 2 x een 2e prijs met beide keren
182 punten.
B dressuur cat. DE Anne Peters met
Princess April 3e prijs met 197 punten.
B dressuur cat. DE Imke Woerts met
Tamara 4e prijs met 198 punten.
B dressuur cat. DE Jolien Kastermans
met Kees 5e prijs met 187 punten
L2 dressuur cat DE Sherida de Leeuw
met Leila 5e prijs met 176 punten.
Z1 dressuur cat. DE Hester Slegt met
Hoppenhof s Shardon 1e prijs met 212
punten.
Bij de Rijver. De Graafschap, de paar-
den, zijn de volgende prijzen verdient.
B dressuur : Karin Groot Jebbink met

Voila B een 4e prijs met 187 punten en
een 5e prijs met 181 punten. Inge Re-
gelink met Viper een 3e prijs met 192
punten. Ruben Mol met Ludger een 2e
prijs met 185 punten en een 3e prijs
met 197 punten.
L2 dressuur: Carlijn Sluikhuis met Vol-
mer een 4e prijs met 192 punten en
een 5e prijs met 191 punten. Ninette
Zwierenberg met Unomarilla een 5e
prijs met 190 punten.
M1 dressuur:Lisanne Schippers met
Voice of Beauty een 4e prijs met 195
punten
M2 dressuur:Mariene Brunshorst met
Traveller een 4e prijs met 182 punten
Paulien Kouwenhoven een 1e prijs
met 197 punten en een 3e prijs met
174 punten , tevens een 4e prijs met
184 punten en een 6e prijs met 179
punten. Sanja van Pijlen met Tristan
een 2e prijs met 187 punten en een 6e
prijs met 179 punten.
Z1 dressuur: Maartje Boekholt met
Aquilla een 4e prijs met 200 punten
B springen: Maartje Boekholt met
Aquilla een 4e prijs met 42 punten Jan-
neke Heuvelink Testa Rose een 2e prijs
met 48,5 punten.

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

BRIDGECLUB VORDEN
Uitslagen maandag 7 april
Groep A:
1 Mw. van Gastel/Walter Kilian 61,67%
2 Mw. Hoftijzer/Dhr. Hoftijzer 60,42%
3 Mw. Warringa/Mw. Rossel 59,58%
Groep B:
1 Mw. Stehmann/Dhr. Gille 62,50%
2 Mw./Dhr. Koekkoek 59,03%
3 Mw. Berentsen/Mw. Jansen 55,56%

Uitslagen woensdag 9 april
Groep A:
1 Mevr. G. Rossel/Dhr. D. Wijers 66,35%
2 Dhr. G. Hissink/P. den Elzen 63.92%
3 Mevr. L v. Gastel/J. Walter Kilian 53.67%
Groep B:
1 Dhr. G. Brunsveld/M. Rutgers 67.33%
2 Mevr. Pasman/Dhr. Pasman 61.74%
3 Dhr. G. Gille/J. Wechgelaer 57.25%
Eervolle vermelding voor Dhr. G. His-
sink/ Dhr. P.den Elzen en Mevr. G.Ros-
sel en Dhr. D Wijers voor het maken
van een 7SA kontrakt in spel 14.

B r i d g e n

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN

IIII eee tttsss    ttteee    
ooorrrgggaaannn iii ssseeerrreeennn???

het drukwerk verzorgen wij graag
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Sponsorcontract 
biljartvereniging HABI

Garage Wasseveld en automateria-
len Growa verlengen contract met
biljartvereniging HABI uit Halle.

Ze voorzagen het biljartteam van
schitterende outfits!

Het team met aan de linkerkant en rechterkant de sponsoren.

Eén van de activiteiten die Marijke bij
Cordaad met veel plezier doet, is meis-
jes en vrouwen die zeer getraumati-
seerd zijn onder andere door vrouwen-
handel, te leren fietsen. “Voor ons is
fietsen vanzelfsprekend, maar niet
voor iedereen. Op die manier kunnen
ze deelnemen aan het Nederlands ver-
keer. Helaas hebben ze zelf geen geld
om een fiets te kopen en familie heb-
ben ze hier niet”, weet de Keijenborg-
se vrijwilligster. 

De vrouwen die in het opvangtehuis
in Utrecht wonen, zijn vaak mishan-
deld of hebben te maken gehad met
vrouwenhandel. Ze hebben een hele
zware periode achter de rug. Wanneer
ze in Nederland komen, is het eerste
wat ze doen kijken naar al die fietsen-
de mensen en willen het zelf ook le-
ren. De vrouwen en meisjes worden
door stichting Cordaad opgevangen.

Ze komen vooral uit Afrikaanse lan-
den zoals Somalië en Ethiopië waar
oorlog is. 

Marijke Hilderink is als vrijwilligster
bij Cordaad terecht gekomen, door
haar plaatsgenote Marietje Wicherink
die daar al jaren werkt. Toen Marijke
stopte met het horecabedrijf, kwam
Marietje Wicherink altijd aan de zaak
om te collecteren. “Ik heb gelijk ge-
zegd, als ik stop met werk, wil ik graag
bij jouw komen als vrijwilligster. Ik
ben er ook gelijk naartoe gegaan en
het is prima”. Inmiddels is Marijke al
weer drie jaar vrijwilligster bij Cor-
daad. Elke maandag gaat zij naar
Utrecht. “Het is gewoon heel geweldig
wat je voor die mensen kunt doen.
Vooral ook als je ziet hoe goed wij het
hebben. Dan is het gewoon fijn omdat
voor hun te kunnen doen”, zegt ze en-
thousiast. 

OPROEP: WIE HEEFT ER EEN
FIETS VOOR HET PROJECT?
Een van haar activiteiten is het ‘fiets-
project’. Marijke is op zoek naar da-
mesfietsen die redelijk goed zijn. Ook
kinderfietsen vanaf 8 jaar zijn erg wel-
kom. “Mensen hebben de middelen
niet om een fiets te kopen. Als ze het
fietsen geleerd hebben, is het heel fijn
dat ze dan ook een eigen fiets heb-
ben”. 
Voor het project heeft Marijke veel
fietsen nodig. De vrouwen in het te-
huis, die het fietsen leren, vertrekken
weer over enkele weken en nemen
dan de fiets mee. Er komen andere
vrouwen die ook een fiets nodig heb-
ben en die het moeten leren. “Het gaat
steeds door. Dat is hetzelfde met de
meisjes. Ze verblijven in het tehuis
maximaal een half jaar en dan gaan
ze weer”, zegt Marijke Hilderink. 

Wie een fiets heeft of meer informatie
wil, kan contact opnemen met: 
Marijke Hilderink, Koldeweiweg 2 in
Keijenborg, tel. (0575) 46 41 70.

Marijke Hilderink leert getraumatiseerde vrouwen en meisjes fietsen

Stichting Cordaad op zoek naar
dames- en kinderfietsen

Marijke Hilderink uit Keijenborg is vrijwilligster bij stichting Cordaad,
dat gevestigd is aan de Oude Gracht in Utrecht. Voorheen heette het Meis-
jesstad. Marijke heeft veel fietsen nodig voor een fietsproject.

Marijke Hilderink: "Voor ons is fietsen vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen".

D'imago introduceert dit voorjaar een
nieuwe kinderkamer behangcollectie
voor jongens en meiden die weten wat
ze willen! My First Room is dé collectie
wanneer je mag kiezen voor je eerste
eigen kamer. Het behangboek ligt nu
bij ons in de winkel. Bijpassende rol-
gordijnen en een speciaal geselecteer-
de kleurenkaart volgen nog dit voor-
jaar.

My First room: stoer voor jongens en
vrolijk voor meisjes. My First Room be-
hang is stoer en kleurrijk voor jongens
en fleurig en vrolijk voor meiden.
Stoer zijn de twee ridderdessins. Het
vlaggendessin zorgt voor nog meer
kleur op de wand! Zelfs een vlag als he-
le fotowand op je muur is mogelijk! 

Voor de meiden vormen bloem- en
hartdessins het hoofdthema. In vrolij-
ke kleuren zijn er twee verschillende
dessins verkrijgbaar! Kies zelf je favo-
riete kleurencombinatie; roze en rood

of paars en aqua. Combineren is heel
gemakkelijk, want er zijn ook nog
eens sterren, stippen en strepen in
heel veel kleuren. Hiermee maak je
heel snel de allermooiste kamer! Het
behang is eenvoudig aan te brengen;
even de wand inlijmen en het behang
er tegen aan. 

Nog even en dan is ook de bijbehoren-
de binnenzonwering collectie op de
markt! Een aantal exclusieve dessins
uit My First Room is gedrukt op rolgor-
dijnen. Natuurlijk zijn ze verduiste-
rend, dus zeer geschikt voor de kinder-
kamer. Samen met de speciale My
First Room-verflijn is deze collectie
heel compleet. In de zomer komen
ook de wandstickers en dat maakt het
plaatje helemaal af! Zo wordt het echt
helemaal jouw eigen eerste kamer!

De D'imago collecties zijn exclusief
verkrijgbaar bij Harmsen, Hengelo
Gld. Voor verkoopadressen kijk je op
www.decohome.nl of bel je met tel nr.
(0575) 46 40 00. Naast behang heeft
D'imago ook een uitgebreide collectie
verf, gordijnstoffen, raamdecoratie en
tapijt.

Nieuw bij Deco Home  Harmsen

My first room
En dan mag je kiezen… Welk be-
hang gaat het worden? Opeens
weet je het; DIE wil ik voor mijn
eerste eigen kamer!

Friesland Foods Cheese was dit jaar
tijdens de 27ste editie van de World
Championship Cheese Contest in
Wisconsin (Verenigde Staten) zeer
succesvol. Het Nederlandse bedrijf
sleepte in totaal vijftien medailles
in de wacht, waarvan achtmaal
goud. Daarnaast leverde het We-
reldkampioenschap Kaasmaken
Friesland Foods Cheese vijfmaal
zilver en  tweemaal brons op.

De locatie van Friesland Foods Cheese
in Steenderen won goud met Cante-
naar, Frico Goudse jong 12 kg en Frico
Goudse oud 12 kg. Goudse komijn 4,5
kg en Cablanca jonge geitenkaas 4,5
kg van Dronrijp waren eveneens goed
voor een gouden medaille. Verder wa-
ren er eerste prijzen voor Noord Wes-
ter jonge Edam bol en Noord Wester
jonge Edam bol met komijn van Ma-
rum en Frico rookkaas van Kaasfa-
briek Eyssen in Oosthuizen. 

ZILVER EN BRONS
De zilveren medailles gingen naar
Cantenaar rechthoek en Chevret te

jonge geitenkaas 4,5 kg van Dronrijp,
Gallo Azul Edam bol belegen (Marum),
Goudse blok foliegerijpt (Gerkeskloos-
ter) en Royal Hollandia rookkaas (Oost-
huizen). Old Dutch Master van Steen-
deren en Maasdam mini van Gerkes-
klooster wonnen brons. 

INTERNATIONAAL KAASKAMPI-
OENSCHAP
De World Championship Cheese Con-
test , van 11 tot 13 maart in Madison
(Wisconsin) , geldt als de grootste in-
ternationale kaascompetitie in de we-
reld. Dit jaar werden er voor de inter-
nationale kaaskeuring tweeduizend
kazen ingezonden en waren de prij-
zen verdeeld over 79 klassen. De alge-
hele winnaar werd een Gruyere kaas
uit Zwitserland. De laatste keer dat
Friesland Foods Cheese in Wisconsin
Wereldkampioen Kaasmaken werd,
was in 2004 met Old Dutch Master.

Meint Scheenstra, Locatiemanager
van Friesland Foods Cheese Gerkes-
klooster, was dit jaar in Wisconsin lid
van de jury die de kazen keurde.

Friesland Foods Cheese Steenderen 
wint drie gouden medailles

De Achterhoek is in korte tijd uitge-
groeid tot het grootste wijnbouwge-
bied van Nederland. De Coöperatief
Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers
maken een unieke streekwijn van ho-
ge kwaliteit onder eigen label. Op de
laatste zaterdag voor IJsheiligen wil de
coöperatie jaarlijks de Nacht van de
Wijngaard organiseren om zo een oud
gebruik in ere te herstellen. Vorst is na-
melijk vooral in het voorjaar een groot
gevaar voor de wijnoogst. Na IJsheili-
gen, de periode van 11 tot 15 mei, is de
kans op nachtvorst zeer gering. Om
bevriezing van jonge bloesems van de
druivenplanten voor die tijd te voorko-
men worden tegenwoordig moderne
benevelingssystemen ingezet. Vroeger
gebeurde dat op een andere manier.
Er werden vuren in de wijngaarden
ontstoken om de temperatuur te beïn-

vloeden. Die situatie wordt tijdens de
1e Achterhoekse Nacht van de Wijn-
gaard nagebootst. Op het terrein wor-
den fakkels en vuurpotten geplaatst.
Verder komen er lange tafels en ban-
ken, kraampjes, barbecue plaatsen,
priklampen en muziek. Culinaire spe-
cialiteiten ontbreken natuurlijk niet.
De wijngaardenier vertelt het verhaal
van de IJsheiligen en het risico van be-
vriezing van de druivenbloeisels en er
is een demonstratie fakkels maken. Zo
ontstaat een bijzondere entourage
met warmte en gezelligheid waarbij
genieten centraal staat. Voor bezoe-
kers (mensen uit de omgeving en toe-
risten) is de Nacht van de Wijngaard in
de meivakantie een ideale manier om
op een sfeervolle manier kennis te ma-
ken met de Achterhoekse wijn, die ui-
teraard uitgebreid geproefd kan wor-

den. Het is de bedoeling om van het
oude gebruik een jaarlijks evenement
te maken die wellicht over meerdere
dagen kan worden uitgesmeerd. Be-
langstellenden zijn op zaterdag 10 mei
vanaf 20.00 uur van harte welkom bij
de accommodaties van Wijndomein
Besselinkschans in Lievelde, Wijngoed
Kranenburg in Kranenburg, Wijnhoe-
ve Kunneman in Geesteren (Gld.),
Wijngoed Dierkinck in Winterswijk
en Wijngaard Hesselink in Winters-
wijk. Voor de kaarten krijgen gasten
toegang tot het evenement en een vijf-
strippenkaart die recht geeft op onder
andere vlees voor de barbecue, het
proeven van wijnen en een fakkel. De
avond duurt tot middernacht. Kaarten
zijn in de voorverkoop en op de dag
zelf verkrijgbaar bij de deelnemende
wijnbouwers. Er zijn per wijngaard
twee gratis kaarten te winnen. Voor
meer informatie bezoek de website:
www.achterhoeksewijnbouwers.nl of
neem contact op met de wijnbouwer
bij u in de buurt.

Sfeervol evenement op 10 mei
Achterhoekse Wijnbouwers houden Nacht van de Wijngaard
Het is een primeur voor de Achterhoek. De eerste Nacht van de Wijngaard
belooft een uitermate sfeervol evenement te worden. Belangstellenden
kunnen daarvoor op zaterdag 10 mei terecht bij enkele Achterhoekse
Wijnbouwers.



Twintig sprinters van de Berkeldui-
kers hebben zich op het kampioen-
schap geplaatst. Er wordt meteen leuk
gezwommen. De jongste jongens, Tor-
ben Lammerdink, Thomas Luchies en
Nick Bongers zwemmen een mooie
tijdsverbeteringen op de 50m rug.
Daarna is het al snel de beurt aan

Luuk, die zich in een sterk veld naar
een prima derde plek  weet te zwem-
men. De tijden liggen erg dicht bij el-
kaar. Luuk zwemt de 50 meter in 33,44
seconden, terwijl ook de nummers 4,5
en 6 onder de 34 seconden weten te
blijven. Vervolgens komt Milou goed
van het startblok bij de 50m school-
slag, weet de eerste baan goed bij te
blijven, maar moet  na het keerpunt
toch toegeven op de eerste twee zwem-
mers, die dan een ruime seconde eer-
der aantikken. Een prima derde plek
in 37,49 seconde Op de 50m rug start
Berjan dan niet in de eerste serie,
maar wint in de tweede serie ruim,
met een goede eindspurt. Het blijkt ge-
noeg, want in de eerste serie kunnen
slechts 2 zwemmers een betere tijd op
de klok krijgen. Berjan wordt derde in
een tijd van 31.05 sec.

Op de tweede dag van het kampioen-
schap wordt er vooral op de 50m vlin-
derslag veel verbeterd. Anne Carlijn
Bakker, Merel Wilgenhof, Lotte Eising
en Milou  zwemmen elk ruim 2 secon-
den van hun pr tijden af. Berjan verbe-
terd zijn tijd op de 50m vlinder met
anderhalve seconde en haalt hiermee
een zilveren medaille binnen. Carmen
Seesing zwemt zich naar het brons
met de 50m borstcrawl. Ze blijft helaas
net boven de limiet die nodig is om op
de Nederlandse junioren kampioen-
schappen te kunnen uitkomen. Frank
Haijtink, Nick en Torben verbeteren
hun tijd op de 50m schoolslag elk met
meerdere seconden.

Berkelduikers zes medailles

Op de eerste dag van de Gelderse
Sprint Kampioenschappen, sprint
Luuk Nijland naar het Goud en het
Brons, Berjan Ebbekink en Milou
Tjoonk halen een Bronzen medail-
le. Op de tweede dag staat Berjan
een treetje hoger en pakt Zilver,
terwijl Carmen Seesing de Bronzen
plak verovert.

Het optreden van de muzikale Vorde-
naren Ard Schouten, Arjan Klein Gel-
tink en Stef Woestenenk, oftewel de
Bankdirecteuren, zorgde afgelopen za-
terdag voor een groot feest in het
plaatselijke Olde Lettink. 

Het publiek waande zich bij de drie
heren in de woonkamer om mee te
zingen met nummers als het Ierse
Wild rover, het swingend toepasselijke
Listen to the music, het intense Stand
by me, een dijk van een Groot hart en
het rockende Satisfaction. Voor het
muzikale trio zijn de ingrediënten

eenvoudig, maar doeltreffend: goede
liedjes, een comfortabele bank, een
paar gitaren en drie prachtig op el-
kaar afgestemde zangstemmen. De
aandacht voor de huiselijke sfeer en
intimiteit onderstreepten de essentie
van het optreden: de oerste gezellig-
heid die er bestaat, aangevuld met de
aanstekelijkste muziek! 

Als extraatje hadden de Canapéërs
ook drie bijzondere gasten uitgeno-
digd. Met de bijdrage van Eric Reind-
sen op gitaar, Wilfried Lichtenberg op
de trekzak en de vocalen van Maartje

Epema werd het optreden helemaal
compleet. Tot in de late uurtjes bleven
de klanken vanaf het meest muzikale
Bankstel ter wereld hoorbaar tot ver in
het dorp.

Krediet voor de Bankdirecteuren
De meeste bankzaken zijn een noodzakelijk kwaad, waar niemand op zit
te wachten. Afgelopen zaterdag bewezen de Bankdirecteuren dat het ook
anders kan! Na afloop van hun afgeladen huiskamer optreden in 't Olde
Lettink, wilde iedereen wel een rekening bij hen openen!

De Bankdirecteuren werken aan hun conto:
Ard Schouten, Stef Woestenenk en Arjan
Klein Geltink

SVBV 1 - RATTI 1
Op 13 april speelden de heren van Rat-
ti 1 de uitwedstrijd tegen subtopper
SVBV uit Barchem. In de openingsfase
was het SVBV dat de aanval zocht en
een vrije trap kreeg op zo'n twintig me-
ter van het Kranenburgse doel. Deze
vrije trap werd door de aanvoerder van
de gastheren zeer fraai in de kruising
geschoten, waardoor Ratti tegen een
vroege achterstand aan keek. In het
vervolg van de eerste helft deden beide
ploegen weinig tot niets voor elkaar
onder. Zowel Ratti als SVBV creëerden
weinig kansen al kwam Ratti luttele se-
conden voor het rustsignaal nog wel
goed weg na een schot op de paal van
een Barchemse middenvelder.

De eerste 25 minuten na rust was Rat-
ti de bovenliggende partij. De spelers
van SVBV lieten niet zien dat ze moes-
ten winnen om nog kans te maken op
een periodetitel. Ratti drukte de thuis-
ploeg terug op eigen helft en was en-
kele keren dichtbij de gelijkmaker. Uit
een corner kopte Jeroen Fleming de
bal op de lat en even later zag de pri-
ma spelende Erwin Weenk een schot
van dichtbij buiten bereik van de doel-
man van SVBV rakelings over de goal
verdwijnen. 

Ongeveer 15 minuten voor tijd kreeg
SVBV van de scheidsrechter de moge-
lijkheid om de wedstrijd in het slot te
gooien. De leidsman zag een verdedi-
gende actie van Ratti-verdediger Bas
Vriend aan voor een overtreding en
legde de bal ook nog eens op de stip,
terwijl de actie buiten het zestienme-
tergebied plaatsvond. SVBV liet deze
buitenkans niet onbenut en kwam op
2-0. Vijf minuten voor tijd scoorde
SVBV na een goede aanval zelfs nog de
3-0. Enkele minuten later was het
Ruud Mullink die aan het einde stond
van een uitstekende Ratti-aanval. Met
zijn elfde treffer van het seizoen redde
hij de eer voor Ratti in een wedstrijd
waar meer in had gezeten voor Ratti.
Eindstand: 3-1.

RATTI 1 - ACTIVIA 1 (DAMES)
Voorafgaand aan de wedstrijd maakte
leider Christiaan Wichers bekend vol-
gend seizoen ook weer als grensrech-
ter beschikbaar te zijn. De Ratti dames
waren zeer verheugd met deze mede-
deling. De uitwedstrijd tegen nummer
drie Activia werd verloren met 1-0 dus
geen onoverbrugbare taak om dit
recht te zetten. 

Activia kreeg meteen in de eerste mi-
nuut een domper te verwerken. Een
speelster kwam ongelukkig ter val en

moest het veld verlaten. Activia had
moeite om dit voorval goed op te pak-
ken en kwam niet lekker aan het voet-
ballen. Daarentegen was het Ratti dat
goed druk bleef zetten en Activia liet
zich steeds verder terugzakken. In de
27e minuut verzorgde Marielle Peters
een voorzet vanaf de linkerkant. Els
Berenpas schatte deze bal perfect op
waarde en de bal vloog het net in. 1-0.
Activia werd sporadisch gevaarlijk,
maar de goed georganiseerde achter-
hoede hield het hoofd koel. De rust
werd bereikt met een 1-0 voorsprong. 

Ratti ging in de tweede helft op zoek
naar de 2-0, maar Activia gaf minder
ruimte dan in de eerste helft. Activia
had zelfs nog de gelijkmaker op de
schoen. Een speelster kon alleen door-
lopen op de keepster, maar Milou Wol-
sing (die een voortreffelijke wedstrijd
keepte) kwam perfect uit en hielp de
aanval om zeep. Ditmaal was het Rat-
ti dat zich verder liet terugzakken,
waardoor Activia meer kansen kreeg. 

Tot de laatste minuut was het span-
nend, maar Ratti hield de deur op slot
en de punten bleven thuis! Aanstaan-
de zondag uit tegen SDZZ.

UITSLAGEN:
Zaterdag 12 april
Ratti 4 (zat) - Westendorp 3 (zat)   1-1
Ratti F1C - Vorden F2    0-1
AZC B3 - Ratti B1C    3-2

Zondag 13 april
Ratti DA1 (zon) - Activia DA1 (zon) 1-0   
SVBV 1 (zon) - Ratti 1 (zon) 3-1   
Reunie 4 (zon) - Ratti 2 (zon)   3-0
SHE 4 (zon) - Ratti 3 (zon)  1-1

PROGRAMMA:
Dinsdag 15 april
18:30 DZSV 5 - Ratti 4 (zat)

Woensdag 16 april
18:45 Ratti A1CD - Pax A2    

Donderdag 17 april
18:30 Ratti 1 (zon) - Marienveld 1 

Zaterdag 19 april
14:30 Ratti 4 (zat) - DZSV 5    
14:30 Ratti A1CD - DZC '68 A3    
10:00 Ratti D1CD - Be Quick Z. D1    
11:00 Ratti E1C - Harfsen E1    
12:00 Harfsen B2 - Ratti B1C    
08:30 Warnsveldse Boys F10 - Ratti F1C   
09:15 Steenderen F4 - Ratti F2    

Zondag 20 april
10:00 Ratti 2 (zon) - Ruurlo 5    
10:00 Ratti 3 (zon) - Be Quick Z. 6    
12:30 SDZZ DA1 - Ratti DA1 (zon)

Vo e t b a l

DASH WINT OOK LAATSTE
THUISWEDSTRIJD
Na het kampioenschap van vorige
week, mocht het eerste damesteam
van Dash afgelopen zaterdag weer
aantreden. Dit keer tegen de nummer
2: Boemerang uit Eibergen. De dames
uit Eibergen hadden Dash weer op
scherp gezet door vooraf aan te kondi-
gen met 4-0 te gaan winnen. Dit zelf-
vertrouwen was niet helemaal
vreemd, aangezien Boemerang dit sei-
zoen alle uitwedstrijden wist te win-
nen. Maar Dash had daar een andere
mooie reeks tegenover staan: al 2 sei-
zoenen thuis in de competitie ongesla-
gen. Hoe dan ook zou dus één van de-
ze twee series verbroken worden. Boe-
merang was vastbesloten te winnen,
dat lieten ze al zien met inspelen en
inslaan. Het ging er fanatiek aan toe.
De eerste set begon goed voor Dash. Er
werd hard gewerkt, goed geserveerd
en bij Boemerang werden foutjes ge-
maakt. Dash profiteerde door de set te
winnen met 25-20.
De tweede set was net andersom. De
dames van Boemerang maakten min-
der fouten, terwijl Dash juist veel
meer servefouten maakte dan in de
eerste set. Boemerang won dan ook
met 19-25.
Ook in de derde set ging Boemerang
goed door. Ze pakten wederom een
voorsprong. Tegen het einde van de set
ging Dash er toch nog wat meer in ge-
loven. Boemerang was al dicht bij set-
winst, maar Dash wist dat lang te voor-
komen. Uiteindelijk trok Boemerang
toch aan het langste eind met 24-26.
In de vierde set ging Boemerang we-
derom goed uit de startblokken. Ook
nu namen de dames weer een voor-
sprong. De eindspurt zoals in de derde
set werd nu alleen iets eerder ingezet
door Dash. Door een lange serveserie
van de vertrekkende Ilse Limpers
kwam het weer gelijk te staan aan het
eind van de set. Dash wist nu wel door
te drukken en won met 25-23. Voor de
tweede keer op rij moest een vijfde set
de beslissing brengen.
In de vijfde set begon Boemerang
sterk. De stand bij de veldwissel was
zelfs 4-8. Maar toen kwam Debbie van
der Vlekkert aan service en Dash
kwam zelfs voor. Dash kon het al af-
maken, maar liet Boemerang toch nog
terugkomen. Vlak voor het laatste
punt kreeg Ilse Limpers een publieks-
wissel. Met een bos bloemen werd zij
bedankt voor alle jaren bij Dash. Zij
gaat zich meer richten op haar studie
in Zwolle. Helaas zal Dash het volgens
seizoen het dus zonder haar moeten
stellen. Een warm applaus van het pu-
bliek geeft aan dat Ilse erg gewaar-
deerd wordt. 
Ondanks dit alles, moest de set nog
wel afgemaakt worden. En dat deed
Dash; met 15-13 werd ook de vijfde set
gewonnen. De serie van Dash is dus
blijven staan.

Dit was alweer de laatste thuiswed-
strijd van Dash, gesponsord door Friso
Woudstra Architecten en Strada
Sports. De dames moeten aanstaande
zaterdag naar Enschede voor hun laat-
ste competitieduel tegen Twente '05.
Volgend seizoen spelen de dames ge-
woon weer in Vorden en dan een divi-
sie hoger natuurlijk. Ook dan bent u
weer van harte welkom om de dames
aan te komen moedigen!

UITSLAGEN
Zaterdag 12 april
V.C.V. MC1 - Dash MC1 4-0
Avanti D3 - Dash D6 3-1
Avanti H1 - Dash H1 4-0
TOHP D1 - Dash D4 4-0
Avanti D2 - Dash D5 1-3
Avanti H3 - Dash H2 3-2
DVO MA1 - Dash MA1 3-2
Dash MC3 - V.C.V. MC3 0-4
Dash MC2 - Bas Wivoc MC2 4-0
Dash MB1 - Overa MB1 3-1
Dash D2 - KSV D1 2-3
Dash D3 - BVC '73 D1 3-2
Dash D7 - Boemerang D5 3-2
Dash D1- Boemerang D1 3-2

PROGRAMMA
Zaterdag 19 april
11.00 BVC '73 MC2 - Dash MC2 
13.00 Boemerang MB2 - Dash MB1
14.15 Twente '05 D1 - Dash
14.15 Longa '59 MC4 - Dash MC3
15.00 Favorita D3 - Dash D3
16.15 Longa '59 D4 - Dash D2 
11.30 Dash circ. 1 - Tornado 1
11.30 Dash circ. 2 - Dynamo 2
13.00 Dash D5 - ASV D1
13.00 Dash MC1 - Doc Stap Orion MC1
15.00 Dash D4 - Reflex D3
15.00 Dash MA1 - DES MA1
17.00 Dash H1 - KSV H1 
17.00 Dash H2 - Reflex H3

Vo l l e y b a l

VORDEN - BRUMMEN 0-1
Bij voorbaat vreesde Vorden de ploeg
uit Brummen vanwege de fysieke
hardheid. Het is ook bewaarheid ge-
worden, want bij tijd en wijle leek het
meer op rugby dan op voetbal. Geen
van beide ploegen kwam aan voetbal-
len toe. Vorden begon gehandicapt
aan de wedstrijd door een blessure
van verdediger Erik Oldenhave. De
geelzwarten hebben handhaving niet
zelf meer in de hand, maar het moet
beginnen door beide laatste wedstrij-
den te winnen wil het nog kans ma-
ken om volgend jaar in de 3e klasse te
voetballen.
De eerste helft was nauwelijks om aan
te zien. Er werd door Brummen veel te
veel fysiek geweld ingezet en men
kwam nauwelijks aan voetballen toe.
De laatste man beging nagenoeg bij ie-
der kopduel een overtreding, waar
scheidsrechter Nijland geen oog voor
had. Bij Vorden raakten Hugo van Dits-
huizen en Joris Platteeuw al in de be-
ginfase geblesseerd. Platteeuw kon de
wedstrijd nog vervolgen. Er was letter-
lijk maar één echte uitgespeelde kans
in de wedstrijd en deze was voor Vor-
den. Rob Enzerink paste Niels Sieme-
rink in die op zijn beurt Dennis Wen-
tink in vrije positie  aanspeelde. Den-
nis Wentink omspeelde de doelman,
maar kon het leder niet meer in het
doel krijgen. Bart Stokman was bij de
derde aanslag knock out en hij zou in
de tweede helft niet meer terugko-
men. Een van de betere spelers bij Vor-
den was Stefan Eggink, die de cen-
trumspits van Brummen volledig aan
de ketting legde. In de 60e minuut
trapte doelman Borgonjen een terug-
speelbal tegen de spits op, waarna de
bal met een carambole weer in de voe-
ten kwam van deze spits en dat bete-
kende 0-1. Een lucky goal, maar deze
tellen ook. Ook zondag werd weer be-

Vo e t b a l

wezen, dat Vorden tegen fysiek sterke
tegenstanders niet uit de verf komt. 
Zondag speelt Vorden uit tegen rode
lantaarn drager Concordia. 

UITSLAGEN
Woensdag 9 april
Grol B1 - Vorden B1 1-1
Vorden E1 - Gazelle Nieuwland E1 2-2
Donderdag 10 april
Vorden 2 - Grol 3 3-2
Zaterdag 12 april
Vorden A1 - HC '03 A1 2-1
Groessen B1 - Vorden B1 2-0
Vorden C1 - Pax C1 0-6
Vorden D1 - Eefde SP D1 6-0
Vorden D3 - SBC '05 D2 6-1
Doetinchem D3 - Vorden D4 5-3
Warnsveldse Boys E2 - Vorden E1 5-1
Brummen E2 - Vorden E4 5-2
Vorden F1 - DVV F3 0-5
Ratti F1C - Vorden F2 0-1
Vorden F3 - FC Zutphen F6 8-0
Vorden F4 - FC Zutphen F8 1-6
Vorden F5 - Brummen F6 12-0
Vorden F6 - Gazelle Nieuwland F5 0-3
VIOD F9 - Vorden F7 13-0

PROGRAMMA
Dinsdag 15 april
Vorden D1 - AZC D1 18.30
Oeken E1 - Vorden E4 18.30
Woensdag 16 april
HC '03 E1 - Vorden E1 18.30
Vorden F7 - VIOD F10 18.30
Donderdag 17 april
Loenermark 9 - Vorden 5 18.30
Zaterdag 19 april
Vorden A1 - Zelos A1 15:00
Vorden A2 - VVO A2  13:00
Vorden B1 - Kon. UD B1 14:45
Vorden B2 - Zutphania B1D 13:00
Zelos C1 - Vorden C1  11:00
DZC '68 C7 - Vorden C2 11:00
Warnsveldse B. D1 - Vorden D1 10:00
Vorden D2 - Warnsveldse B. D2 11.00
AZC D3 - Vorden D3 11.00
Vorden D4 - FC Zutphen D4 09.00
Vorden E1 - Pax E1 12.00
Vorden E2 - Rheden E2 11:00
Vorden E3 - Eefde SP E2D 11:00
Vorden E4 - Steenderen E1 10:00
Vorden E5 - Zelos E4  10:00
Zelos F1 - Vorden F1 08.30
Vorden F2 - Warnsveldse B. F5 09.00
Gaz. Nieuwland F3 - Vorden F3 08.30
Vorden F4 - Warnsveldse B. F9 09.00
SBC '05 F3 - Vorden F5 11.00
Dierense Boys F1 - Vorden F6 10:00
DVC '26 F4 - Vorden F7  11:00
Zondag 20 april
Concordia-Wehl 1 - Vorden 1  14:30
Grol 3 - Vorden 2  14:30
DEO 2 - Vorden 3  10:00
Vorden 4 - Neede 4 09:30
Vorden 5 - Baakse Boys 4 09:30

Jeugdleden van volleybalvereniging
Dash zullen op dinsdag 22 april een
huis aan huis actie houden. 

Tussen 18.00 en 20.00 uur komen
zij bij alle adressen in het dorp Vor-
den aan de deur om chocolaatjes te
verkopen. De opbrengst is bestemd
voor de clubkas van volleybalvereni-
ging DASH, met name bestemd
voor jeugdactiviteiten.

Chocolaatjes
actie DASH
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Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 19 april
in het café

Rockformatie
„Spinrock”

In de discotheek

D.J. Dion

Varsselseweg 20, Hengelo Gld.

Tel.: 06-53362300 / 0575-462892

heesterhof@planet.nl /www.deheesterhof.nl

Voor een enorme keuze en kwaliteit aan tuinplan-
ten en fruitplanten. Ook voor aanleg en onderhoud.

Openingstijden ma. t/m vrij. 13.00-17.00 uur. Zat. de gehele dag. 

Bemest uw tuin en gazon met DCM meststof
van De Heesterhof.

Orkest FLAMINGO'S

voor een gezellig

geslaagd feest.

Tel. 06-29220857

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

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514
Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

Profiteer nu van Jubileumprijzen

Laminaat 'Vitality' 7 mm, in diverse 
houtdessins. Incusief ondervloer,
plakplinten en legkosten JUBILEUMPRIJS 29.95
Coral schoonloopmat 60 x 90 
Met ronde hoeken in diverse kleuren 
Van 43,- nu per stuk voor JUBILEUMPRIJS 19.95

i e r b i j u t h u i s

TOT 30 NOVEMBER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100% 
KANS OP KRASKORTING!

Laminaat
'Estrada'
9 mm met V-GROEF 
en in diverse 
houtdessins
Nu per m2
JUBILEUMPRIJS

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

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

18.95
Laminaat 'Vitality' 7 mm, in diverse
houtdessins. Incusief ondervloer,
plakplinten en legkosten JUB
Coral schoonloopmat 60 x 90
Met ronde hoeken in diverse kleuren 
Van 43 nu per stuk voor JUB

TOT 30 NO ER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100%
KANS OP KRASKORTING!

Laminaat
'Estrada'
9 mm met V-GROEF 
en in diverse
houtdessins
Nu per m2
JUBILEUMPRIJS

L
h
pOVEMBERR AA.SSS.

w aankopen in 2009.
O O I E R  B I J  U T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

,

mm lotmKraslmmmmmmmmmmmmmKK ll ttKrKK asasllotKrKKrKrK aasasslllolotKrKraaslKrKrKrKraasasl

KORTING�� d d e k tine korting beg bestetedden bij uw 
H E L M IH E L M I N K M A A K
H E L M I N K  M A A K T

E L M I N K  M A A K T  A HHH E T  M
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R UUW K

TOT 30

        50 jaar        50 jaar
Helmink Helmink 
  Meubelen!  Meubelen!

Van Hal Schilderwerken is een schildersbedrijf welk zich voorname-
lijk bezig houdt met onderhoudswerkzaamheden.

Wegens uitbreiding van ons bedrijf zijn wij op zoek naar meerdere 

ervaren, vakbekwame schilders

die denken binnen ons goed gemotiveerde team te passen.

Denk jij de persoon te zijn die wij zoeken?

Bel dan gewoon met Paul Janssen.
Tel.: 0575-442434, 06-16411600 of 026-3611521

Van Hal Schilderwerken
v.d. Heijdenstraat 11
7223 LC Baak

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Openingstijden
dinsdag 9-12 en 13-18 uur

donderdag 9-12 en 13-18 uur
vrijdag 9-12 en 13-18 uur

zaterdag 9-12 en 13-16 uur

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel
Voor al uw groente, fruit & streekproducten.

Lekker en vers.

Boerderijwinkel
Nu gehele
jaar open!

Professionele COMPUTERHULP

aan huis nodig? 0575-465057

www.helpathome.nl

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Voor allerlei voorkomende werk-

zaamheden zijn wij op zoek naar

een

JONGEN ± 16 jaar

voor zaterdag en in de vakantie.

Voor informatie of aanmelding:

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij een besluit hebben opgesteld op grond van artikel 25,
tweede lid, onder b van de Grondwaterwet.
Gedeputeerde Staten zijn  voornemens de vergunning,
op basis van het overgangsrecht, in het kader van de
Grondwaterwet van Aviko B.V., Dr. Alfons Arienstraat,
Steenderen in te trekken.

Het gaat hier om het intrekken van de vergunning
ingevolge de Grondwaterwet voor het onttrekken van
grondwater op locatie Prinsenweg 12 te Hoog-Keppel. 

Uit onderzoek is gebleken dat Aviko B.V. gestopt is op
deze locatie. Hierom is vanaf april 2002 geen
grondwater meer onttrokken. In overleg met de
vergunninghouder, dd. 15 februari 2008, hebben wij
besloten om op grond van artikel 25, tweede lid, onder
b van de Grondwaterwet, de vergunning in te trekken.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen, liggen
ter inzage van 17 april 2008 tot en met 28 mei 2008 bij
de gemeente Bronckhorst. De stukken kunnen worden
ingezien gedurende de voor deze gemeente
gebruikelijke tijden.

Voor een mondelinge toelichting kunt u contact
opnemen met mevrouw A.H.E. Schuurman 
tel. (026) 359 8607 van de dienst Milieu en Water van
de provincie Gelderland. 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
dagtekening van het besluit hiertegen een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht
aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie
bezwaar- en beroepschriften, t.a.v. mevrouw C.J.M.
Kummeling, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op
envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige
voorziening te treffen. Voor het behandelen van een
verzoek om een voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van
betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen
bij de Raad van State, tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 14 april 2008 - 
nr. 2008-005477

Grondwaterwet/Algemene wet bestuursrecht 
Aviko B.V., Prinsenweg 12 te Hoog-Keppel

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris
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Modemerk Sandwich bestaat een
kwart eeuw. Toch blijft de basis ook na
25 jaar onveranderd. „ Wij willen ech-
te vrouwen laten zien." Vier keer per
jaar verschijnt een nieuwe collectie,
met per keer ongeveer 350 verschillen-
de artikelen in gemiddeld vier kleu-
ren. Geen wonder dat u in geen enke-
le winkel, ook niet in de speciale Sand-
wich winkels, de hele collectie tegen-
komt. Iedere winkelier maakt zelf een
keuze, daarna is het aan de klanten
om te combineren. Men hoeft niet al-
leen te combineren met kleren en
kleuren maar dit kan ook met de ac-
cessoires die de laatste jaren zijn ver-
schenen; riemen, sjaals, sieraden en
zelfs slippers. Alles moet een echte
Sandwich- twist' hebben. 
Sandwich is geen trendsettermerk
maar heeft een eigen idee over wat ko-
men gaat, aangepast aan de doelgroep
en gebaseerd op voorafgaande seizoe-
nen. Dat is heel handig, want het bete-
kent dat je oud en nieuw altijd met
elkaar kunt combineren. Sandwich

ken drie categorieën: casual, special
en de easy broeken, die het hele jaar
door leverbaar zijn. In de voorjaars- en
zomercollectie speelt de tuniek een
hoofdrol. Hij is er in verschillende
lengtes, te combineren met rustige'
onderstukken zoals leggings of een
skinny jeans. De bovenkant is een stuk
opvallender, met prints, strepen of
ruiten met veel helderen accentkleu-
ren, zoals appelgroen, felgeel of zalm.
Verder is er veel aandacht voor de jurk
en royale blousejasjes. Sandwich is te
koop van maat 36 tot maat 44. 
Sandwich vrouwen wonen blijkbaar
overal ter wereld. Deze vrouw is kri-
tisch, niet merk- of reclamegevoelig,
maar heeft een goed gevoel voor sfeer,
detail en kwaliteit en heeft een goede
smaak. Dit heeft ongetwijfeld te
maken met het brede en uitgebreide
aanbod. Maar er moet toch ook iets
anders zijn? Iets dat vrouwen wereld-
wijd aanspreekt. Bent u nieuwsgierig
geworden, wandel dan eens geheel
vrijblijvend binnen bij Schröder Mode.

Schröder Mode, 
nu Soft Shop Sandwich

Schröder Mode heeft sinds kort een Sandwich Soft Shop. Dit houdt in dat
de SANDWICH collectie nog beter en uitgebreider gepresenteerd wordt.

Bij haar werkbezoek aan Bronckhorst
heeft de bewindsvrouwe veel indruk-
ken opgedaan. Zij ging onder meer in
gesprek met leden van de vrijwillige
brandweerkorps Bronckhorst. Vooral
de Wet op de Veiligheidsregio’s die er
aan staat te komen, was een actueel
onderwerp. “De Wet op de Veiligheids-
regio’s betekent, dat we de hulpverle-
ning bij grootschalige rampen gaan
verbeteren. Dat houdt in, dat de
brandweer, ambulancediensten en de
politie goed met elkaar moeten sa-
menwerken”, zegt de minister na af-
loop. “En wat dit nu betekent voor de
vrijwillige brandweer? Niet zo vrese-
lijk veel. Maar wel, dat de brandweer
in een gemeente moet zorgen dat als
er een grootschalige ramp is, dat ze
dan óók goede hulp leveren. Vorig jaar
hebben we geconstateerd, dat de hulp-
verlening bij rampen op ongeveer een
‘6 minnetje’ zat. Toen heb ik gezegd,
we moeten overal in Nederland naar
een ‘7 plus’”. 
Volgens de minister van Binnenlandse
Zaken kan een lokale brandweerpost
haar eigen identiteit behouden en bij
grote calamiteiten samenwerken met
regiogemeenten. “Er zijn ook gemeen-
ten die met elkaar samenwerken in
zogenaamde clusters. Dat gebeurt hier
ook. Wat je ook ziet in andere delen
van het land is, dat alle gemeente in
een bepaalde regio met elkaar gaat sa-
menwerken en tot een regionale
brandweer komen”. 
De vrijwillige brandweerkorpsen in
Nederland staan onder druk. De loka-
le brandweerkorpsen, met de vele vrij-
willigers, zijn enigszins ongerust over
het voortbestaan van hun korps. Mi-

nister Ter Horst daarover: “In de wet
staat dat niet. Dus, als een gemeente
haar eigen lokale brandweer wil hou-
den, dan kan dat. Ik zeg er wel bij, nog-
maals, we gaan de rampenbestrijding
op een hoger niveau brengen. Ik weet
niet zeker of alle gemeenten ook in
staat zijn om zelfstandig tot dat ni-
veau te komen. Ik denk, dat wanneer
er samengewerkt wordt tussen ge-
meenten het dan wel lukt om de hulp-
verlening te verbeteren”. 

KWALITEITSVERBETERING
Jeroen Wesselink is brandweercom-
mandant van Bronckhorst en is ook de
verantwoordelijke voor het samenwer-
kingsgebied van de vier gemeenten
Montferland, Oude IJsselstreek, Doe-
tinchem en Bronckhorst. Wesselink
heeft het gesprek met minister Guusje
ter Horst als positief ervaren. “De mi-
nister heeft een aantal uitgangspun-
ten hoe zij de brandweer in Nederland
binnen een paar jaar georganiseerd
wil zien”, zegt Wesselink. “Als gemeen-
te wijken we daar niet zoveel van af op
de wijze waarop dat georganiseerd
moet worden”. Het verschil is voorna-
melijk dat de minister het van bovenaf
wil opleggen. “Wij willen ook evenals
de minister kwaliteitsverbetering,
maar dan vooral van onderaf waar-
door je meer draagvlak krijgt”, legt
Wesselink het verschil van inzicht uit. 
In Bronckhorst wordt al volop samen-
gewerkt met de brandweerkorpsen in
de regio. Wesselink: “We hebben dat
aan de minister ook echt uitgelegd en
kracht bijgezet, dat onze samenwer-
king wat ons betreft borg staat voor
die kwaliteitsverbetering. Daarmee

slaan we twee vliegen in één klap. Met
ander woorden, samenwerking van
onderaf en daardoor draagvlak creë-
ren met alle betrokkenen”. Dit is vol-
gens Wesselink een uitermate sterke
combinatie om veiligheidszorg in de
toekomst vorm te geven in de gemeen-
te. “Maar”, waarschuwt hij, “wij zijn
één gemeente binnen een groep van
21 gemeenten die in die veiligheidsre-
gio vallen. Het is natuurlijk ook een
spannend krachtenspel tussen het mi-
nisterie en veiligheidsregio hoe dat
uiteindelijk vorm gaat krijgen. Maar
om van onderaf te werken voor succes,
daarmee hebben we vandaag ons punt
gemaakt”, stelt Wesselink tevreden. 
Jeroen Wesselink krijg met plezier te-
rug op deze dag. “Het was een positief
en open gesprek. We zijn ook langs
kritische lijntjes gelopen en hebben
de discussie niet geschuwd. Laat dat
duidelijk zijn. Ik denk dat we de minis-
ter wat mee hebben kunnen geven
over de besluitvorming rond die veilig-
heidsregio en dat dit op een goede wij-
ze vorm krijgt, ook voor Bronckhorst. 

DECENTRALISEREN VAN TAKEN
Burgemeester Henk Aalderink was
trots dat de minister gehoor had gege-
ven om te komen naar Bronckhorst.
Dat de minister nauwelijks kritiek
had gehoord bij haar gesprekken over
Bronckhorst, geeft aan dat de gemeen-
te goed bezig is. “We zijn drie jaar on-
derweg als gemeente en hebben een
aantal mijlpalen neergezet. Ik ben blij
dat de minister de tijd voor genomen
heeft om daarnaar te kijken”. 
Minister Ter Horst ging in gesprek met
onder meer vertegenwoordigers van
het maatschappelijk middenveld en
met de vrijwillige brandweer. De ge-
meenteraad van Bronckhorst heeft al
meerdere malen aangegeven om aan-
dacht te vragen voor de vrijwilligers
bij het brandweerkorps. “We hebben
daar ook de nodige publiciteit over ge-
had. Het is dan ook goed om te zien
dat de minister in gesprek gaat met de
vrijwilligers en aanhoord hoe die aan-
kijken tegen de toekomst van de
brandweer”, zegt Aalderink. “Uit haar
reactie na afloop heb ik begrepen, dat
zij goed weet wat er leeft bij de vrijwil-
lige brandweer. Ik hoop dat dit in Den
Haag tot een goed beleid zal leiden”. 
De minister wilde ook graag weten
hoe de gemeente omgaat met de
Wmo. De rijksoverheid decentrali-
seert steeds meer taken naar de lokale
overheid. Burgemeester Aalderink: “Er
staan nog meer beleidsvelden op de
rol om te gaan decentraliseren. Het
beeld wat de minster gekregen heeft,
is dat Bronckhorst dit uitstekend aan
kan. Dat is goed om te horen”.

Minister Ter Horst hoort weinig kritiek over Bronckhorst
Bewindsvrouwe in gesprek met maatschappelijk middenveld
Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken was 7 april op werkbezoek in
de gemeente Bronckhorst. Zij bezocht de gemeente om met een aantal in-
woners, organisaties en raadsleden van gedachten te wisselen over onder-
werpen die met haar beleidsterrein te maken hebben zoals de brandweer,
de dienstverlening van gemeenten en openbaarheid. Zij ging in gesprek
met een aantal leden van de vrijwillige brandweer van Bronckhorst. Daar-
na waren in herberg De Gouden Leeuw in Bronkhorst drie ronde tafel ge-
sprekken met de uitgenodigde inwoners, vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld en raadsleden. De minister ging onder
meer met hen in discussie over de werking van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) in Bronckhorst. In deze wet staat dat gemeenten
verplicht zijn bij de ontwikkeling van beleid haar burgers en cliënten te
betrekken. De minister wilde zelf van de deelnemers eens horen op welke
wijze Bronckhorst dit invult en hoe burgers deze inspraak en participatie
ervaren. Ook wilde zij met hen spreken over de gemeentelijke regierol
binnen de Wmo. Gelnteresseerd hoorde de minster op welke wijze
Bronckhorst de voor haar beleid belangrijke organisaties bij elkaar
brengt en ervoor zorgt op welke manier een integraal beleid wordt ge-
voerd. De minister had op de eind van de middag een goed beeld gekre-
gen. “Bronckhorst heeft het goed voor elkaar”, gaf zij als compliment aan
‘Henk’. Burgemeester Henk Aalderink was daar trots op. “Dat heb ik haar
ook gezegd, maar we leunen beslist niet achterover. We zijn op de goede
weg en we zullen hard moeten werken om de gemeente Bronckhorst ver-
der te ontwikkelen”, was de eerste reactie van Aalderink na afloop toen de
minister alweer op weg was voor een bezoek aan Nijmegen.

Burgemeester Henk Aalderink geeft minister Ter Horst een pak 'Achterkoekjes' om uit te delen in Den Haag.

Deelnemers in discussie.

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Presentatie van het masterplan
Het concept Masterplan is op 14 april aan belang-
stellenden gepresenteerd. Was u er niet bij en 
wilt u hier toch meer van weten? U kunt het plan
vinden op onze website www.bronckhorst.nl onder
infobalie/plannen en projecten. Bovendien ligt het
concept Masterplan ter inzage op de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het
gemeentekantoor. U kunt de stukken inzien en
hierop uw reactie geven van 17 april tot en met 
28 mei 2008. Zie hiervoor ook de publicatie onder
'Openbare bekendmakingen'.

Begeleidingsgroep
Centraal bij het uitwerken van het concept Mas-
terplan Hengelo Centrum staat een begeleidings-
groep die bestaat uit vertegenwoordigers van de
Hengelose Ondernemersvereniging, ProWonen,
Giesbers Vastgoed en de gemeente met als advi-
seurs MKB reva, stedenbouwkundig bureau SAB,
BBN adviseurs. Ook is er een externe consultatie-
groep, bestaande uit o.a. Dorpsbelang Hengelo,
Hengelose Ondernemersvereniging (in beide
adviesorganen vertegenwoordigt), Rabobank en
de Kamer van Koophandel. Na de verwerking van
ingekomen reacties op de plannen nemen het
college en de raad in oktober een besluit. André
Baars is blij met de deelname van de begeleidings-
en consultatiegroep. “Er ligt nu een ambitieus
plan voor, waarover samen met inwoners nog een
keuze gemaakt kan worden”.

Erik Duin, apotheker in Hengelo, is voorzitter van
de Hengelose Ondernemersvereniging. Hij heeft
intensief deel uitgemaakt van het proces en is
heel tevreden over de manier waarop het proces 
is gelopen. “Er ligt nu een langetermijnvisie op
tafel waar we wat mee kunnen. Het compacter
maken van het centrum vind ik een goed idee. 
De gemeente kan faciliteren in de ontwikkeling
van Hengelo, maar het zijn natuurlijk wel de grote
partijen als Pro Wonen, Giesbers Vastgoed en de
ondernemers die het moeten doen. Het vraagt ook
durf van ondernemers. We willen de klanten
graag in Hengelo houden. Dat vraagt inzet van niet
alleen de gemeente en de ondernemers, maar

ook van de
klant. Koop
het brood bij
de bakker, het
vlees bij de
slager, dan is
het bestaans-
recht van de
ondernemers
gegarandeerd
en houden we
een levendig
centrum. Dan
is Hengelo
niet alleen 
het bestuurs-
centrum van
de gemeente,
maar heeft
het ook een
bruisend
winkelhart”. 

Voorbeelden
Om u een idee te geven van de ideeën die bedacht
zijn, vindt u hieronder enkele voorbeelden van 
hoe locaties mogelijk ontwikkeld zouden kunnen
worden. Echter, pas bij echte verzoeken wordt
gekeken naar een concrete invulling.

Globaal beeld 
In het nu uitgewerkte Masterplan zijn alleen
voorbeelden opgenomen van mogelijke uit-
werkingen. De uitwerking is niet definitief. 
Het geeft een globaal beeld ten aanzien van 
de mogelijkheden voor uitvoering. Veel is
afhankelijk van wensen van ondernemers 
en ingediende plannen. De gemeente zorgt 
alleen voor de inrichting van de openbare 
ruimte. Zodra er concrete verzoeken binnen 
komen, worden deze nader uitgewerkt. 
Daarbij kijken we of de plannen binnen de
kaders passen.

Gemeente ontvouwt plannen voor het centrum 
van Hengelo (Gld)

Als het gemeentehuis in het centrum van het dorp verdwijnt

in 2010, zou deze ruimte goed benut kunnen worden voor een

grote supermarkt. Het oude gedeelte van het gemeentehuis

blijft in dit voorbeeld bestaan en vormt een centrale rol.

Bij de Rabobank in de Raadhuisstraat bestaan nieuwe

plannen. De ruimtebehoefte van de bank is minder groot

geworden. Hier zou mogelijk een winkel met appartementen

kunnen komen.

  0  25 50 75         100m

Extra openstelling voor aangiften van geboorte
of overlijden
Het gemeentehuis is wegens Koninginnedag,
Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag gesloten van
30 april tot en met 5 mei 2008. Op vrijdag 2 mei
houdt Publiekszaken van 08.30 uur tot 09.30 uur
een extra openstelling voor aangiften van geboorte
of overlijden. Op 6 mei zijn wij graag weer tot uw
dienst.

Gemeentehuis gesloten
van 30 april t/m 5 mei

Vorig jaar heeft de gemeenteraad in de startnotitie Masterplan Hengelo Centrum besloten om een
wensbeeld op te stellen voor mogelijke ontwikkelingen voor het centrum van Hengelo. Door de
gemeente en een begeleidingsgroep is gekeken naar acht locaties. Doel van het Masterplan is om een
leidraad te hebben voor verdere ontwikkeling van het centrum van Hengelo. Niet ad hoc invulling
geven aan plannen die voorliggen, maar een kijkje in de toekomst proberen te nemen. Hoe zou Hengelo
er over een aantal jaren uit kunnen zien? Regeren is immers vooruitzien.



De bouw van de bredeschool Hum-
melo op de locatie Keppelseweg/
Hessenweg in het dorp kan eindelijk
beginnen. Na een jarenlange voor-
bereiding en procedures is de bouw-
vergunning in februari 2008 verleend.
De gemeente had op basis van de
Flora en Faunawet nog wel de ver-
plichting een aanvullend onderzoek
te doen naar de aanwezigheid van
beschermde dieren op het terrein.
Dit onderzoek is op 7 april jl. door
een externe deskundige uitgevoerd.
Er zijn geen beschermde diersoorten
of vogelnesten aangetroffen, waar-
mee er definitief groen licht is voor
het starten van de werkzaamheden. 

Samen met vertegenwoordigers van
de beide scholen die een plek krijgen
in het nieuwe gebouw (De Woordhof
en De Bongerd) heeft de gemeente
een programma van eisen voor de
benodigde ruimten opgesteld. Voor
de beide scholen zijn in totaal twaalf

leslokalen en allerlei nevenruimten
beschikbaar in het ontwerp. In het
gebouw komt ook peuterspeelzaal
Hummeloord met maximaal zestien
kinderen. De muziekvereniging kan
in de school oefenen en krijgt een
eigen bergruimte. Voor de terrein-
inrichting is een uitgebreid beplan-
tingsplan opgesteld. Het terrein
krijgt een groene aankleding met
veel gazon, bomen, struiken en vaste
planten. Ook komt er voldoende
parkeerruimte.

De firma Verhoeve uit Hummelo is
deze week begonnen met de grond-
werkzaamheden. In mei gaat de
eerste (hei)paal de grond in. Volgens
planning moet de school volgend
jaar mei klaar zijn. Voor meer infor-
matie over de voortgang rond de
bredeschool kunt u contact opnemen
met de heer Herman de Groot,
projectleider bredeschool Hummelo
van de gemeente, tel. (0575) 75 04 82.

Groen licht voor start bouw 
bredeschool Hummelo

De gemeente breidt de kern Zelhem
uit met woonwijk 't Soerlant IV. 
Het gaat om 35 rij- (waarvan 25 voor
starters), tien halfvrijstaande-, zes
geschakelde- en tien vrijstaande
woningen.

Goedgekeurd bestemmingsplan 
‘t Soerlant IV
Gedeputeerde Staten van Gelderland
hebben op 28 maart 2008 het be-
stemmingsplan goedgekeurd. Het
bestemmingsplan ligt van 10 april
tot en met 21 mei 2008 voor beroep
ter inzage. Hierover heeft u eerder
op deze gemeentepagina's kunnen
lezen. Het bestemmingsplan treedt
na afloop van de beroepstermijn in
werking, tenzij er samen met een
beroep om schorsing wordt gevraagd. 

Vrijstelling voor bouwrijpmaken
B en w hebben vrijstelling (een
versnelde procedure) verleend om,
vooruitlopend op inwerkingtreding
van het bestemmingsplan, het

bouwrijpmaken en andere voorbe-
reidende werkzaamheden mogelijk
te maken. Inmiddels is dan ook met
de voorbereidende werkzaamheden
en het bouwrijpmaken gestart.

Beeldkwaliteit- en inrichtingsplan
Het Beeldkwaliteit- en inrichtings-
plan 't Soerlant IV Zelhem geeft het
kader aan waarbinnen de gewenste
stedenbouwkundige en architectoni-
sche uitwerking moet plaatsvinden.

Verkoop woningen en uitgifte
bouwkavels
Voor alle woningen en bouwkavels
geldt het uitgiftebeleid dat eerst
gegadigden die zijn ingeschreven op
de al beëindigde registratielijst (van
de voormalige gemeente Zelhem) in
aanmerking komen. Deze gegadigden
ontvangen rechtstreeks bericht en
kunnen aangeven of zij in aanmer-
king willen komen voor een woning
of kavel. Inschrijving op deze lijst is
niet meer mogelijk. Als er vervol-

Nieuwe woningen voor uitbreidingswijk 't Soerlant IV in Zelhem

Op 19 april a.s.om 10.00 uur opent
het zwembad in Steenderen als
eerste weer haar deuren voor
publiek. 

Een week later, op 27 april om 
10.00 uur, staan de deuren van de
zwembaden in Hoog-Keppel en
Hengelo ook weer wijd open. Op de
openingsdag, in Steenderen op 19 en
20 april tussen 10.00-17.00 uur, in
Hengelo en Hoog-Keppel op 27 april
tussen 10.00-17.00 uur), geldt een
speciale openingsactie. 

Op die dagen kunt u nog in het bezit
komen van een abonnement tegen
gereduceerd tarief. Bijgaand for-
mulier kunt u invullen en met stam-
kaart of pasfoto afgeven bij de kassa
van het zwembad. Wanneer u de ge-
meente éénmalig machtigt om het
abonnementsgeld af te schrijven,
hoeft u niet te wachten. 

Let op, dat kan alléén op de ope-
ningsdag! Ook kunt u uw kinderen
nog opgeven voor de zwemlessen. 

Tarieven (alleen geldig op 
bovengenoemde dagen) 
Standaard abonnement € 44,90
(normaal € 56,20)
Jeugd abonnement € 32,00
(normaal € 40,00)
Gezinsabonnement € 86,10 
(normaal € 107,70)

Werkzaamheden
In de afgelopen wintermaanden is
hard gewerkt aan de zwembaden.
De baden in Steenderen en Hengelo
zijn gecoat. In Hoog-Keppel zijn de
baden en de kleedruimten opgeknapt.
Alle installaties zijn nagekeken en
waar nodig gerepareerd. 

Feestelijke opening
Steenderen mag dus het spits af-
bijten op 19 april. Een week later, op
27 april, openen ook de zwembaden
Hoog Keppel en Hengelo hun deuren.
Wil je een keertje lekker buikschui-
ven? Dat kan die dag in Hengelo op
een 20 meter lange buikschuifbaan.
Wat er in de andere baden gebeurt,
is nog een verrassing. Kom ook bij
één van de feestelijke openingen! 

Ook al weer zin in een frisse duik?
Gemeentelijke zwembaden zijn weer
spic en span en klaar voor de opening

ÉÉNMALIGE EXTRA GELEGENHEID
Alleen geldig tussen 10.00-17.00 uur op:

zaterdag 19 en zondag 20 april zwembad in Steenderen, 
zondag 27 april zwembaden in Hengelo en in Hoog-Keppel. 

ACTIEFORMULIER VOOR AANVRAAG ABONNEMENT 2008

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. Uw 'basis'zwembad is:

� Het Elderink � Hessenbad � Burg. Kruijffbad

Gewenst abonnement:

� Standaard (vanaf 17 jaar) € 44,90 (normaal  € 56,20 )

� Jeugd (4 t/m 16 jaar) € 32,00 (normaal  € 40,00 )

� Gezinsabonnement (*) € 86,10 (normaal  € 107,70 )

(*) Inclusief partner en thuiswonende kinderen t/m 16 jaar. 
De hoofdkaart komt op naam van de aanvrager.

Aanvrager (pasfoto of oude stamkaart met pasfoto bijvoegen)

Achternaam –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Voorletter––––––––––––––––––

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

Adres–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Postcode ––––––––––––––––––

Woonplaats –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Telefoon––––––––––––––––––––

Bij de aanvraag van een gezinsabonnement nog de volgende gegevens
van de overige gezinsleden invullen (voor alle gezinsleden oude stam-
kaart of pasfoto inleveren):

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

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

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

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

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

� Ik machtig de gemeente Bronckhorst om éénmalig 

het abonnementsgeld € ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

af te schrijven van mijn rekeningnr. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

t.n.v. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Datum –––––––––––––––––––––––––– Handtekening––––––––––––––––––––––––––––––

Het bedrag wordt vóór 12 mei 2008 afgeschreven van uw 
rekening (er is geen recht van terugboeking)

De bedrijfscontactfunctionaris
van de gemeente adviseert over
algemene economische zaken,
bevordert de economische bedrij-
vigheid en acties gericht op wer-
ving van bedrijven en stimuleert
bedrijfsvestigingen en bedrijfs-
verplaatsingen. Verder onder-
houdt zij contacten en geeft zij
voorlichting aan gevestigde be-
drijven en bedrijven die zich bin-
nen de gemeente willen vestigen.
De gemeente Bronckhorst hecht
veel belang aan een goed onder-
nemersklimaat in de gemeente.
(Elice Nijhuis is de (tijdelijke)
nieuwe bedrijfscontactfunctio-
naris voor onze gemeente. Zij
vervangt Jan Tiecken, die voor
een langere periode wegens
ziekte is uitgeschakeld. 

Wilt u een persoonlijk gesprek?
Elice Njihuis komt graag naar 
u toe. U kunt haar bereiken op
tel. (0575) 75 03 61 of per 
e-mail e.nijhuis@bronckhorst.nl

De bedrijfscon-
tactfunctionaris
staat voor u klaar

De monumentencommissie ver-
gadert op 16 april a.s. om 10.30 uur
in het gemeentekantoor. De ver-
gadering is openbaar. De agenda
voor deze vergadering vindt u op
onze website www.bronckhorst.nl

Monumentencommissie

Villa Johanna, Sliekstraat in Hummelo 

is één van de monumenten die op de

agenda staat

gens woningen of kavels overblijven,
kunnen gegadigden die niet op deze
lijst staan in aanmerking komen.
Aan gegadigden met een maat-
schappelijke en/of economische
binding met de gemeente verlenen
wij voorrang.

Projectwoningen
De rijwoningen, de halfvrijstaande
woningen en de geschakelde wo-
ningen worden gerealiseerd door
Goldewijk Projectontwikkeling,
Bouwbedrijf EBU Doetinchem en
Van Campen Planontwikkeling en
door hen verkocht. De gemeente is
eigenaar van de grond waarop de
woningen worden gebouwd en heeft
met de ontwikkelaars afspraken
gemaakt over de samenstelling van
de woningen, de bouwvormen, de
verkoopprijzen en de wijze en voor-
waarden van verkoop. Als u geïnte-
resseerd bent en in aanmerking wilt
komen voor één van deze woningen,
dan kunt u voor informatie terecht
bij Luimes & Lebbink Makelaars in
Hengelo of Zelhem (0314) 62 42 15,
website: www.luimes-lebbink.nl

Vrije sector
De vrije sector bouwkavels zijn be-
doeld voor de bouw van vrijstaande
woningen (particulier opdracht-
geverschap) en worden door de
gemeente uitgegeven. Deze kavels
worden, als er na de aanschrijving
van eerdergenoemde registratielijst
nog kavels overblijven, uitgegeven
bij verloting. Als de gemeente kavels
verloot, wordt informatie over hoe u
zich daarvoor kunt aanmelden,
bekend gemaakt op de website
www.bronckhorst.nl en op deze ge-
meentepagina's. Voor vragen kunt u
terecht bij de heer A. Colenbrander,
medewerker grondzaken van de af-
deling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, tel. (0575) 75 03 66.



Openbare bekendmakingen

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

Raadsvergadering 
24 april 2008
Op 24 april a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom om deze verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:
• Ontwerpbestemmingsplan 

De Wogt ll in Wichmond
B en w vragen de raad dit be-
stemmingsplan gewijzigd vast te
stellen. Het gaat hier om een uit-
breiding van de kern Wichmond
met circa 20 woningen 

• Vestiging voorkeursrecht plan-
gebieden Edah en omgeving
gemeentehuis in Hengelo
Om de toekomstige ontwikkelin-
gen in het centrum van Hengelo
uit te kunnen voeren heeft de
gemeente het voorkeursrecht
gevestigd op deze plangebieden

• Ontwikkeling multifunctioneel
agrarisch landgoed Boldiek

• Delegatie vrijstellingsprocedure
Slotsteeg 16 in Hengelo
Dit plan gaat over de ontwikkeling
van nieuwe natuur en het realise-
ren van een grotere oppervlakte
aan bijgebouwen voor een schuur
en observatiehut op het perceel
Slotsteeg 16 in Hengelo

• 'Wonen en zorg op maat'; 
extra uitbreidingsmogelijkheden
woningen in het buitengebied 
De raad neemt een besluit over
de bestaande mogelijkheid van
mantelzorg door inwoning bij
woningen in het buitengebied te
handhaven en daarvoor in het
algemeen extra ruimte te bieden
door de toegestane inhoudsmaat
voor woningen te vergroten tot
750 m3 en dit op te nemen in de
bestemmingsplannen voor de
buitengebieden 

• Evaluatie uitvoering verordening
voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning
Hiermee brengt het college verslag
uit aan de raad over de uitvoering
van de verordening. De terugblik
toont aan dat de werkzaamheden

goed zijn uitgevoerd. Veel voorzie-
ningen konden verleend worden en
er waren weinig klachten/bezwaren 

• Bebouwde kom Boswet
• Bankreglement Stadsbank Oost

Nederland 2007
• Rapport Kwaliteitsmeting

Gelderse lokaal bestuur
De gemeente heeft met goed
gevolg deelgenomen aan een
bestuurskrachtmeting door de
provincie Gelderland. De uitkom-
sten laten zien dat Bronckhorst
haar taken aankan en krachtig
genoeg is om toekomstige vraag-
stukken ter hand te nemen. Ze
heeft beleid en uitvoering na de
herindeling geharmoniseerd, de
dienstverlening aan haar burgers
geoptimaliseerd en is een belang-
rijke partner in samenwerkings-
verbanden. Er zijn enkele aan-
dachtspunten genoemd waar b en w
de komende tijd op in gaat zetten 

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de vol-
gende zaken zijn uitgezonderd:

a. een onderwerp dat niet behoort
tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

b. een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

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

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

Indien u tijdens de vergadering 
het woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te voren
van tevoren te melden bij de griffier,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer. 

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en 
-kantoor is af te halen.

Uit de raad

B en w besloten vorige week twaalf
defibrillatoren aan te schaffen voor
gemeentelijke accommodaties. 
Het gaat om de sporthallen, zwem-
baden, gemeentewerven en het
gemeentehuis en -kantoor. Voor de
accommodaties zijn bedrijfshulpver-
leners aangesteld die diverse taken
hebben, waaronder het verlenen van
hulp bij ongevallen. Alle hulpver-
leners zijn opgeleid om te kunnen
reanimeren bij een hartstilstand,
maar de kans op overleving bij een
hartstilstand is niet groot. Om de
overlevingskans te vergroten, is de
automatische externe defibrillator
ontwikkeld. Dit is een apparaat
waarmee door het toedienen van
een elektrische schok het hart van
een bewusteloze patiënt soms weer
op gang komt. Het is een hulpmiddel
ter ondersteuning van het reanima-
tieproces. De aanschafkosten zijn
ruim € 15.000,-. Daarnaast is nog een
bedrag geraamd voor een training
voor de gebruikers (de bedrijfs-
hulpverleners.

Gemeente schaft
defibrillatoren aan
voor gemeentelijke
accommodaties

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, Achterhoekse wandeltocht op 28 juni, avondwandeltochten op 24 juli en 

14 augustus 2008, Y.M.C.A.
• Halle, Dorpsstraat, plaatsen van twee infopanelen in de maanden mei en juni, jubileum-

commissie 150 jaar Halle
• Halle, zaal Nijhof, 12 juli 2008, zomerconcert van 19.30 tot 22.00 uur, verkoop loten, christelijke

muziekvereniging Euterpe
• Hengelo (Gld), afsluiten Hofstraat tussen De Heurne en de Schoolstraat i.v.m. buurtfeest, 

5 juli 2008 van 09.00 tot 01.30 uur, P.C. Hofstraat Party
• Hengelo (Gld), afsluiten Kapelweg i.v.m. buurtbarbecue, 24 mei vanaf 11.00 uur tot 25 mei 2008

12.00 uur, M.E. Knol
• Hengelo (Gld), binnenterrein Spalstraat 3, tuinfeest, 11 en 12 juli van 20.00 tot 01.30 uur en 

13 juli 2008 van 14.00 tot 00.30 uur, café De Zwaan
• Hengelo (Gld), Spalstraat 1 en 3, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor buitentap, 

9 juli van 10.00 tot 24.00 uur, 11 juli van 16.00 tot 01.00 uur, 12 juli van 17.00 tot 01.00 uur en 
13 juli 2008 van 14.00 tot 24.00 uur, café De Zwaan

• Hengelo (Gld), parkeerplaats sporthal De Kamp, braderie, 21 juni 2008 van 07.00 tot 14.00 uur,
christelijke muziekvereniging Crescendo

• Hengelo (Gld), Slotsteeg, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. bruiloftsfeest, 7 juni 2008, 
A. Demers en E.J. Hendriksen

• Keijenborg, Dorpshuis De Horst en voormalig schoolplein aan de Kerkstraat, 14 september
2008, vogelschieten en broodmaaltijd van 12.30 tot 17.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet van 13.00 tot 17.00 uur, stichting evenementen schuttersgilde St.Jan

• Keijenborg, gymzaal, seizoensafsluiting en slaapweekend pupillen, 30 mei vanaf 19.00 uur 
t/m 31 mei 2008 16.00 uur, S.V. Keijenburgse Boys

• Keijenborg, Uilenesterstraat, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. bruiloftsfeest, 14 juni 2008,
C.G. Hiddink

• Toldijk, verkoop loten tijdens trekkertrek, 15 juni 2008, van 09.00 tot 16.30 uur, stichting Humstee
• Zelhem, Frans Halsstraat, fancy fair, 14 juni 2008 van 09.00 tot 15.00 uur, O.B.S. Schildersoord
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Drempt, Molenweg 38, tijdelijk plaatsen verplaatsbare container/unit 
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 21, vernieuwen woning
• Hoog-Keppel, Brinkenhorst 40, uitbreiden woning
• Steenderen, Covikseweg 2A, bouwen kapschuur
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 35, bouwen garage
• Vorden, Mosselseweg 5, verbouw woning en bijgebouw tot woning/logies- en bijeenkomstgebouw
• Vorden, Oude Zutphenseweg ong., plaatsen tunnelkas
• Vorden, Ruurloseweg 112, vergroten veranda
• Wichmond, Dorpsstraat 19, vergroten basisschool
• Zelhem, Brunsveldseweg 6, gedeeltelijk veranderen woning naar vakantiewoning
• Zelhem, Ermelinkstuk 15 t/m 35, wijzigen bouw 11 woningen
• Zelhem, Nijmansedijk 1, verbouwen woning
• Zelhem, Nijmansedijk 3, vergroten ligboxenstal

Rectificatie
Vorige week is abusievelijk een aanvraag bouwvergunning opgenomen die niet juist is. 
Het gaat om 
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 2, verbouwen woning, dit moest zijn Nijmansedijk 1 

(zie aanvragen bouwvergunningen deze week)

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 24, vernieuwen en verplaatsen woning, door vrijstelling kan de

woning verder naar achteren worden gesitueerd; vereist om een oude Lindeboom in stand te
houden, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 17, lid 1 onder punt 12
van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 1, bouw van een schuur en zwembad, vrijstelling wegens overschrijden
bestemmingsplanbepaling over het maximaal toegestane bebouwde oppervlak, het betreft een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 17, lid 1 onder de punten 2 en 13 van de plan-
voorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

De bouwplannen liggen vanaf 17 april t/m 21 mei 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Halle, Dorpsstraat 1, vergroten van een garage tot kantoor, vrijstelling wegens overschrijden

bestemmingsplanbepaling over het maximaal toegestane gezamenlijke oppervlak aan
bijgebouwen, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 23, lid 23.1 
van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Halle en Velswijk'

• Toldijk, Hoogstraat 19, bouwen opslagloods, vrijstelling wegens overschrijden agrarisch
bouwblok, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 14, lid 3.1 van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1993' (Steenderen)

De bouwplannen liggen vanaf 17 april t/m 7 mei 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Steenderen, Kastanjelaan 54, bouw woning met praktijkruimte, vrijstelling wegens overschrijden

bestemmingsplanbepaling over het maximaal toegestane bebouwde oppervlak, het betreft een
vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ''t Paradijs fase III, 2004'

Dit plan ligt vanaf 17 april t/m 4 juni 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Wolfsstraat 5, voor groepskamperen tijdens Dutch Open International Sheep Dog Trials

van 10 t/m 16 juli 2008, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993' (Steenderen)
• Toldijk, Hoogstraat 17A, voor groepskamperen tijdens evenement Jeugdsoos Flophouse van 

27 t/m 29 juni 2008, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993' (Steenderen)

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Elderinkweg, voor het bouwen van een nieuw gemeentehuis, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden
• Zelhem, Kruisbergseweg 52A, voor het vergroten van een agrarisch bouwperceel, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
• Zelhem, Markt 21-23, voor het toelaten van een grotere voorgevelbreedte dan het bestem-

mingsplan voorschrijft en het realiseren van een terras aan de voorzijde van het pand, 
geldend bestemmingsplan 'Zelhem - Komplan fase II'

Deze plannen liggen van 17 april t/m 28 mei 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

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

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

Voorgenomen vrijstellingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

'Buitengebied herziening 2-1988'

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

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Verzonden op 14 april 2008:
• Vorden, Baakseweg 4-6, historische buitenplaats Hackfort, voor het wijzigen en uitbreiden van

de bestaande woning als onderdeel van het bouwhuis

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

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

Rijksmonumentenvergunning

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 5 april 2008:
• Hummelo, Greffelinkallee, 30 april 2008, zeskamp, vogelschieten en kinderattracties van 

10.00 tot 20.00 uur, oranjevereniging Hummelo
Verzonden op 8 april 2008:
• Hengelo (Gld), Leliestraat/Tramstraat, 30 april en 1 mei 2008, feesttent met live-muziek en 

accordeon van 10.00 tot 20.00 uur, tijdelijke ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van
08.00 tot 20.00 uur, café Wolbrink

Verzonden op 9 april 2008:
• Bronckhorst, 15 t/m 28 juni 2008, collecte, ophangen spandoeken, Het Nederlandse Rode Kruis
• Drempt, 1 januari t/m 31 december 2008, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten

in café De Boerderie, Allez Kidz Speelparadijs B.V.
• Vorden, 30 april 2008, Koninginnedag met o.a. vogelschieten, kermisattracties, lampionnenoptocht

en vuurwerk van 08.00 tot 01.30 uur, oranjevereniging Vorden
• Vorden, Dorpsstraat, 30 april 2008, feest met live-muziek van 10.00 tot 01.30 uur, ontheffing 

artikel 35 Drank- en Horecawet van 10.00 tot 01.00 uur, De Herberg
• Vorden, Dorpsstraat, 30 april 2008, tentfeest met live-muziek van 10.00 tot 01.30 uur, 

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 10.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning,
hotel restaurant Bakker

• Vorden, Kerkstraat, 30 april 2008, feest met live-muziek van 08.00 tot 01.30 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet voor buitentap van 08.00 tot 01.00 uur en 1 mei van 08.00 tot
22.00 uur, bistro De Rotonde

• Zelhem, 4 mei 2008, herdenkingsdienst, kranslegging en tocht naar begraafplaats van 
19.00 tot 20.20 uur, gemeente Bronckhorst

Verzonden op 10 april 2008
• Hoog-Keppel, 1 mei 2008, kunst-, antiek- en rommelmarkt van 09.00 tot 16.00 uur, 

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 08.00 tot 22.00 uur, voetbalvereniging HC'03

Drank- en Horecawet (artikel 3)
Verzonden op 10 april 2008:
• Vorden, aan mevr. R. Hilbolling is vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf

in de inrichting aan de Dorpsstraat 34

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 4 april 2008:
• Halle, Halsedijk 4, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 4 april 2008: 
• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 2, verbouw woning
Verzonden op 7 april 2008: 
• Zelhem, Bergstraat 20-22, verbouwen woonboerderij, verleend met ontheffing van artikel 4.11

lid 1 wegens kleinere vrije doorgang en de artikelen 4.24, lid 3 en 4.28, lid 3 wegens kleinere
vrije hoogte van het Bouwbesluit

• Zelhem, Heisterboomsdijk 4, verbouwen bijgebouw
• Zelhem, Ruurloseweg 38, verbouw restaurant, verleend met een tijdelijke vrijstelling op grond

van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening t.a.v. het gebruik met een instandhoudings-
termijn tot 1 mei 2010

Verleende vergunningen

Verzonden op 8 april 2008: 
• Hengelo (Gld), De Rusthoek ong., tijdelijk plaatsen van vier woonunits, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met een instandhoudingstermijn
tot 1 mei 2009

• Hengelo (Gld), Sarinkkamp/Kerkekamp ong., tijdelijk plaatsen van acht woonunits, verleend
met vrijstelling op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met een
instandhoudingstermijn tot 1 mei 2009

• Zelhem, Lindestuk 8, vergroten woning, verleend met ontheffing van de artikelen 4.11, 4.24, lid 3 
en 4.28, lid 3 van het Bouwbesluit

• Zelhem, Ruurloseweg 39-33, plaatsen dakkapel
Verzonden op 10 april 2008:
• Halle, Bielemansdijk 11, gedeeltelijk veranderen schuur in kantine/werktuimte, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening  
• Hummelo, Zelhemseweg 17, vernieuwen schuur, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Oude Zutphenseweg 2, gedeeltelijk vernieuwen van een schuur tot twee woningen,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Nijmansedijk 1, verbouw woning

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 10 april 2008:
• Wichmond, Lankhorsterstraat 28, vervangend bouwen bedrijfswoning, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen 
Verzonden op 7 april 2008:
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 18, gedeeltelijk slopen bedrijfspand

Ontheffingen verbranden afvalstoffen 
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 11 april 2008:
• Hummelo, Broekstraat 18, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Varsselsestraat 11, voor verbranding nabij dit perceel
• Hummelo, Zelhemseweg 29, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 43, voor verbranding nabij dit perceel 
• Halle, Pluimersdijk 39, voor verbranding nabij dit perceel

Verlenging ontheffingen verbranden afvalstoffen 
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 11 april 2008:
• Halle, Halle-Nijmanweg 5, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Boeninksteeg 8, voor verbranding nabij dit perceel 
• Vorden, Vosterweg 2, voor verbranding nabij dit perceel

Gehandicaptenparkeerplaatsen
• Vorden, een gehandicaptenparkeerplaats aan de heer M.J. van Dijk, De Delle 47 in Vorden 

Kapvergunningen
Verzonden op 9 april 2008:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 39A, vellen van één populier, geen herplantplicht
• Hengelo (Gld), Remmelinkdijk 3, vellen van één kastanjeboom, herplant verplicht: 

één inlandse eik of beuk
• Vorden, Bergkappeweg, vellen van 85 are fijnspar, herplant verplicht: 90 are loofbomen 

(eiken en berken)

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), door festiviteiten ter gelegenheid van Koninginnedag zijn de Meidoornstraat,

Prunusstraat, Kampstraat, Leliestraat, tussen de Korenbloemstraat en de Zuivelweg, en de
Tramstraat, tussen de Rozenstraat en de Leliestraat, op 30 april 2008 van 08.00 tot 18.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Daarnaast is tussen 11.00 en 
02.00 uur die dag het éénrichtingsverkeer opgeheven op de Spalstraat, tussen de Kerkstraat
en de Zuivelweg, en de Kerkstraat, tussen de Raadhuisstraat en de Spalstraat

• Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Drempt, tijdens de kunst-, antiek- en rommelmarkt op 1 mei 2008
geldt op diverse wegen een tijdelijke verkeersmaatregel van 08.00 tot 18.00 uur:
- afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer: Burgemeester Vrijlandweg,

tussen de ingang naar de parkeerplaats en de Monumentenweg, Burgemeester van 
Panhuysbrink, Monumentenweg, tussen de Van Schuylenburgweg en de Prinsenweg,
Schoolstraat, ter hoogte van de kruising met de Monumentenweg, Prinsenweg, tussen de
Brinkenhorst en de A.G. Noyweg

- stopverbod aan beide zijden van de weg: Rijksweg (N317), inclusief de Parallelweg tussen 
de bebouwde kom van Laag-Keppel en de inrit naar Rijksweg 50 in Hoog-Keppel, 
Jonker Emilweg, Schoolstraat, Van Schuylenburgweg, Brinkenhorst, De Waay, Valkenbos,
Het Ven, A.G. Noyweg, Doesburgsepad, Dubbeltjesweg, Hessenweg en de Prinsenweg

- inhaalverbod: Rijksweg (N317), inclusief de Parallelweg tussen de bebouwde kom van 
Laag-Keppel en de inrit naar het perceel Rijksweg 50 in Hoog-Keppel

- snelheidsbeperkende maatregel: Rijksweg (N317), inclusief de Parallelweg tussen de
bebouwde kom van Laag-Keppel en de inrit naar het perceel Rijksweg 50 in Hoog-Keppel

- gebod tot het volgen van de verplichte rijrichting: Rijksweg (N317), komende vanaf 
Laag-Keppel bij de afslag Burgemeester Vrijlandweg

- gebod tot het volgen van één van de verplichte rijrichtingen: Rijksweg (N317) komende vanaf
Doesburg bij de afslag Burgemeester Vrijlandweg 

- instellen van een éénrichtingsweg: Monumentenweg (komende vanaf de Rijksweg), 
tussen de Rijksweg en de Hessenweg, Hessenweg (komende vanaf de Monumentenweg),
tussen de Monumentenweg en de Burgemeester Vrijlandweg, Dubbeltjesweg 
(komende vanaf de Burgemeester Vrijlandweg), tussen de Kerkstraat en 
de Burgemeester Vrijlandweg

• Vorden, tijdens Koninginnedag zijn de Dorpsstraat, Zutphenseweg, tussen de Decanijeweg 
en de Dorpsstraat, Raadhuisstraat, tussen Het Hoge en de Dorpsstraat, Burgemeester 
Galleestraat, tussen de Molenweg en de Dorpsstraat, Insulindelaan, tussen de Molenweg en de
Dorpsstraat, en de Kerkstraat, op 30 april vanaf 06.00 uur t/m 1 mei 2008 04.00 uur afgesloten
voor het verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Voor het doorgaande verkeer geldt een
omleidingsroute vanaf de Ruurloseweg, De Horsterkamp, Rondweg en Zutphenseweg en v.v.

• Vorden, tijdens het Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi op 16 en 17 augustus 2008 is de 
Oude Zutphenseweg, tussen de Wildenborchseweg en de Hamelandweg, afgesloten voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer en geldt een stopverbod (aan beide zijden van de weg)
op de Hamelandweg, de Oude Zutphenseweg, tussen de Hamelandweg en de Kerkhofweg, 
en op de Enzerinckweg, tussen de Hamelandweg en de Wildenborchseweg 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en
sloopvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gehandicaptenparkeerplaats),
of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 1 april 2008:
• Bronckhorst, plaatsen 30 driehoeksborden, 19 mei t/m 2 juni 2008, schouwburg Amphion
Verzonden op 3 april 2008:
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen, 31 mei t/m 15 juni en 28 september t/m 

18 oktober 2008, toerclub Steenderen
Verzonden op 9 april 2008:
• Bronckhorst, plaatsen negen driehoeksborden voor nieuwe brochure theater Hanzehof, 
14 t/m 27 mei 2008, Driehoek Buitenreclame Benelux
Hiervoor geldt ook de bezwaarprocedure als genoemd onder verleende vergunningen.

Afgewezen aanvragen

Inspraak concept Masterplan Hengelo Centrum
Het concept Masterplan Hengelo Centrum ligt van 17 april t/m 28 mei 2008 tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. 
Ook bestaat de mogelijkheid om de stukken in te zien op de website van de gemeente
www.bronckhorst.nl � Home � Infobalie � Plannen en projecten � Centrumplannen Hengelo.

Korte weergave inhoud
Het Masterplan Hengelo Centrum geeft een toekomstvisie voor het centrumgebied van de kern
Hengelo (Gld) en is het resultaat van de samenvoeging van de 'Structuurvisie Hengelo-Kom' (2003)
en de 'Detailhandelsstructuurvisie Hengelo Centrum' (2006). Doel is (een proces op gang te brengen)
om het centrumgebied compacter te maken en kwalitatief te versterken. De vrijkomende locatie
van het gemeentehuis wil de gemeente gebruiken als de start van een proces van vernieuwing 
en verbetering van het centrum. Het Masterplan vormt een kader waarbinnen verschillende
initiatieven ontwikkeld kunnen worden.

Relatie tot de structuurvisie bebouwd gebied
De structuurvisie voor het bebouwde gebied omvat een integrale ruimtelijke toekomstvisie voor
de kernen van de gemeente Bronckhorst. Met name voor wat betreft de functies wonen en
werken worden concrete keuzes gemaakt als het gaat over ontwikkelingen in de komende tien
jaar. Het Masterplan Hengelo Centrum is aan te merken als een nadere uitwerking van deze
structuurvisie voor het centrumgebied van de kern Hengelo.

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

Vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
Kloosterweg 2 Hengelo'
B en w hebben op 8 april 2008 het wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
Kloosterweg 2 Hengelo' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerp. Het wijzigingsplan voorziet in de uitbreiding van een bestaand
aannemersbedrijf op het perceel Kloosterweg 2 in Hengelo (Gld).

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 17 april t/m 28 mei 2008 tijdens de 
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Tegen het wijzigingsplan kunnen belanghebbende gedurende de termijn van terinzagelegging
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het wijzigingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor dit verzoek
is griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbestemmingsplan 'De Bleek Vorden'
Het ontwerpbestemmingsplan 'De Bleek Vorden' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 17 april t/m 28 mei 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Bestemmingsplannen

Het plan heeft betrekking op de aanleg van een parkeervoorziening aan de zuidzijde van De Bleek
in Vorden. Daarnaast maken de bestemmingen 'groen'en 'beekzone' deel uit van het bestem-
mingsplan.

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Herziening gemeentehuis'  
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 maart 2008 het bestemmingsplan 'Herziening 
gemeentehuis' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn de volgende wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerp:
• op de bestemmingsplankaart is een hoogtescheidingslijn aangebracht
• de bestemmingsplanvoorschriften zijn, waarnodig, aangepast.

Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw gemeentehuis voor Bronckhorst aan
de Elderinkweg in Hengelo (Gld).

Het bestemmingsplan ligt van 17 april t/m 28 mei 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een ieder voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan gedurende de termijn
van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de
voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Schriftelijk kan
dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail: post@gelderland.nl 
(o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via tel. (026) 359 98 20.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
17 april t/m 28 mei 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een melkrundvee- en vleesvarkenshouderij
• Vorden, Reeoordweg 2A, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

biologisch/dynamisch landbouwbedrijf met zorgverlening

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 29 mei 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving,
tel. (0575) 75 02 87.

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. 

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
17 april t/m 28 mei 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Halle, Dwarsdijk 3, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Zutphensewweg 99, voor het oprichten van een timmerbedrijf, waarop het Besluit

algemene regels milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
17 april t/m 28 mei 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Baak, Schooldijk 4, een vergunning voor het veranderen van een inrichting voor een rundvee-,

vleesvarkenshouderij en akkerbouwbedrijf 

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

zienswijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 29 mei 2008.

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

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

B en w hebben op 8 april 2008 Algemene plaatselijke verordening (APV) Bronckhorst 2008 in con-
cept vastgesteld. Zij stellen onder andere voor om enkele artikelen te laten vervallen (het betreft
vooral artikelen die al niet meer gebruikt worden). Tevens is een aantal tekstuele wijzigingen
doorgevoerd. Per 1 januari 2008 is de Wet openlucht recreatie vervallen, hiervoor is afdeling 4,
kamperen buiten kampeerterreinen, toegevoegd aan de APV.

Alvorens dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, liggen de stukken van 15 april t/m 
6 mei 2008 tijdens de openingsdagen ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid,

Inspraak op Algemene plaatselijk verordening 
Bronckhorst 2008

B en w hebben de beleidsregel status- en mutatieformulieren gewijzigd door het statusformulier
af te schaffen. Op dit formulier staan gegevens van mensen die van de gemeente een uitkering
ontvangen. Zij moeten de gegevens op juistheid controleren. Omdat de gemeente de gegevens 
nu met de computer kan nagaan, is het statusformulier overbodig geworden. Deze beleidsregel
treedt met ingang van 15 april 2008 in werking.

De gewijzigde beleidsregel ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis en is
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Afschaffing statusformulier

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 27 maart jl. besloten om alle
inburgeringsplichtigen die een inburgeringsvoorziening van de gemeente aanvaarden en het
examen binnen de in de inburgeringsvoorziening gestelde termijn met goed gevolg afleggen, 
een premie te verstrekken ter hoogte van de eigen bijdrage. 

De besluit ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis en is tegen betaling 
van de kosten verkrijgbaar.

Premie inburgeringsplichtigen

De gemeenteraad heeft op 27 maart jl. de beleidsregel voor de aanleg van bijzondere particuliere
begraafplaatsen vastgelegd. Deze beleidsregel ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het
gemeentehuis en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De beleidsregel treedt in werking
op de dag na deze bekendmaking.

Beleidsregel voor aanleg bijzondere particuliere
begraafplaatsen

vergunningen en handhaving en zijn ook te raadplegen via www.bronckhorst.nl onder Infobalie/
Plannen en projecten. Een ieder kan gedurende deze periode zijn zienswijze bekend maken. 
Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

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

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Het FSC logo staat voor producten

die hout bevatten dat afkomstig 

is uit goed beheerde bossen die

onafhankelijk zijn gecertificeerd

volgens de regels van FSC.

©1996

Forest Stewardship Council A.C.
FSC SUPPLIER
CU-COC-804814

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

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

Nieuwe internetsite voor kunst: www.kunstbronckhorst.nl
P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.kunstbronckhorst.nl

Informatie over:

• Deelnemers Kunst10Daagse

25 april t/m 4 mei 2008

• Kunstroutes

• Programma

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

MINSTENS ZO GOEDKOOP ALS DE HUISHOUDWINKEL. GEWOON BIJ AH HENGELO

SHERIDAN’S DOUBLE
AFTER DINER LIKEUR

50 cl van 12.99 voor9.99

WIECKSE WITTE OF ROSÉ
2 sets à 6 flesjes

van 8.18
voor 4.09

50% KO50% KORTRTII NNGG

APPELSIENTJE
pak 1 liter

3 pakken

van 3.33 voor 1.99

ALLE SCHOONMAAKMIDDELEN

30% K30% KOO RRTT II NN G!G!
ALLE SCHOONMAAKMIDDELEN

30% K30% KOO RRTT II NN G!G!
ALLE SCHOONMAAKMIDDELEN

AH FEESTTAARTJE
ø 19 cm

van 7.49 voor 4.00

Verkrijgbaar vanaf woensdag.

LOTUS FINESSE
pak 32 rol

van 11.42 voor 7.99
RUNDERVINKEN
voord. verp.

kg nu 6.49



Er zit muziek in Hengel 

Winkels open van 
11.00 tot 17.00 uur

Hengelo presenteert is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging i.s.m. plaatselijke verenigingen en de VVV.

H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

HENGELS DWEILFESTIVAL
MODE KOOPZONDAG

HENGELO

heeft het,

HENGELO

bruist !!

HENGELO

het Centrum van

Bronckhorst

2020 aprilapril

Hoofdsponsor:

Partycentrum 
Langeler



20april 2008

KOOPZONDAG20 april 200820 april 2008

KOOPZONDAG

20april 2008

Wij zijn koopzondag 20 april geopend!

midden in het   hart   van Bronckhorst

Wij zijn koopzondag 20 april geopend!

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

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

WIJ ZIJN 20 APRIL

KOOPZONDAG
OOK OPEN!

Betty Barclay

Bellissima

Bandolera

Taifun

Scarva

Frank Walder

Roberto Fashion

Angels

Zerres

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 46 12 35

Fashion with feeling

Lounge set ‘Costa Rica’
2 stoelen, bank en tafel
Kleur zwart/grijs.
Van 695,- voor 499,-

Hartman ‘Da Vinci’ tuinset
4 stoelen en
teak/aluminium
tafel 180 x 100 cm.
Xerix / teak.
Van 2.069,- voor

1.495,-

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

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

Zondag
20 april open!

Vele spectaculaire aanbiedingen. Kom snel ....

De leukste artikelen bestelt u nu ook via 

www.fun23.nl

Tevens verhuur van Abraham, Sarah, Baby

en springkussens.



Hengels Dweilfestival
Het eerste Hengels Dweilfestival20 april20 april

1 www.overderooie.com

3 www.altiedgezellig.nl

5 www.kapelloos.nl

7 www.batsmardeur.nl

9 www.fshk.nl

11 www.tisnikswutniks.nl

13 www.vrijetijdrekkers.nl

2 www.gefhard.com

4 www.concordia-hengelo.n3t.nl

6

8 www.herriemenie.nl

10 www.bellebloazers.nl

12 www.veurgekenonwies.nl

14 www.beentelskabaal.nl

“Er zit muziek in Hengel”
Op zondag 20 april van 13.00 tot ± 17.00 uur
zullen op drie podia 14 dweilorkesten optreden.
In de Spalstraat bij Leemreis en bij Hoofd-
sponsor “Partycentrum Langeler” zijn een
podia aanwezig. Het hoofdpodium staat op de
parkeerplaats bij het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat. 

De veertien dweilorkesten zijn verdeeld in
twee categorieën, te weten een wedstrijd-
klasse met tien orkesten en een leutklasse
met 4 orkesten.
De wedstrijdklasse zal gaan strijden om drie
geldprijzen en voor de leutklasse is één prijs
weggelegd.

IN DE WEDSTRIJDKLASSE DOEN DE VOLGENDE ORKESTEN MEE
• Dweilorkest Altied gezellig Doesburg
• Dweilorkest De Bellebloazers Eibergen
• Dweilorkest De Vrije Tijdrekkers Dongen
• Dweilorkest Free Style Herriekapel Druten
• Dweilorkest Gèf Hard Breda
• Streetband Herriemenie Naaldwijk
• Bral-, Lal- en Blaaskapel Kapelloos Amersfoort
• Dweilorkest Over de Rooie Ulft
• Dweilorkest Tis niks wut niks Dieren
• Blaaskapel Veur Gek & Onwies Losser

IN DE LEUTKLASSE MAKEN DE VOLGENDE ORKESTEN HUN OPWACHTING
• Dweilorkest Bargh's Plat ’s Heerenberg
• Dweilorkest Bats Mar Deur Elst
• Dweilorkest Bêentels Kabaal Bentelo
• Dweilorkest De Royal Wind Band Part II Hengelo (Gld)

De wedstrijdklasse zal gejureerd worden
door 3 juryleden:
• Jules Hendriks uit Rees,
• Emile Laarveld uit Groenlo,
• Edwin de Kinkelaar uit Loil.

Bij de beoordeling van de wedstrijdklasse 
zal gelet gaan worden op:

Muzikaliteit: - Zuiverheid
- Techniek
- Dynamiek
- Ritmiek

Repertoirekeuze: - Originaliteit
- Kwaliteit van uitvoering
- Uitvoering van repertoire

Samenspel/uitvoering: - Harmonie en 
klankkleur

- Bandsamenstelling 
en uitvoering

- Publieksuitvoering

Voor de Leutklasse 
zal gelet worden op:

- Amusementswaarde 
- Presentatie 
- Enthousiasme 

Voor de leutklasse zal er iemand komen 
die de vier orkesten gaat 

beoordelen op deze drie punten. 
Wie dat is weten we nog niet.

We zullen een klein beetje aangeven wat de dag-
indeling zal gaan worden. De orkesten zullen tussen
11.15 en 11.45 uur aankomen bij De Hietmaat aan
de Zelhemseweg. Vandaar zullen om 12.00 uur
de orkesten een voor een vertrekken met muziek
door het dorp volgens verschillende routes. 

Om 12.45 uur zal de opening zijn bij het hoofd-
podium en dan zal om 13.00 uur op elk podium
een orkest beginnen met een optreden. Elk orkest
heeft deze middag dan ook drie optredens, dat wil
zeggen op elk podium één maal. Dus U hoeft bij
één podium helemaal niets te missen. 

De Finale en prijsuitreiking zal zijn om ongeveer
17.00 uur op het Hoofdpodium. Na de prijsuitrei-
king zal eerst de winnaar uit de Leutklasse nog
een paar nummers spelen. Daarna is de beurt aan

de winnaar van de wedstrijdklasse om nog eens te
laten horen waarom zij gewonnen hebben. Helaas
na dit optreden is het Hengels Dweilfestival 2008
dan ook afgelopen. Op onze site staat ook nog het
een en ander, waaronder het dweilschema. Dit
dweilschema geeft aan welk orkest waar op welk
podium moet spelen, zodat U uw gewenste orkest
kan blijven volgen.

www.hengelsdweilfestival.nl

Wij hopen dat de weergoden goed met ons allen
gezind zijn, zodat het een spetterende en zeer
geslaagde dag mag gaan worden. En dat iedereen
het voor herhaling vatbaar vind, zodat we daar-
door volgend jaar weer kunnen zeggen dat er
weer een Hengels Dweilfestival zal gehouden wor-
den. Komt allen op zondag 20 april naar Hengelo
(Gld) om niets te missen van dit muziekspektakel.

HIERONDER VOLGT NOG HET DWEILSCHEMA EN WELK ORKEST WELK NUMMER HEEFT

Nr. Klasse Naam Tijden en podium

1 Wedstrijdklasse Over de Rooie 13.00/H 14.25/2 15.50/1

2 Wedstrijdklasse Gèf Hard 13.17/H 14.25/1 15.50/2

3 Wedstrijdklasse Altied gezellig 13.00/1 14.08/2 15.33/H

4 Leutklasse De Royal Wind Band Part II 13.17/1 14.42/H 16.07/2

5 Wedstrijdklasse Kapelloos 13.00/2 14.25/H 15.33/1

6 Leutklasse Bargh's Plat 13.17/2 14.42/1 15.50/H

7 Leutklasse Bats Mar Deur 13.34/H 14.59/1 16.24/2

8 Wedstrijdklasse Herriemenie 13.51/H 14.59/2 16.07/1

9 Wedstrijdklasse Free Style Herriekapel 13.34/1 14.42/2 16.07/H

10 Wedstrijdklasse De Bellebloazers 13.51/1 15.16/H 16.41/2

11 Wedstrijdklasse Tis Niks Wut Niks 13.34/2 14.59/H 16.24/1

12 Wedstrijdklasse Veur Gek & Onwies 13.51/2 15.16/1 16.24/H

13 Wedstrijdklasse De Vrije Tijdrekkers 14.08/H 15.33/2 16.41/1

14 Leutklasse Bêentels Kabaal 14.08/1 15.16/2 16.41/H

Dweilschema:

Tijd Hoofd- Podium 1 Podium 2

Podium Langeler Leemreis

13.00 1 3 5

13.17 2 4 6

13.34 7 9 11

13.51 8 10 12

14.08 13 14 3

14.25 5 2 1

14.42 4 6 9

14.59 11 7 8

Tijd Hoofd- Podium 1 Podium 2

Podium Langeler Leemreis

15.16 10 12 14

15.33 3 5 13

15.50 6 1 2

16.07 9 8 4

16.24 12 11 7

16.41 14 13 10

17.00 Finale/prijsuitreiking
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In het voorjaar is er niets mooier dan
het aanschouwen van de natuur met
al zijn uitlopende struiken en bomen
en de lammetjes, geitjes, kuikens en
biggetjes. Op 20 april staan de lamme-
tjes centraal met de moederdieren die
dan geschoren zullen worden. 

Dit scheren van de schapen is altijd
een prachtig gezicht. Er worden vele
verschillende soorten schapen gescho-
ren deze dag. Verschillende schapen
hebben verschillende wol, enkele
standhouders zullen laten zien wat er
zoal gemaakt kan worden. De ene wol-
soort leent zich goed om te vilten en
het andere is meer zeer geschikt om te
spinnen of te breien. De vers gescho-
ren vachten worden direct uitgestald
en te koop aangeboden. 

PLATTELANDSVERNIEUWING
is een veel gebruikte term in het bui-

tengebied. Door de afname van het
aantal agrarische bedrijven zijn er veel
voormalige boerenbedrijven vrijgeko-
men, die worden ingevuld met andere
activiteiten, zoals bij Kinderboerderij
Feltsigt het geval is. Ondernemings-
lust en durf zijn noodzakelijke ingre-
diënten voor deze plattelandsvernieu-

wing. Daarnaast is gemeenschapszin
en inzet op basis van collectieve belan-
gen noodzakelijk. Een van de stand-
houders adviseert mensen over deze
mogelijkheden. 

Ook cultuur en milieu zijn belangrijke
zaken. Het terugbrengen van land-
schapselementen in de vorm van bo-
men en hagen, zijn door de houtpro-
ductie, naast de hoge energie prijzen,
de houtgestookte cv installaties zeer
interessant geworden. 

Deze worden dan ook op het schaap-
scheerders feest gedemonstreerd
naast zonnepanelen en ander zaken
wat het milieu kan sparen. Een mobie-
le zaaginstallatie zal grote boomstam-
men verzagen tot planken, balken of
kubussen. 

DE ROOFVOGEL SHOW
is zeer spectaculair, want de roofvo-

gels worden niet alleen geshowd maar
gaan ook meerdere vluchtdemonstra-
ties geven. Het publiek kan hier actief
aan deelnemen. Allereerst worden alle
vogels voorgesteld en zal er de nodige
uitleg worden gegeven. Daarna wor-
den de roofvogels, van valken tot bui-

zerd, door Marleen en Keimpe Schaap
van Valkerij Schaap uit Lochem een
voor een het luchtruim ingestuurd
om mooie vluchten te maken. Desge-
wenst kan een landing op een van de
mensen uit het publiek gemaakt wor-
den. Helemaal aan het einde van de
vluchten kunnen er desgewenst vra-
gen worden gesteld die naar vermo-
gen en vakmanschap door Marleen of
Keimpe zullen worden beantwoord.
Een sfeerimpressie is te bekijken op
www.valkerijschaap.nl. 

VOOR KINDEREN
is er uiteraard ook van alles te doen.

Naast de vergrote speelweide van de
kinderboerderij, is er uitgebreid met
een speelboot en een skelterbaan met
een rotonde, belijning en echte ver-
keersborden. Een springkussen, tram-
poline, ijskar en rondritten met de
Feltsigtexpress, pony Lisette met de
oude bokkenkar, ontbreken niet. 

Al met al wordt het een gezellige dag
voor jong en oud. In de overdekte
ruimte van bijna 400 m2 is het ook bij
iets minder mooi weer goed vertoeven
en kan men onder genot van een hap-
je en een drankje genieten gezellige
sfeermuziek zowel live als van de dj. 

Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldse-
weg 5 in buurtschap Bekveld, in de
driehoek Keijenborg-Hengelo Gld.-
Toldijk . Routebeschrijving en verdere
informatie zie www.feltsigt.nl of tel.
(0575) 46 28 28.

Schaapscheerdersfeest 2008

Kinderboerderij Feltsigt organiseert op zondag 20 april het eerste schaap-
scheerdersfeest van de regio. Deze dag is er rond het scheren van de scha-
pen veel te zien en te beleven zoals standhouders met wolproducten,
streekproducten, bouwtechnieken, hout gestookte cv.-ketels en een mo-
biele houtzagerij. Verder is er een roofvogeldemonstratie waar mensen
actief aan deel kunnen nemen, Er is eten, drinken, een luchtkussen en ijs.
De gehele kinderboerderij is geopend, van 10.00-18.00 uur.

SPREEKUREN OVERGANG
Care for Women is vele jaren actief als
zorgverlener voor vrouwen in de over-
gang. Tijdens de spreekuren kunnen
vrouwen algemene of medische vra-
gen stellen over alles wat met de over-
gang te maken  heeft. 

Ik kijk samen met de vrouw waar de
klachten vandaan komen, of ze gerela-
teerd zijn aan de overgang en wat ze
eraan kan doen. Daarbij ga ik uitge-
breid in op onderwerpen als borstkan-
ker, osteoporose en hart- en vaatziek-
ten. Voor de ene vrouw verloopt deze
periode in het leven probleemloos.

Voor de andere vrouw is het een perio-
de met "hobbels". Door erover te pra-
ten en handvaten te krijgen om deze
periode goed door te komen kan voor
velen een verlichting geven van de
klachten.  Door veel verzekeraars ver-
goed. 

GEZOND ZWANGER
Tegenwoordig kunnen vrouwen óók
bij mij terecht met vragen over gezond
zwanger worden, zwanger zijn of anti-
conceptie.  In deze tijd worden we ons
steeds meer bewust van de invloed die
we zelf kunnen hebben op gezond-
heid. Zo ook het belang van allerlei

"dingen" die van invloed kunnen zijn
op vruchtbaarheid en een gezonde
zwangerschap.  We willen tenslotte al-
len het beste voor ons kind. Toch blijkt
dat er steeds meer echtparen moeite
hebben om zwanger te worden. 

En wordt er steeds meer de nadruk
gelegd op het belang van de eerste we-
ken van de zwangerschap. Om alle vra-
gen die er zijn rond deze periode is het
preconceptie spreekuur ontwikkeld.
Tijdens een gesprek van een uur zul-
len vele vragen worden beantwoord.
Wil je graag zwanger worden of ben je
net zwanger dan ben je van harte wel-
kom om een afspraak te maken.  Car-
men Smeerdijk, praktijkadres: dorps-
traat 19 in Vorden. Alleen op afspraak
tel: 0575-843046 of c.smeerdijk@care-
forwomen.nl kijk ook op www.carefor-
women.nl, www.careforhuman.nl

Care for Women
Vanaf 15 april ben ik in de regio werkzaam als Care for Women verpleeg-
kundige. Care for Women is een landelijk netwerk van verpleegkundigen
die gespecialiseerd zijn in de gezondheid van vrouwen in situaties waar-
bij hormonen hun leven belnvloeden. Vanuit mijn praktijk bied ik zorg
en advies op maat aan vrouwen van alle leeftijden.

Bibliobuschauffeur en Bibliothecaris
Harry Papen gaat na 21 jaar met de
VUT. Woensdag 23 april 2008 is zijn
laatste werkdag. Hij zal zich niet gaan
vervelen, want hij is al jaren actief als

toneelregisseur. Daarnaast gaat Harry
Papen zich in Lichtenvoorde richten
op een Techniekproject voor de groe-
pen 7 en 8 van de basisscholen.

Harry Papen neemt afscheid
van bibliobus 7

Bij Woonhoeve De Veldkamp vindt u
een zeer fraaie collectie binnen- en
buiten meubelen, woonaccessoires,
kroonluchters en bloemsierkunst.
Voor deze combinatie aan producten
is gekozen om een totaalconcept te
kunnen bieden ten behoeve van haar
doelgroep. Deze bestaat uit bedrijven,
horeca, projectontwikkelaars en parti-
culieren. Het complete assortiment,
plus de mogelijkheden die Woonhoe-
ve De Veldkamp te bieden heeft, wordt
gepresenteerd op de website:
www.woonhoeve-develdkamp.nl

De webwinkel maakt het mogelijk om
on-line producten te bestellen en te be-
talen. De inrichting straalt een ver-
zorgde en landelijke sfeer uit. Er is een
variatie aan diverse stijlen van klas-
siek, antiek, koloniaal tot modern en
design. De opzet is kleinschalig waar-
bij de nadruk niet ligt op een massaal
aanbod, maar meer op kwaliteit en
het leveren van unieke producten met
een hoog afwerkingniveau. De oprich-
ters Bart Bouwens, Alex en Hetty Sue-
ters heten u met ingang van 20 april
2008 van harte welkom om met gepas-
te trots de door hen samengestelde
collectie in de showroom aan de Ten-
tendijk te Hengelo Gld. te tonen. Zie
ook de advertentie elders in deze
krant.

Binnen- en buitenmeubelen, accessoires en bloemsierkunst

Woonhoeve De Veldkamp
In de driehoek Hengelo, Vorden en
Ruurlo, aan de Tentendijk 2 te Hen-
gelo Gld., treft u de landelijk gele-
gen Woonhoeve De Veldkamp.

The Unforgiven is een eersteklas Me-
tallica-tributeband en bestaat inmid-
dels al enkele jaren uit een hechte
vriendenkring. Elk van de leden
draagt Metallica een warm hart toe. 

Kenmerkend voor de band is het strak-
ke samenspel en de energieke perfor-
mance. Door de jaren heen heeft de
band zowel in binnen- als buitenland
gespeeld. De optredens hebben een
dynamisch en spectaculair karakter. 

Deze muziek spreekt niet alleen de
echte Metallica-fan aan. Elke ware mu-
ziekliefhebber geniet van de geweldi-
ge sfeer die de band weet te brengen. 

Met hun twee uur durende show ne-
men zij iedereen mee in de 20-jarige
geschiedenis van de band, waardoor
zowel fans van het eerste uur als de
‘latere instromers’ worden voorzien
van een fantastische muziekavond.
Hierbij komen de mooiste ballads en
het ruigere werk voorbij. Ook een ei-
gen medley passeert de revue, waar
een ieder door wordt verrast.

Informatie bij Café Heezen, telefoon
(0575) 45 12 04, www.hotelheezen.nl
en www.theunforgiven.nl

Tribute to Metallica bij Heezen in Steenderen

The Unforgiven
Zaterdag 19 april a.s. staat de band
The Unforgiven op het podium bij
Café Heezen in Steenderen. Het
voorprogramma wordt verzorgd
door de band Striky Exit. Aanvang
21.00 uur.
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– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

30 april

een concert gegeven door vier pianisten

onder het motto ‘het klaVIER’

bij

Kijk op

www.het-klavier.nl 

voor alle info

Ambachtsweg 2a, Vorden

0575-552794

Openingstijden:

vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00

of op afspraak.

OPENING
Op zondag 20 april a.s. opent
Woonhoeve De Veldkamp,
tussen 11.00 en 16.00 uur,
haar showroom aan de:
Tentendijk 2
7255 LW Hengelo Gld.

Woonhoeve De Veldkamp presenteert u dan graag een fraaie collectie aan:
• Binnenmeubelen
• Buitenmeubelen
• Meubelaccessoires
• Kroonluchters
• Bloemsierkunst

Wij heten u graag van harte welkom.
Bart Bouwens, mobiel: 0651894149
Alex Sueters, mobiel: 0653368682
Hetty Sueters, mobiel: 0620034055 (Bloemsierkunst)

(2 km. buiten de bebouwde kom van Hengelo Gld. richting Ruurlo).

Neem alvast een voorproefje en bezoekonze website op:www.woonhoeve-develdkamp.nl

IJssel & Co
zoekt per direct

weekendhulpen en
vakantiekrachten

Wij zoeken mensen voor:
Bediening, Keuken, Spoelkeuken, Cafetaria,

Barwerkzaamheden en Terras.

Wil jij ons team komen versterken, stuur dan
een mail met je gegevens en motivatie naar:

Gina en Patrick Spruit
info@ijsselenco.nl

IJssel & Co is het horecagedeelte op camping IJsselstrand.

Schoenmakersplein 14

7255 GA Hengelo Gld

M. 06 - 2124 8677

T. (0575) 460 500

F. (0575) 460 547

info@goossensinstallatieservice.nl

Gas - water - dakwerk

Onderhoud - verwarming

24 uur service

De Uitnodiging
coaching & begeleiding

Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan,
bij het maken van keuzes, in een conflict? 

“ Vallen doen we allemaal.
Hoe je opstaat maakt het verschil. ”

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.

Het aanbod: 
� jobcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement 
� studie- en beroepskeuze begeleiding jongeren
� persoonlijke begeleiding/counseling
� bemiddeling (privé, arbeidsrelatie)
� gezins- en ouderbegeleiding (pubers & adolescenten)

Halle Nijmanweg 5

7025 EX Halle

www.deuitnodiging.nl
T: 0314 631 446

Seizoen Toppers

®

www.stiga.nl

Profiteer van meer dan 50 jaar 
ervaring in tuinmachines

Laat u 
verwennen

door het beste

en geniet van 
het mooiste 
gazon met
het meeste 

gemak en het
minste geluid

Met 13,5 of 15,5 pk motor. De unieke
knikbesturing in combinatie met hydrostatische 
aandrijving en het Multiclip maaidek 
maakt deze frontmaaier tot de 
wendbaarste machine in z’n klasse. 
Standaard met Multiclip combi met 
een maaibreedte van 95 cm.

Park Compact

3.490,-

2.890,-

Villa 14 HST
Zeer wendbare frontmaaier met 13,5 pk motor 
en hydrostatische aandrijving. Het 85 cm brede 
combi maaidek maakt dat u in alle hoeken, onder 
                           struiken en gemakkelijk 
                         langs grasranden kunt maaien.

inclusief 85 cm 
combi maaidek.

vanaf

vanaf

Fa. PELGROM - HUMMELO

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

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

www.pelgrom.nl
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

ROMAS
Grondwerken BV
is een jong en 
dynamisch bedrijf
dat werken uitvoert
in de grond-, weg-
en waterbouwsector
in binnen- en
buitenland.

ROMAS Grondwerken BV • Saturnusweg 4e • 6971 GX Brummen • 0575-560223
Rob Masselink • De Eiken 20 • 7221 GK Steenderen • 06-10180092

GRONDWERKEN B.V.

Voor al uw grond- en sloopwerkzaamheden
kunnen we u voorzien van: 

- graafmachine’s - mobiele kraan
- rupskraan
- minikranen

- transport - containerwagens
- tractor met kieper

- afvalcontainers in diverse maten

- zandleverancies van - tuingrond
- ophoogzand
- grind

- straatwerkverharding - gebroken puin

- levering van stenen - sierstenen
- nieuwe stenen
- gebruikte stenen

ook voor al uw straatwerkzaamheden

www.streekmakelaars.nl

KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

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

ko

S&S
64

w

NS!
delig

LAN

an
0.5
w
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UIT

.11.
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r in
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• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

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

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

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

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

BRUNCHEN?
Iedere laatste zondag van de maand!

Wij verwelkomen u met een welkomstdrankje. 

Vanaf 11 uur verzorgt de keukenbrigade weer allerlei 

lekkers. Diverse broodsoorten, zoet en hartig beleg. 

Op het buffet vindt u ook verschillende 

warme gerechten en uiteraard mag na al dit lekkers 

een dessertbuffet niet ontbreken!

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

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

PAASHUIS Bedrijfswagens is voor RENAULT Trucks verantwoor-
delijk als Distributeur/reparateur voor de regio Twente en 
Achterhoek.Vanwege sterke groei en servicebehoefte zal er 
medio 2008 in Lichtenvoorde een nieuwe garagepand worden 
gebouwd, voor Lichtenvoorde zijn wij dan ook op zoek naar een:

Uw schriftelijke reactie met c.v kunt u richten aan:
Paashuis Bedrijfswagens b.v, Postbus 113, 7130 AC Lichtenvoorde of via e-mail aan: roger@paashuis.com

Functie omschrijving
-  Diagnose stellen aan Trucks middels 
 Diagnostica van RENAULT Trucks.
-    Reparaties uitvoeren aan Heavy Trucks 
 en Light Trucks.
-   APK keuringen uitvoeren.
- Onderweg reparaties uitvoeren. 

Functie eisen
-  U bent in het bezit van een diploma eerste 
 bedrijfsauto Technicus (of in opleiding daarvoor).
- U bent in het bezit van het diploma APK 1.
-  U heeft meerdere jaren ervaring in de 
 Truck sector.

Persoonlijke eigenschappen
- Geen 8 tot 5 mentaliteit.
- Klantvriendelijk ingesteld.
- Service gerichte instelling.
- Geïnteresseerd in het product.

Wij bieden
-  Een prettige werkomgeving in een nieuw 
 ingericht pand.
- Collegiale werksfeer.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Doorgroeimogelijkheden.
-  Verdere professionalisering via product 
 opleidingen door RENAULT Trucks.

Hengelo (Ov.)
T 074-2472500

www.paashuistwente.nl

Lichtenvoorde
T 0544-371997
www.paashuis.com

EERSTE BEDRIJFSAUTO TECHNICUS

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

• Overgangsconsulente
• Zorgeloos Zwanger

www.careforwomen.nl
Carmen Smeerdijk Vorden 0575-843046

zorgt voor vrouwen

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



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

Patrick Goossens is sinds kort met
een eigen bedrijf begonnen. Goos-
sens Installatieservice houdt zich
bezig met 24 uur service, gas, water,
dakwerk, onderhoud, verwarming,
zonne-energie en alle voorkomen-
de loodgieterswerkzaamheden en
elektra. 

Patrick Goossens (26) volgde aan de
Technische school in Doetinchem de
vierjarige opleiding installatie. Met
zijn diploma installatiemonteur 1 op
zak, volgde hij met succes aan de ROI
school de vervolgopleiding onder-
houdsmonteur verwarming, service-
monteur installatie en servicetechni-
cus verwarming. 

De jonge ondernemer deed negen jaar
werkervaring op bij enkele bedrijven
en heeft daar veel geleerd. “Ik was ver-
antwoordelijk voor mijn eigen werk
en maakte zelf de afspraken en regel-
de alles. Door die ervaring was het
voor mij een uitdaging om voor me-
zelf te beginnen”, zegt Patrick. 

Goossens Installatieservice voert werk-
zaamheden uit voor verbouwingen,
zowel particulieren als bedrijven,
maar ook onderhoudswerkzaamhe-
den. Mogelijkheden zijn onder meer
loodgieterswerk, installeren complete
cv-installaties, installeren en monte-
ren van badkamers en keukens, ver-
vaardigen en plaatsen van dak-en

zinkwerk en andere daarbij behoren-
de werkzaamheden. Het Hengelose be-
drijf is verder specialist in het onder-
houden en oplossen van storingen van
diverse type cv-ketels. De nieuwste cv-
ketels van Nefit, Atag en Remeha zijn
hem allemaal bekend. Het plaatsen,
monteren en installeren van diverse
type zonnepanelen en kleinschalig
elektrowerk, wordt eveneens vakkun-
dig uitgevoerd.

Goossens Installatieservice is geves-
tigd aan Schoenmakersplein 14, 7255
GA in Hengelo Gld. Tel. 0575-460500.
Fax: 0575-460547. Mobiel: 06-21248677.
E-mail: 
info@goossensinstallatieservice.nl

Goossens Installatieservice

Patrick Goossens is voor zich zelf begonnen.

Thema van deze avond: Survivors. Sur-
vivors zijn mensen die de ziekte kan-
ker hebben overwonnen of nog in be-
handeling zijn. 
De kaarsenceremonie is onderdeel
van de Samenloop voor Hoop en
wordt tijdens dit evenement gehou-
den op de zaterdagavond.  Aanvang:
23.00 uur. Iedereen kan tijdens deze
ceremonie iemand herdenken/steu-
nen die kanker heeft/gehad. Hiervoor
zijn via de verschillende teams specia-
le kaarsenzakken te koop. Een zeer en-
thousiaste Lies van Dijk "survivor" tij-

dens het evenement in Giessenburg
vertelde waarom zij deelnam aan dit
evenement en wat haar ervaring en
motivatie was om mee te doen. Voor
de aanwezigen was dit een zeer in-
drukwekkend verhaal. Hierna werd de
DVD over de Samenloop voor Hoop
Giessenburg getoond. Ook survivor Re-
ne van Til Vertelde zijn motivatie om
mee te doen aan de Samenloop voor
Hoop Bronckhorst. Het lied van de Sa-
menloop voor Hoop geschreven door
José van der Staak werd ten gehore ge-
bracht. 

Na de pauze nam teamcoördinator
Hans Lubbers het woord. Op dit mo-
ment hebben we 31 teams vertelde hij
trots. Hij liet verschillende teams aan
het woord om wat te laten vertellen
over de georganiseerde acties. Verder
was er gelegenheid voor de teams om
vragen te stellen en kaarsenzakken
mee te nemen voor de verkoop. 

Samenloop voor Hoop Bronckhorst
begint steeds meer te leven onder de
mensen. Voor meer informatie of op-
gave om mee te doen kunt U terecht
op onze website  www.samenloopvoor-
hoopbronckhorst.nl 
De volgende teamavond wordt gehou-
den op dinsdag 20 mei 2008.

Teamavond Samenloop voor Hoop

Op dinsdag 8 april  was de tweede teamavond van de Samenloop voor
Hoop Bronckhorst. Deze avond werd druk bezocht door de verschillende
teams en andere belangstellenden.

Het Hengelose bedrijf KnolTech heeft
ruime ervaring met het ontwerpen en
installeren van installaties met nood-
stroomvoeding. Hierbij hoort ook het
inpassen van een noodstroom voeding
in een bestaande installatie een nood-
stroomvoeding kan bij stroomuitval
een apparaat, een gedeelte van een in-
stallatie of een gehele installatie voor-
zien van stroom. In de meest uitge-
breide vorm kan dit zelfs zonder on-
derbreking zodat de apparatuur ook
bij uitval van de netspanning blijft

werken. Gelukkig komt het in ons
land niet vaak voor dat de algemene
stroom voorziening uitvalt , maar re-
cente voorbeelden zoals de Bommele-
waard geven aan dat het wel degelijk
voorkomt

Het ontwerpen van een noodstroom
installatie begint voor KnolTech met
een interview om de gebruiker naar
een juiste oplossing te leiden. Zo kun-
nen al bij de realisatie van bouwpro-
jecten kosten worden bespaard. Het
ontwerp van Installatie met een nood-
stroom plan in het achterhoofd ziet er
immers anders uit dan een ontwerp
zonder noodstroomplan. 

Vraag dus vroegtijdig advies bij.
www.knoltech.nl

KnolTech inzetbaar voor noodstroomplan
Het overkomt je. Al je gegevens
weg, niets doet meer en je bedrijf
leidt enorme schade. De effecten
van een stroomstoring zijn goed
voorspelbaar, maar de eventuele
oplossingen niet.

Gepassioneerd en energiek knalt Spin-
rock van het podium! Boegbeeld van
de band is zangeres Sabine. Naast een
fantastische zangeres is zij ook een po-
diumpersoonlijkheid waar je niet om-
heen kan. Mede door haar performan-
ce is Spinrock, eerder bekend als Zip-
per, uitgegroeid tot een strak grooven-
de live act van formaat met een groei-
ende schare trouwe fans.

IJzersterk gitaarwerk, een strakke rit-
mesectie en meerstemmige vocalen
vormen de basis voor een rockshow
waarbij niet valt te ontsnappen aan de
verleiding tot meezingen en dansen.
Spinrock brengt songs van onder an-
dere Anouk, Lenny Kravitz en Krezip.
Maar ook The Foofighters, Pearl Jam,
Red Hot Chili Peppers en andere groot-
heden knallen uit de speakers.

Een sexy show, vet geluid en eerlijke
rockmuziek waarbij het speelplezier
van het podium spat. Puur Spinrock!

Spinrock in de Zwaan
Zaterdagavond 19 april a.s. zal de
band Spinrock optreden in Cafe de
Zwaan te Hengelo gld.

POSTDUIVENVERENIGING 
STEEDS SNELLER HENGELO-GLD.
Duivenvlucht vanuit LOMMEL. 

De duiven werden gelost op zaterdag
12 april om 09.00 uur voor een afstand
112 km

Uitslag:
1. A. Kamperman
2. G. Duitshof
3. L te Stroet
4. B. te Stroet
5. G.B. Hendriks

D u i v e n s p o r t

SOCII
Socii ging met een gehavend team
richting Aerdt. Een club met hele goe-
de voetballers die alleen al gezien de
bal aanname het kappen en draaien
vaak op een hoger niveau gespeeld
hebben maar nu  het geluk in de zes-
de klasse willen proberen. Zonder
Martin Rietman en Dubaern Besseling
beide blessures en Arend Jan  Groot
Jebbink vanwege werkzaamheden
werd er gestart. In het begin was Aerdt
de betere partij en kwam dan ook ge-
zien het spel  verdiend op 1-0. Socii liet
het er niet bij zitten en uit een strakke
voorzet van Robert Kornegoor tikte
Rick Pellenberg de 1-1 binnen. De
thuisclub begon flink tekeer te gaan
tegen elkaar en ook de scheidsrechter
moest het nogal eens ontgelden.

Bij een 1-1 ruststand wees trainer Jan
Steffens de heren erop koppies er bij te
houden en vooral je hersens goed te
gebruiken. Dit pakte goed uit een paar
gele en zelfs een rode kaart was hun
deel. Een paar min voor tijd trapte Ro-
bert Kornegoor een vrije trap langs de
muur 1- 2. en kwamen we mooi onge-
schonden heel met drie punten weer
thuis.

Verdere uitslagen:
Socii 3 - De Hoven 5: 7-3
Socii 2 - Zelhem 3: 0-2
Socii 3 - Angeren 5: 2-4
Baakse Boys 4 - Socii 5: 1-1

Programma 
Donderdag 17 april
Doesburg 1 - Socii 1

Zondag 20 april
VGG 25 3 - Socii 2
Dierense Boys 5 - Socii 3
Socii 4 - SCS 1
Socii 5 - Oeken 4

Vo e t b a l

De World on Wheels competitie wordt
dit jaar overigens in een geheel nieuw
jasje gestoken. De Skatebond Neder-
land heeft voor de organisatie van de
wedstrijden een partner gevonden. Dit
betekent dat de competitieopzet dras-
tisch is veranderd. Zo zal de C- compe-
titie verdwijnen en gaat er gewerkt
worden met leiderstruien. Het prijzen-
geld zal fors stijgen en ook het nieuwe
ploegenklassement is lucratief. 

De wedstrijden in de World on Wheels
competitie gaan wat de A-rijders
betreft, voortaan over 40 km. De Belof-
tes rijden 30 km en de veteranen 20
km. De dames rijden 25 km.

World on Wheels competitie

Zaterdag 
24 mei skeeler-
marathon 
in Vorden
Het skeelercomité Vorden is mo-
menteel druk bezig met de voorbe-
reiding van de skeelermarathon,
die op zaterdag 24 mei op het in-
dustrieterrein Werkveld zal wor-
den gehouden. Behalve de verschil-
lende wedstrijden voor de World
on Wheels competitie, heeft de or-
ganisatie ook tal van nevenactivi-
teiten ingebouwd. Zo is er die dag
een echte Kids on Wheels skeeler-
wedstrijd. Ook staat er een sprint-
wedstrijd op het programma waar-
aan de toppers uit de A- competitie
via een afvalsysteem de strijd met
elkaar zullen aanbinden. Verder
zijn er demonstraties op een skate-
baan.

Natuurlijk zijn er weer heel leuke
prijsjes te winnen. Men start om 14.30
uur in het Ludgerusgebouw. 

Zegt het voort, want u weet: hoe meer
zielen, hoe meer vreugd!

Seniorensoos
Vierakker/Wichmond
De in Wichmond/Vierakker en om-
streken "wereldberoemde" open en
altijd spannende "Sjoelkampioen-
schappen van  de Seniorensoos"
worden gehouden op woensdag-
middag 23 april
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Varens ontluiken in de 'Wilde tuin', in
de schaduwborders en in de stapelmu-
ren. Verkoop van varens, alsmede vas-
te planten. Tussen het vroege voorjaar
en de zomer, voordat de adelaarsva-
rens manshoog worden onder de ber-
ken, bloeien de wilde voorjaarsbloe-
men en bollen langs de paden in de
'Wilde tuin'. Welriekende lelietjes-der-
dalen en het daaraan verwante kleine
dalkruid, schieten van de ene op de
andere dag uit de grond. De elegante
salomonszegel en de nobele konings-
varen zoeken zelf de gunstigste plaat-
sen onder bomen en langs vijvers uit.
Als men goed kijkt zijn meerdere soor-
ten van de charmante bosanemoon te
onderscheiden. Overal staan scilla's,
narcissen, hondstanden met hun ge-
spikkelde blad en leverbloempjes met
hun mooie, op anemonen lijkende
kleine blauwe bloemen.
Ook de 'Lage tuin' nabij het landhuis
komt nu weer tot leven: elegante tul-
pen groeien tussen vergeet-mij-nietjes
en de vroegstbloeiende clematis siert
de pergola.

De lindetuin wordt opgevrolijkt met
kleurrijke wilde tulpen, anemonen,
scilla's en botanische narcissen.

Op de open dagen met Pinksteren zijn
de ontluikende varens niet alleen in
de tuin te bewonderen, maar zij zijn
ook te koop bij een varenexpert op het
voorplein van de Wiersse. Ook Nicole
Peters-van Neijenhof van kwekerij Hof
te Dieren, die gespecialiseerd is in bij-
zondere vaste planten, staat op alle
drie de open dagen klaar voor verkoop
en advies. 

Verdere open dagen vinden in 2008
ook plaats op 20, 27 en 28 juli en op
19 oktober.

Liefhebbers van Rhododendrons en
Azalea's kunnen een donderdagrond-
leiding tussen midden mei en begin
juni uitkiezen. De donderdag tuin-
rondleidingen vinden elke week
plaats vanaf 10 april. (m.u.v. donder-
dag   1 mei - open dag).

Voor meer inlichtingen en een af-
spraak voor een speciale rondleiding
(evtueel met lunch of thee) indien
bezoekers met een groep buiten de
open dagen willen komen: 
tel.: 0573 451409, fax: 0575 556240, 
e-mail: wiersse@xs4all.nl, 
website: www.dewiersse.nl

Buitenplaats de Wiersse
De mooiste tuin van Nederland

De eerste open dag in 2008 is op donderdag 1 mei. Hemelvaartsdag. Vroe-
ge vaste planten bloeien in de 'Lage tuin' en zijn te koop op het voorplein.
De volgende open dagen zijn met Pinksteren: zondag 11 mei en maandag
12 mei.

De eerste training kregen de coureurs
in de drie klassen te maken met zeer
moeilijke omstandigheden. Een nat
circuit zorgde, mede door de vele au-
torace wedstrijden, voor weinig grip.

Ondanks dat het droog was tijdens de
tweede training bleef de baan nat met
als gevolg dat de tijden langzaam naar
beneden gingen. In de supersport
kwalificeerde Ron van Steenbergen
zich op de eerste plaats. De Hamove rij-
ders Swen Ahnendorp, Mile Pajic en
Fabian Heusinkveld kwalificeerden
zich respectievelijk op een 4e, 6e en
11e positie voor de wedstrijd.

In de superbike was de pole voor Bob
Withag,ook een rijder die uitkomt
voor de Hamove,evenals Bas Winkel
die een 16e tijd op de klokken wist te
zetten. Joan Veijer de kanshebber voor

de overwinning in zowel de super-
sport en superbike categorie ging in
deze trainingen maar liefst drie keer
onderuit.

De openingswedstrijd in de ONK su-
persport werd gewonnen door Swen
Ahnendorp die het de gehele race aan
de stok had met Van Steenbergen. 

Op de streep was het verschil tussen
beide rijders minder dan een halve
seconde.Joan Veijer die vanaf een 28e
positie was gestart reed een wereld
wedstrijd en eindigde als derde achter
Ahnendorp en van Steenbergen. Pajic
werd vijfde en een dertiende plaats
was weggelegd voor MRTT-Hugen rij-
der Heusinkveld. Kevin Leuven overge-
komen van de 125-cc categorie pakte
een mooie vijftiende plaats op een
door Hartelman getunde Yamaha.

De superbike race was een spannende
aangelegenheid en mooi om te zien
voor het publiek. De strijd ging tussen
Bob Withag, Arie Vos en de Belgische
rijder Werner Daemen. Withag reed
de eerste vier ronden op kop, daarna
was het Daemen die het heft in han-
den pakte. Arie Vos dit jaar uitkomend
op een Ducati reed zich ondertussen
ook naar de kop van de race maar ver-
schakelde zich in de laatste ronde net
toen hij de aanval wilde inzetten bij
Daemen. Dit koste hem zowel de over-
winning als de tweede plaats en hij
moest genoegen nemen met een der-
de plek achter de winnaar Daemen en
Withag. Deze drie heren kwamen met
minder dan een halve seconde na el-
kaar over de finish.

Hamove rijder Winkel behaalde een
dertiende plek in deze race.Jarno On-
stenk reed zich verdienstelijk naar een
zevende plaats bij de classics. De vol-
gende ONK wedstrijd is op 19 en 20
april op het TT circuit van Assen.

Overwinning Hamove rijder

Zaterdag 5 april werd op het Duitse circuit van Hockenheim de eerste
ONK wegrace van dit seizoen gereden. De klasse supersport, superbike en
classics kwamen bij deze eerste ontmoeting aan de start.

Flarden zacht geklop van het eekschil-
len waaieren door het veld. Eekschillen
is nu alleen nog maar een woord voor
een kruiswoordpuzzel, maar vroeger
verdienden veel mensen er hun dage-
lijks brood mee. Vrouwen en kinderen,
kleuters soms nog, stonden in kuilen te
kloppen om het eikenhakhout van de

bast te ontdoen. De bast bevat namelijk
veel looizuur en dit werd gebruikt bij
het maken van leer. 
Tijdens de wandeling maakt u kennis
met dit vervlogen ambacht. De lengte
van de wandeling onder leiding van
gidsen is ongeveer 2,5 kilometer en
duurt zo’n anderhalf uur. Lukt het u
niet om (helemaal) mee te wandelen?
De deel van boerderij ‘t Boschloo is de
hele middag open. Hier worden (ook
bij slecht weer) een aantal boeiende
(film)presentaties gehouden over dit
oer-Hollandse gebied en over het eek-
schillen. Door mogelijke hoge water-
stand kan een deel van de wandeling
door nat terrein gaan. Laarzen zijn
daarom aan te bevelen. Data: zondag
13 en zondag 20 april 2008. Ontvangst:
tussen 13.30 en 14.00 uur. Startpunt:
Boerderij ‘t Boschloo, Eekweg 1 in Gors-
sel. Organisatie: Agrarische Natuur Ver-
eniging ’t Onderholt en Oudheidkun-
dige Vereniging De Elf Marken.

Een zondagmiddag rondom de IJssel in de Eesterhoek

Een korte wandeling en 
een demonstratie eekschillen
Met de meanderende IJssel als blin-
kerend decor loopt de wandeling
door ruig, soms drassig, en licht
glooiend terrein. Water en land be-
vechten elkaar dit gebied al eeu-
wen lang. Komen hier ooit wel eens
mensen? Een bewoonde riante das-
senburcht en een verscholen bui-
zerdnest doen vermoeden van niet.
Misschien ligt hier daarom wel de
onderduikersloot waar in de Twee-
de Wereldoorlog neergeschoten pi-
loten zich veilig konden verbergen
voordat ze de oversteek naar be-
vrijd gebied maakten.

Geachte lezer / adverteerder,

In week 18 (28 april t/m 4 mei) zullen onze weekbladen

Contact normaal verschijnen.

Door de bedrijfssluiting op Koninginnedag 30 april en

Hemelvaartsdag 1 mei hanteren we wel andere aanle-

vertijden:

Voor Contact Noord, Midden en Zuid
vrijdag 25 april 12.00 uur

Voor Contact Ruurlo
maandag 28 april 9.00 uur

Voor Contact Warnsveld
dinsdag 29 april 9.00 uur

De verspreiding van editie Ruurlo is in week 18 op vrij-

dag 2 mei.

Voor de weekbladen Contact voor week 19 graag het

materiaal voor vrijdag 2 mei 9.00 uur aanbieden.

Wij danken u voor uw medewerking.

Redactie Weekblad Contact
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

De veertien dweilorkesten zijn ver-
deeld in een wedstrijdklasse met tien
orkesten en een leutklasse met vier or-
kesten. De wedstrijdklasse wordt be-
oordeeld door een deskundige jury
die vooral zal letten op de muzikaliteit
zoals: zuiverheid, techniek, dynamiek
en ritmiek. Maar ook de repertoire-
keuze, originaliteit, kwaliteit van uit-
voering en de uitvoering van het re-
pertoire. Verder zal de jury in haar be-
oordeling meenemen harmonie en
klankkleur, de bandsamenstelling en
uitvoering en de publiekuitvoering.
Voor de leutklasse wordt gelet op de
amusementswaarde, presentatie en
het enthousiasme. De beoordeling
wordt gedaan door een mystery quest. 

De deelnemende orkesten, met de lu-
dieke namen, komen overal vandaan. 

Bargh’s Plat uit ’s Heerenberg, Bats
Mar Deur uit Elst, Bêentels Kabaal uit
Bentelo en De Royal Wind Band Part‘s;
uit Hengelo Gld. doen mee in de leut-
klasse. Altied gezellig uit Doesburg,
De Bellebloazers uit Eibergen, De Vrije
Tijdrekker uit Dongen, Free Style Her-
riekapel uit Druten, Gèf Hard uit Bre-
da, Over de Rooie uit Ulft, Tis Niks
Wut Niks uit Dieren en streetband
Herriemenie uit Naaldwijk, Bral-, Lal-
en Blaaskapel Kapelloos uit Amers-
foort en Blaaskapel Veur Gek & On-
wies uit Losser strijden in de wedstrijd-
klasse. 

De dweilorkesten worden tussen 11.15
en 11.45 uur ontvangen op De Hiet-
maat aan de Zelhemseweg. Vandaar
vertrekken de orkesten om 12.15 uur
één voor één met muziek door het
dorp volgens verschillende routes. Om
12.45 uur is de opening bij het hoofd-
podium en om 13.00 uur begint op elk
podium een orkest met een optreden.
Elk orkest heeft op de middag drie op-
tredens. Op ieder podium één keer.
Het publiek hoeft dan bij één podium
niets te missen. 

De finale en prijsuitreiking is onge-
veer om vijf uur op het hoofdpodium
aan de Raadhuisstraat. Na de prijsuit-
reiking is er nog een extra toetje van
de winnende orkesten in de leutklasse
en wedstrijdklasse. Op de site
www.hengelsdweilfestival.nl staat on-
der meer het dweilschema van de or-
kesten en op welk podium ze spelen. U
kunt dan uw favoriete orkest blijven
volgen.

'Er zit muziek in Hengel'

Hengels Dweilfestival

Op drie podia zullen veertien dweilorkesten hun muzikale kwaliteiten
vertonen tijdens het Hengels Dweilfestival. Het optreden op zondag 20
april in het centrum van Hengelo begint om één uur en ongeveer vijf uur
is de finale. De podia staan opgesteld bij Hotel Leemreis en bij hoofdspon-
sor Partycentrum Langeler in de Spalstraat. Het hoofdpodium staat op de
parkeerplaats bij het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat.

De organisatoren Hans Langeler (links), Arnold van Ommeren (midden) en Johan Jacobsen hebben er veel zin in.

Sponsor volleybaldames

Enorm Arendsen uit Hengelo sponsort volleybaldames recreanten 2 van
SV Socii. De dames bedanken hun sponsor voor de nieuwe shirts. 

Vlnr. Hennie Coppiëns, Wendy Mokkink, Manon Krabbenbos, Heidi Vruggink, Sylvie Uenk,
Geraldo Melgers, Marlot Wolbrink, Richard Arendsen en Lenie Stapelbroek.

Op dezelfde locatie wordt een dag eer-
der Koninginnedag gevierd met onder
meer kinderspelen en er staat altijd
een feesttent. “Leny Wolbrink (Café
Marktzicht red.) vroeg aan mij, kun-
nen jullie daar wat mee om op 1 mei
samen met Cees van Staalduynen een
culturele dag te organiseren”, zegt
Aad Loonen van de plaatselijke har-
monicagroep De Trekkebuuls. 

Het is voor het eerst dat deze dag
wordt georganiseerd. Er zijn veel har-
monicagroepen in de omgeving, maar
vaak treden die op in ander plaatsen.
“Hengelo heeft zelf nooit zo’n harmo-
nicadag gehad. 

Het is ook niet een originele harmoni-
cadag, anders hadden we er meer ten-
ten bij moeten zetten voor de andere

groepen. Je hebt dan al gauw tweehon-
derd spelers en dan wordt het alle-
maal veel te groot”, zegt Loonen. 
Aan de culturele dag doen vijf uitge-
nodigde harmonicagroepen mee. Dat
zijn De Trekkebuuls uit Hengelo, De
Jogogroep uit Doetinchem, Mittwoch
uit Dieren, Halle Heide en Spontaan
uit Aalten. De Hengelose dansgroep
Old Hengel, danst enkele keren tussen
het optreden door van de harmonica-
groepen. Om de dansgroep Old Hen-
gel te vragen, hoefde Aad Loonen niet
ver te zoeken. Zijn buurvrouw Gerda
danst bij die groep en hij klopte bij
haar aan. “Ik zeg, Gerda wil je dat
doen. Maar wij zijn al bezet, was het
antwoord. Wolbrink heeft ons ge-
vraagd! Nou, dat is hetzelfde als waar
ik voor kom”, lacht Loonen over het
voorval. 

De culturele dag wordt georganiseerd
door Café Marktzicht samen met De
Trekkebuuls. De toegang is gratis en
iedereen is welkom. “Je kunt zo effe in-
lopen en het is altijd gezellig”, weet
Loonen uit ervaring. “De harmonica-
groepen spelen hoofdzakelijk oude
nummers en leuke meezingliedjes. En
als je dansen wilt, dan kan dat ook”. 

De feesttent wordt voor deze gelegen-
heid gezellig aangekleed. Er komt een
houten vloer in en een podium. Aad
Loonen is voorzitter en leider van de
harmonicagroep De Trekkebuuls. 

De groep bestaat zo’n vijftien jaar en
heeft vijftien spelende leden. “Die zijn
ook altijd bij het oefenen aanwezig.
We spelen veel in bejaardentehuizen,
maar ook voor de Zonnebloem en de
Anbo. Veel stichtingen en ouderenor-
ganisaties weten ons te vinden. De
mensen genieten enorm van die ou-
derwetse deuntjes en wij beleven daar
ook plezier aan”, zegt Loonen.

Culturele dag Hengelo
Op donderdag 1 mei wordt in Hengelo een culturele dag gehouden aan de
Leliestraat. Vanaf elf uur tot vijf uur verzorgen diverse harmonicagroepen
uit de regio voor een gezellige middag. Het optreden wordt afgewisseld
door dansgroep Old Hengel.

Oprichter en eigenaar Gerben ter
Avest wil het vriendelijke en open ka-
rakter van AMI Kappers meer bena-
drukken, ook in de huisstijl en het lo-
go. "AMI Kappers zit niet stil. Jaarlijks
ontwikkelt en presenteert het Vak-

technisch Team haar kijk op het nieu-
we modebeeld. Het logo sloot niet
meer aan op onze visie, tijd dus voor
een grondige restyling", aldus Ter
Avest. 
Naast het logo is ook de huisstijl in al-
le salons van AMI Kappers aangepast
op de visie van de kappersorganisatie.
Alle salons zijn nu in dezelfde paarse
kleur geverfd en vallen op door hun
moderne nieuwe logo.

Nieuwe huisstijl AMI Kappers 

bij start haarmodeseizoen
AMI Kappers is het modeseizoen
begonnen met een nieuwe haar-
modelijn en een vernieuwde huis-
stijl.
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LLaat uw krantendrukwerk

onze zorg zijn Informeer ook naar de gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

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

www.bouwmarkt-heijink.nl

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

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

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033
www.hupkesmeubelstoffering.nl

M E U B E L S T O F F E R I N G

WIM POLMAN komt voor herstoffering
al jarenlang bij HUPKES in Deventer

WALDKORN-
BROODJES

NU 6 VOOR

€ 1.85

VOLKOREN-
BROOD

NU VOOR

€ 1.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 19 april 2008.

Vlaai van de week
AARDBEIEN
BAVAROISE

VLAAI

KLEIN   € 7.50

GROOT 
€ 11.25

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

WELKOM BIJ WEULEN KRANENBARG !

VANAF 20 APRIL ZIJN WIJ OOK OP ZONDAG GEOPEND !
VAN 09.00 TOT 21.00 UUR.

DAAROM ONTVANGT IEDERE TANKENDE KLANT OP ZONDAG 20 APRIL

EN ZONDAG 27 APRIL EENGRATIS ZONDAG TELEGRAAF CADEAU !
WEES ER SNEL BIJ WANT OP = OP

BEZOEK ONZE GEZELLIGE SHOP DUS OOK OP ZONDAGWAARWIJ :
BLOEMEN, BONBONS, CADEAUARTIKELEN, AUTOACCESOIRES, MOTOROLIE
ROOKWAREN EN MEER VERKOPEN.

TOT ZIENS BIJ
TANKSTATION & OLIEHANDEL
WEULEN KRANENBARG

ENKWEG 1A, VORDEN WWW.WKOLIE.NL Zorgkwekerij de Holt Stobbe houdt vanaf zaterdag 
19 april van 9.00 tot 17.00 uur grote verkoop van: 
struiken, coniferen en bomen.

Alles van eigen kwekerij. Tegen scherpe prijzen!!! 

U vindt ons aan de Larikslaan/Vrochterdijk in Barchem.

Erik Brandenbarg tel. nr. 06-53944231



Dat haar lievelingssport schermen
ook met de handen wordt uitgeoefend
is een toevallige bijkomstigheid. Dit
jaar doet zij haar eindexamen en is zij
vervolgens van plan om verder te stu-
deren hetzij op het KLO in Zwolle of
het CIOS in Arnhem. De keuze moet
ze nog maken, in elk geval wordt het
een studie op sport gericht. ‘Ik ben er
nog niet helemaal uit welke sportvak-
ken ik straks zal kiezen’, zo zegt ze.
Toen Jamie acht jaar was, vond haar
moeder het hoogtijd voor haar wor-
den om in verenigingsverband te gaan
sporten. Jamie: ‘ Turnen, zwemmen,
volleyballen, dat soort sporten hoefde
voor mij niet, vond ik niet zo leuk. Op
gegeven moment las mijn moeder in
de krant dat er bij de schermvereni-
ging Déropement in Zutphen (mijn
vroegere woonplaats) een open dag
werd gehouden. Dus samen met mijn
moeder en broer Lesly er naar toe om
een kijkje te nemen.

Ik was gelijk enthousiast en werd lid.
Moeder vond de keuze prima. Het is
ook absoluut geen gevaarlijke sport. Je

hebt een vest aan, gemaakt van een be-
paalde stof waar je met de sabel niet
doorheen kunt. Datzelfde geldt voor
het masker. Overigens heb je bij de
schermsport drie wapens: floret, de-
gen en sabel. Ik koos al vanaf het begin
voor de sabel en dat is altijd zo geble-
ven’, aldus Jamie van Dongeren. Op
haar twaalfde jaar begon zij in compe-
titieverband te schermen. ‘Dat was bij
de pupillen en altijd met jongens als
tegenstanders. Dat is bij mijn club Dé-
ropement nog steeds zo, ik ben de eni-
ge vrouw’, zo zegt Jamie, die volgens
haar trainer Georges Dérop over heel
veel talent beschikt en die zich in een
snel tempo door- ontwikkelt.
De volgende stap na de pupillen was
de Kadetten (14 t/m 16 jaar).Voor Jamie
veel overwinningen met als klap op de
vuurpijl het behalen van het Neder-
lands kampioenschap. Momenteel
schermt Jamie bij de junioren (17 t/m
19 jaar) en is zij in deze categorie in-
middels ook al de Nederlandse kampi-
oene. Jamie: ‘ Vanaf vorig jaar mocht
ik bij de junioren ook meedoen aan
wereldbekertoernooien. Het eerste

toernooi voor mij in Boedapest, vond
ik best wel spannend. Hoewel ik de
tweede ronde niet heb gehaald, heb ik
er toch een goed gevoel aan over ge-
houden en heb ik er veel opgestoken.
Datzelfde geldt ook voor de wereldbe-
kertoernooien in Logrona in Spanje
en Dourdan in Frankrijk’, zo zegt ze.

De Vordense schermster die inmiddels
ook het internationale DOM sabeltoer-
nooi in Utrecht op haar naam heeft
geschreven, staat momenteel ruim
aan kop bij de ECPknasCup (Nationale
Beker) en staat zij op de nationale seni-
orenlijst ook op een eerste plaats. Be-
halve de wedstrijden in het weekend,
de trainingen ‘met sabel’ in de avond-
uren doet Jamie van Dongeren ook
veel aan krachttraining. ‘Ik ben een
echte vechtjas, ik geef niet gemakke-
lijk op. Ik zal dan ook alles op alles zet-
ten om in 2012 tijdens de Olympische
Spelen in Londen, van de partij te zijn,
want dat is het doel waar ik de komen-
de jaren keihard naar toe ga werken’,
zo zegt de ambitieuze Jamie.

Vordense schermster Jamie van Dongeren grossiert in kampioenschappen!

Haar ultieme doel: in 2012 deelnemen
aan de Olympische Spelen in Londen!

De 17 jarige Jamie van Dongeren woont in Vorden op slechts enkele me-
ters afstand van het zwembad In de Dennen (links van haar huis) en op
slechts enkele meters afstand van het voetbalcomplex (rechts van haar
huis). Toch heeft ze niet zoveel met zwemmen of voetballen. Niet echt
haar ding. Eigenlijk niet zo verwonderlijk want Jamie is ruim 20 uur in de
week bezig met haar grote passie: de schermsport. En dan te bedenken
dat ze overdag de vrije school De Berkel in Zutphen bezoekt, is het duide-
lijk dat er geen tijd voor andere sporten is. Op school heeft ze het erg naar
de zin. Jamie: ‘ De vakken op school zijn gericht op werken met de handen
zoals boetseren, houtbewerking, smeden, koken en dergelijke. Heel erg
leuk om te doen’, zo zegt ze.

Jamie van Dongeren: een succesvol schermster.

‘Behalve dat ik als wethouder onder
meer ‘openbare werken’ e.d. onder
mijn hoede heb, bevat mijn portefeuil-
le ook nog een ‘gouden randje’ name-
lijk Cultuur. 

We hebben in Bronckhorst wat de cul-
tuur betreft vele leuke plekken, maar
zover ik weet geen pianostemmer en

geen concertzaal zoals hier bij Het Kla-
vier’, aldus Peter Glasbergen. Dat de
wethouder in zijn jeugd ook pianoles
heeft gehad, bewees hij even later. Hij
zette zich achter de vleugel en liet ver-
volgens drie tonen horen. Niet meer
en niet minder. ‘A, ha jullie herken-
nen de melodie al, het is ‘Für Elise’,
een compositie van Beethoven. 

Wie die Elise was, is trouwens nooit
duidelijk geworden’, aldus Peter Glas-
bergen die vervolgens een rode doek
naar beneden trok waarmee de show-
room ( vol met piano’ s en vleugels ) of-
ficieel werd geopend. ‘Hopelijk dat de
mensen in Bronckhorst over pakweg
40 jaar zich nog zullen herinneren
‘Het Klavier, ja für Elise’! 

Vervolgens werden de aanwezigen on-
der het genot van een hapje en een
drankje aangenaam verrast met pia-
nospel van Jack van Dodewaard en Ri-
ta Boshart. Met begeleiding van Ruben
Maathuis (pauken) zong Rita Boshart
aansluitend nog enkele liedjes. Toen
Rita even stopte met zingen riep wet-
houder Peter Glasbergen plotsklaps ‘
hiermee verklaar ik ook de concert-
zaal voor geopend’ !

Het Klavier muzikaal door wethouder
Peter Glasbergen geopend

Muziek, hoe kan het ook anders, was zaterdagmiddag troef bij de opening
van Het Klavier. Aan de Ambachtsweg op het industrieterrein waren vele
genodigden bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig. Rita Boshart en
haar echtgenoot Jack van Dodewaard zijn een paar jaar geleden vanuit
het Westen in de Achterhoek neergestreken en hebben inmiddels in Vor-
den hun bedrijf Het Klavier geïnstalleerd. Na maanden van hard ‘ploete-
ren’ was het zaterdag zover dat de concertzaal en de showroom kon wor-
den geopend. ‘Het is alsof we vandaag weer opnieuw zijn getrouwd’, zo
sprak Rita Boshart tijdens haar openingswoord. Wethouder Peter Glas-
bergen had er deze zaterdagmiddag graag een paar uurtjes voor over om
de officiële opening te verrichten.

Wethouder Peter Glasbergen: 'für Elise'.

De FNV wil dit jaar door het lopen
van het Pieterpad, geld inzamelen
voor de Hospice. Mevrouw Lambert
van de Hospice was deze avond naar
Vorden gekomen om er op een goe-
de en boeiende wijze over te vertel-
len. 

Kort samengevat is de Hospice een
tehuis voor zieke mensen voor bege-
leiding in hun laatste levensfase. 

Op 6 september is de FNV-Bouw af-
deling Ysselvallei aan de beurt om
middels sponsoring te trachten geld
voor de Hospice bijeen te krijgen. 

De route loopt dan van Vorden naar
Laren. De leden van de afdeling do-
neerden op deze feestavond trou-
wens ook al geld in de giftenpot van
de Hospice.

Vervolgens was het woord aan oud-
districtsbestuurder Jan Bruins, die
de huldiging van de jubilarissen
voor zijn rekening nam. De grootste
‘hap’ vormde de koperen (12,5) jubi-
larissen. Verder werden de volgende
personen gehuldigd: 
25 jaar: A.H. Stroeter, G. Middeljans
en G.A. Fukkink
40 jaar: A. Hissink, A.W. Oldenamp-
sen, B. Addink, G. Westerink, G.E.
Jansen, J.H. Broer, L.A.M. Bleumink
en T.J.A. Zweers. 50 jaar: G.W. Belt-
man, R.J.M. Langenhoff en mevrouw
J.G.M. Sloot- Uiterwerd. 60 jaar: H.
van Nijkerk. Nadat de versierselen
en de bloemetjes waren overhan-
digd werd er met medewerking van
de band ‘Reality’ daarna volop feest
gevierd.

FNV Bouw afdeling
IJsselvallei gaat wandelen
voor de 'Hospice'
De feestelijke bijeenkomst van de
FNV-Bouw afdeling Ysselvallei,
welke dit weekend in zaal De Her-
berg werd gehouden stond in het
teken van twee belangrijke items,
te weten het voornemen om geld
in te zamelen voor goede doelen
en het huldigen van een groot
aantal jubilarissen.

Wedvlucht vanaf Lommel over een af-
stand van circa 120 kilometer. Uitslag:
T.J. Berentsen 1, 8, 13, 14; Comb. A en
A Winkels 2, 9, 15; Rick Weustenenk 3;

M.M. Tiemessen 4, 16, 18; Comb. J. Mei-
jer en Zoon 5; H.A. Eykelkamp 6; D.J.
Gotink 7, 10, 19; M. Schuerink 11, 12; E.
Bruinsma 17, 20.

P.V. Vorden
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DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

De beste kwaliteit

tegels, tegen de

LAAGSTE

PRIJS.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

www.betti
ngre

ss
ing.nl

VOORRAAD

±50.000 M
2

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 19 april
in het café

Rockformatie
„Spinrock”

In de discotheek

D.J. Dion

  EN DAN MAG JE KIEZEN…. 
welk behang gaat het worden?

            OPEENS WEET JE HET; 
DIE wil ik voor mijn eerste eigen kamer! 

Een frisse en kleurrijke collectie voor jongens en meiden! Het behangboek 

ligt nu al in onze winkel. Kies bijvoorbeeld voor ridderdessins, stoere vlaggen 

of voor kleurige bloemen en harten. Hiermee maak je heel gemakkelijk de 

allermooiste kamer!

My f i rst room , DE NIEUWSTE D’IMAGO KINDERKAMERCOLLECTIE

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo.Tel. 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl
Openingstijden:

ma. t/m do. 08.30-17.30 uur, vr. 08.30-20.00 uur, za. 08.30-16.00 uur.

Ook voor
bedrijfsauto’s

Uitdeuken
zonder spuiten

Spotrepair Zorgeloos
schadeherstel

Handelsweg 7-11, 7021 BZ  Zelhem
Tel. 0314 - 62 28 39

www.autoschadewillemsen.nl

Als
boem...
ho... is!

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden
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ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10
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