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Waar wil ANBO Vorden naar toe?

Deze week:
Benefietconcerten
brachten 2500
euro op
Internationale
postduivenrace in
Usedom Duitsland
Zinderende
dartfinale
Wichmond-Open
“Woef” schenkt
cheque aan
Dierenbesherming
Aanvoerder Rob
Enzerink stopt
met voetballen

Vrouwen
van Nu

Van links naar rechts: Krijn van der Heijden, Jelte Brandenburg en Cees van de Pol.

Vorden - Woensdag 19 mei '10 is
weer de maandelijkse bijeenkomst
van de vrouwen van Nu.
Op deze avond komt de Vordense notaris Hulleman ons op de hoogte brengen van de laatste vernieuwingen en
wijzigingen in de successiewet en het
schenkingsrecht.
Natuurlijk is er die avond zowel schriftelijk als mondeling gelegenheid om
vragen te stellen.

Elke maandag brooddag

3 broden slechts €
Asperges

500 gram

Colofon

2.89
99
€ 1.

GRATIS ASPERGESCHILLER
bij 2 pakjes Maggi aspergesaus

Heerlijke Pinot
2e fles halve prijs!
49
Beenham per 500 gram €

3.

Plus beleef het verschil!
Alleen bij Plus Hans Eland
Hengelo (Gld.)

Vorden - De Anbo afdeling Vorden is een vereniging die opkomt voor de
collectieve en individuele rechten en belangen van ouderen. Dit in de
ruimste zin, met eerbiediging van het godsdienstige, levensbeschouwelijke
en politieke opvattingen. De Anbo afdeling Vorden wil bijdragen aan
verbetering van de materiële, sociale en culturele positie van ouderen,
waardoor zij hun plaats als volwaardige leden van de samenleving
kunnen (blijven) innemen. Deze missie omvat onder meer het bevorderen
van maatschappelijke integratie en participatie, het beschikbaar zijn
van voor ouderen nodige voorzieningen en het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie !
Al deze mooie teksten kan men lezen
in het Beleidsplan dat de leden van de
Anbo Vorden onlangs hebben vastgesteld. Maar de Anbo wil richting toekomst meer, zo bleek uit een vraaggesprek met het dagelijks bestuur t.w.
voorzitter Krijn van der Heijden, secretaris Jelte Brandenburg en penningmeester Cees van de Pol. (Overigens
wordt het huidige bestuur gecompleteerd door Elly Meurs, Tine Bosman en
Ankie Berenpas). ‘ Deze dames houden
zich in het bestuur onder meer bezig
met de organisatie van het klootschieten, de sjoelmiddagen, bezoeken aan
zieken e.d. Ook zijn ze behulpzaam bij
het organiseren van reizen. Ze vervullen belangrijke taken binnen de Anbo’,
zo zegt secretaris Jelte Brandenburg.
Wat betreft het Beleidsplan merkt
voorzitter Krijn van der Heijden op:
‘Dit moet je zien als een plan voor de
komende vijf jaren. Als organisatie
heb je veel dingen ‘in je hoofd’, maar
wij vonden dat dit ook op papier
moest worden gezet. Wij hebben ongeveer 500 leden, waarvan velen meer
‘in huis hebben’, dan dat wij ze als Anbo kunnen bieden. Met andere woor-

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

I.v.m. de sluiting op maandag 24 mei,
2e pinksterdag, verzoeken wij advertenties en berichten in te leveren
voor donderdag 20 mei 12.00 uur.
De redactie

den wij willen deze leden uitdagen
iets voor de Anbo te gaan doen. Diverse leden hebben in hun maatschappelijke carrière belangrijke of interessante functies vervuld of ze hebben een
bijzondere hobby (houtsnijden, beeldhouwen, noem maar op). Wij halen
voor diverse onderwerpen regelmatig
van elders ‘inleiders’ naar onze bijeenkomsten. Ik denk dat onze afdeling
voldoende leden heeft die zelf een inleiding kunnen verzorgen. Zelf zou ik
bijvoorbeeld het zingen wel willen
promoten’, zo merkt Krijn van der
Heijden lachend op.
Dezer dagen krijgen de leden een enquete formulier in de bus met de
vraag ‘ Waar wil je met de ANBO naar
toe? Bent u tevreden over de activiteiten die de vereniging de leden biedt?
Ook wordt de vraag gesteld of men bij
het besturen c.q. de organisatie betrokken wil worden. Jelte Brandenburg: ‘Wij hebben een grote club mensen en toch is het dikwijls moeilijk om
nieuwe bestuursleden te vinden’. Eén
van de voornemens van Anbo-Vorden
is ook om de vereniging voor jongere
ouderen interessant te maken. De categorie 50-65 jaar is niet sterk vertegenwoordigd, terwijl de Anbo er al is
voor mensen vanaf 50 jaar. Het bestuur doet dan ook een beroep aan de
leden om door te geven of zij ook ‘jongere ouderen’ kennen die misschien
wel voor een lidmaatschap voelen.
‘Vervolgens zullen wij deze mensen
graag benaderen’, zo zegt Krijn van
der Heijden.
De leden van Anbo Vorden komen
voor het ‘leeuwendeel’ uit Vorden,
maar ook uit Vierakker, Wichmond,
Zutphen. Jaarlijks worden er circa zeven bijeenkomsten voor de leden geor-

ganiseerd met ‘van alles wat’. Allemaal bijenkomsten waar de leden ook
iets aan hebben. Zo was er onlangs een
bijeenkomst waar o.m. over diëten
voor ouderen werd gesproken. Een
schot in de roos! Krijn van der Heijden:
‘We hebben in de gemeente Bronckhorst een seniorenconvent waarbij
alle ouderenbonden in de gemeente
zijn aangesloten. Dit convent heeft periodiek overleg met de verantwoordelijke wethouder voor zorg, wonen en
welzijn. Daarnaast volgen wij natuurlijk alle publicaties die de gemeente
over tal van onderwerpen verspreid.
Zo hebben we ons ook stevig bemoeid
met het beleid dat gemeente over
‘wonen voor ouderen’ voert. Ik moet
zeggen dat wij redelijk tevreden zijn
over het woonbeleid. Wel maken wij
ons zorgen over de voorzieningen in
de kleine kernen (winkels, openbaar
vervoer e.d.). Daarover blijven wij met
de gemeente in gesprek’, aldus voorzitter van der Heijden.
Jelte Brandenburg wijst op het enorme belang voor de Anbo, dat men landelijk zitting heeft in de SER. ‘Daar
kunnen we ons laten horen, over bijvoorbeeld dat de AOW leeftijd op 65
jaar moet blijven’, zo zegt hij. Voor de
goede orde: De Sociaal Economische
Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te
voeren sociaal- economische beleid. In
dit verband kan worden genoemd dat
bijvoorbeeld indertijd de AOW is voorbereid via een door de SER uitgebracht
advies. Ook voert de SER bestuurlijke
en toezichthoudende taken uit. In de
SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers
samen. De kroonleden zijn onafhankelijke deskundigen. Ze worden op
voordracht van het kabinet, benoemd
door de koningin (de kroon), maar ze
vertegenwoordigen niet de overheid.
Hun taak is het dienen van het algemeen belang.

Uitgave: Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Lid ! nnp
De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer
POLITIE (0900) 88 44
HUISARTSENPOSTEN
Zutphen
(0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Zondag 16 mei
Koopzondag
Vorden

DE VALEWEIDE
BLOEMEN & PLANTEN

Bos
pioenrozen
€

4.

99

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Colofon
Hervormde kerk Vorden
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag in de Geref. kerk;
9.00 uur ds. B. Neppelenbroek.
Zondag 16 mei 10.00 uur ds. J. Kool
Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag in de Geref. kerk;
9.00 uur ds. B. Neppelenbroek.
Zondag 16 mei 10.00 uur dhr. S. Kuijt uit Lichtenvoorde
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 13 mei 10.00 uur Hemelvaartviering.
Zondag 16 mei 10.00 uur ds. C. ter Linden, Leidschendam.
R.K. kerk Vorden
Zondag 16 mei 10.00 uur Woord- en communieviering,
m.m.v. Strong, presentatie Eerste H. Communie.
R.K. kerk Vierakker
Donderdag 13 mei 10.00 uur Woord- en communieviering.
Zaterdag 15 mei 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 16 mei 10.00 uur Woord-/communieviering herenkoor
Tandarts
Hemelvaart en 15 en 16 mei G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem,
tel. (0573) 25 18 70.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende 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 verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.0019.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase.
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33.
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl
Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in
het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance, tel. 112
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren:
(0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard:
(0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabetische- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.
Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.
Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl
Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien
in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag:
9.30-17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m
Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur; zaterdag:
10.00-14.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal
tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.
E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88
56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek;
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur;
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur;
zaterdag 10.00-12.30 uur.
Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren.
Dierenbescherming OverGelder
Info, tel. (055) 506 86 40.
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.
Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66.
Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 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 steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen. U
kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres:
Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.
MEE Oost-Gelderland
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl

Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl
Voor bezorgklachten:
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

 Te huur: 3 kamer appartement in het centrum van
Zelhem. Huur ca. € 570,- incl.
serv.kosten. Info: http://sites.google.com/site/zelhemhuis of 06-13241141
 Te koop Aanhangwagen,110x220
geremd,
1500kg. Al. ladder 2x 16
sport. Kruiwagen. Electr. lasapparaat 220/380. Tegelsnijmachine. Hoge drukspuit.
Tel. 0653115197
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.
 Gevraagd: Oud ijzer/metalen/elektrische apparaten,
stroomkabels. Bel of mail:
/
0650917007
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.
 Te koop: Mooie Labrador
pups, chocolade bruin of
blond, ingeënt en ontwormd.
Tel: 06-51937524
 Gitaarles Proefles gratis
0651006264 0575515618

 Vermist Damesfiets gazelle blauw met versnelling
omgeving skateboardbaan
Jet Golstein tel 553481
 Te huur: Luchtkussen,
5x6 m 50 euro tel. 0575451091
 Te koop: Houtbewerking
machines w.o. vl.vd bank, cirkelzagen, afkortzagen, lintzaag, grote partij underlayment platen, partij balkhout,
regelwerk en panlatten, isolatieplaten 4 en 6 en 8 cm dik
en 1 en 2 en 3 en 4 roedige
hooiberg Tel. 06-50502680
 Muziek- en gesprekstherapie
0651006264
0575515618

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

Professionele
gastouder
aangeboden:
ma, di - do
06 - 13 38 60 85
"15a - Galerie & Beeldentuin",
Galgengoorweg 15a, zoekt
vrijwilligers voor het onderhoud van de tuin. Tel. 0575469458,e-mail: info@15a.nl

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

Vlaai van de week
Aardbeienvlaai

€

7,50

6-8 pers

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze

€

6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Deze week
• Witte bollen zacht

10 halen = 8 betalen
• Kwarkappeltje

€

1,00

Aanbiedingen geldig van di. 11 t/m za. 22 mei

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
Handwerken
uw hobby

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten
en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haaken handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten
“De Witte Engel”
• Fournituren

Dé grote tapijtmerken
Parade, Desso,
Bonaparte en Nouwens
Bogaers in combinatie
met gordijnstoffen van
Christian Fishbacher,
De Ploeg, Ado of Gardisette zijn onze garantie
voor een modieus en
kleurrijk interieur...

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

Dagmenu’s
12 t/m 18 mei
Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).
Woensdag 12 mei
Chinese groentesoep / Zwiebelrostbraten met rode wijnsaus en uien,
aardappelen en groente.
Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag, geen dagmenu.
Vrijdag 14 mei
Mosterdsoep / Pangafilet met pesto saus, pasta al dente en groente.
Zaterdag 15 mei (alleen afhalen/bezorgen)
Spies de Rotonde met kruidenboter, frieten en groente / ijs met
slagroom.
Maandag 17 mei
Runderbouillon met flensjes / Huisgemaakte gehaktballen in jus
met aardappelpuree en rauwkostsalade.
Dinsdag 18 mei
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom.
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even
binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

In de tijd van lammetjes
en ander jong leven
werd er ook aan ons kindje
het leven gegeven

Anne Engelina Bernardina
Anne is geboren op 3 mei 2010.
Zij weegt 3620 gram en is 53 cm lang.
Freddie en Leonie Letink-Poorterman

Je was zo sterk, maar had geen kracht meer
Je had zo’n wil, maar had geen macht meer
Na drie jaar van hoop en vrees is, toch nog onverwacht, overleden mijn lieve, zorgzame man, onze
vader en opa

Herman Broekman
* 19 september 1935

De vele kaarten, troostende woorden, de prachtige
bloemen en uw aanwezigheid na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en opa

Geert Kuit
heeft ons goed gedaan.

Riekie Broekman-Ruesink

GEMEENTE BRONCKHORST

Willy Kuit - Buunk
Kinderen en kleinkinderen

† 5 mei 2010

Jeroen en Henny Broekman-Nieuwenhuis
Bernd

Opnieuw een wonder

Pien
Germa Anne

Erwin en Petra Broekman-Baak
Youri, Luuk, Stef
Het Hoge 78
7251 XZ Vorden
De begrafenis heeft maandag 10 mei plaatsgevonden.

4 mei 2010
52 cm - 4200 gram

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft getoond na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame mama en oma “Rino”

Gerda Lettink-Valkeman
heeft ons doen beseffen dat zij niet alleen voor ons,
maar ook voor anderen, veel heeft betekend.
Dit zal ons ook veel steun geven de komende tijd.
Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

Dochter van Edwin Visser en
Lise ten Duis

Na een ernstige ziekte is van ons heengegaan onze lieve broer, zwager en oom

Zusje van Chiel
Het Stroo 14
7251 VB Vorden
tel: 0575 - 55 06 70

Herman Broekman
in de leeftijd van 74 jaar.

Vrijdag 21 mei 2010 zijn wij

Herman & Riet van Ditshuizen

Vorden, 5 mei 2010

40 jaar getrouwd.

Ons zonnestraaltje, 18 lentes jong
U bent van harte welkom op onze receptie van
15.00 - 17.00 uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24,
7251 BB Vorden.
Stuwdijk 2a
7244 PW Barchem

50 jaar getrouwd.
Wij hopen dit samen met onze kinderen en kleinkinderen te vieren op zaterdag 22 mei a.s.
Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte welkom op onze receptie van 14.30 tot 16.30
uur in zalencentrum „‘t Witte Paard”, Ruurloseweg
1 te Zelhem.
Mei 2010
Zutphenseweg 127
7251 DP Vorden

Hendrik Maalderink
en
Dinie Maalderink-Jansen
50 jaar getrouwd.
Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte
welkom op onze receptie op zaterdag 22 mei
van 14.00 tot 15.30 uur in Café-Restaurant „Den
Bremer”, Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.
Snethlageweg 31
7255 CE Hengelo Gld.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de grote
belangstelling en blijken van medeleven, zowel
schriftelijk als persoonlijk, tijdens zijn ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa

Henk Vrogten

Emiel Pardijs

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat
hij bij velen zo geliefd was.

17-03-1992

09-05-2010
Dick en Willy
Jeroen
Margot en Joris

Broekweg 7
7234 SW Wichmond
We nemen afscheid van Emiel op vrijdag 14 mei
2010 om 15.00 uur in crematorium Slangenburg,
Nutselaer 4 te Doetinchem.
Condoleanceregister: www.emielpardijs.nl

Verspreidingsgebied Vorden,
Kranenburg, Wichmond, Linde,
Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,
Mossel, Medler, Veldwijk
Verschijnt op dinsdag/woensdag
Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,
uiterlijk maandag 09.00 uur
Oplage 4.500

Contact

BRONCKHORST MIDDEN
Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,
Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,
Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en
Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noordink, Oosterwijk
Verschijnt op dinsdag/woensdag
Kopij binnen donderdag 17.00 uur,
uiterlijk maandag 09.00 uur
Oplage 7.450

Contact

BRONCKHORST ZUID
Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,
Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,
Halle, Halle Heide, Slangenburg,
Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en
Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,
Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,
Halle Nijman, Heurne
Verschijnt op dinsdag/woensdag
Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk
maandag 09.00 uur
Oplage 9.800

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,
de Bruil, Barchem
Verschijnt op woensdag/donderdag
Kopij binnen maandag 12.00 uur,
uiterlijk dinsdag 09.00 uur
Oplage 4.500

GEMEENTE ZUTPHEN

Familie Vrogten

Contact

Wassinkbrinkweg 6
7002 ZD Doetinchem

WARNSVELD

Emiel is bij ons thuis, U kunt hem gedag zeggen,
donderdag 13 mei van 18.00 tot 20.00 uur.

Het gemis zal altijd blijven, maar uw hartelijke en
warme belangstelling, in welke vorm ook, tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en trotse oma

Janny Korenblek-Decanije
Heeft ons erg goed gedaan.
Daarvoor oprecht onze hartelijke dank.

Wij vragen U deze advertentie als persoonlijk bericht te beschouwen.

Jaap Korenblek
Bert en Berdith
Esmée
Lynn
Johan en Arlette
Sam

Door zinloos geweld is overleden onze lieve kleinzoon

Emiel Pardijs
Op 19 mei 2010 zijn wij

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

Te snel voorbij, de vele dromen, oneerlijk is het lot
dat nu is gekomen.

Op dinsdag 18 mei zijn wij

Dirk Wesselink
&
Bertha Wesselink-Scheffer

Johan Lettink
Frieja, Johan, Anniek en Luke Hoogkamp
Erik, Mischa en Esmee Lettink
Geert Lettink en Cheryl Tsai
Vorden, mei 2010

Hendrik en Annie † Broekman
Gerda en Gerrit † Stegerman
Johan en Bep Broekman
Jan en Gerrie Luesink
Neven en nichten

Contact

BRONCKHORST NOORD

Vorden, mei 2010

Jolanda en Hans Pardijs-Broekman
Lars, Linsey

Het Kerspel 5
7251 CT Vorden

G e r i ch t
adverteren
in de
A ch t e r h o e k :

Vorden, mei 2010

Op de jeugdige leeftijd van 18 jaar.

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,
Warken, Boggelaar
Verschijnt op zaterdag
Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur
Oplage 6.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna

LICHTENVOORDE
Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,
Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,
Vragender, Zieuwent
Verschijnt op donderdag
Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,
advertentie 17.00 uur
Oplage 8.900

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,
Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,
Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,
Eefsele, Het Broek
Verschijnt op donderdag
Kopij binnen maandag redactie 12.00
uur, advertentie 17.00 uur
Oplage 8.150

DANKBETUIGING

9 mei 2010
Opa en Oma Pardijs

Onze lieve neef is er niet meer, te jong van ons
heengegaan. Met pijn in ons hart kunnen we niet
beseffen wat jou is aangedaan. Je hebt vol levenslust je pad bewandeld, maar het pad houdt voor jou
hier op.
Zo zinloos, daar komen we niet meer bovenop.
Allerliefste Emiel, we gaan je heel erg missen en je
moet echt weten; dat je in ons hart zit en dat wij je
nooit zullen vergeten.

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens zijn ziekte en na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa

Jan Groot Jebbink
De vele kaarten, bloemen en handdrukken waren
ons tot grote steun.
Toos Groot Jebbink-Hammers
Kinderen en kleinkinderen

Joke en Ed
Bert en Wilma
Fleur en Dennis
Herman en Alie
Ernie en Jaap
Bas

ONLINE

WebPaper.nl

CONTACT, ELNA,
GROENLOSE GIDS EN
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT
OP INTERNET

Wichmond, mei 2010

Vervolg familieberichten zie elders.

9 mei 2010

Ook op
internet:

Te koop gevraagd: antiek,

curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

w w w.
weevers.nl
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SV GROL
PSV
AUXERRE
RSC ANDERLECHT
BRÖNDBY
GALATASARAY

21
Toernooi voor C-junioren 2010

www.marveld.info
Deelnemers
e
21 Internationale

Ajax
Feyenoord
PSV

‘I HAVE A DREAM’
Auxerre winnaar Marveldtoernooi 2009

Donderdag 27 mei a.s. 20.00 uur
SPONSORAVOND
met als gastsprekers Kevin Blom en Roelof Luinge

Vrijdag 28 mei a.s. om 18.00 uur
Ofﬁciële opening

FC TWENTE

21e Internationale Marveldtoernooi

SV GROL
AUXERRE

Openingswedstrijd:

REAL MADRID

Aanvang zaterdag 29 mei a.s.
om 10.30 uur en
zondag 30 mei a.s. om 09.30 uur.

BRÖNDBY

GALATASARAY

Het bestuur van de Stichting Internationaal Marveldtoernooi nodigt hierbij iedereen van harte uit om dit
fantastische voetbalfeest mee te beleven en op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 mei a.s. naar het
Sportpark Den Elshof te komen.
Secretariaat:

o.l.v. KEVIN BLOM

RSC ANDERLECHT

KONOPLEV FA

“I HAVE A DREAM” is ons motto voor het Marveldtoernooi 2010. Zeer toepasselijk voor al die spelers
die jaarlijks mogen aantreden op onze prachtige accommodatie. Telkens weer een fantastische
voetbalhappening en een onvergetelijk weekend voor al die jonge spelers. Dat geldt voor de spelers van
ons eigen s.v. Grol, maar zeer zeker ook voor al die talenten van gerenommeerde teams uit Europa. Vele
14-15 jarige talenten speelden zich op het Marveldtoernooi in de kijker en zijn gecontracteerd bij Europese
topteams, zoals Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjan Robben, Sebastiaan Schweinsteiger en Lukaku, de
17 jarige spits van RSC Anderlecht die twee jaar geleden nog op ons toernooi speelde.

Bestuur Stichting
Internationaal Marveldtoernooi

AUXERRE - GALATASARAY

MANCHESTER UNITED

In het weekend van 28 t/m 30 mei a.s. vindt het 21e Internationale Marveldtoernooi plaats op het
sportpark Den Elshof in Groenlo. Dit prestigieuze jeugdtoernooi voor spelers onder 15 kent wederom een
deelnemersveld om je vingers bij af te likken. Het bestuur van de Stichting Internationaal Marveldtoernooi
is er in geslaagd om opnieuw de Europese top naar Groenlo te halen. Het Marveldtoernooi kenmerkt
zich door een zeer hoog internationaal voetbalniveau gecombineerd met een uitermate ontspannen en
prettige sfeer. Dit maakt het voor de teams zeer aantrekkelijk om jaar na jaar deel te nemen. Maar ook
voor de vele duizenden toeschouwers is het feest om dat weekend op sportpark Den Elshof te vertoeven.

ENTREE

Marveldtoernooi 2010
te Groenlo

FEYENOORD
FC TWENTE
AJAX
MANCHESTER UNITED
REAL MADRID
KONOPLEV FA

Senioren (18 jaar en ouder):
Jeugd:

Zilversmid 39
7141 PH Groenlo
06-52584995
mail@marveld.info

PR-zaken: 06 – 22025669
pr@marveld.info

Passe-partout: € 12,50
Dagkaarten: Vrijdag: € 3,00 Zaterdag en Zondag: € 7,50

Passe-partout: € 5,00
Dagkaarten: Vrijdag: gratis entree Zaterdag en Zondag: € 3,00

Speciaal groepstarief voor jeugdteams (8 spelers of meer):
Passe-partout jeugd: € 3,50
Dagkaarten jeugd: Vrijdag: gratis entree Zaterdag en Zondag: € 2,00
(begeleiders betalen normaal tarief)

FINALE: zondag 30 mei a.s.
om 16.00 uur

Tijdens toernooidagen volop vertier voor de jeugd bij de vele nevenactiviteiten; tevens geeft een aantal
supportersverenigingen acte de presence.

o.l.v. ROELOF LUINGE

Voor meer informatie over het Internationale Marveldtoernooi ga naar www.marveld.info

TURBO 50S
Beleef het gemak van de meest
verkochte zitmaaier in de Benelux COMBI
Mulchtechnologie, ach-

Stiga Villa Frontmaaier
Vanaf €

2290,00

teruitworp en grasopvang. Maaibreedte 48
cm. Achterwielaandrijving. van€ 699,- voor

€ 599,VE 32 verticuteermachine
1500 Watt, 12 sets stalen
messen werkbreedte
van 32 cm
inclusief opvangzak.

Park Excellent
Nu met professionele B&S Vanguard 16 pk
2 cilinder motor 95 cm multiclip/combi maaidek
Nu van € 5.590,- voor

€ 5.090,-

€ 159,-

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

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

Vervolg familieberichten
Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Johanna Maria Houtman
Annie
betuigen wij onze oprechte dank.
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Kogelbiefstukken
3 stuks

Langs deze weg willen wij u bedanken voor de vele
blijken van steun en medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn geliefde man en zwager

SPECIAL

Carpacciospies
VLEESWARENKOOPJE

Runderrookvlees en Filet
Carpaccio

Jo Dinkelman-Groot Roessink
en familie

2x 100 gram

Hengelo Gld., mei 2010

MAALTIJDIDEE

gebraden
Gehakt bal
Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

u i t v a a r t b e g el e i d i n g

voor een geheel verzorgde uitvaart

#

100 gram

Albert Jan Dinkelman

Marion Polman

$'#

per stuk

LEKKER & MAKKELIJK

400g Runderreepjes
250g Wokgroente

u kunt mij bellen
voor een persoonlijke
uitvaart

samen voor

D.J. Vlogman, keurslager

!'&

%'

$'&

Aanbiedingen zijn geldig van 10-05-2010 t/m 15-05-2010.

KEURSLAGERKOOPJE

Vorden, mei 2010

Zutphenseweg 16, 7251 DK VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

T 06 55 916 250
w w w. m a r i o n p o l m a n . n l

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Vol smaak:
Proef het witte goud!!
vanaf 500 gram
Hollandse asperges
Nieuwe oogst Fuji appelen 1,5 kilo

Gaat u
scheiden?

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

Kinderboerderij
FELTSIGT
MEI ACTIVITEITEN

Super mooie blanke witlof

Vraag dan
nu ons gratis
boekje aan:
‘Help, ik ga
scheiden!’

Weekaanbiedingen:
Voorgegaarde aardappels 600 gram
+ gesneden snijbonen
400 gram
Uit eigen keuken:
Heerlijke gebonden aspergesoep
1 liter

4,99

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 17 mei.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Meer informatie? Bel of mail:
Lochem LViZgbdaZcZ^aVcY&&,')&KHAdX]Zb
%*,('*.*.)ojie]Zc5hX]Z^Y^c\heaVccZg#ca

• 13 Mei Hemelvaart ontbijt
en fietstocht naar broodweging
Muldersfluit

Zupthen >?hhZa`VYZ,,'%&=7Ojie]Zc
%*,('*.*.)ojie]Zc5hX]Z^Y^c\heaVccZg#ca

• 24 Mei 2de Pinksterdag geopend

Bekveldseweg 5, 7255 KG Bekveld
Tel./fax. 0575-462828
e-mail: info@feltsigt.nl
website: www.feltsigt.nl

0,99

‘Help, ik ga scheiden’ beschrijft de ﬁnanciële gevolgen van een (echt)scheiding. Het geeft u
een goed inzicht in alle zaken die moeten worden geregeld. Het boekje kunt u kosteloos bij
ons aanvragen en wordt u discreet toegestuurd.

www.scheidingsplanner.nl

• Feestelijke opening eendenvolière
door dhr. en Mevr. Weevers.
Datum volgt.

2,99
2,49
500 gram 0,79

BEVRIJDINGSCONCERT

Studiekeuze lastig?
Bel: 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl
Overgangsconsulente in
Zutphen en Baak,

Jose la Croix, 560381,
www.joselacroix.nl

PRESENTEERT:

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Zaterdag 15 mei 2010
Aanvang 20.00 uur
Het Dorpscentrum Vorden
Toegang gratis

WWW.CONCORDIAVORDEN.NL
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Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Stichting Welzijn Steenderen
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen Inloop maandag, woensdag of vrijdag
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00 van 8.30 tot 10.30 uur
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur,
Tel. (0575) 55 31 59
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop Protestantse Kerk, Halle, Dorpsstraat
19, elke 2e woensdag van de maand van 11.15
tot 12.00 uur

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten.
Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.
Datum
11 mei
12 mei
13 mei
15 mei
17 mei
19 mei
19 mei
20 mei
22 mei
26 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei
31 mei
01 juni

Activiteit
Modeshow met verkoop
Creatief: zeepketting maken
Fiets de boer op
Wandelen
MuseumPlusBus Hermitage
UVV ontspanningsmiddag
Contactmiddag Welfare
Voorl. vakantiemogelijkheden
Sorbet maken
Jaarlijks uitstapje PCOB
Dagreis Ons Contact
Zonnebloem Roll-over
Zonnebloem Roll-over
Zonnebloem Roll-over
Museum PlusBus Amsterdam
Feestelijke avond met terugblik

Plaats
De Bongerd, Steenderen
De Bongerd Steenderen
Akkerbouwbedrijf, Hengelo
De Bleijke, Hengelo
Vanaf gez.centrum, Hoog-Keppel
Ons Huis, Hengelo
Dorpscentrum, Vorden
Huiskamer, Stichting Welzijn DHK
De Bleijke, Hengelo
Vertrek Dorpscentrum, Vorden
Vertrek De Bongerd, Steenderen
Vertrek basisschool, Kranenburg
Vertrek sporthal, Wichmond
Vertrek gemeentehuis, Hengelo
Booltinkplein, Keijenborg
Alzheimercafe Doesburg

Studiekring voor Ouderen
Op meer dan 40 locaties in Gelderland zijn Studiekringen
voor Ouderen opgezet. Om de 2 á 3 weken komt een groep
van ongeveer 15 personen bij elkaar om zich te verdiepen in
een gezamenlijk gekozen onderwerp. Het gaat hierbij om:
sociale ontmoeting, kennis vergaren en met elkaar delen
van levenservaring en interesses. Leeftijd of opleiding doen
er niet toe. In zowel Steenderen als Hengelo is een studiekring sinds kort draaiende. Voor deze studiekringen zoeken
wij nog enkele enthousiaste leden. Is dit iets voor u? neem
dan contact op met de ouderenadviseur in uw woonplaats.
60+ Ontmoetingsdagen
Elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur biedt zorg- en recreatieboerderij de Bult de mogelijkheid om een dagje mee te lopen. Deze ‘kijkdag’ is gratis waarbij u ook nog mag meegenieten van de warme maaltijd. Daarna is er mogelijkheid
om u op te geven voor langere deelname, dit met of zonder
(ciz)indicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harriﬁt Hiddink, tel. 0575-451305 of Walda
Schenk, tel. 0575-461539.
Reisinformatie in aangepaste vorm
Wanneer u een handicap heeft waardoor lezen voor u problemen oplevert, kunt u op een van de volgende manieren
reisinformatie inwinnen. U kunt bij de Dedicon de folders
van NS aanvragen, ingesproken tekst beluisteren of raadplegen via www.anderslezen.nl
Wanneer u beschikt over een pc met aanpassing (lettervergroting, kunstmatige spraak of een brailleleesregel), dan
heeft u via www.ns.nl alle informatie over treinreizen tot
uw beschikking. U kunt ook de NS klantenservice bellen:
0900-2021163.
Treinvervoer gehandicapten
Hiervoor heeft de NS reisassistenten, deze zijn op meer dan
100 stations aanwezig, zij kunnen assisteren bij het in- en
uitstappen. Deze hulp kan worden aangevraagd bij het Bureau Assistentieverlening Gehandicapten, tel. 030 2357822.
Dit bureau is dagelijks tussen 7.00 uur en 23.00 uur te bereiken. De reis moet wel minstens 3 uur van te voren worden
aangemeld.
OV-Begeleiderskaart
Hiermee mag één begeleider gratis meereizen. Deze kaart
staat op naam van de gehandicapte en is geldig in treinen,
metro’s, bussen en trams. Niet geldig voor de (trein)taxi.
Men komt voor deze kaart in aanmerking als men in Nederland woont en ten gevolge van een handicap niet in staat is
zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Er kan telefonisch - tel. 0900-1462 - een aanvraagformulier worden aangevraagd en dit vervolgens ingevuld en ondertekend met
een recente pasfoto terug zenden. Een onafhankelijke keuringsarts beoordeelt dan of men in aanmerking komt voor
de kaart. Zie ook folder ‘Reizen met een functiebeperking’.
Website: www.ns.nl

Tijd
14.00 uur
09.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
hele dag
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
09.00 uur
hele dag
18.30 uur
18.30 uur
14.00 uur
09.00 uur
19.00 uur

Reizen met een handicap via de NS
Op veel stations en in de treinen zijn voorzieningen voor gehandicapten, zoals liften, hellingbanen en roltrappen. In
veel intercity’s zijn speciale plaatsen voor rolstoelgebruikers en veel dubbeldekkers zijn voorzien van een aangepast
toilet. Ook zijn er stations met voorzieningen, zodat visueel
gehandicapten gemakkelijker hun weg kunnen vinden. Bovendien zijn er de Reisassistenten en de OV-Begeleiderskaart
(zie vorige rubriek).
Rolstoel: de buitenmaten van de rolstoel mogen maximaal
150 bij 85 cm zijn. (Voor de speciale plaats en toilet 120 bij
85 cm). Rolstoelen met een verbrandingsmotor zijn niet toegestaan in de trein. Voor de scootmobiel gelden dezelfde
maten, bovendien is het nodig vooraf een afspraak te maken
met het bureau Assistentieverlening Gehandicapten zodat
er een verrijdbare brug aanwezig is. Bovendien moet er voldoende manoeuvreerruimte zijn op het perron en in de
trein en moet de stationslift groot genoeg zijn.

Mededeling
Wijziging van locatie en dag van het inloopspreekuur van
de ouderenadviseur in Halle.
Met ingang van 1 mei 2010 is het inloopspreekuur als volgt:
Dag: elke tweede woensdag van de maand.
Tijd: van 11.15 uur tot 12.00 uur.
Locatie : Protestantse kerk (vergaderzaal) Dorpsstraat 19,
7025 AA Halle.
Huifkarrentocht
Een middag er lekker op uit de natuur in. Op 5 juni 2010 is
er een huifkarrentocht georganiseerd.
Vertrek om 14.00 uur bij de Oranjehof, Prinses Beatrixstraat
41 Zelhem. Onderweg wordt u voorzien van een hapje en
een drankje.
Onkosten zijn € 8,- per persoon. Er kunnen maximaal 30
personen mee. Opgave via de Oranjehof, tel. 0314-622074.
Fietsgroep Welzijn Ouderen
Met de zomer in het vooruitzicht is het gezellig om met een
groep te gaan fietsen. De fietsgroep organiseert op dinsdag
en donderdag fietstochten van ongeveer 15 of 20 kilometer.
Eén keer in de maand is er een dagtocht van ongeveer 50 kilometer. Bij de dagtocht zijn er drie stops (neem brood mee
voor onderweg). Bij de overige tochten is er 1 stop. Vertrekpunt is bij de Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 Zelhem.
In april en oktober zijn de tochten ’s middags. Van mei tot
en met september worden de tochten ‘s morgens gehouden.
Van november tot en met maart worden er in de Oranjehof
winterbijeenkomsten gehouden.
De data en tijden worden gepubliceerd in de Agenda van
Contact. Voor informatie en voor het aanvragen van een
fietsschema kunt u contact opnemen met de Oranjehof, tel.
0314-622074.

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

Hermitage Amsterdam (laatste kans)
Een gratis dagje uit
De Museum-plusbus rijdt naar het museum De Hermitage
te Amsterdam. Deze tocht is gratis en bedoeld voor minder
validen en rollatorgebruikers en ook voor zelfredzame ouderen die gezellig een dagje uit willen. U kunt uw mantelzorger meenemen en u bent van harte welkom. Er is geen
rolstoellift in de bus aanwezig.
Tijd: maandag 17 mei om 09.00 uur opstappen. Plaats: Kerkplein te Hoog-Keppel. U komt in de namiddag weer terug.
Opgave tel. 0314-380232 en de boodschap inspreken plus uw
telefoonnummer.

Tafeltje-dek-je
Als u het even niet ziet zitten om thuis zelf te koken, dan
kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen
op ma- di- wo- do- vrij-zaterdag ( of op uw keuzedagen). De
prijs is € 7,50 voor een 2-gangen menu en € 6,50 zonder
soep. U kunt eventueel AWBZ aanvragen aan het loket van
de gemeente Bronckhorst te Hengelo. Aanmelden tel. 0314380232.

Tuinfeest
Het jaarlijkse tuinfeest wordt weer georganiseerd op vrijdag
30 juli in de tuin van verzorgingshuis Hyndendael. De gezellige middag wordt omlijst door muziek, hapjes en drankjes
van 14.00-16.30 uur. Nadere informatie volgt.

Kunstbus
SpoorwegMuseum te Utrecht wordt bezocht, waar ook de
koninklijke rijtuigen zijn te bezichtigen.
Datum: woensdag 1 september en het volledige programma
volgt.

Nieuwe cursus/workshop: nalaten en kleiner wonen
In het najaar geeft notaris mr. Te Lindert een workshop omtrent nalaten. Het vervolg daarop is de cursus kleiner wonen. Mevr. Marianne Wijnenborg van ‘Binnenbest’ verzorgt
2 dagdelen met betrekking tot opruimen en organiseren.
Nadere informatie volgt.

Tai Chi-cursus
Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen mogelijk
blijft. Het is geschikt voor jong en oud, voor kerngezonde
mensen, maar vooral ook voor diegenen met beperkingen.
Personen met gewrichts- en spierklachten kunnen er veel
baat bij hebben. Het is een prachtige methode voor mensen
met bijv. fibromyalgie, reuma, ME en andere chronische
aandoeningen. Je leert op een plezierige manier met sierlijke, ontspannen bewegingen te spelen en je lichaam meer
bewust te laten worden. De oefeningen worden zittend (op
een stoel) of staand gedaan. De cursus, onder leiding van
Francis Arntz, wordt gegeven in het Centrum.
Tijd: dinsdagmorgen van 10.00-11.00 uur. Kosten € 75,- voor
10 lessen. De cursus start weer in september.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaatsen vrij op woensdagmorgen. De oefeningen worden op
maat aangeboden onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom.
Plaats: Fysioplusruimte in het Centrum te Hoog-Keppel.
Tijd: van 10.00 -11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen .

Nordic Walking
Iedere zaterdag wordt om 09.15 uur gestart op het kerkplein
te Hoog-Keppel voor een vrije wandeling. Na afloop wordt er
koffie/thee geschonken in het centrum.

Koersbal
Van mei tot september is er een zomerstop. Nader bericht
volgt.
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Computercursussen
Deze cursus wordt in een kleine groep ( 5 personen) gegeven, zodat aan elke deelnemer voldoende aandacht besteed
kan worden. Basiscursus, basis- vervolgcursus en fotobewerken worden in het najaar weer georganiseerd.
Fietstochten
Iedere laatste donderdag van de maand wordt een fietstocht
gehouden voor alle 50-plussers. De afstand is 25 tot 30 km.
Deelname is gratis en onderweg is een koffie/theestop voor
eigen rekening.
Start is om 14.00 uur vanaf het kerkplein te Hoog-Keppel.
Data: 27 mei, 24 juni, 29 juli, 26 augustus, 30 september.
Groene vingers?
Voor een cliënt van de ouderenadviseur zijn wij op zoek
naar iemand die een paar keer per jaar haar tuin netjes
houdt. Hoofdzakelijk in het voorjaar en najaar. Het is maar
een klein tuintje en met één of twee uur per keer is hij al
weer heel netjes. Op dit moment moeten er wat struiken bij-

voorbeeld worden gesnoeid. Een kleine vergoeding is mogelijk. Wilt u een beetje van uw tijd besteden aan iemand anders? Dan is dit de gelegenheid. In overleg wordt afgesproken hoe en wanneer u aan het werk gaat.
Bel voor meer informatie naar ouderenadviseur Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

sturen naar:
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg.v.Panhuysbrink 1 E, 6997AA Hoog-Keppel
CURSUSOPGAVEFORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

Kantoor
Het kantoor is wegens vakantie gesloten tot 24 mei. Telefonische berichten worden wel verwerkt en beantwoordt.

❑

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag
van 13.30-14.00 uur en op donderdagochtend van 09.0009.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

❑

❑

Naam :
Adres :

Opgave voor cursussen en activiteiten
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of antwoordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag
en donderdag van 08.30-16.30 uur. De cursusopgave kunt u

Achterhoekse veteranendag zeer
geslaagd

Postcode/woonplaats :
Tel.nr.:

E-mail:

Duivenberichten 8 mei
Bronckhorst - De vier duivenvereniging in de gemeente Bronckhorst,
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo
Gld. en PV De Koerier uit Zelhem
vlogen dit weekend vanuit Peronne
en Pommeroeul.
PV De IJsselbode Steenderen De wedvlucht van postduivenvereniging de
IJsselbode te Steenderen werd 8 mei
vervlogen. Er werd vanuit POMMEROEUL gelost om 11.00 uur met een afstand van 250 km. De eerste duif
maakte een snelheid van 1423 meter
per minuut. Uitslag 1.3.4.7.10 G. Kelderman, 2. Ria Luesink, 5. P. Hendriks,
6. H. Hulshof, 8. J. Boesveld, 9. H. Dieks.
PV VORDEN
Postduivenvereniging Vorden vloog de
eerste Midfondvlucht op 8 mei vanaf
PERONNE. Er werden 202 duiven gelost om 10.15 uur, bij een zuidwesten
wind. Uitslag wedvlucht: T.J. Berentsen 1 2 7 37, Comb. A.&A. Winkels 3 38
49, C. Bruinsma 4 12 14 17 25 26 28 29
33, M. Schuerink 5 18 45 48, Rick Wuestenenk 6 9 21 30 32 40 51, W.J.S. Verbeek 8 44, R. de Beus 10 19 46, Marc
Tiemessen 11 20 23 24 34 41 42, F.T.
Hummelink 13 47 50, H.B.M. Hoksbergen 15 16 36 39 43, D.J. Gotink 22 27
31, E. Bruinsma 35.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD.
De 223 duiven van 16 liefhebbers zijn
om 10.15 uur losgelaten in het franse
PERONNE (gemiddeld 334 km van de
hokken). B. te Stroet maakte net als vorige week weer een prachtige serie: 6
duiven mee, 5 prijzen waaronder nu
een eerste! Uitslag: B. te Stroet 1 5 6 25
39, G. Duitshof 2 9 13 16 21 46 53, G.
Kempers 3 4 10 15 17 27 30 31, C. Te
Stroet 7 11 41, L Te Stroet 8 14 18 29 38
48 51, R. Koers 12 19 22 26 28 42 45 54,
W. Jansen 20 24 36, Robert Borneman
23 32 33 34 35 43 44 49 52 56, Kelly Bergervoet 37, V.C.J. van Melis 40 47, W.
Willemsen 50, J. Teunissen 55.

PV DE KOERIER ZELHEM
De wedvlucht van De Koerier werd 8
mei vervlogen vanaf PERONNE. Van 22
deelnemers werden 278 duiven gelost
om 10.15 uur. Uitslag: H.A. Kamperman (8/18) 1 2 6 12 23 24 26 36, A. Velthorst (5/14) 3 50 53 54 67, H. Wassink
(3/24) 4 27 34, G.J. Velthorst (7/21) 5 9
31 41 43 65 66, J.G. Poelman (11/20) 7 8
10 20 33 47 51 55 60 61, 69, J.Th. Reindsen (2/14) 11 62, E. Weenk (1/8) 13, E.G.
te Pas (2/12) 14 32, Comb. Menkhorst
(5/15) 15 28 35 37 42, H. Eenink (6/18)
16 18 48 58 59 64, G.J. Wassink (4/12) 17
40 45 46, Comb. Burghout & zn (4/10)
19 22 56 57, J. Berendsen (1/10) 21, S.
Gemmink (2/11) 25 52, W. Meijerman
(5/14) 29 30 44 68 70, G.J.W. Massen
(2/10) 38 39, E.H.J. van Leur (1/4) 49, R.
van Aken (1/10) 63.

Lezing op maandag 17 mei
Eén van de vele veteranen die een herinneringsmedaille opgespeld kreeg.
Hengelo - De eerste Achterhoekse veteranendag bij het Achterhoeks Museum 1940-1945 in Hengelo Gld. is een
groot succes geworden. Bijna honderd veteranen hebben de hele dag genoten van de aandacht en het mooie en
relaxte programma. Burgemeester Aalderink sprak de veteranen toe en heette ze allemaal welkom in de gemeente Bronckhorst. Vervolgens spelde hij de meesten nadien een herinneringsmedaille op.

Kerkgebouw Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap

Hengelo - Lezing: ‘Wandelen over het water’ door Ds. Carel ter Linden op
maandag 17 mei in kerkgebouw Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, Banninkstraat 9, Hengelo Gld.

Voorzitter Hans van der Meijs hield
een bevlogen speech en sprak daarin
nogmaals ons aller dank uit voor de
vrijheid die wij dankzij deze en de gesneuvelde veteranen dagelijks mogen
genieten. Initiatiefnemer Jean Kreunen heeft met volle teugen genoten
van de dag en vooral van de zeer tevreden veteranen van drie Engelse afdelingen uit de Southwest, Edinbrough
(Schotland) en de Carlissle branch.
Ook waren er nog enkele Canadese veteranen gekomen.

Wie de bijbel openslaat, betreedt een
vreemd land. De mensen leven daar
nog in een voorbij wereldbeeld met
een onbewegelijke platte aarde, met
daarboven de hemel als een onwrikbaar koepeldak, draagvlak voor enorme watermassa’s die daar liggen opgeslagen, bedoeld om van tijd tot tijd de
aarde te bevruchten. Daarboven
woont God: een personificatie van de
hoogste, aan ons bestaan ten grondslag liggende Werkelijkheid.

Een prachtige dag met ruim 500 belangstellenden, militaire voertuigen,
vijf marcherende Engelse soldaten (reenacters), de Old Iezer Jazzband en de
expositie Thank you Tommy maakten
het tot een waardige dag voor de veteranen.
Er was veel belangstelling op de veteranendag.

De bijbelschrijvers spreken over deze
Werkelijkheid onbekommerd in beelden, ontleend aan onze eigen, vertrouwde wereld. Zij spreken als over
een ‘koning’ met hemelse boodschappers; als over een ‘vader’ die zijn kinderen ‘ziet’ en ‘hoort’. Over Jezus van
Nazareth, die in de ogen van zijn vol-

gelingen deze God op een unieke wijze heeft belichaamd, vertellen zij dat
hij door deze God zelf verwekt was,
dat hij over het water liep en, omgebracht vanwege zijn getuigenis, uit de
dood opstond. Zijn ook dit beelden?
Maar waar staan deze verhalen dan
voor? Hoe ‘ziet’ en ‘hoort’ deze God
ons? En wat betekenen de verhalen
over Jezus’ opstanding? Wat houden
we, als wij deze getuigenissen als
bééld moeten verstaan, tenslotte in
hánden? En welk appèl doen ze vandaag op ons, mensen van een andere
cultuur en een andere tijd?

U bent van harte welkom op 17 mei
om deze lezing van deze bekende spreker mee te maken. De entree is 5 euro
inclusief koffie of thee.
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Knallend Ruim 200 occasions op 1 locatie

Hemelvaart Occasion Spektakel
bij Herwers

We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Keerl van 't lech.
B. Ondog.
C. Prutjepeter.
De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Grootschalige werkzaamheden
den Elterweg
Gigantische Occasionshow 2009
Hengelo - Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 mei is het weer zover, het
Knallend Hemelvaart Occasion Spektakel bij Herwers in Hengelo Gld.
Ruim 200 occasions met hoge kortingen, spetterende aanbiedingen en
aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.
Tijdens de show krijgt de klant bij
aankoop van een auto een minimale
inruilprijs van € 1.500,- of een korting
oplopend tot € 3.000,-. Vraag hiervoor
naar de voorwaarden. 'Naast de acties
bieden we tijdens de show ook financieringen tegen zeer lage rentepercen-

tages aan', aldus Jos Herwers. Bij Herwers worden alle gebruikte auto's
vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.
Er is een uitgebreid assortiment betrouwbare occasions van diverse mer-

ken, in vele uitvoeringen en in betaalbare prijsklassen.
'Naast het grote aanbod occasions
staat er uiteraard een hapje en drankje klaar, aldus Jos Herwers'. 'Bovendien
is er entertainment voor jong en oud'.
Het Knallend Hemelvaart Occasion
Spektakel bij Herwers aan de Kruisbergseweg 8 is op vrijdag, zaterdag en
zondag. Kijk ook op www.herwers.nl

Mooie resultaten voor biljarters
Kay en Luke

Op maandag 17 mei start de provincie Gelderland met werkzaamheden aan de Den Elterweg (N348)
in Zutphen. Het verkeer in en om
Zutphen moet rekening houden
met ernstige verkeershinder van
maandag 17 mei tot en met woensdag 30 juni. Om de doorstroming
van het doorgaande verkeer van en
naar Brummen/Steenderen - Deventer en de bereikbaarheid van
Zutphen te garanderen worden de
werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De kruising Laan naar
Eme/Jo Spierlaan en het weggedeelte kruising Kleine Omlegging tot
de Voorsterallee worden in de
avond en nacht uitgevoerd. De
overige werkzaamheden worden
overdag uitgevoerd.
DE PROVINCIE GAAT DE VOLGENDE
WERKZAAMHEDEN UITVOEREN:

• Aanpassen en vervangen van verkeerslichten op de kruisingen Laan
naar Eme/ Jo Spierlaan, Gerard
Doustraat/Draaiomdreef, Warnsveldseweg/Rijksstraatweg en de Kleine Omlegging.
• De kruisingen worden aangepast en
verschillende asfaltverhardingen
worden vervangen.
• Het fietspad aan de westzijde van de
Den Elterweg wordt weggehaald.
• Aan de oostzijde van de Den Elterweg wordt een twee richtingen fietspad aangelegd.
• Groot onderhoud aan het asfalt op
de Den Elterweg tot de Voorsterallee
• Aanpassen van de openbare verlichting langs de hele weg.
VERKEERSHINDER EN
OMLEIDINGEN
Vanaf 17 mei ondervindt het verkeer
ernstige hinder door de werkzaamheden. Om de werkzaamheden uit te
kunnen voeren wordt de Den Elterweg
afgesloten. Het doorgaande verkeer
van en naar Deventer in de richtingen

Steenderen en Brummen wordt gedurende de gehele periode omgeleid via
de N346 (Warnsveld) en N314 Rondweg
Warnsveld en vice versa. Voor de ontsluiting van Zutphen zullen de werkzaamheden op de Den Elterweg in 3 fasen worden uitgevoerd.

FASE 1
Wegwerkzaamheden op het wegvak
tussen de kruising Jo Spierlaan/Laan
naar Eme en Kleine omlegging. Totale
afsluiting van het gehele wegvak in de
periode van 17 mei tot en met 30 juni.
Het verkeer volgt de algemene omleidingsroute. Het is niet mogelijk de
Den Elterweg over te steken.

FASE 2
Wegwerkzaamheden op de kruising
Jo Spierlaan/Laan naar Eme. Nachtelijke afsluiting tussen 19.00 en 6.00 uur
in de periode van 17 tot en met 28 mei.
In de avond en nacht wordt het verkeer richting Jo Spierlaan omgeleid
via de N314 richting Steenderen, de
Gelderhorst en Ooyerhoekseweg en vice versa. Overdag is de Jo Spierlaan en
Laan naar Eme bereikbaar via de Den
Elterweg vanuit de richting Steenderen. 's Nachts rijdt het verkeer van en
naar de Laan naar Eme om via de algemene omleidingsroute en vervolgens
via de Kleine Omlegging en de Graaf
Ottosingel.

FASE 3
Wegwerkzaamheden kruising Kleine
Omlegging en het wegvak Kleine Omlegging tot Voorsterallee Nachtelijke
afsluiting tussen 19.00 en 6.00 uur in
de periode van 14 tot en met 25 juni.
Het doorgaande verkeer van en naar
Deventer wordt omgeleid via de Kapperallee en Voorsterallee. De omleidingsroutes worden met borden langs
de weg aangegeven. Het fietsverkeer
langs de Den Elterweg kan tijdens de
uitvoering gebruik maken van het
westelijke fietspad.

Achterhoeks Open op Golfclub
't Zelle
Hengelo - Onder het motto "groen,
goed, gastvrij" organiseert Golfbaan 't Zelle op zondag 20 juni het
4e Achterhoeks Open. Op die dag
spelen zo'n 90 spelers/speelsters
in de finale van het Achterhoeks
Open.
De jeugdige biljarttalenten Luke (links) en Kay Arends.
Hengelo - Onlangs is het team van biljartvereniging de Keu kampioen
geworden in de C1 Klasse van het district Doetinchem en omstreken.
Het Hengelose team bestaat uit de drie vaste spelers Kay (15), Luke (17) en
vader Frans Arends.
Enkele weken geleden hebben de gebroeders Kay en Luke Arends meegedaan aan het NK driebanden 2e Klasse
jeugd in Hoogeveen. Kay pakte de
tweede plaats en Luke werd vierde. In
zijn laatste wedstrijd kwam Luke twee
caramboles tekort anders was zijn
broer Kay Nederlands kampioen geworden. “Het was een spannend NK
die op het laatste moment werd be-

slist”, zegt Luke. “Zelf ben ik wel tevreden met mijn vierde plek. Driebanden
is niet mijn favoriete spelsoort. Ik
speelde te wisselvallig. Het had ook te
maken omdat ik te weinig ervaring
heb”.
Het was voor de broers de eerste keer
dat ze meededen aan het spelsoort
driebanden. Kay vond dat hij constant
had gespeeld. “De eerste wedstrijd was

ik een beetje zenuwachtig, daarna
niet meer. Er deden hele goede spelers
mee”. Op zondag speelde Kay tegen
Luke. Dat was de eerste keer dat de gebroeders op een NK tegen elkaar moesten strijden om de punten. Luke stond
toen op een tweede plek en Kay derde.
In het begin ging de wedstrijd gelijk
op, maar later zakte Luke terug.
Kay en Luke Arends spelen ook in het
Topteam van biljartvereniging De Veemarkt in Doetinchem. Dit is de hoogste landelijke competitie voor de
jeugd. Luke speelt zes jaar in het Topteam en Kay vier jaar.

In één van de drie kwalificatieronden,
die zullen worden gehouden op zaterdag 12, zondag 13 en maandag 14 juni
kan worden gestreden om een finaleplaats. Iedere deelnemer speelt op één
van deze dagen 18 holes. De organisatie is in handen van golfclub 't Zelle.
De golfsport is volop in ontwikkeling,
maar er zijn nog weinig open toernooien voor amateur-golfers. Golfclub
't Zelle organiseert in de regio een
kwalitatief hoogstaand evenement.
Op een prachtige en uitdagende baan
kunnen golfers strijden om de titel
van Kampioen Achterhoeks Open.
Mannen en vrouwen met handicap 0
tot 36 spelen elk in 3 categorieën.

Voor slechts € 65,00 p.p. speelt u één of
twee rondes en wordt u gastvrij ontvangen en goed verzorgd.

Behalve de winnaar en winnares van
het Achterhoeks Open wordt ook de
Achterhoeks Kampioen aangewezen.
Dat is de man en de vrouw met de
laagste bruto score, die
- geboren is in de Achterhoek of de
Liemers en/of
- lid is van een Achterhoekse golfclub
en/of
- woonachtig is in de Achterhoek of
de Liemers.

Zowel leden van golfclubs als vrije golfers uit het hele land kunnen aan het
toernooi meedoen. Inschrijven kan
van 1 april tot 1 juni via de website
www.gczelle.nl of via
achterhoeksopen@gczelle.nl

Informatie is verkrijgbaar via het
secretariaat van golfclub 't Zelle, tel.
(0575) 46 75 33.

Koninklijke Hesselink b.v.

Bouwbedrijf MB

grafmonumenten

Kruisbrinkseweg 20 - 7227 DA Toldijk
email: info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Al meer dan 100 jaar vakmanschap!
sinds 1908

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw
• Levering en plaatsing kozijnen,
ramen, vensters, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Levering en plaatsing van beglazing

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Steigerwerk plus verhuur

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Tekenwerk en constructie berekening

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

• Monumentaal

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder
John Besseling

T. 06 - 15 33 86 15
T. 06 - 22 44 64 80

Toldijk
Steenderen

MAISBROOD
NU VOOR

95

KLEIN

7.
11.95
€

GROOT

€

WITTE
BOLLEN

www.bouwmarkt-heijink.nl

NU

€

1.95

€

1.95

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 11 t/m zaterdag 15 mei 2010.

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

Vorden - Het boek "Op en
rond het Groote Veld" toont
in vele foto's hoe bijzonder
mooi het gedeelte van de Achterhoek,
dat
globaal
begrensd wordt door de
plaatsen Gorssel, Lochem,
Ruurlo, Hengelo en Zutphen.

Opbrengst voor Moeder Theresia Fonds

Gitta Adhikari ontwikkelt religieus spel voor kind
Vorden - Gitta Adhikari die al bijna 16 jaar in Vorden woont, werd geboren
in een dorp op het platteland in Nepal. Haar ouders hadden daar een
boerderij. Gitta: ‘Ze hadden het niet breed, maar wij kregen thuis wel altijd voldoende te eten. We waren met drie kinderen, twee meisjes en een
jongen. Wat wel opmerkelijk was, wij mochten alle drie studeren, eerst
naar de Highschool daarna naar de middelbare school. Mijn broer heeft
zelfs nog de universiteit bezocht en is afgestudeerd als ingenieur.
Toen ik zelf van school kwam heb ik
een paar jaar thuis op de boerderij van
mijn ouders gewerkt. Ook gaf ik zo nu
en dan les aan analfabeten. Met het les
geven verdiende ik trouwens niets, de
mensen hadden geen geld en konden
mij dus niet betalen. Op mijn 21e ben
ik getrouwd en kreeg ik vervolgens
drie kinderen, twee meisjes en een jongen. Nadat ik was gescheiden ben ik
met mijn tweede dochter (de thans 18jarige Agya) en zoon Arun (thans bijna
17) naar Nederland en vervolgens naar
Vorden gekomen. Mijn oudste dochter
is in Nepal bij haar vader gebleven’, zo
kijkt Gitta Adhikari terug.
Dat het verre van gemakkelijk is om in
Nederland een verblijfsvergunning te
krijgen heeft zij aan de lijve ondervonden. In die vaak moeilijke en onzekere
tijden heeft de gemeenschap en de
kerk in Vorden haar heel goed geholpen. Gitta: ‘Nadat ik een inburgeringcursus had gevolgd kreeg ik uiteinde-

lijk pas in 2008 de verblijfsvergunning. Ik kan u niet vertellen hoe blij ik
was. Vorden is een prachtig dorp,
vriendelijke mensen en allemaal zeer
behulpzaam. Intussen heb ik hier heel
veel contacten opgebouwd. Ik voel mij
hier dan ook erg thuis’, zo zegt Gitta.
Momenteel volgt Gitta aan het Graafschap College in Doetinchem de opleiding ‘Zorg en Welzijn‘. Zegt ze: ‘Ik
moet tijdens de opleiding zelf veel initiatieven nemen. Zo heb ik van de ‘activiteiten lerares‘ de opdracht gekregen een spel te ontwikkelen. Dat hoort
bij de opleiding. Ruim tien weken geleden kreeg ik plotseling een ingeving
en ben ik aan de slag gegaan. Ik had al
eens een boek gelezen over Moeder
Theresia, een vrouw die heel veel voor
India heeft gedaan. Een vrouw die ik
zeer bewonder. Door haar kwam ik op
het idee om een religieus spel over het
Christendom te maken. Ik loop sinds
januari stage op de Wheme en daar

WWW.CONCORDIAVORDEN.NL

Wereld natuur fonds

De enige echte

De Echte Bakker

BEVRIJDINGSCONCERT
Zaterdag 15 mei 2010
Aanvang 20.00 uur
Het Dorpscentrum Vorden
Toegang gratis

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
www.besseling-metselbedrijf.nl

AARDBEIENRASTERVLAAI

PRESENTEERT:

heb ik het spel uitgeprobeerd. Iedereen was gelijk enthousiast.
Het spel is uitermate geschikt voor
kinderen in de leeftijd van vijf tot tien
jaar. Het kan thuis, op school, zondagschool e.d. gespeeld worden. Het spel
bestaat uit vier ‘stations’ (geloof, vrede, liefde en hoop’). In het midden
staat het ‘Moeder Theresia plein‘. De
vier deelnemers krijgen een pion. Wie
de pion als eerste op het ‘plein‘ heeft,
is de winnaar. Dat hangt af of men bij
‘de beurt’ een door de begeleider/spelleider gestelde vraag goed beantwoordt. De vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: ‘Hoe lang is het geleden dat
Jezus werd geboren’? of ‘Wat betekent
Kerstfeest voor het Christendom? of
‘Waarom is Pasen zo belangrijk? Met
dit soort vragen maakt men tevens
kennis met de bijbel.
Het is de bedoeling dat ik deze ‘spellen’ ga verkopen. Het religieuze spel
kost 30 euro. De kostprijs bedraagt 20
euro. De tien euro ‘winst’ gaat naar
het Moeder Theresia Fonds dat ik in
Nepal wil oprichten om daarmee arme oudere mensen te helpen’, zo zegt
een enthousiaste Gitta Adhikari. Voor
nadere informatie kan men bellen
06-51950961 of mailen indira1@live.nl

Een groot deel van die schoonheid
hebben we te danken aan het grote
aantal kastelen en buitenplaatsen dat
hier nog steeds aanwezig is.
Meestal hebben zij een omvangrijk
grondbezit en juist deze landgoederen zijn bij de verschillende ruilverkavelingen de dans ontsprongen. Een
praktisch voorbeeld kunnen we zien
op Hackfort: de Hackfortse beek
vormt, dankzij de tomeloze inzet van
wijlen baron A v Westerholt, een juweel waar nog veel te genieten is.
Het ijsvogeltje is daar een vaste gast en
komt jaarlijks tot broeden. Ook andere beken zijn ter hoogte van landgoederen ontzien: de Lindese Laak bij
de Kieftskamp, de Onderlaatse Laak
bij het Velde en de Baakse beek bij
landgoed Ruurlo, de Wiersse, het
Medler en het landgoed Vorden.
De vele bossen zorgen voor een beslotenheid waar vakantiegangers terecht
van genieten. Dankzij het grootgrondbezit kan de natuur zich op de talloze
rustige plekjes handhaven. Met name
onze plantenwereld kan menig na-

tuurliefhebber doen watertanden.
De vakantieganger die ons in augustus bezoekt is dan veel te laat: in het
voorjaar is de Achterhoek in botanisch
opzicht op zijn hoogtepunt.

Dan kunnen wij genieten van o.a.
muskuskruid, grote keverorchis, bleke
zegge en als grote zeldzaamheid het
vetblad. De maandelijkse aktiviteit
van het Wereld Natuur Fonds, zal komende zondagmiddag (16 mei) bestaan uit een fietstocht die begint bij
de ingang van de NH kerk in Vorden.

Via een uitgekiende route zal onze
gids u laten geniet van het vele moois
hier te vinden. Uiteraard zal hij op verschillende plekken even stilhouden en
vertellen over verschillende wetenswaardigheden, zowel historisch als natuurhistorisch.

Voor eventuele nadere info kan men
contact opnemen met Job Teeuwen,
Velhorst 1, Lochem, 0575 - 43 11 98 (na
18.00 uur). T.b.v. natuur- en landschapsbehoud wordt aan de deelnemers een
bescheiden bijdrage gevraagd.

De ideale combinatie om fit te zijn

Fietsen en sporten
Vorden - In de maand mei heeft
Profile Bleumink een leuke actie
samen met Curves (30 minuten
fitness voor vrouwen).
Bij aanschaf van € 50.00 of meer ontvangt u een waardecheque voor 1
maand gratis trainen bij Curves
Ruurlo of Zutphen. Andersom is het

zo dat elke persoon die traint bij
Curves Ruurlo of Zutphen een waardecheque krijgt voor een kortingspercentage op de gehele collectie bij
Profile Bleumink. Dit geldt zelfs op
alle fietsen.
Dus kom snel naar Profile Bleumink
voor de voorwaarden en sta morgen
al te sporten.

"Woef" schenkt cheque aan
Nationaal Epilepsie Fonds
zoekt collectanten in Vorden Dierenbescherming
Het Nationaal Epilepsie Fonds - De
Macht van het Kleine zoekt vrijwilligers die in de periode van 25 tot
en met 29 mei 2010 willen collecteren voor de epilepsiebestrijding.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten,
het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie
en individuele hulp.
In 2010 is de collecte van het Nationaal
Epilepsie Fonds van 25 tot en met 29
mei. Vrijwilligers gaan tijdens de collecteweek door heel Nederland met een
collectebus langs de deuren om geld in
te zamelen. Wij kunnen uw hulp als
collectant in Vorden goed gebruiken.
Want hoe meer collectanten, hoe meer
geld er opgehaald kan worden voor
mensen met epilepsie. Geld voor de epilepsiebestrijding is hard nodig, want

het Nationaal Epilepsie Fonds krijgt
geen subsidie van de overheid. Er is
geld nodig voor onderzoek en voorlichting. Hoe epilepsie ontstaat, is nog
steeds niet bekend. En hoewel 1 op de
150 mensen epilepsie heeft, weten veel
mensen niets over deze aandoening.
Naast onderzoek en voorlichting organiseert het Nationaal Epilepsie Fonds
vakanties voor mensen met epilepsie.
Voor veel kinderen en volwassenen is
dit hun enige mogelijkheid om op vakantie te gaan. Elk jaar zoeken we naar
mensen die mee willen helpen aan de
collecte. Zonder collectanten mist het
fonds de grootste bron van inkomsten:
de collecteopbrengst. Zonder inkomsten kunnen we niet verder met de epilepsiebestrijding.
WILT U COLLECTANT WORDEN?
Neem dan contact op met E. Antonissen, telefoonnummer 0575-553498.

Vorden - Sanne en Ruben Wentink
en Martijn Knoef zijn echte dierenliefhebbers. Naast de dieren die ze
zelf thuis verzorgen zijn ze ook erg
betrokken bij het wel en wee van
andere dieren.
Daarom besloten ze om geld in te zamelen. Onder de naam "Woef"hebben
ze op allerlei manieren geld bij elkaar
gesprokkeld. Zo werden er bijvoorbeeld strijkfiguren gemaakt die samen met knuffels en andere eigendommen verkocht werden. Daarnaast
werden er kerstbomen ingezameld en
weggebracht. Aan voorbijgangers
werd limonade en ijs verkocht. Al deze
inspanningen leiden tot een volle
spaarpot.
Afgelopen zaterdag werd deze spaarpot met in totaal € 60,-- aangeboden
aan dokter Simon van "De Graafschap
dierenartsen". Het geld komt ten goe-

Dokter Simon van "de Graafschap Dierenartsen" neemt de cheque in ontvangst van Sanne,
Ruben en Martijn.
de aan de dierenbescherming. Dokter
Simon gaf aan erg blij te zijn met de

geste en bewonderde de inzet van Sanne, Ruben en Martijn.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 46 - 2010
De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals
namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding
van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,
7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen
worden gedownload.

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

dr ukkerij Weevers

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.
De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

1. Vorden 1 in 1934
V.l.n.r. boven: Henk (Massy) Wentink, Bert Smit,
Lammert Rouwenhorst, Evert Jansen, Henk
Emsbroek, Wim Pongers, Henk van Ark. Onder:
Jan Haverkamp, George Schmitz, Jo Derksen,
Herman van Spronsen, Rinus Pardijs.

1

2. Molenaar F. van Limbeek van de Hackfortse molen

2

3

3. Prijsuitreiking O.W.M.
Dhr. B. Abbink (r) reikt de 1e
prijs uit aan Eddy Hoebink

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

Hypotheekadvies
bronckhorst
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MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM
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Zoekt u het beste hypotheekadvies?
Zoekt u een eerlijk advies?
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Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij
uw eigen bank?
Maak dan een afspraak of kijk op
onze site.

Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Peter van Nistelrooy
Muizengatweg 9

Nu extra lage nieuwbouwrente!
Informeer ernaar.

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:
Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur
Lid N.V.K.H.

7227 DN Toldijk
Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

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

Behandeling wordt grotendeels
vergoed door zorgverzekeraar

In het Ludgerusgebouw smullen van
den4akkerse asperges
op het mooiste terras van Bronckhorst
midden in de natuur
Reserveren gewenst
Open: dagelijks van 10.00 - 19.00 uur
Woensdags gesloten
Vierakkersestraatweg 37, 7233 SH Vierakker
tel 0575441581

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

KENNISGEVING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
gemeenten Bronckhorst en Doetinchem
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn in februari
2010 door waterschap Rijn en IJssel vergunningen
gevraagd voor het ontgronden van de percelen,
kadastraal bekend gemeente Keppel, sectie E, nrs. 703,
725 en 922 en sectie G, nr. 1056 en gemeente
Doetinchem, sectie A, nrs. 1475, 1478 en 7764.
Beoogd wordt het realiseren van stapstenen als
onderdeel van de ecologische verbindingszone
Oude IJssel.
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens
de aangevraagde vergunningen, waaraan voorschriften
zullen worden verbonden, te verlenen.
Terzinzagelegging
Aanvragen, ontwerp van de besluiten en bijbehorende
stukken liggen t/m 18 juni 2010 ter inzage bij:
- de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem, tijdens de
daar gebruikelijke openingsuren;
- de provincie Gelderland, in het informatiecentrum van
het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op
maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur, en op
vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Desgevraagd kan binnen deze periode mondelinge
toelichting worden verkregen bij de heer G. Pieters van
de afdeling Vergunningverlening, tel. (026) 359 95 88.

Ter kennismaking

Na deze periode blijven de stukken ter inzage liggen
tijdens kantooruren tot zes weken na het bekendmaken
van het (deﬁnitieve) besluit op de aanvraag.

20% KORTING

op de 1e gelaatsbehandeling

Zienswijzen
Tegen de ontwerpbesluiten kunnen t/m 18 juni 2010
schriftelijk zienswijzen naar voren worden gebracht bij
Gedeputeerde Staten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
Hoorzitting
Op dinsdag 15 juni 2010 wordt desgevraagd een
hoorzitting gehouden in het Huis der Provincie te
Arnhem.Tijdens die zitting bestaat voor iedereen de
gelegenheid tot een gedachtewisseling over het
ontwerpbesluit en tot het mondeling naar voren brengen
van zienswijzen. Een verzoek daartoe dient uiterlijk
8 juni 2010 (één week voor de zitting) bij Gedeputeerde
Staten te worden ingediend.
Arnhem, 7 mei 2010
zaaknrs. 2010-002686 / 003258 / 003457

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
P.P.L. van Kalmthout - Secretaris

aannemersbedrijf

h.j. ruiterkamp b.v.
Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden.

CU-COC-807855

sinds 1946.....

1996 Forest Stewardship Council A.C.
Het keurmerk voor producten
afkomstig uit goed beheersde bossen

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80
www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

 Gevelstenen  Dakpannen  Wand- en vloertegels
 Dakramen en accessoires  Sierbestrating

EETCAFÉ
FEESTZAAL

Varsselseweg 55
7255 NR Veldhoek
Tel. (0573) 461061

DE VELDHOEK

 Diverse andere bouwmaterialen

info@sportherberg-develdhoek.nl • www.sportherberg-develdhoek.nl

3-gangen Aspergemenu
€ 24,50 p.p.

Wij hebben ook onze
kaart vernieuwd!

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

Uw makelaar voor:
verkoop en aankoop van
• woningen
• bedrijfspanden
• boerderijen
• landbouwgrond

RUIME KEUS
Rustieke vloeren wandtegels

Terracotta

Natuursteen

vanaf 19.95 p/m vanaf 39.50 p/m2
2

Dorpsstraat 16 Halle T (0314) 63 21 98

VERTROUWD ADRES IN UW REGIO
Vierakkersestraatweg 26
7233 SG Vierakker
Tel. 0575-441331

registertaxateur / rentmeester
www.lomanvastgoed.nl
www.taxatielandelijkvastgoed.nl

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

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

Het keurmerk voor
producten afkomstig uit
goed beheerde bossen
CU-COC-804814
©1996
Forest Stewardship Council A.C.

Jubilerend Inspiration op de bres voor Haiti

Tijdens Enduro in Frankrijk

Benefietconcerten brachten 2500
euro op!

Vierde plek voor Erwin
Plekkenpol
Vorden - Erwin Plekkenpol heeft
tijdens de eerste wedstrijd voor het
Europees kampioenschap Enduro
in Frankrijk, in de E2 klasse de vierde plaats behaald.
Mark Wassink werd in de E3 klasse
vierde. Rik Broer werd in de E 1 klasse
vijfde. Door deze resultaten eindigde
het WPM KTM Team in de merkenklasse op een fraaie tweede plaats. Erwin Plekkenpol ging op zaterdag ( de
eerste wedstrijddag ) in de allereerste
Extreme Test bijna onderuit en om
valpartijen te voorkomen was het
daarna voor hem ‘voorzichtigheid ‘
troef. In de crosstest was het moeilijk

om hard te gaan en verloor Erwin hier
ten opzichte van de concurrentie. Uiteindelijk werd hij die dag vijfde. Op
zondag ( tweede dag ) moesten er wederom vier ronden van 52 kilometer
worden afgelegd. Door de regen een
spekglad parcours. Dat ondervond ook
Erwin toen hij op hoge snelheid een
boomstronk raakte en daardoor hard
ten val kwam. Even later opnieuw tegenslag, door een steen een krom achterwiel, waardoor er nog even gesleuteld moest worden. Toch een vierde
plaats en toen de einduitslag bekend
werd gemaakt: ook een vierde plek in
het eindklassement. Een prima resultaat !

Zinderende dartfinale
Wichmond - Open
Wichmond - Vorige week zaterdag
werd bij café Den Olde Kriet de 7e
editie van het Wichmond Open
koppel- darttoernooi gehouden.
Maar liefst 36 Koppels streden om
de felbegeerde beker.

in het midden bariton Ludo Eijkelkamp
Vorden - Een jubileum wordt meestal gevierd met het in ontvangst nemen
van felicitaties en cadeaus. Het gospelkoor Inspiration uit Vorden dacht
daar bij het 35 jarig jubileum duidelijk anders over. Toen Piet Piersma, dirigent van het koor, las en hoorde dat er in het arme Halti ( dat op 12 januari was geteisterd door een onbeschrijfelijke aardbeving waarbij duizenden doden vielen ) ene pater Wim Boksebeld geld nodig had om
schooltjes die hij had opgezet en die nu in puin lagen, weer te kunnen opbouwen, kwam Piet Piersma in het geweer. ‘ We gaan voor pater Bokseveld
een viertal benefietconcerten geven. En de opbrengst is voor de organisatie Missieprocur Don Bosco in Soest waarvoor pater Wim Boksebeld in
Halti werkzaam is’, zo zei hij enkele maanden geleden.
De afgelopen weken een droevige Piet
Piersma. Hevig teleurgesteld dat de
concerten in Geesteren, Zutphen en
Hengelo nauwelijks publiek hadden
getrokken. Een enorme tegenvaller.
Zaterdagavond werd het gezicht van
Piet allengs vrolijker toen hij voor de
aanvang van het slot benefietconcert,
dat Inspiration samen met het Vordens Mannenkoor gaf, hij de Christus
Koningkerk zag volstromen. Zo werden al die inspanningen toch nog beloond ! Het was tijdens het optreden
van Inspiration duidelijk aan hem te
merken, zeer enthousiast en bij het dirigeren zeer ‘bevlogen’ ! Marieke Teunissen, voorzitter van het koor zei
daarover : ‘ Piet is de motor achter al
deze concerten. Hij brengt ons iedere
keer weer zover, dat wij het doen’.
De hulp aan pater Boksebeld loopt in
Nederland via het Aartsbisdom
Utrecht. Missionaris en pater Wim
Boksebeld, Salesiaan uit Raalte werkt
al 40 jaar in Halti. Het werk van de Salesianen van Don Bosco in Port- au
Prince, de zorg voor het onderwijs,
voor de straatkinderen en de jeugd is

Marieke Teunissen overhandigt gift

zwaar getroffen. Ook het project van
pater Wim Boksebeld is niet meer. Het
slotconcert werd zaterdagavond namens de missie Don Bosco bijgewoond
door Gerard Schor. Hij vertelde dat
lang geleden zeven Nederlandse missionarissen in Halti aan het werk gingen. ‘Wim Boksebeld is de enige die is
over gebleven.
De contacten met Nederland zijn gebleven. Voor Wim heel belangrijk dat
er een thuisfront is waarop hij kan terug vallen. Persoonlijk ben ik blij met
al die reacties uit Nederland en met
name hier uit het oosten van het land.
Ik ben verheugd dat men hier wil meewerken aan de wederopbouw in Halti.
Bij pater Wim Boksebeld zijn ze druk
bezig om overal noodlokalen uit de
grond te stampen. De kinderen zijn alle dagen vanaf 6.00 uur s’ morgens
aanwezig om ook mee te helpen. En
na de schokken in Halti, thans in Nederland naschokken van solidariteit
en dat voelt goed’, zo sprak Gerard
Schor. Van het ‘thuisfront ‘waren zaterdagavond ook drie zussen en de
‘kolde kante’ van pater Wim Boks-

ebeld bij het concert aanwezig.
Zus Maria Boksebeld was al een paar
keer bij haar broer in Halti op bezoek
geweest. ‘ Ik trof daar een arme doch
zeer vriendelijke bevolking. Ik ben
trots op het werk dat mijn broer doet.
Dagelijks krijgen daar 19.000 kinderen een maaltijd. En nu liggen in het
land, de scholen, de woningen in puin
. Echt verschrikkelijk ! Ik ben enorm
blij dat er ook hier door het geven van
deze concerten geld wordt ingezameld. Ik zal Wim morgen gelijk een
mailtje sturen’, zo sprak Maria Boksebeld nadat ze uit handen van Marieke Teunissen een cheque in ontvangst
had genomen. Op dat moment een bedrag van ruim 1900 euro. Later op de
avond toen ook de giften in de kerk
waren geteld, de definitieve telling:
2500 euro !
Inspiration, zo bleek, had inderdaad
duidelijk ‘zin ‘ in het concert. Direct al
bij het openingsnummer Lift your
light, uitermate vrolijke gezichten.
Verder bracht het koor o.m. de ‘rustige
‘ ballad Keep the candle burning en
het swingende Searchin ten gehore.
Na de pauze ging het koor ‘gelnspireerd ‘ verder met o.a. Ride the morning winds, de ballad I belong to You
en tot besluit opnieuw een swingend
lied getiteld : Oh ! What a time. Theo
Frencken, voorzitter van het Vordens
Mannenkoor feliciteerde Inspiration
met het 35 jarig jubileum. ‘ Dat ons
Vordens Mannenkoor het al bijna 75
jaar heeft volgehouden, komt omdat
wij als mannen één keer per week,
twee uurtjes bij elkaar komen. En dat
maakt bij mannen heel wat los’, zo
grapte hij.
Inderdaad niet teveel gezegd. Wanneer het Vordens Mannenkoor zingt,
rest het publiek maar één ding: ademloos luisteren naar o.m. een drietal Hebreeuwse liederen, het ‘slavische ‘ lied
Boedy Imja. En dan de solozang van
bariton LudoEijkelkamp in de negro
spiritual Nobody knows en de zang
over Die Zwölf Raüber. Tussendoor
ook vrolijke nummers als Aus der
Traube in der Tonne en het lied over
Zabe, 50 ‘kwakenende’ mannen die
kikkers op een bruiloft imiteerden.
Tot slot zong het Vordens Mannenkoor dat al tien jaar onder leiding
staat van dirigent Frank Knikkink de
ooit zo populaire song van Harry Belafonte getiteld Jamaica farewell. Tijdens het concert informeerde ladyspeaker Ineke Ineke Fröling het publiek
over de nummers die werden gezongen.

De titelverdedigers werden al in de
kwartfinale uitgeschakeld en daardoor achten de overgebleven kandidaten zich allen in staat de titel in de
wacht te slepen. Tonnie de Jonge en
Chris Bosveld uit Vorden mochten het
opnemen tegen Roy Fleer en Richard
Sharft uit Lochem, het ging hier om
the best off 9. De Jonge en Bosveld gingen voortvarend van start en pakten al
snel de eerste leg. Sharft en Fleer (al 3
maal eerder winnaar van dit toernooi)
gingen uit een ander vaatje tappen en
dat leidde in een mum van tijd tot een
1-4 voorsprong. Niemand gaf de Jonge
en Bosveld nog een schijn van kans,
echter in de opvolgende 3 legs lieten
de heren uit Vorden geen spaan heel
van hun Lochemse opponenten en
kwamen ze verdiend op een 4-4 gelijke
stand !!
Het werd muisstil in het overvolle café
den Olde Kriet ! In een gelijk opgaande

9e maar beslissende leg kreeg Bosveld
een match-dart voor de wedstrijd. Echter hij miste de bull op een haar, het
was dan ook Sharft die de wedstrijd in
Lochems voordeel wist te beslissen en
met dubbel 4 zijn naam en van Fleer
voor de 4e maal op de beker mocht
vereeuwigen !! Dit was de mooiste finale die het Wichmond – Open ooit
heeft gekend . De strijd om de 3e en 4e
plaats ging tussen Ronald en Bram uit
Lochem en de uit Baak afkomstige
Mark v/d/Bosch en Hans Oldenhave.

Deze wedstrijd werd afgetekend gewonnen door de heren uit Baak 4-0 .In
de finale van de verliezersronde moesten de Wichmondse favorieten Henry
Vreeman en Roy Weetink het opnemen tegen de uit Hengelo afkomstige
Tonnie Wenting en Willy Lamers
Weetink en Vreeman waren genadeloos op de dubbels en wonnen dan
ook dik verdiend. De strijd om de 3e
en 4e plaats was een Wichmonds onderonsje A.J Gr. Jebbink en Robert Kornergoor moesten het opnemen tegen
de plaatselijke favorieten Nout Nijenhuis en Joep Haverkamp. Hier ging de
zege met 3-0 verdiend naar Jebbink en
Kornergoor.

Lezing

Let een beetje op jezelf!
Vorden - Op dinsdag 18 mei zal Heleen Bénard, van de organisatie
Christenen voor Israel, een lezing
houden over het thema:"Let een
beetje op jezelf!"
Ze zal spreken aan de hand van de bijbel over hoe onze houding mag zijn in
deze tijd waarin we opgeschrikt worden door de opeenvolging van allerlei
natuurrampen en andere zaken. De
spreekster komt niet met een ingewik-

kelde eindtijdvisie maar juist met een
bemoediging en laat vooral het boek
Jesaja spreken. Ook vertoont ze een
korte film over het vertrek van nieuwe
emigranten vanuit de Oekralne naar
Israel. Er is gelegenheid om Israëlische
producten te kopen.

De avond is in het Achterhuus achter
de Gereformeerde kerk, Zutphenseweg 13 in Vorden. Voor info: tel
551060.

Na 19 jaar in het eerste van 'Vorden'

Aanvoerder Rob Enzerink stopt met voetballen!
dwongen vanwege zijn knie moest
stoppen) noemt Rob de speler met wie
hij jarenlang het centrum van de verdediging bij Vorden heeft gevormd.
Zegt hij: ‘Erik en ik wisten precies wat
wij aan elkaar hadden, ik speelde altijd in een vrije rol voor de verdediging’, aldus Rob Enzerink, die als verdediger elk seizoen zeker vier tot vijf
keer het net van de tegenstander wist
te vinden! Wellicht is in de loop der jaren aan Rob ook wel een goede spits
verloren gegaan. Toen hij een paar
jaar geleden ‘laat ‘ van vakantie terug
kwam (de competitie was namelijk al
begonnen) werd hij eerst in de spits geposteerd. Resultaat: zes doelpunten in
vijf wedstrijden!

Rob Enzerink tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Bon Boys.

dat moment voetballen met pijnstillers. Vlak voor de winterstop werd de
pijn heviger, het gekke was dat ik tijdens de wedstrijden niets voelde, een
dag later begon de ontsteking pas de
kop op te steken. Na overleg met fysiotherapeut Geert Heersink kreeg ik het
advies om aan het eind van het seizoen met voetballen te stoppen. En nu
is het dan zover. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog niet bij stil gestaan.
Ook geen flauw idee of ik het spelletjes straks zal missen’.

blik naar zijn tweejarig zoontje Mees,
die op zijn driewielertje door de kamer sjeest. ‘Hij is ook al helemaal gek
met een bal, ik denk dat hij later een
goede voetballer wordt’, zo zegt Rob
trots. ‘Dus over een paar jaar leider
van de pupillen? Rob: ‘Wie weet, het
lijkt mij inderdaad heel erg leuk om
‘straks‘ naar hem te kijken. Eén ding is
zeker, ik zie het niet zitten om in de
toekomst een elftal te gaan trainen.
Wellicht dat ik volgend seizoen een
paar maanden als leider van Vorden 1
kan fungeren. Erik Oldenhave, de huidige leider, moet namelijk een knie
operatie ondergaan en is daardoor een
poos uit de roulatie’, aldus Rob die wel
voornemens is om zo nu en dan met
vrienden bij de zaalvoetbalvereniging
Velocitas een balletje te blijven trappen.

Onderwijl Rob deze woorden uitspreekt, kijkt hij met een vertederde

Met het noemen van de naam Erik Oldenhave (die vorig seizoen noodge-

Vorden. Het is donderdagavond, Rob Enzerink zoekt zijn spulletjes bij elkaar voor de laatste trainingsavond bij de voetbalvereniging Vorden. Een
paar dagen later wacht immers de competitiewedstrijd tegen koploper
Bon Boys. Rob wil die ploeg nog wel even een ‘hak ‘ zetten. ‘Het is altijd
mooi om op zo’n laatste speeldag een kampioenschap te kunnen verhinderen’, zo zegt Rob Enzerink met een brede grijns. Of het gelukt is, ziet u
elders in Contact!

Overigens betekent deze wedstrijd tegen Bon Boys tevens het eind van zijn
voetbalcarrière. De 36-jarige aanvoerder heeft er dan 19 jaar in het eerste
elftal van Vorden opzitten. Hij had
graag afscheid willen nemen met het
‘ronde getal 20‘, echter wat de ‘geest’
wil, wil het lichaam niet meer! Rob:
‘Het gewricht van mijn rechtervoet
(grote teen) is versleten. Ik had er al
lang last van, echter niet in die mate
dat ik niet meer zou kunnen voetballen. Vorig jaar augustus begonnen de
problemen pas echt. Mijn teen sloeg
dubbel en toen werd er een behoorlijke slijtage geconstateerd. Dus vanaf

Uitverkiezing Vordense ' toppers '

Internationale Postduivenrace in
Usedom Duitsland
Vorden - Sinds 2007 vindt er op het
schiereiland Usedom in Duitsland
(tegen de Poolse grens) de jaarlijkse prestieuze, internationale postduivenrace plaats. Binnen de internationale postduivenwereld wordt
deelname aan deze race als zeer bijzonder ervaren. De deelnemers
aan deze vlucht worden geselecteerd op verschillende criteria,
waarvan doorontwikkelen van specifieke snelheidseigenschappen
van de postduif en het daarbij behorende optimale voedingspatroon voor de Duitse jury van doorslaggevend belang waren om Vordense duivenliefhebbers te selecteren.
Gezien het feit dat er voor het tweede
jaar achtereen maar liefst 4 Vordense
duivenliefhebbers geselecteerd zijn
voor deelname is de waardering binnen de regionale posduivensport
enorm. “We staan helemaal perplex.
We steken met z’n vieren alle vrije tijd
in het doorontwikkelen van specifieke
snelheidseigenschappen van de postduif en het daarbij behorende optimale voedingspatroon. We doen zelf veel
onderzoeken, we bezoeken allerhande
seminars en wanneer je dan wederom
de uitnodiging voor deelname binnen
krijgt, doet dit je wel wat. Ik ben er van
overtuigd dat het onze kracht is dat
we als kwartet perfect samenwerken
en hierdoor scoren!” aldus een geëmotioneerde Jozef Meijer.
De vier Vordense liefhebbers zijn: Jozef Meijer, Martijn Schuerink, Marc
Tiemessen en Edwin Bruinsma. Deze
personen leveren elk 1 jonge topduif
af in Duitsland waarmee vervolgens,
vanaf een duivenhok in Usedom gevlo-

gen gaat worden. Op dit hok zitten
1000 geselecteerde “raspaardjes” uit
alle werelddelen, welke gedurende
meerdere vluchten gaan strijden voor
de eer en het forse prijzengeld. De
voorzitter van P.V. Vorden, Jozef Meijer
(Usedom teamcaptain) zegt: ”Het is
ongelofelijk dat er dit jaar wederom
vier Vordense duiven naar Usedom
gaan. Vanuit Nederland mogen er in
totaal 20 duiven deelnemen.
De eindrace is 4 september. Er wordt
dan een vlucht van 360 km. vervlogen.
Natuurlijk zullen wij dan met z’n vie-

ren afreizen naar Usedom(700 km.)
om onze duiven terug te zien komen.
Alle deelnemers worden 3 dagen door
de internationale duivenbond in de
watten gelegd. Van hotelovernachting
tot diner, tot excursies naar het nabijgelegen Polen, alles wordt kosteloos
verzorgd! Kortom voor mij wordt het
echt het hoogtepunt van het jaar. De
duiven welke wij laten deelnemen aan
de race zijn van absolute topkwaliteit
en de verwachtingen zijn dan ook
hooggespannen’, zo zegt hij.

Vorden 1 begon het afgelopen seizoen
in de 4e klas C zeer voortvarend. Rob:
‘We deden met name in de eerste helft
van de competitie goed mee en wonnen we zelfs vier keer op rij. Na de winterstop kreeg het team met veel blessureleed te kampen. Frank Hiddink
(langdurig), René Nijenhuis, Stefan Eggink, noem maar op, allemaal spelers
die een poos geblesseerd zijn geweest.
Het gebrek aan schutters brak ons
toen ook op. In de laatste fase van de
competitie hebben we laten zien dat
wij qua mentaliteit in de vierde klas
thuis horen’, zo zegt Rob.
Gedurende zijn lange loopbaan in Vorden 1 (die op 17-jarige leeftijd begon
met een competitiewedstrijd tegen
Zutphania), heeft Rob een achttal trainers meegemaakt. Zonder de anderen
tekort te doen springt er bij hem één
trainer uit: Jan Ligtenberg. ‘Een pracht
vent, tijdens de wedstrijd lekker fanatiek coachen en keihard trainen. Hij

beschikte over een perfecte trainingsstof, veel oefeningen met de bal. Als
het tijdens een wedstrijd niet helemaal naar wens verliep, kon Jan in de
rust gigantisch ‘uithalen‘. Ik herinner
mij nog zo’n tirade in de rust. Jan ging
zo te keer dat het ‘pupilletje van de
week’ in de hoek van de kleedkamer
stilletjes zat te huilen. Na de wedstrijd
gezellig met zijn allen een biertje drinken, ook dat was Jan.
De huidige trainer Theo Hulshof wil
ook altijd het beste uit de groep halen.
Ik vind wel dat hij zich tijdens de wedstrijd meer moet laten horen’, zo zegt
Rob Enzerink. Hoogtepunten uit de
voetballoopbaan van Rob: twee keer
met Vorden promotie naar de derde
klas (helaas ook twee keer weer terug
naar de vierde klas)! Rob: De promotie
in 2007 blijft voor altijd op mijn netvlies staan. We speelden een beslissingswedstrijd tegen Terborg. Met nog
een kwartier te spelen leidde Terborg
met 4-1. De klok gaf 16.05 aan. Om precies 16.20 uur floot de scheidsrechter
af en waren wij tot ontsteltenis van
heel Terborg kampioen! Ongelooflijk
maar waar, in de laatste vijftien minuten scoorde Dennis Wentink drie keer
achter elkaar en wonnen wij de wedstrijd met 5-4! Het absolute dieptepunt
in zijn carrière vond plaats tijdens een
wedstrijd tegen Ysselstreek, toen voorzitter Jan Rouwenhorst plotseling
overleed. ‘Op dat moment en ook de
weken daarna, was de zin in het voetballen volledig verdwenen’, zo kijkt
Rob Enzerink met gemengde gevoelens op die tragische zondagmiddag
terug .

Onderwijsloopbaan na 40 jaar afgesloten

Van meester Lieverdink naar
meester Henk
Vorden - Wie tegenwoordig als leerkracht aan de bak wil gaan, krabt
zich vaak nog twee keer achter de
oren. 'Meester worden? Dat doe je
niet om rijk te worden, dat is een
roeping!', wordt vaak gezegd. Toch
is er wel degelijk sprake van rijkdom. Ieder jaar een klas met kinderen met wie je een band opbouwt,
je deelt lief en leed en natuurlijk
probeer je de kinderen stuk voor
stuk verder te helpen in hun ontwikkeling. Henk Lieverdink kijkt
na 40 jaar als leerkracht op het Hoge, terug op een 'meesterlijke' tijd.
Zijn tijd op het Hoge begon na zijn militaire dienst. Op 11 mei 1970 werd hij
als opvolger van meester Berenpas
aangesteld Er waren nog vakken als
nuttig handwerken voor de meisjes.
De jongens moesten deze tijd vullen
met cijferen.
Hij startte in de derde klas, wat nu
groep 5 heet. Onder het bewind van
bovenmeester Zeevalkink groeide de
school enorm. In die periode kwamen
er een aantal nieuwe teamleden die allemaal van dezelfde leeftijd waren.
Dat gaf een grote saamhorigheid. Als
man werkte hij altijd in de hoogste
groepen van de school. Gymnastiek
werd toen gegeven in de gymzaal in
Plan Zuid. Op de plek waar daarna de
brandweerkazerne kwam, daarna de
tennisbaan en nu staan er woonhuizen. Dertig jaar heeft hij voornamelijk
klassikaal lesgegeven.
De kinderen zijn volgens Henk niet
echt veranderd. Vroeger praatten de
kinderen ook graag en haalden ze ook
allerlei ondeugden uit. Hij herinnert
zich nog een moment uit de beginjaren. Eén van de leerlingen ging naar
het toilet. Vanuit de klas had Henk
daar zicht op. Plotseling kwam er uit
het raampje naast het toilet een mooi
rond straaltje naar buiten. De omgang
met de kinderen heeft zich ontwikkeld. Vroeger heette hij meester Lieverdink, tegenwoordig noemen de kinde-

ren hem meester Henk. De omgang
met de kinderen is wel vertrouwder
geworden. Er is veel meer aandacht
voor persoonlijke zaken en meester
Henk ziet dat als een goede ontwikkeling. Tegenwoordig is er ook veel meer
aandacht voor zorgkinderen. Zowel
voor kinderen die moeite hebben met
de leerstof als ook voor die leerlingen
die meer uitdaging aan kunnen. Dat
kinderen in hun eigen leefomgeving
naar school kunnen ziet hij als een
groot goed. De laatste tien jaar is er op
onderwijskundig gebied veel veranderd op Het Hoge. Door de groei van
leerlingen en teamleden heeft hij ook
het schoolgebouw in de loop der jaren
zien veranderen. Er zijn verschillende
lokalen bijgebouwd en ook het gebouw van de Springplank, de toenmalige kleuterschool kwam op het
schoolterrein erbij. Hij neemt afscheid
op de drempel naar een nieuwe tijd,
de plannen voor nieuwbouw zijn in
een vergevorderd stadium.
Henk is in de afgelopen 40 jaar een gewaardeerde en geliefde leerkracht geweest. Een oud-leerlinge uit zijn eerste
klas op Het Hoge noemde hem meester Lieveling. Lesgeven heeft hij met
veel plezier en plichtsbesef gedaan. 40
jaar op een school brengt van alles
met zich mee. Er zijn hoogtepunten,
maar soms ook dieptepunten. Het
overlijden van collega Henk Peters
noemt Henk als één van die dieptepunten die hij heeft meegemaakt. Bijzondere hoogtepunten in zijn onderwijsloopbaan waren het 100 en 125 jarig bestaan van de school. Het weerzien met oud-leerlingen en oud-leerkrachten gaf hem veel plezier. Dat plezier wordt hem wederom gegund!
Op donderdagmiddag 20 mei neemt
Henk Lieverdink officieel afscheid van
Het Hoge. 's Middags met een feestprogramma samen met de kinderen.
Oud-leerlingen, oud collega's en andere belangstellenden zijn welkom op
Het Hoge om hem de hand te drukken.

WEEKAANBIEDINGEN
Gelukkig!!! Albert Heijn blijft gewoon Albert Heijn!

Kijk voor meer informatie en prijsvergelijkingen op www.ah.nl/123.

Ook voor de prijs naar Albert Heijn.

White Lion
Blended Scotch
Whisky, 70 cl

12.39
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H E N GE LO
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.
Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten
jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 19 van
10 t/m 15 mei 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 20.00 uur
gesloten
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 18.00 uur

Uw nieuwe gemeentebestuur stelt zich voor
B en w en gemeenteraadsleden: een introductie
Op 3 maart jl. waren de gemeenteraadsverkiezingen in ons
land. Ook in Bronckhorst brachten vele inwoners hun stem
uit. Sinds kort zijn voor de periode 2010-2014 de nieuwe
raadsleden geïnstalleerd en is een nieuw college van
burgemeester en wethouders aangetreden (op 29 april jl.).
In deze special stellen zij zich graag nader aan u voor.
B en w
Samen met burgemeester Aalderink vormen wethouders
Dorien Mulderije, Josephine Steffens, André Baars en Paul
Seesing het nieuwe college van b en w. De burgemeester,
u natuurlijk wel bekend, is de voorzitter van de gemeenteraad en het college. Henk Aalderink: “Ik kijk uit naar deze
nieuwe periode. De verkiezingen hebben behoorlijk wat
verschuivingen gebracht. Dat betekent dat we naast met
verschillende bekende gezichten ook met een aantal
nieuwe mensen en ideeën aan de slag gaan. Een mooie
uitdaging. Ik hoop ook dat we als gemeentebestuur plannen
die de raad de afgelopen jaren vaststelde, kunnen uitvoeren
en dat u als inwoner hiervan de vruchten kunt plukken. Ook

Wethouder Dorien Mulderije
Dorien Mulderije, 50 jaar,
woont samen met haar man
buitenaf in het mooie en
gezellige buurtschap Delden in
Vorden. Haar twee dochters
zijn inmiddels het huis uit. Ze is
welbekend met de gemeentepolitiek. Mulderije was wethouder in Vorden en na de herindeling jarenlang met veel plezier
voorzitter van de VVD-fractie in
Bronckhorst. Ze vind het een eer en uitdaging dat haar
fractie haar na de verkiezingswinst vroeg om wethouder
te worden.
De nieuwe wethouder is geboren in Brabant, maar opgegroeid in Ruurlo. Haar vader werkte bij de luchtmacht en was
veel onderweg. Haar moeder bestierde een antiekzaak in het
dorp. “Bijzonder familiedetail is dat ze dat met haar 82 jaar
nog steeds doet.” Daar komt de ondernemersmentaliteit
vandaan die de wethouder ook heeft. Samen met haar man
had ze jarenlang een varkens- en paardenbedrijf. De varkens
hebben ze een aantal jaren geleden met een opkoopregeling
van de hand gedaan. Maar de paarden zijn nog steeds de grote hobby van haar en haar man. Wethouder Mulderije: “Door
actief te zijn in het verenigingsleven (in de paardenwereld,
maar ook op ander sportief gebied) en door de zelfbewuste
opvoeding van mijn ouders, raakte ik al vele jaren geleden
politiek geïnteresseerd en betrokken.”
Als wethouder heeft Dorien Mulderije onder andere economische zaken en plattelandsontwikkeling in haar portefeuille. Twee onderwerpen die haar bijzonder liggen en waar
ze zich graag voor inzet. Ze kijkt ernaar uit dieper in deze onderwerpen te duiken dan ze als raadslid kon doen, omdat in
de raad alleen kaders worden gesteld, samen met inwoners,
organisaties en natuurlijk de ambtenaren. “Ik kan goed
luisteren en ga graag in gesprek met mensen. Ik hoop dat dit
ertoe leidt dat we dingen voor elkaar kunnen betekenen en
begrip voor elkaars standpunten kunnen hebben. Mensen
moeten zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheden en de gemeente moet dat zijn van knelpunten die
leven in de maatschappij. En dan vind ik het belangrijk dat
we samen een oplossing zoeken.”
Portefeuille
• Economische Zaken
• Coordinatie plattelandsontwikkeling
• Publiekszaken (dienstverlening)
• Informatisering en automatisering
Wilt u meer weten over Dorien Mulderije of haar wat vragen
stuur haar dan een e-mail: d.mulderije@bronckhorst.nl

Wethouder Josephine Steffens
Wethouder Josephine Steffens, 53 jaar, is van origine Twentse. In Zelhem kwam ze terecht, doordat zij en haar man die
uit Limburg komt een woonplek zochten in het midden van
beide streken. Ze woont hier heerlijk buitenaf. De wethouder
is voor veel inwoners een nieuw gezicht in de politiek, maar
bij de lokale VVD was ze al wel langer actief. Ze heeft een ei-

al staan ons financieel moeilijke tijden te wachten, waar we rekening
mee moeten houden.”
Portefeuilles
De burgemeester en de wethouders
hebben een portefeuille waar ze
varantwoordelijk voor zijn. De portefeuille van de burgemeester is:
• Openbare Orde en Veiligheid
• Coördinatie Handhaving
Burgemeester
• AJBZ (Algemene Juridische en
Henk Aalderink
Bestuurszaken)
• Recreatie en Toerisme
• Voorlichting/communicatie en promotie
• Dualisering
Heeft u een vraag aan Henk Aalderink, stuur hem dan een
e-mail: h.aalderink@bronckhorst.nl of kijk voor meer
informatie op zijn weblog www.henkaalderink.nl

gen bedrijf in training, coaching
en advies en is door jarenlange
werkervaring als manager in
de profit en non profit (o.a. bij
diverse gemeenten) bekend
met gemeenteland.
Op de vraag waarom ze voor de
politiek heeft gekozen, komt
een verrassend antwoord: “Ik
heb bij Stork gewerkt en daar
was Wim Kok actief als vakbondsleider van de FNV (wat hij
deed voor hij de landelijke politiek inging). Ik heb
verschillende keren met hem gesproken en hij maakte mij
enthousiast door te laten zien wat maatschappelijke betrokkenheid teweeg kan brengen. Maar ik voelde mij uiteindelijk
wel door een andere partij aangetrokken, met een meer
liberale insteek. En dat is de VVD voor mij.”
De komende jaren wil wethouder Steffens zich inzetten om
de politiek dicht bij de mensen te brengen, door veel open
en eerlijke gesprekken te voeren. “Ik wil gaan voor het
algemeen belang. Mensen moeten hier in Bronckhorst fijn
kunnen leven, maar daarbij mogen we de realiteit niet uit het
oog verliezen. Door de huidige economische situatie zullen
ook moeilijke keuzes nodig zijn. Als gemeentebestuur willen
we in nauw overleg met inwoners hiervoor het stuur in
handen nemen en duidelijke richtingen geven, zodat we
voorbereid zijn op de toekomst. Mijn motto is dat we samen
Bronckhorst maken. En daarin moeten we ook samen delen,
zodat zoveel mogelijk mensen van voorzieningen gebruik
kunnen maken. Daarbij is het wat mij betreft belangrijk om
elkaar dingen te gunnen, elkaar te helpen daar waar nodig,
maar tevens dat mensen ook hun eigen verantwoordelijkheden kennen en nemen.”
Portefeuille
• Jeugd- en onderwijsbeleid
• WMO incl. ouderenbeleid
• Personeel en organisatie
• Volksgezondheid
• Regiozaken
Wilt u meer weten over Josephine Steffens of haar wat
vragen stuur haar dan een e-mail: j.steffens@bronckhorst.nl

Wethouder André Baars

jaar heb ik mij met heel veel plezier ingezet om de nieuwe
gemeente op poten te zetten. En nu komt er weer een bijzondere periode aan, waarin we veel plannen kunnen gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld de centrumplannen voor Vorden en
Hengelo. Ook zet ik me graag in, met concrete plannen, voor
het verantwoord omgaan met de problematieken die we in
het vooruitzicht hebben, zoals onze financiële situatie en de
krimp van onze bevolking. De kwaliteiten van de gemeente
vasthouden en waar mogelijk uitbouwen met relatief lage
lasten, uitstekende voorzieningen en een goed werk- en
leefklimaat. Dat is mijn drijfveer.”
Hoe staat het CDA, uw partij, daarin? “Ik voel daarbij een grote saamhorigheid, we hebben de afgelopen periode heel fijn
samengewerkt in de opbouw van Bronckhorst. Ook al zijn we
iets kleiner geworden (van tien naar acht zetels), ik ben ervan
overtuigd dat we weer een constructieve periode tegemoet
gaan.”
“We doen ons werk voor de Bronckhorster inwoners en die
hoop ik de komende jaren ook weer veel te ontmoeten en te
spreken. Bij allerlei gelegenheden, van een volksfeest tot
een toneelavond, tot inloop- en informatiebijeenkomsten of
een persoonlijk gesprek op het gemeentehuis, noem maar op.
Portefeuille
• Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
• Financien en belastingen
• Afval en milieu
• Facilitaire zaken
Wilt u meer weten over André Baars of hem wat vragen, kijk
op www.andrebaars.nl of e-mail: a.baars@bronckhorst.nl

Wethouder Paul Seesing
Wethouder Paul
Seesing, 58 jaar,
is geboren en
getogen in
Keijenborg. Hij is
getrouwd en
heeft twee
kinderen die
inmiddels uit huis
zijn. Seesing
staat midden in
Wethouder Seesing met zijn zoon Bas hoog in
de Keijenborgse
een luchtballon staat open voor uitdagingen.
gemeenschap.
Zo was hij onder
andere jarenlang voorzitter van de voetbal- en schaakvereniging en stichting Maatschappelijk Welzijn Keijenborg e.o. en
lid van de oranjevereniging in het dorp. Daarnaast was hij tot
vorige week 16 jaar met veel plezier raadslid voor het CDA,
eerst in Hengelo en vervolgens in Bronckhorst. De nieuwe
wethouder werkte voor het Plattelandshuis in Zelhem en
hield zich daar bezig met plattelandsontwikkeling in brede
zin.
Tijd voor een nieuwe uitdaging? “Ja, zo zie ik het inderdaad.
Van raadslid naar wethouder, betekent voor mij van de
hoofdlijnen naar de werkvloer, waar we wat dieper op de
dingen in kunnen gaan en plannen concreet uit kunnen
voeren. Ik ga me bijvoorbeeld bezighouden met het accommodatiebeleid, openbaar groen en de voorzieningen in de
kleine kernen. Door de activiteiten die ik deed op het gebied
van vrijwilligerswerk en in mijn baan kwam ik vaak in contact
met inwoners en mensen van de gemeente, de provincie en
instellingen. Daar heb ik veel van geleerd en ik vind het een
uitdaging dit nu als wethouder op een zodanige manier in te
zetten, dat het de maatschappij ten goede komt. Met de steun
van een hechte CDA-partij achter me.”

Wethouder André Baars, 49
jaar, is geboren en getogen in
Olburgen. Hij heeft een aantal
jaren geleden het ouderlijk
huis midden in het dorp overgenomen en woont er met heel
veel plezier. “Het is een authentieke plek, aan de IJssel
en met een prachtige natuur er
omheen. Wat ik ook heel belangrijk vind, is de warmte van
de gemeeschap, waar aandacht is voor elkaar.”

Paul Seesing geeft ook aan voor iedereen gemakkelijk aanspreekbaar te willen zijn. “Ik zal op pad gaan in de gemeente,
maar mijn deur staat ook altijd open. Daarbij ben ik een
doorzetter die er samen met inwoners echt voor wil gaan om
te zorgen dat Bronckhorst een gemeente is en blijft met een
sociaal hart en een gezonde financiële situatie.”

Baars is een goede bekende voor veel Bronckhorsters
omdat hij hiervoor ook wethouder was. “De afgelopen vier

Wilt u meer weten over Paul Seesing of hem wat vragen
stuur hem dan een e-mail: p.seesing@bronckhorst.nl

Portefeuille
• Ontspannen (sport en cultuur)
• Wegen en groen
• Verkeer en vervoer
• Werk, inkomen en zorg

B en w en gemeenteraadsleden: een introductie (vervolg)
Deze 25 Bronckhorster raadsleden zetten zich graag voor u in:
CDA
Naam: Anny Stapelbroek-Loskamp
Woonplaats: Zelhem
Leeftijd: 54 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd met Henk,
vier kinderen (twee jongens en twee
meiden) waarvan er nog drie thuis
wonen
Motivatie: Betrokkenheid voor onze
omgeving was de aanleiding dat ik in
een aantal besturen terecht kwam
en daardoor ook in de politiek.
Meewerken en -denken om onze mooie gemeente voor
iedereen een gezonde, veilige plek te laten zijn is mijn
streven. Nuchter nadenken en iedereen in zijn waarde laten,
daar ga ik ook in mijn vierde raadsperiode voor.
E-mail: a.stapelbroek@bronckhorst.nl
Naam: Jannie Rexwinkel-Van den
Berg
Woonplaats: Keijenborg
Leeftijd: 52 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd met
Bernard, drie volwassen kinderen en
drie kleinkinderen
Motivatie: Politiek is voor iedereen
en gaat over de dagelijkse dingen,
bijvoorbeeld zorg, verenigingen,
vrijwilligers en werkgelegenheid.
Midden in de maatschappij staand vang ik regelmatig
signalen van mensen op. Deze wil ik gebruiken als we kaders
aan moeten geven in de gemeenteraad.
E-mail: j.rexwinkel@bronckhorst.nl
Naam: Arno Spekschoor
Woonplaats: Vorden
Leeftijd: 44 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd, twee
dochters
Motivatie: De gemeente staat de
komende jaren voor een grote
uitdaging. Dit heeft enerzijds betrekking op autonome ontwikkelingen in
het buitengebied en in de kernen.
Anderzijds moeten we bezuinigen. Het
is een uitdaging om daaraan vorm te geven met behoud van
de leefbaarheid.
E-mail: a.spekschoor@bronckhorst.nl
Naam: Henk Onstenk
Woonplaats: Steenderen
Leeftijd: 51 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd en vader van
twee dochters en een zoon.
Motivatie: Ik wil uitdragen dat de
gemeente, lees het gemeentebestuur
en de ambtenaren, er zijn voor de
burgers en niet andersom. Mijn drijfveer is dan ook om de politiek dichter
bij u als inwoner te brengen door o.a.
de communicatie tussen burgers en gemeente te optimaliseren.
E-mail: h.onstenk@bronckhorst.nl
Naam: Dirk Jan Huntelaar
Woonplaats: Hummelo
Leeftijd: 52 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd met Maud,
drie kinderen en een kleinkind
Motivatie: Ik ben raadslid geworden
omdat het besturen van Bronckhorst
me aanspreekt. Alleen maar klagen
dat iets niet goed is, is te eenvoudig.
Als je wat veranderen wilt, moet je zelf
initiatief nemen. Verandering begint
met een positieve interactieve deelname van burgers!
E-mail: d.huntelaar@bronckhorst.nl
Naam: Marti Hebbink
Woonplaats: Halle
Leeftijd: 52 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd met Alie,
twee uitwonende zoons.
Motivatie: Mijn drijfveer is vooral
gegroeid vanuit mijn achtergrond. Als
raadslid wil ik luisteren, uw verhaal
horen en zien. Ik wil helpen om een
sterke en gezonde gemeente neer te
zetten de komende jaren. Mijn motto:
'Voor en met elkaar is er veel te bereiken'.
E-mail: m.hebbink@bronckhorst.nl

Naam: Chris Jansen
Woonplaats: Zelhem
Leeftijd 54 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd met Henny,
drie volwassen kinderen, één kleinkind en de tweede op komst
Motivatie: Met veel plezier wonen wij
nu al weer bijna zeven jaar in Zelhem.
Wij genieten dagelijks van de rust,
ruimte en de vriendelijke omgang
tussen de mensen onderling in
Bronckhorst. Het is dan ook een uitdaging de komende jaren,
die in het teken van bezuinigen staan, deze situatie/sfeer vast
te houden en hiervoor wil ik mij graag inzetten. Met elkaar en
met oog voor elkaar ervoor zorgen dat Bronckhorst een plek
is en blijft waar het fijn is om te wonen, werken en recreëren.
E-mail: c.jansen@bronckhorst.nl

bureaucratie. Het beleid moet zijn gericht op kerntaken. De
gemeente moet slagvaardig en servicegericht zijn voor de
burger.
E-mail: g.vanderbend@bronckhorst.nl

Naam: Harry Franck
Woonplaats: Baak
Leeftijd: 64 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd met Trees,
drie kinderen en acht prachtige
kleinkinderen
Motivatie: Tot aan de vorming van
Bronckhorst in 2005 werkte ik 43 jaar
bij lokale overheden, waarvan de
laatste 20 jaar als secretaris van de
gemeente Steenderen. Ik heb me
intensief beziggehouden met de voorbereiding van de herindeling. Ik heb als adviseur ook veel ervaring opgedaan bij
de voorbereiding van gemeentelijk beleid op diverse terreinen. Dit kan ik goed gebruiken bij de kaderstellende- en
controlerende taak van de raad. Deelname aan het besluitvormingsproces is nu een nieuwe uitdaging voor mij. Politiek
is een proces waarin steeds keuzes gemaakt moeten worden
in het belang van de inwoners. Om daarvoor draagvlak te
krijgen, moeten inwoners en belangenorganisaties bij het
voorbereidingsproces betrokken worden. Ik sta open voor
signalen in welke vorm dan ook.
E-mail: h.franck@bronckhorst.nl

Naam: Rita Lubbers-Buitink
Woonplaats: Hengelo (Gld)
Leeftijd: 47 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd, vier
kinderen in de leeftijd van 8 t/m 16
jaar.
Motivatie: Al vanaf mijn 15e doe ik
vrijwilligerswerk (ook als bestuurder).
Vanuit deze maatschappelijke
betrokkenheid kom je ook in contact
met de gemeente. Eén van de belangrijkste drijfveren is voor mij je eigen verantwoordelijkheid
nemen, in je eigen leven maar ook in je omgeving. Daarom is
de VVD mijn partij geworden. Ik kijk er naar uit om mijn
betrokkenheid in te zetten als raadslid.
E-mail: r.lubbers @bronckhorst.nl

VVD
Naam: Marja Hartman-Oosterink
Woonplaats: Toldijk
Leeftijd: 51 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd met Stef,
vier kinderen. Thuis hebben we een
melkveehouderijbedrijf.
Motivatie: Mijn motivatie om in de raad
te gaan is het feit dat ik actief wil bijdragen aan een gezonde en dynamische gemeente waar ruimte is om te
ondernemen.
E-mail: m.hartman@bronckhorst.nl
Naam: Bennie Wisselink
Woonplaats: Zelhem
Leeftijd: 54 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd, drie
kinderen en drie kleinkinderen
Motivatie: Als ondernemer bekijk je
veel problemen door een zakelijke
bril. Veel regels vind ik achterhaald of
te veel betuttelend. Ik lever graag een
bijdrage om dit te veranderen. Ook
kan dat financieel voordeel opleveren
voor alle partijen. Ik hou van een pragmatische aanpak.
E-mail: b.wisselink@bronckhorst.nl
Naam: Bert Brandenbarg
Woonplaats: Vorden
Leeftijd: 62 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd, twee
kinderen en drie kleinkinderen
Motivatie: Als raadslid van de
gemeente Vorden was ik actief
betrokken bij de totstandkoming van
Bronckhorst. Ik wil graag mijn
steentje bijdragen aan de verdere
ontwikkeling van onze gemeente.
Voor mij is het betrekken van burgers bij de besluitvorming
een belangrijke drijfveer.
E-mail: b.brandenbarg@bronckhorst.nl
Naam: Gerard van der Bend
Woonplaats: Zelhem
Leeftijd: 53 jaar
Gezinssituatie: Samenwonend
Motivatie: Zoals bij de ons omringende
gemeenten, zal onze gemeente zich
de komende vier jaar moeten richten
op vereenvoudiging en vermindering
van regels en terugdringing van

Naam: Thea Lusink
Woonplaats: Hengelo (Gld), Bekveld
Leeftijd: 51 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd, drie
kinderen
Motivatie: Het liberalisme is voor mij
essentieel, evenals een transparant
gemeentelijk apparaat, dat haar
inwoners adequaat en tijdig
informeert over lopende en komende
zaken.
E-mail: t.lusink@bronckhorst.nl

Naam: Ben Lichtenberg
Woonplaats: Vorden
Leeftijd: 47 jaar
Gezinssituatie: Samenwonend met
Monique, twee zoons.
Motivatie: Mijn motivatie om te gaan
voor een raadszetel is gebaseerd op
het gegeven dat voor de gemeente in
de komende jaren een spannende
periode aanbreekt, waarin keuzes
gemaakt moeten worden die alle inwoners van Bronckhorst zullen raken. Voor het buitengebied,
waar ik me ook beroepsmatig mee bezig houd, zullen de veranderingen in de komende vier jaar helemaal snel gaan. Ik
wil graag een bijdrage leveren aan het maken van keuzes die
Bronckhorst ten goede komen.
E-mail: b.lichtenberg@bronckhorst.nl
Naam: Jaco Voltman
Woonplaats: Wichmond
Leeftijd: 29 jaar
Gezinssituatie: Vrijgezel
Motivatie: Als je bijvoorbeeld ziet dat
in de afgelopen tien jaar verkeersdrempels als paddenstoelen uit de
grond sprongen, terwijl veel mensen
hierover klagen, vind ik het vreemd
dat dit signaal niet wordt opgepakt.
Dat is voor mij een belangrijke
motivatie om actief te worden in de gemeenteraad.
E-mail: j.voltman@bronckhorst.nl

PvdA
Naam: Antoon Peppelman
Woonplaats: Zelhem
Leeftijd: 50 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd, twee
kinderen
Motivatie: Ik wil ervoor zorgen dat
Bronckhorst een mooie gemeente
blijft waarin niemand aan de kant
staat. Verenigingen, minima en
ouderen verdienen extra aandacht de
komende jaren.
E-mail: a.peppelman@bronckhorst.nl
Naam: Johanna Bergervoet
Woonplaats: Zelhem
Leeftijd: 55 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd met Bennie,
twee zonen van 26 en 23
Motivatie: Bijdragen aan een
gemeente waar het prettig is om te
leven en waar een ieder mee kan
doen. Extra aandacht voor mensen
voor wie dat mee kunnen doen niet
vanzelfsprekend is. Actief zijn en niet
alleen mopperen aan de zijlijn!
E-mail: j.bergervoet@bronckhorst.nl

B en w en gemeenteraadsleden: een introductie (vervolg)
Naam: Peter Glasbergen
Woonplaats: Veldhoek, Hengelo (Gld)
Leeftijd: 56 jaar
Gezinssituatie: Samenwonend, twee
dochters van 19 en 21, die het huis al
uit zijn
Motivatie: Ik vind het mooi om op het
knooppunt van de maatschappij en de
overheid actief te zijn en me in te
zetten voor inwoners vanuit het
sociaal-democratisch perspectief
E-mail: p.glasbergen@bronckhorst.nl
Naam: Jan Beverdam
Woonplaats: Laag-Keppel
Leeftijd: 57 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd
Motivatie: Bijdragen aan het in stand
houden en verbeteren van de
leefbaarheid in Bronckhorst. Met oog
voor de mens en menselijke maat.
Aandacht voor beheerste ontwikkeling
van woningbouw en bedrijvigheid die rekening houdt met onze bijzondere landschappelijke en natuur waarden.
E-mail: j.beverdam@bronckhorst.nl

GroenLinks

D66

Naam: Max Noordhoek
Woonplaats: Laag-Keppel
Leeftijd: 63 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd, drie
kinderen
Motivatie: Samen met de andere leden
van de (steun)fractie wil ik een
bijdrage leveren aan de verdere
ontwikkeling van een groen en sociaal
Bronckhorst.
E-mail: m.noordhoek@bronckhorst.nl

Naam: Gaston Wouters
Woonplaats: Velswijk
Leeftijd: 45 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd, twee
kinderen
Motivatie: Als raadslid wil ik iets
betekenen bij het oplossen van
maatschappelijke problemen en actief
meewerken aan het veilig stellen van
een omgeving waarin ook toekomstige
generaties kunnen leven.
E-mail: g.wouters@bronckhorst.nl

Naam: Herman van Rooijen
Woonplaats: Bronkhorst
Leeftijd: 56 jaar
Gezinssituatie: Samenwonend met
partner, nog één kind van de drie thuis
Motivatie: Actief voor GroenLinks
vanwege de zorg voor hoe wij onze
leefomgeving voor onze (klein)
kinderen achterlaten. Door een beter
bewustzijn, beginnende binnen onze
eigen gemeente, leidt dat tot een
groenere, socialere en duurzamere samenleving: Groen
werkt!
E-mail: h.vanrooijen@bronckhorst.nl

Naam: Johanna Prick
Woonplaats: Vorden
Leeftijd: 59 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd
Motivatie: Een samenleving maak je
samen. Maar mensen verschillen en
niet iedereen heeft dezelfde voorkeur.
Burgers betrekken bij zaken die hen
aangaan en duidelijke keuzes maken.
Aanvaardbare keuzes met begrip voor
de verschillende belangen die er
spelen. Dat is de uitdaging die mij in de politiek trekt.
E-mail: j.prick@bronckhorst.nl

Gemeentebelangen Bronckhorst
Meer weten?
Wilt u met één van deze gemeentebestuurders in contact treden? Dan kunt u hen mailen.
U kunt ook de website van hun partij raadplegen.
Dit zijn:

www.cdabronckhorst.nl

www.d66bronckhorst.nl

www.vvdbronckhorst.nl

www.groenlinksbronckhorst.nl

www.bronckhorst.pvda.nl

www. gbbronckhorst.nl

of op www.bronckhorst.nl kijken.

Naam: Evert Blaauw
Woonplaats: zelhem
Leeftijd: 55 jaar
Gezinssituatie: Getrouwd, twee
dochters en twee kleinkinderen
Motivatie: Om wat te doen voor de
maatschappij moet je je schouders
eronder zetten. Ik vind de volksvertegenwoordigende rol in de raad
belangrijk. Met de nieuwe partij
Gemeentebelangen Bronckhorst heb
ik de mogelijkheid gekregen om me daar nog meer voor in te
zetten en het is erg fijn om te zien dat dat aanslaat bij
mensen.
E-mail: e.blaauw@bronckhorst.nl

F o to ’ s u i t d e z e u i t ga ve
b e k ij ke n e n
d ow n l o a d e n ?

w w w. we b p a p e r. n l
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elkaar gekoppeld zijn door afwisselende fiets- en autoroutes. Ook
zijn er volop mogelijkheden voor
een 'culturele' wandeling door de
stads- en dorpskernen in de gemeente of aan de hand van de
prachtige kunstwandelroute van
Stichting het Web in Hummelo.

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot
16.30 uur.
• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.
• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Meldt u zich bij een bezoek aan het
gemeentehuis altijd eerst bij de
publieksbalie. Met bepaalde producten
zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte
van geboorte of een uittreksel kunnen
wij u direct helpen. Voor andere producten
of diensten zoals een WMO-voorziening,
bouw-, milieu- of kapvergunning vragen
wij u eerst een afspraak te maken.
Wij kunnen u hierbij beter van dienst
zijn als wij ons op uw verzoek kunnen
voorbereiden.
Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden)

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische
en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, Voorlichting/communicatie en
promotie, Dualisering

Bezoek de Kunst10Daagse!
Alweer voor de vierde keer staat
Bronckhorst tien dagen lang (van 7
t/m 16 mei) in het teken van kunst

en cultuur. Uniek aan dit evenement
is dat de veelal prachtig gelegen
accommodaties die meedoen aan

Fietspad tussen Olburgen
en Bronkhorst open voor
het publiek
Het inspectiepad van het waterschap over de dijk tussen Olburgen
en Bronkhorst is geasfalteerd. Het
dijktracé is daarmee nu opengesteld voor wandelaars en fietsers.
Vorige week was de officiële opening van het fietspad. Dit werd verricht door burgemeester Henk Aalderink, Leo Scharenborg van het
Recreatieschap, Henk van Brink van
het Waterschap Rijn en IJssel en
Gerrit Minkhorst namens de provincie Gelderland. Het nieuwe fietspad

is vijf kilometer lang en onderdeel
van de lange afstandsfietsroute
(LF3) van Wesel naar Kampen en
het regionale fietsroutenetwerk
Achterhoek. Fietsers hebben aan de
ene kant uitzicht op de IJssel en aan
de andere kant op Olburgen, Bronkhorst en hun groene omgeving. De
aanleg van het pad kostte 600.000
euro. Dit geld is bijeen gebracht
door subsidies van het waterschap,
de provincie, Europa, het Recreatieschap en de gemeente.

Wethouder André Baars
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, Financien en belastingen, Afval en
milieu, Facilitaire zaken
Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie plattelandsontwikkeling, Publiekszaken
(dienstverlening), Informatisering en
automatisering
Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), Wegen
en groen, Verkeer en vervoer, Werk,
inkomen en zorg
Wethouder Josephine Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.
ouderenbeleid, Personeel en organisatie, Volksgezondheid, Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 03 84.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie, tel. (0575)
75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie’ is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de VVV Bronckhorst
via www.vvvbronckhorst.nl of tel.
(0575) 55 32 22. U kunt ook kijken op
www.kunstbronckhorst.nl.

Tijdens deze Kunst10Daagse houden
maar liefst 44 deelnemers in de gemeente open huis en organiseren
bijzondere activiteiten en exposities.
Bezoek één dezer dagen de deelnemende Bronckhorster galeries,
kunstenaars, musea en tentoonstellingsruimten. U zult er zeker
van genieten!

De dorpsauto: fors besparen
op uw autokosten
O.a. Vorden en Zelhem starten met werving
van leden voor de komst van dorpsauto's
Eind april vond in het Streekhuus in
Zelhem de start plaats van de pilot
'Dorpsauto'. De aanbieders Greenwheels en Wheels4all gaven informatie over de kosten en de voorwaarden om voor een dorpsauto in
aanmerking te komen. Belangrijkste
uitkomst is dat een gebruiker van
een dorpsauto fors kan besparen op
autokosten. Onderzoek van de Consumentenbond wijst uit dat autodelen een gemiddelde besparing
oplevert van € 1.440,- per jaar.
Daarnaast krijgt de gebruiker als
aanmoediging een voucher ter
waarde van € 300,-. Ook bieden de
aanbieders interessante kortingen
aan, zodat in het eerste jaar zo'n
€ 2.000,- bespaard kan worden.
Meer informatie over de dorpsauto
leest u op www.greenwheels.nl en
www.wheels4all.nl.
Er zijn ca. vijftien personen nodig
voor één dorpsauto, per dorp of wijk
zouden er bij de start twee à drie
moeten staan. De dorpen Azewijn,
Bredevoort, Geesteren, Vorden en
Zelhem hebben plannen om het benodigde aantal leden te gaan werven

dat vereist is om in aanmerking te
komen voor de vouchers. Ze hebben
hiervoor tot 1 juli a.s. de tijd. Na 1 juli
kunnen alle dorpen en wijken in de
Achterhoek in aanmerking komen
voor de vouchers. Mocht blijken dat
er vanuit andere dorpen of wijken
grote belangstelling is, dan wordt de
pilot mogelijk uitgebreid.
Oproep:
Wilt u € 2.000,- besparen op autokosten en woont u in één van de dorpen Azewijn, Bredevoort, Geesteren,
Vorden of Zelhem, meldt u zich dan
aan bij Sjouke Bakker van de
Vereniging Kleine Kernen (e-mail:
info@vkkgelderland.nl of tel. (0314)
63 11 68). Ook als u niet in een van
deze dorpen woont, kunt u zich aanmelden.

Informatie-en oefenmiddag voor scootmobielers en
elektrische rolstoelgebruikers op 17 juni
Op 17 juni a.s. organiseren Veilig
Verkeer Nederland (afdeling
Bronckhorst) en Stichting Welzijn
Hengelo van 14.00 tot 17.00 uur een
informatie- en oefenmiddag voor
Bronckhorster inwoners die gebruik
maken van een scootmobiel of een
elektrische rolstoel. De bijeenkomst
is bij café Marktzicht aan de Bleekstraat 3 in Hengelo.
Doel
Op deze dag ontvangt u informatie
over de (nieuwe) verkeersregels en
verkeerssituaties, waarmee u te
maken heeft of krijgt als gebruiker
van de scootmobiel of de rolstoel. Er
zijn verkeersdeskundigen aanwezig

opgeven bij Ans Vermeulen (ouderenadviseur), via tel. (0575) 46 52 81
of het inschrijfformulier opsturen

naar: Stichting Welzijn Hengelo,
Sarinkkamp 7
7255 CX Hengelo (Gld).

Inschrijfformulier scootmobiel voorlichting
Ja, ik wil graag meedoen aan de scootmobielvoorlichting op donderdag
17 juni van 14.00 tot 17.00 uur.
Naam: ..................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................
die uw vragen kunnen beantwoorden
en buiten met u gaan oefenen met
uw eigen scootmobiel of rolstoel.

Postcode: ...........................................................................................................................................
Plaats: .................................................................................................................................................

Opgave
Wilt u deelnemen, dan kunt u zich

Telefoon: ............................................................................................................................................

zelf de eerste stap om huiselijk
Jonge werknemers staan klaar om uw Zet
geweld te stoppen
organisatie vers bloed te geven
Huiselijk geweld:
Ondernemers schrijf u in voor jongerenvoucher van 2.500 euro!
nu is het genoeg!
Door jongeren een kans te bieden
om te leren en werkervaring op te
doen, halen bedrijven en organisaties vernieuwing en verjonging in
huis. Vers bloed dus! Werkgevers in
de regio Achterhoek kunnen zich
van 17 t/m 20 mei a.s. inschrijven
voor één van de 50 beschikbare jongerenvouchers. Dit is een waardebon met een minimaal gegarandeerd startbedrag van 2.500 euro,
die een werkgever ontvangt als hij
een vacature laat vervullen door een
jongere tot 27 jaar, volgens de spelregels van de jongerenvoucher. Op

www.versbloedcadeau.nl staat alle
informatie, inclusief de spelregels.
De jongerenvoucher is een initiatief
van onder andere VNO-NCW Achterhoek, Kamer van Koophandel Cen-

traal Gelderland, UWV WERKbedrijf
en een groot aantal gemeenten,
waaronder Bronckhorst. Neemt u
een jongere aan op korte termijn?
Maak gebruik van de actie!

Afvalinzameling op feestdagen
INWONERS

VAN

DE

GEMEENTE

Op ofﬁciële feestdagen wordt er in de gemeente Bronckhorst
geen huishoudelijk afval ingezameld.
In plaats van Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei)
worden op de betreffende adressen de grijze containers
geleegd op zaterdag 15 mei. In plaats van Tweede
Pinksterdag (maandag 24 mei) worden de grijze containers
geleegd op zaterdag 22 mei.

BRONCKHORST

Deze inhaaldagen vindt u ook op uw
Afvalkalender 2010. Let op: ook op de
inhaaldag wordt om 07.00 uur gestart
met de inzameling. Mogelijk wordt op
deze inhaaldag een afwijkende route gereden.
Uw container kan dus eerder aan de beurt zijn
dan normaal.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu, tel. (0575) 545 646,
bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.30 en van
13.00-16.00 uur. Of kijk op www.berkelmilieu.nl.

Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting.
Niet iedereen weet dat huiselijk geweld meer vormen kent dan alleen
lichamelijke mishandeling. Over
huiselijk geweld praat je liever niet.
Als slachtoffer schaam je je, ben je
bang of wil je de ander niet in problemen brengen. Als pleger ben je
bang voor de gevolgen als je hulp
zoekt. Maar huiselijk geweld stopt
nooit vanzelf. Een eerste stap naar
een oplossing is erover praten met
bijvoorbeeld een vriend(in) of het
Steunpunt Huiselijk Geweld.
Hulp zoeken
David en zijn vriendin weten hoe
moeilijk het is om de eerste stap
richting hulp te zetten. David heeft
uit woede zijn vriendin meerdere
malen geslagen.“Elke keer had ik
achteraf spijt. Ik hou veel van
haar, maar ik kon mezelf niet beheersen. Nadat het weer was misgegaan, heb ik al mijn moed verzameld en ben ik op zoek gegaan naar
hulp. Voor ons allebei. Op
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl
vond ik informatie over het Steunpunt Huiselijk Geweld en heb ik hen
gebeld. De mensen van het Steunpunt hebben ons samen weer op
weg geholpen.”

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!
Steunpunt Huiselijk Geweld
Slachtoffers, plegers, familieleden,

buren of vrienden kunnen eenvoudig
de eerste stap naar hulp zetten door
anoniem het Steunpunt Huiselijk
Geweld te bellen: (0900) 12 62 626
(vijf cent per minuut).
De hulpverleners van het Steunpunt
kunnen inschatten wat in een bepaalde situatie de beste aanpak is.
Als je belt, geven zij direct telefonisch advies. Soms is dat al voldoende om zelf verder te kunnen.
Maar soms is advies alleen niet voldoende. Bijvoorbeeld bij acute dreiging. Dan kan het Steunpunt ervoor
zorgen dat hulpverleners of soms
zelfs de politie worden ingeschakeld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld
kan helpen om geweld te laten stoppen. Maar jij neemt de eerste stap.
Bel (0900) 12 62 626 of kijk op
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl.
Daarmee help je jezelf. En ook de
ander!

Verkiezing leden Tweede Kamer 9 juni 2010
Neem uw identiteitsbewijs mee!
Op 9 juni zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Als u uw stem gaat uitbrengen moet u naast uw stempas
ook een geldig identiteitsbewijs tonen om te mogen stemmen. Zonder
identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) kunt u helaas niet stemmen!
Bij uitzondering is het dit keer toegestaan een identiteitsbewijs te
gebruiken dat op 9 juni (de dag van
de stemming) maximaal 5 jaar is
verlopen. U mag dus een paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat 'geldig tot 10 juni
2005' of elke latere datum.
Stemmen met volmacht
Ook als u een onderhandse volmachtstem voor iemand uitbrengt,
moet u een kopie van het geldige
identiteitsbewijs van uw volmachtgever tonen. Ook in dit geval mag dit
een identiteitsbewijs zijn dat op de
dag van de stemming maximaal vijf
jaar verlopen is. Zonder dit bewijs of
een kopie van dit bewijs, mag u de
volmachtstem niet uitbrengen.
Heeft u geen geldig identiteitsbewijs, vraag dan tijdig een nieuwe
aan bij de gemeente. Reken op minimaal vijf werkdagen voor u in be-

zit bent van uw nieuwe identiteitsbewijs.
Geen identiteitsbewijs in bezit
Heeft u geen identiteitsbewijs en
wilt u geen identiteitsbewijs aanvragen, dan kunt u besluiten iemand
schriftelijk te machtigen om namens u te stemmen. In dat geval
controleert de gemeente uw persoonsgegevens in de gemeentelijke
basisadministratie. U kunt een aanvraag voor een schriftelijke volmacht bij ons indienen tot en met
uiterlijk 26 mei a.s. Deze aanvraag
moet zowel door u als door uw gemachtigde zijn ondertekend.
Bent u uw identiteitsbewijs kwijt, of
is het gestolen, dan kunt u uw stem
uitbrengen door een kopie van het
proces-verbaal van vermissing dat
is opgemaakt door de politie, te tonen. Daarnaast moet u een ander
pasje of document voorzien van uw
naam en foto tonen bij het stembureau. Daarmee kan het stembureau
u tot de stemming toelaten. Dit
geldt ook als u een volmacht geeft.
Stemmen in een andere gemeente
Als u wilt stemmen in een andere

gemeente dan moet u uw stempas
laten omzetten in een kiezerspas. U
kunt hiervoor tot en met 26 mei een
schriftelijke aanvraag indienen bij
de gemeente. U kunt u ook persoonlijk bij de gemeente melden met uw
stempas en deze ter plekke laten
omzetten in een kiezerspas. Dat kan
tot en met 4 juni 2010, 12.30 uur.
Stemmen op Luchthaven Schiphol
Op 9 juni is het ook mogelijk op
Luchthaven Schiphol uw stem uit te
brengen. Het stemlokaal is gevestigd op Schiphol Plaza en is geopend
van 07.30 uur - 21.00 uur. Misschien
een interessante optie voor reizigers.
Op 21 mei a.s. krijgt u uw stempas
thuisbezord.

Gemeentehuis dicht op 13 en 14 mei
Op Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) en vrijdag 14 mei is het gemeentehuis gesloten. Vanaf maandag 17 mei a.s. zijn wij u, volgens onze normale
openingstijden, graag weer van dienst.

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert op 19 mei a.s. om 09.00 uur in het gemeentehuis in zaal Toren. De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom om deze bij te wonen. De agenda voor de vergadering vindt u op
www.bronckhorst.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Elk jaar rond Koninginnedag worden
koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Ook in onze gemeente was dat
dit jaar weer het geval tijdens twee
bijzondere feestelijke happeningen.
Inwoners krijgen een koninklijke onderscheiding, omdat zij een bijzondere prestatie hebben geleverd, of
zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Mensen op wie we trots kunnen zijn! Vaak gaat het om personen

die zich lange tijd, veelal vrijwillig,
inzetten voor verenigingen of maatschappelijke organisaties.
Wilt u iemand voor een koninklijke
onderscheiding in aanmerking laten
komen? Neem dan contact op met
het bestuurs- en directiesecretariaat van onze gemeente, via tel.
(0575) 75 03 84/83. Zij geven in grote
lijnen aan of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke

onderscheiding. Ook wordt de procedure met u doorgelopen. U kunt
hiervoor ook kijken op de website
www.lintjes.nl.
Dien de aanvraag op tijd in
Omdat diverse personen en instanties de aanvragen toetsen en daarover adviseren, neemt het gehele
traject geruime tijd in beslag. Om de
aanvragen voor Lintjesregen 2011
op tijd te kunnen verwerken, is het

noodzakelijk dat de aanvraag uiterlijk 1 juni 2010 bij de gemeente is
ingediend! Als u een aanvraag wilt
indienen voor een uitreiking tijdens
een andere gelegenheid dan

Koninginnedag (bijvoorbeeld een
afscheid of jubileum), dan moet u de
aanvraag minimaal zes maanden
van tevoren indienen.

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Keijenborg, tijdelijke gebruiksvergunning tent, muziekfeesten in tent, ontheffing art. 35 Dranken Horecawet, 25 en 26 juni van 21.00 tot 01.00 uur, 27 en 28 juni 2010 van 12.00 tot 24.00 uur,
H. Winkelman
• Vorden, sporthal 't Jebbink, ledenvergadering van de Rabobank, 22 juni 2010 van 19.00 tot
24.00 uur, R. Hilbolling
• Zelhem, diverse locaties, plaatsen van vijf tijdelijke reclameborden en vier spandoeken van 26
juni t/m 11 juli 2010, stichting internationaal dansfestival
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Drank- en Horecavergunning
• Vorden, Mosselseweg 5, voor het uitoefenen van een horecabedrijf, G.B van den Biggelaar

seweg 59 tot aan de ongenoemde zandweg, tussen de Hogeveldweg en de Hengeloseweg, van
20 t/m 25 mei 2010 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Kapvergunningen
•
•
•
•
•

Drempt, Wittehemelweg 12, 10 grote en 10 kleine dennenbomen
Hengelo (Gld), De Heurne, 20 lindebomen, 1 haagbeuk, 1 beuk
Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat, 14 are eik
Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat, 67 are, waarvan 3 populieren, de rest elzen
Vorden, Hamveldseweg 4D, 2 Amerikaanse eiken

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 29 april 2010:
• Steenderen, Kastanjelaan 4 en 6, bouwen carport

Verleende vergunningen

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verzonden op 4 mei 2010:
• Wichmond, Lankhorsterstraat 10, verbouwen woonboerderij

Verzonden op 9 februari 2010:
• Hengelo (Gld), Steintjesweide, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kinder- en volksspelen en vogelschieten, 16 en 17 juli 2010, ijsvereniging Steintjesweide
Verzonden op 28 april 2010:
• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, plaatsen van een tent op 28 en 29 mei i.v.m. besloten feest op
28 mei van 20.00 tot 00.30 uur en Aviko Olympics Vorden op 29 mei 2010 van 13.00 tot 24.00 uur,
voetbalvereniging Vorden
Verzonden op 29 april 2010:
• Vorden, avondwandelvierdaagse, 14 t/m 17 juni 2010, gymnastiekvereniging Sparta
Verzonden op 3 mei 2010:
• Hengelo (Gld), café De Zwaan, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat, 1 januari
t/m 31 december 2010, H.G.C. Waenink
• Hengelo (Gld), tijdelijke gebruiksvergunning kleedkamers Pax i.v.m. overnachting tijdens
jeugdkamp, 21 t/m 23 mei 2010, V. en A.V. Pax
• Laag-Keppel, kasteeltuinen, jazz-festival, 1 augustus 2010 van 11.00 tot 19.00 uur, catering &
organisatie De Geldersche Poort
• Zelhem, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. bevrijdingsconcert, 8 mei 2010 van 19.30
tot 23.30 uur, muziekvereniging Union

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 29 april 2010:
• Drempt, Molenweg 38, plaatsen dierenverblijf
• Wichmond, Dorpsstraat 15, bouwen berging/hobbyruimte
Verzonden op 4 mei 2010:
• Bronkhorst, Boterstraat 8, vergroten schutting
• Hoog-Keppel, De Waay 5, veranderen garage/berging

Sloopvergunningen
Verzonden op 28 april 2010:
• Zelhem, Vrogteweg 2B, slopen van 4 schuren, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 29 april 2010
• Drempt, Bronksestraat 1, slopen dak woning, komt asbesthoudend afval vrij

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Bestemmingsplannen
Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2010; Paardestraat 5 Steenderen'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2010; Paardestraat 5 Steenderen' en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 17 mei t/m 27 juni 2010 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl ¡ Infobalie ¡ Ruimtelijke plannen.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarisch bedrijf in een woonfunctie op het perceel Paardestraat 5 in Steenderen.
Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het ontwerpwijzigings/uitwerkingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling
naar voren brengen bij b en w.

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Kapvergunningen
• Hengelo (Gld), De Heurne, 20 lindebomen, 1 haagbeuk, 1 beuk, geen herplant
• Vorden, Hamveldseweg 4D, 2 Amerikaanse eiken, geen herplant

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijk onderhoud voor:
• Drempt, Zomerweg 63
• Keijenborg, Kroezerijweg 2
• Wichmond, Polweg 4
• Wichmond, Polweg 5

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Vloed, tussen de Middenweg en de Dreef,
van 12 juni 12.00 uur tot 13 juni 2010 uur 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is een gedeelte van de Vloed, tussen de huisnummers 1
t/m 27, van 2 juli 18.00 uur tot 4 juli 2010 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Steenderen, tijdens een buurtfeest is de Kastanjelaan, tussen de kruisingen met De Wilgen en
De Eiken (vanaf Kastanjelaan 36 t/m 48), op 12 juni 2010 van 11.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend afgesloten voor alle verkeer
• Vorden, tijdens hoedjesdag is het deel van het marktplein, tussen de Dorpsstraat en de Kerkstraat, van 3 september 18.00 uur tot 4 september 2010 18.00 uur, afgesloten voor alle verkeer
• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Zonnebloemstraat van 11 juni 18.00 uur tot 13 juni 2010
12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens de septemberfeesten zijn de Vincent van Goghstraat, tussen de Jacob van
Ruysdaelstraat en de Frans Halsstraat, en de parkeerplaats van sportcomplex de Pol van 13
t/m 21 september 2010 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens de Achterhoekse paardedagen zijn de Aaltenseweg, tussen de Ruurloseweg en
de Varsselsestraat, de Oosterwijkweg, de Gielinkweg, de toegangsweg naar perceel Hengelo-

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 4, vergroten schuur, ontheffing in verband met het overschrijden
van de maximale toegestane goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden 2005-2008 (correctieve herziening)'
• Vorden, Galgengoorweg 17, bouwen ligboxenstal, ontheffing in verband met het onderschrijden
van de vereiste afstand van de bebouwing tot de as van de weg, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008 (correctie herziening)'
• Vorden, Hoge Wesselink 8 en 10, bouwen bedrijfshal voor twee bedrijven, ontheffing in verband
met het onderschrijden van de vereiste afstand van de bebouwing tot de as van de weg, geldend
bestemmingsplan 'Steenderdiek 1999-2005'
• Vorden, nabij Stationsweg 31, vergroten rijwielstalling, ontheffing in verband met het overschrijden van de maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Vorden centrum en
oost 1994'
• Zelhem, Eeltinkweg 7, bouwen melkveestal, ontheffing in verband met het overschrijden van
de maximale toegestane nokhoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'
• Zelhem, Zevenweg 3, vergroten woning, ontheffing in verband met het overschrijden van de minimale afstand van 3 meter van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens, geldend bestemmingsplan “Zelhem Dorp 2002, herz. 2004-1'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Bielemansdijk 5A, bouwen veldschuur, ontheffing in verband met het overschrijden
van de maxmimale toegestane oppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Obbinkmark''
De bouwplannen liggen van 14 mei t/m 24 juni 2010 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl ¡ Infobalie ¡ Ruimtelijke plannen.

Openbare bekendmakingen - vervolg
Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Door het vaststellen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010 op
31 maart jl. door de gemeenteraad, hebben b en w op 27 april jl. een nieuw Besluit voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2010 (Wmo besluit) vastgesteld. Het
eerdere Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2010 dat
gold vanaf 1 januari 2010 is door b en w ingetrokken. Het nieuwe Wmo besluit 2010 van 27 april
treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 2010.

Werkzaamheden

Het besluit is te raadplegen op www.bronckhorst.nl onder Infobalie ¡ Snel naar ¡ Regelgeving.
Ook ligt het ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Hier is het besluit tegen betaling
van de kosten verkrijgbaar.

• Keijenborg, i.v.m. herstellen van de drempel sluiten wij op 19 mei 2010 de Hengelosestraat in
Keijenborg af
• Steenderen, i.v.m. werkzaamheden aan het riool sluiten wij vanaf 17 t/m 21 mei 2010 de Dorpsstraat af

Meldingen register kinderopvang gemeente Bronckhorst
B en w van Bronckhorst maken bekend dat zij op basis van de Wet Kinderopvang hebben gewijzigd in het Register kinderopvang gemeente Bronckhorst:
• Avonturijn in Ruurlo: Kindercentrum Avonturijn, Dorpsstraat 16 in Wichmond, de wijziging
betreft het aantal kindplaatsen dagopvang en het aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang.

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

Het complete register is te downloaden op www.bronckhorst.nl en ligt ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u bellen met ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Bronckhorst 2010

?

?
Wie zijn we?
Het Rode Kruis is een
hulporganisatie die opkomt voor
mensen in nood. U vindt ons bij
mensen die steun nodig hebben
vanwege een handicap, een
chronische ziekte, ouderdom of
persoonlijke omstandigheden.
Ook bieden we hulp aan
slachtoffers van oorlogen,
conflicten en rampen. Voor het
Rode Kruis is iedereen
bereikbaar. Overal. Dankzij de
hulp van duizenden vrijwilligers.
Help mee!! Want met uw hulp
kunnen we nog meer bereiken.
Wat doet de afdeling
Bronckhorst
De afdeling Bronckhorst voert
diverse activiteiten uit, zoals:
• Sociale hulp individueel
• Organiseren van bijzondere
vakanties
• Hulp bij evenementen
• Reanimatie
• Samenwerking op
internationaal niveau.
Meer informatie?
Belinda Plant
0314-381108 (na 19.00 uur)
of belindaplant@live.nl

Wilt u eens wat anders
besturen dan een auto?

Welkom bij Wok Maxis!
Elke dag Live cooking!
Bij Wok Maxis kunt u onbeperkt genieten
van de Aziatische live-keuken.
Wij bieden u gerechten van de hoogste
kwaliteit tegen een zeer betaalbare prijs.
Ontdek de Aziatische keuken bij Wok
Maxis! Voor een intiem diner of juist
een groot feest, bij ons moet u zijn
voor een perfect avondje uit!
Kwaliteit, service en gezelligheid
staan bij ons centraal.

Bij ons maakt u er werk van!
Wij zoeken een voorzitter en een administratieve kracht voor de
vrijwilligersadministratie voor de afdeling Bronckhorst.
Als vrijwillig bestuurslid maakt u zich sterk voor het Rode Kruiswerk in
de gemeente Bronckhorst. U inspireert en overlegt in het vakgebied
regelmatig met de eigen vrijwilligers en behartigt hun belangen. U
overlegt hiervoor regelmatig met elkaar. Samen met uw collega
bestuursleden zorgt u voor een sterk Rode Kruis in de afdeling en
onderhandelt u met de lokale instellingen over de hulpverlening in de
afdeling Bronckhorst.
Wat bieden we?
In de eerste plaats werk dat niet alleen uiterst noodzakelijk, maar ook
plezierig is. Gemaakte kosten worden door ons vergoed. En indien
nodig krijgt u via onze korte trainingen, alle kennis en vaardigheden die
u nodig heeft. Professionele ondersteuning en samenwerking met
enthousiaste medebestuursleden.
Voor deze functie vragen wij:
Mensen die hun ideeën willen omzetten in daden en daar ongeveer
16 uur per maand voor willen vrij maken. Die de huidige activiteiten
willen voortzetten en de afdeling willen versterken. Die genieten als
een samenwerking gesmeerd loopt, en die ook knopen weten door te
hakken. Mensen die het aandurven om spin in het web te zijn.
Kortom, iedereen die er zin in heeft het heft in handen te nemen.

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

Wok Maxis
Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
www.wokmaxis.nl
• Catering • Kegelbanen • Teppanyaki • Wokken • Ruime parking •
• Alle dagen geopend • Kadobon •

Kleur
Opnieuw
Uw keuken

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

Voor bedrijven en particulieren

Voor het opnieuw spuiten, in elke gewenste kleur van uw
keuken - deuren - kasten - ledikanten - tafels - stoelen - radiatoren - vensters enz.
Mail een foto naar Donderwinkel29@kpnplanet.nl of kom gewoon even aan.
Dagelijks geopend, voor een geheel vrijblijvende prijsopgave.

... als het méér moet hebben!
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93
Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl

meubelen
parket
tapijten
laminaat
slaapsystemen
gordijnen
zonwering
projectstoffering

Keuken voor het spuiten

Keuken na het spuiten
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Zondag Open Huis bij in Helmink Vorden
ZONDAG 16 MEI OPEN VAN 12 - 17 UUR

Vorden

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

Ook gevestigd in Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 - Tel. 0545-474190
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Pelgrom, Sterk
voordeel met Stihl!
Dé machine
die alles
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KOOPZONDAG 16 MEI
Op alle
JAS S E N
25% VOORJAARSKORTING

GRATIS
RA101

t.w.v. ¤76,50
voor het spatvrij
reinigen van grote
terrassen

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 24 26
RE 128 PLUS
Hogedrukreiniger
Werkdruk 10-135. Max.
waterdoorzet (l/h) 500

389,-

349,-

FS40
Motorzeis met
benzinemotor

229,-

189,-

KM 56 RC-E
Combi
Vermogen 0.8 PK.

274,-

249,-

235,-

199,-

MS170 Compacte motorzaag

Erv. ALLROUND
KLUSSENMAN heeft

tijd voor klussen. € 25 p.u.
Tel. 06-51980809 of kijk op
http://link.marktplaats.nl/
220694968

"Geen klus is te hoog
gegrepen".
Hoogwerker te huur:
Harrie Nijkamp
06-53678815

Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden
tel. (0575) 55 13 81

2009.

14

15

16

Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo
Tel: 0314-38 18 42 – info@pelgrom.nl

Bovendien ontvangt u vrijdag en zaterdag, tegen inlevering van deze advertentie

www.pelgrom.nl

Op de koopzondag geven we zelfs, tegen inlevering van deze advertentie

10% EXTRA KASSAKORTING op uw aankoopbedrag*
20% EXTRA KASSAKORTING op uw aankoopbedrag*

IN NI
VE EU
RK W
OO
P

* Dit geldt alleen voor de afgeprijsde artikelen, niet in combinatie met andere acties/cheques.
Openingstijden: Vrijdag 14 mei: 09.30 tot 21.00 uur.
Zaterdag 15 mei: 10.00 tot 17.00 uur. Koopzondag 16 mei: 12.00 tot 17.00 uur.

vr.pr. q 529.000,- k.k.

HALLE

Kuiperstraat 6 - In het buitengebied gelegen, een in 2007
verbouwde WOONBOERDERIJ met bijgebouwen, tuin en
weiland. Oorspr. bouwjr. 1935. Perc. opp. 7.960 m². De woning
beschikt over 5 slaapkamers. Deels voorzien van dak-, muuren vloerisolatie. Volledig dubbel glas. Oorspronkelijke deel is
verbouwd tot woonkamer. Locatie met weids uitzicht en nabij
bossen.
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

DE MAKELAARS
WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

DRUKWERK

dr ukkerij Weevers

VAN

BRONCKHORST

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN
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Kerst in mei??
Nee, kerst valt ook dit jaar weer op
25 en 26 december.
Maar om er in december weer een
feest van te kunnen maken, starten
de voorbereidingen voor de jaarlijkse Vordense kerstmarkt al voor mei.
De Kerstcommissie van de Vordense
Ondernemers Vereniging bestaat uit
Wendie Vrieler Bistro de Rotonde),
Antoon Peters (schildersbedrijf Peters), Marcel Siemerink (voorheen
opticien), Gerrit Drenten (scholengemeenschap ‘t Beeckland), Edith
Willems (PraKtima) en Tiny Koning
(Travel Counsellors).

o
o
o
o
o
o
o

Al jaren bestaat de kerstmarkt in Vorden uit een 25-tal kramen met eten, drinken,
snuisterijen en presentaties van verschillende ambachten en verenigingen. Diverse
koren en muziekverenigingen omlijsten het geheel.
De Kerstmarkt Vorden beleefde vorig jaar z’n 25-ste editie. Reden voor de kerstcommissie om de te tevredenheid bij de bezoekers te peilen.
De kerstcommissie is benieuwd naar uw mening over het totale concept: de muzikale invulling, de deelnemers (kramen), plaats en tijd.
Daarom vragen we u de bijgevoegde enquête in te vullen, om zoveel mogelijk aan
uw wensen te blijven voldoen.

*

*

*

De enquête kunt u inleveren tot en met 18 mei bij Etos
Barendsen, Bistro de Rotonde en Super de Boer in Vorden
en bij alle vestigingen van Drukkerij Weevers.
Tevens is de enquête digitaal in te vullen, ga hiervoor naar de
site van weekblad Contact, www.contact.nl

*
*
*

Onder alle inzenders worden 5 waardebonnen t.w.v. 15 euro
verloot, die te besteden zijn bij één van de ondernemers van
de V.O.V.

Informatieavond
Glasvezelproject
Hengelo/Keijenborg - Zelhem - Vorden
De Initiatiefgroep Glasvezel nodigt iedereen uit om kennis te maken met de mogelijkheden
via de supersnelweg van de toekomst.
n
infoavonde

de
"Kom naar
g
oe voordeli
h
r
a
a
rv
e
n
e
zel
n op glasve
overstappe
kan zijn"

• 17 en 20 mei
• 18 en 19 mei
• 25 en 31 mei

Nu en in de verre toekomst

Hengelo/Keijenborg
Zelhem
Vorden

Zaal Langeler
Zaal ’t Witte Paard
Hotel Bakker

GLASVE

Spalstraat 5
Ruurloseweg 1
Dorpsstraat 24

Hengelo
Zelhem
Vorden

ZEL HEM

www.zelhemopglasvezel.nl
Ons laatste Glasvezelnieuws vindt u op onze websites:

www.hengelopglasvezel.nl • www.zelhemopglasvezel.nl • www.vordenopglasvezel.nl

Vorden - Bon Boys 1-1
Vorden - De laatste wedstrijd van de competitie was een bijzondere wedstrijd. Niet alleen vanwege het feit, dat drie routiniers hun laatste wedstrijd speelden in de hoofdmacht van Vorden, maar ook dat het voor Bon
Boys de kampioenswedstrijd moest worden. Voor de wedstrijd werden de
vertrekkende spelers Mark Borgonjen, Dennis Wentink en Rob Enzerink
toegesproken en werd door voorzitter William van der Veen bloemen aangeboden. Voor Vorden stond er niet veel meer op het spel, maar men wilde het kampioenschap ook niet cadeau doen. De ploeg uit Haaksbergen
was met meerdere bussen naar Vorden afgetogen en de supporters moedigden hun club aan met spandoeken, vuurwerk en toeters. Het was een
aantrekkelijke wedstrijd die uiteindelijk eindigde in een gelijkspel en
met die uitslag is TRIAS uit Winterswijk kampioen. Vooral de spitsen van
Bon Boys zijn technisch zeer begaafd, maar individualistisch. De voetbalsport is een teamsport en dat bleek zondag maar weer. De Vordenaren
met Rob Enzerink als uitblinker hadden het juiste antwoord op het individuele, maar fabuleuze spel, van de spitsen. In de eindfase deed zich nog
een incident voor dat opmerkelijk genoeg onbestraft bleef. Twee spelers
van Bon Boys vielen de Vordense grensrechter aan, omdat men het niet
eens was met een buitenspelsituatie.
Bon Boys was gekomen om kampioen
te worden en ging dus voor de overwinning. Het begon dan ook fel aan de
wedstrijd en luidt ondersteund door
de supportersschare. Vanaf a quitte
kreeg het al een uitstekende kans,
maar de bal belandde op de paal.
Vorden herstelde zich goed en kon het
gevaar van de snelle en handige spitsen tackelen door met rugdekking te
spelen. Beide ploegen creëerden zich
diverse kansen dat maakte het dat het
een aantrekkelijk kijkspel werd. In de
30e minuut kon de doelman van Bon

Boys een inzet vanuit een corner nog
pareren, maar moest het antwoord op
de rebound van Roy Bohmer schuldig
blijven 1-0.
Bon Boys deed er nog een schepje bovenop, maar de dribbelaars liepen
zich in tweede instantie stuk op de
laatste man van Vorden. De vrije trappen waren zeer gevaarlijk en één van
de fabuleuze vrije trappen spatte buiten het bereik van doelman Mark Borgonjen op de lat uiteen. De tweede
helft eenzelfde spelbeeld en naar ma-

In het midden met bal: Dennis Wentink.
te de wedstrijd vorderde moest Bon
Boys risico's nemen, waardoor Vorden
de counterstrategie kon toepassen. De
verdediging bij Vorden stond goed en
het had ook een keer geluk toen de
paal op de juiste plaats stond. Uit een
counter kwam Micha Bolink vrij voor
de doelman, maar hij kreeg de bal niet
tijdig onder controle. Het veld droeg
niet bij aan goed positiespel en balcontrole, want het ligt er ook dit jaar weer
bar slecht bij. Ook Bas Schroer kreeg
een uitstekende scoringskans min of
meer voor open doel, maar ook hij
kreeg de bal niet onder controle. Zo
waren de beste kansen voor Vorden.
Inmiddels was Vorden begonnen met
de publiekswissels van doelman Borgonjen en Dennis Wentink. Het was
éénrichtingsverkeer geworden, maar
de Vordense achterhoede hield goed
stand. Ook Rob Enzerink werd in de
laatste minuut uitgezwaaid en kon
vanaf de zijlijn de gelijkmaker aan-

Mark Borgonjen.

schouwen. Geen kampioensfeest voor
Bon Boys en door de winst van Lochem grepen ze ook naast de periodetitel. De teleurstelling was dan ook
groot bij spelers en en supporters.
Vertrek van drie routiniers
Tijdens de 3e helft werden de vertrekkende spelers toegesproken door trainer Theo Hulshof.
Mark Borgonjen heeft 9 jaar als sluitpost bij de 1e selectie van Vorden gediend. Hij gaat in een lager elftal spelen, maar niet meer als doelman.
Mark Borgonjen was een echte lijnkeeper en heeft talrijke strafschoppen
gestopt.
Dennis Wentink heeft 13 jaar in het
eerste van Vorden gespeeld en twee
seizoenen bij Longa. Hij had aanzien
in de regio vanwege zijn kopspecialiteit en heeft als centrumspits menig

Seniorensoos

Ratti
Ratti komt tekort tegen koploper
Zelhem
Kranenburg - Voor de laatste wedstrijd
dit seizoen moesten de heren van Ratti aantreden tegen de koploper Zelhem. Voor beide ploegen stond niks
meer op het spel. Zelhem was enkele
weken eerder al kampioen geworden
en Ratti kon niet meer stijgen of dalen
op de ranglijst. Hooguit wou Zelhem
haar ongeslagen status niet kwijtraken.
Dat de gasten ook hun laatste wedstrijd graag wilden winnen werd al
zeer snel duidelijk. Zelhem kwam met
vlotte combinaties veelvuldig op de
helft van de Kranenburgers. De thuisploeg stond onder een constante druk
en kwam daar maar niet onderuit.
Door geconcentreerd te verdedigen
wist Zelhem echter niet echt grote
kansen te creëeren. Desondanks was
de ploeg wel erg gevaarlijk met 2 afstandsschoten die beiden op de paal
belanden. Ratti kwam er sporadisch
uit en heeft de eerste helft eigenlijk
ook geen kans gecreëerd. In de blessuretijd van de eerste helft konden de
gasten dan eindelijk op voorsprong komen. Een voorzet werd niet goed weggewerkt waarna de bal via de kluts
achter Ratti-doelman Bram Klein Haneveld verdween. Zo werd er gerust
met een dik verdiende 0-1 voorsprong
voor Zelhem.
Aangezien de stand 'slechts' 0-1 was
bleef Ratti hoop houden op een stuntje. Helemaal nadat men, na een sterke
opening in de tweede helft, via Sandor
Verkijk op gelijke hoogte kwam. Sandor sloot daarmee in stijl zijn voetbal-

carrière af. Hij speelde namelijk zijn
laatste wedstrijd voor het vlaggenschip van Ratti. Na de 1-1 bleef Ratti
even de gevaarlijkste ploeg. Zelhem
maakte echter dankbaar gebruik van
de onstane ruimte die het door het offensief spelende Ratti ineens kreeg en
scoorde zo de 1-2 na een razendsnelle
counter. Hierna kwam het spelbeeld
van de eerste helft weer redelijk terug,
al kwam Ratti nu wel wat meer aan
voetballen toe. Met nog een kwartier
te spelen kwam Zelhem op een 1-3
voorsprong, wat aan alle illusies aan
Ratti-zijde meteen een einde maakte.
In het laatste kwartier konden de gasten de voorsprong nog verder uitbouwen, maar Bram en de lat voorkwamen dit.
Zelhem won hierdoor ook haar laatste
duel en mag zich de terechte kampioen van de 6e klasse C noemen. Ook
op de overwinning in Kranenburg viel
niks af te dingen. Vooral in de eerste
helft kreeg Ratti bij vlagen alle hoeken
van het veld te zien. Bij deze wensen
we Zelhem dan ook veel succes volgend jaar in de 5e klasse. Voor Ratti zit
het seizoen er nu op. Met een 9e plaats
en 19 punten uit 22 wedstrijden mag
het seizoen redelijk teleurstellend genoemd worden. De taak om dit volgend seizoen beter te doen. Met de
huidige groep moet dat lukken in de
6e klasse, waarin Ratti dus ook volgend seizoen weer zal acteren.
RATTI DAMES
Ratti 1 - Wolfersveen 1
Kranenburg - Afgelopen zondag vond
de aftrap tegen de nummer twee
plaats. Wolfersveen was fysiek in de
duels zeer aanwezig, maar Ratti hield

zich goed staande. Na een kwartier
spelen kwam Wolfersveen met mazzel
op voorsprong door ongelukkig uitverdedigen. 0-1 De wedstrijd ging gelijk
op en Ratti deed zeker niet onder voor
Wolfersveen. Na een half uur spelen
wist Ratti op gelijke hoogte te komen.
Kim Heuvelink ging uitstekend door
op de keepster en wist de bal in het net
te schieten. 1-1. De rust werd bereikt.
Na de rust kwam Wolfersveen goed uit
de startblokken. Binnen tien minuten
wist een speelster van Wolfersveen
zichzelf vrij te spelen en binnen te
schieten. 1-2. Ratti liet het hier niet bij
zitten en ging op zoek naar de gelijkmaker. Wolfersveen bleef echter sterk
in de duels en Ratti kon geen vuist maken tegen de verdediging. Tot de laatste minuut bleef Ratti vechten voor
een punt, maar helaas zat het er op deze zondag niet meer in. Aanstaande
woensdagavond word de inhaalwedstrijd thuis tegen Hoeve Vooruit gespeeld.

169189 1-3
10:00 Zat Be Quick Z. E2 - Ratti E1G co
160970 5-7
09:00 Zat SCS F1G - Ratti F1G co
144381 3-4

UITSLAGEN
8 mei
14:30 Zat Ratti 5(zat) - FC Eibergen
4(zat)co 121227 3-1
14:30 Zat Ratti B1GD - AZSV B3 co
172048 0-10

UIT
11 mei
19:00D Lochem SP 7(zon) - Ratti
3(zon)co66501

9 mei
14:00 Zon Ratti 1(zon) - Zelhem 1(zon)
co 8241 Slotboom, B. 1-3
10:00 Zon Ratti 4(zon) - SVBV 4(zon) co
64792 3-2
12:30 Zon Ratti DA1 -Wolfersveen DA1
co 68749 1-2
UIT
8 mei
12:30 Zat Zelos C3 - Ratti C1GD co

doelpunt voor zijn rekening genomen.
Hoogtepunt in zijn voetbalcarrière
was de legendarische beslissingswedstrijd tegen Terborg met promotie
naar de 3e klasse. Dennis scoorde 3
doelpunten in het laatste kwartier van
de wedstrijd. Wellicht dat Dennis na
een half jaar sabbatical zijn opwachting gaat maken in het tweede elftal
van Vorden. Rob Enzerink moet noodgedwongen stoppen met voetballen
vanwege een voetblessure. Hij heeft 19
jaar in de1e selectie gespeeld en is vele jaren aanvoerder geweest. Hij ontving de status als een van de spelers
die ooit het langst (meeste wedstrijden) in het eerste elftal hebben gespeeld bij Vorden. Ab Nijenhuis werd
gehuldigd als supporter van het jaar.
Niet alleen het eerste elftal heeft zijn
grote interesse, maar hij is ook regelmatig te vinden bij de wedstrijden van
de jeugdelftallen.

9 mei
12:00 Zon Vorden 4(zon) - Ratti 2(zon)
co 65233 2-4
09:30 Zon Ruurlo 5(zon) - Ratti 3(zon)
co 65281 5-3
PROGRAMMA
THUIS
12 mei
19:30 Woe Ratti DA1(zon) - Hoeve Vooruit DA2(zon)co69652
15 mei
14:30Zat Ratti 5(zat) - SKVW
4(zat)co122576
11:00Zat Ratti E1G - Keijenburgse Boys
E1Gco145090
10:00Zat Ratti F1G - Keijenburg. Boys
F3co155359

15 mei
14:30Zat Witkampers B3 - Ratti
B1GDco174790
10:30Zat Epse/Gorssel D2 - Ratti
D1Gco152643
10:30Zat Angerlo Vooruit E6 - Ratti
E2Gco143941
16 mei
12:30Zon Steenderen 4(zon) - Ratti
2(zon)co66442

Wichmond - Woensdagmiddag 26
mei komt de zeer bekende heer
Gerben Sterringa met weer een geweldig interessante lezing.

"Van de Bak naar het Gemak"; over de
geschiedenis van de stoelgang en de
po-stoel, dit alles met een bij hem horende knipoog! Dit wil men zeker niet
missen. Men nodigt alle senioren uit
Wichmond, Vierakker en omstreken
uit voor deze altijd weer gezellige soosmiddag. Zoals altijd om 14.30 uur in
het Ludgerusgebouw.

Heeft u zich al opgegeven voor het uitstapje op 22 juni?
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Fietspad Olburgen-Bronkhorst open Voorlaatste
zondagmiddagconcert
Vorden - Op zondagmiddag 16 mei
a.s. wordt in de dorpskerk het voorlaatste zondagmiddagconcert uitgevoerd door Red rose four uit
Utrecht. Ook een boeiend programma voor (muzikale) kinderen.
Red Rose Four is een gedreven en talentvol blokfluitkwartet dat bestaat
uit Nynke Algra, Nienke van der Meulen, Kim Stockx en Ester van der Veen.
Sinds de oprichting vijf jaar geleden
heeft het ensemble al veel hoogtepunten meegemaakt. Het ensemble wordt
geroemd om de harmonieuze presentatie, het goede samenspel en de
prachtige ensembleklank.
Tijdens concerten wil Red Rose Four
emoties en verhalen vertolken waarin
de luisteraar zich goed kan herkennen, ook ondersteunt het ensemble
deze met mondelinge toelichtingen
en verhalen. De leden van Red Rose
Four volgden diverse internationale
masterclasses en cursussen, studeerden aan verschillende conservatoria
bij o.a. Daniël Brüggen (Amsterdam

Loeki Stardust Quartet), Marjolijn van
Roon en Heiko ter Schegget. Als ensemble is Red Rose Four gecoached
door o.a. leden van Brisk Recorder
Quartet Amsterdam en Flanders
Recorder Quartet. Uitgevoerd wordt:
"De Koning, de Kunstenaar en de Klaploper". Maak kennis met drie personen uit een ver verleden, opnieuw tot
leven gewekt met Renaissancemuziek
uit Engeland, Italië en Nederland.

Koning Henry VIII: wrede echtgenoot
maar ook fervent muziekliefhebber.
Leonardo da Vinci: vooruitstrevend
kunstenaar maar ook excentriek, bizar
en een tikje luguber…
En tot slot Japi: op straat gezet door de
maatschappij, zoekt zijn heil in de
kerk. Japi is profiteur en een echte
klaploper.

Composities van o.a. Jenkins, Tallis,
Corradini, Lappi en Isaac nemen u
mee terug in de tijd van deze koning,
kunstenaar en klaploper. Vanwege de
verhalen en leuke fluitjes ook zeer geschikt voor (muzikale) kinderen.

Michon en band van grote klasse
Gerrit Minkhorst, Henk Aalderink, Els Rutting en Leo Scharenborg onthulden de plaquette van het nieuwe fietspad van Olburgen naar
Bronkhorst en openden vervolgens het hek.
Bronkhorst - Onder luid applaus en fietsbelgerinkel van de aanwezige
genodigden, onthulden burgemeester Henk Aalderink van de gemeente
Bronckhorst, Els Rutting van het Waterschap Rijn en IJssel, Leo Scharenborg van het Recreatieschap Achterhoek-Liemers en Gerrit Minkhorst van
de Provincie Gelderland maandag 3 mei de plaquette van het nieuwe fietspad van Olburgen naar Bronkhorst en openden zij gevieren het hek in
Bronkhorst.
“Het is een mooie plek, een mooie dijk
en voor ons als waterschap vinden wij
dat we al het moois dat wij hebben,
willen delen met de burgers,” vertelt
Els Rutting. “Daarom hebben we besloten het recreatief medegebruik op
te pakken. Dat wil zeggen dat we de
dijken en de sloten, de kanten daarvan, openstellen voor mensen om ervan te genieten.”
De aanleg van het fietspad kostte 6
ton. “Dat is heel veel geld, maar als je
kijkt naar hoeveel mensen je er heel
veel plezier mee kunt geven, kunnen
genieten van het land, dan is het de investering waard,” vervolgt mevrouw
Rutting. “Zes ton klinkt nu heel veel.
Maar dit fietspad ligt hier voor de eeuwigheid, om eens wat te noemen.”
De gemeente Bronckhorst is hiermee
een toeristische fietsroute rijker. Het

nieuwe fietspad maakt deel uit van
het landelijk netwerk van fietsroutes
en van het regionale knooppunten
systeem. “Dat is vorig jaar geopend en
er zijn inmiddels 80.000 kaarten verkocht. Dus het voldoet aan een enorme behoefte van fietsers,” weet burgemeester Aalderink.
Bronkhorst is het kleinste stadje van
Nederland, gelegen in een prachtige
omgeving, vlak bij de IJssel, waar per
jaar veel toeristen komen. “Wat is het
toch mooi dat je ook kunt fietsen in
de omgeving. Als je zo door het platteland rijdt, dan denk je: ‘Wat is het hier
toch eigenlijk fantastisch!’,” lacht hij.
“En vandaag hebben we de opening
van de ontbrekende schakel. Je kunt
nu echt helemaal doorfietsen tot aan
Duiven toe. En aan de andere kant,
kun je een heel eind langs de IJssel
fietsen.”

Over de kosten van zes ton zegt hij: “Ja,
wat is veel. Het meest belangrijke is:
voldoet het aan de wensen. We krijgen
steeds meer vrije tijd, dus meer recreatie en toerisme. Het is voor toeristen
die hier komen een fantastische aanwinst. Aan de ene kant de Veluwezoom en aan de andere kant het open
landschap. Dat is even smullen!”
Dit fietspad is tot stand gekomen in
opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en in nauwe samenwerking met de
Provincie Gelderland, de gemeente
Bronckhorst en het Recreatieschap
Achterhoek Liemers.
Ook het Europees Landbouwfonds
financierde mee. Het 800 meter lange
oude, onverharde dijkpad was voorheen enkel in gebruik als inspectiepad
voor het dijkbeheer.
Het gezelschap fietste na de officiële opening gezamenlijk naar de Lindenweg,
waar de koffie en thee al klaarstond.
Ook voor fietsers die deze middag het
nieuwe fietspad kozen, kregen dit
aangeboden.

Oranjeconcert Ruurlo
Ruurlo - Na afloop van het Oranjeconcert georganiseerd door de
KunstKring en de Oranjevereniging in 't Kulturhus Ruurlo kwam
Bas Brinkerink, voorzitter van de
Oranjevereniging, woorden te kort,
zo intens had hij genoten. Hij prees
de KunstKring voor de keuze om
Michon en band op deze speciale
avond te laten optreden. De zaal
gaf met een donderend applaus
aan het daar helemaal mee eens te
zijn. Barbara Bodegom van de
KunstKring greep daarop de gelegenheid aan de bezoekers erop te
wijzen dat Michon ook zal optreden op het KasteelTuinFestival op
31 juli.
Voor een volle zaal had de zangeres
Michon Spengers de bezoekers uitgenodigd om in gedachten met haar in
een boot te stappen en met haar een
muzikale wereldreis te maken. Aankomen en vertrekken en tussendoor genieten van fado, de muziek van de
Kaap Verdische eilanden, Angola,
Amerika en thuis.
De nummers die ze samen met band
bracht waren van heel klein en teder
tot ruig en gepassioneerd. Zowel de
zang van Michon als de begeleiding
door haar band was daarbij van een
hoog niveau. Bijzonder was ook de
manier waarop ze muzikaal haar verhuizing van haar geliefde Den Bosch
naar Oud Beijerland tot uitdrukking

bracht. Het "saudade" gevoel, wat ten
grondslag ligt aan de fado, was al eerder door haar uitgelegd als een gevoel
van zoete pijn en heimwee. In het zelfgeschreven nummer over de verhuizing werd dat gevoel door haar taalgebruik en de manier waarop het op muziek was gezet door de bassist Stephan
van Rij, voor een ieder duidelijk.

Michon is een zangeres die bijna alles
met haar prachtige warme stem kan
doen. Ook al verstaat men de taal niet
waarin ze op dat moment zingt, men
voelt ogenblikkelijk wat ze uit wil
drukken in haar lied. De band wist
haar op overtuigende manier daarin
bij te staan. Het duet met de gitaar bespeeld door Gertjan Withagen bijvoorbeeld bracht de bezoeker terug in de
tijd van de blues en de Rock and Roll.
Het aanwezige publiek genoot met
volle teugen van deze muzikale reis.
Al met al was het een boeiend optreden. De gezellige en humoristische
manier waarop Michon de bezoeker
bij de hand nam, zorgde voor een losse sfeer waarin de muziek bijzonder
goed tot zijn recht kwam.

Het is een goede zet van de KunstKring geweest om Michon ook te contracteren voor het KasteelTuinFestival.
Zij is zeker in staat ook daar het publiek aan zich te binden. Niet voor
niets werd na afloop opgemerkt:
Waarom zijn die tien andere groepen
eigenlijk uitgenodigd!!

Oud papier basisschool
Veldhoek
Veldhoek - Van woensdag 12 t/m
maandag 17 mei kan er weer oud
papier in de container worden gedeponeerd die dan bij school staat.

Het gezelschap fietste na de officiële opening gezamenlijk naar de Lindenweg.

Vrouwengroep Drempt Fietstocht
Drempt - Op 19 mei fietst de Vrouwengroep Drempt Op 19 mei fietst de
Vrouwengroep Drempt naar ‘Theetuin ’t Höfken’.
Deze theetuin is gelegen op de grens
van de gemeenten Doetinchem en
Bronckhorst in het buitengebied van
Zelhem. Na aankomst verblijven de da-

mes daar de verdere dag. ’s Morgens is
er een rondleiding op een zorgboerderij en ’s middags genieten ze van
een heerlijke High Tea.

Het vertrek is om 9.00 uur vanaf het
Dorpshuis. Kosten voor leden: € 20,00
en voor niet-leden € 23,50. Wilt u mee
fietsen of meer informatie?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact
op met Mies via tel.nr. (0313) 61 89 96.

De container voor oud ijzer staat permanent in het weiland van de fam.
Bretveld aan de Boskapelweg.
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Hemelvaartsdag op Feltsigt

Boerderij door brand verwoest

Ontbijt tussen de dieren

Vorden - Een boerderijwoning aan de Bleuminkmaatweg is zaterdagavond 8 mei vrijwel geheel door brand verwoest. Omstreeks 21:30 uur
kreeg de brandweer de melding van de brand.

De dag goed beginnen met een ontbijtje bij kinderboerderij Feltsigt.
Bekveld - Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, is kinderboerderij Feltsigt open vanaf 8.00 uur ’s morgens. Voor alle bezoekers staat een gratis
ontbijt klaar met een vers gekookt eitje van eigen kippen. Wat is er nu fijner dan na het dauwtrappen even bij te komen onder het genot van al het
lekkers wat de kinderboerderij te bieden heeft.
Na het ontbijt is er mogelijkheid om
de Bekveld route te fietsen. Deze is
met een lengte van 14 kilometer uitermate geschikt voor kinderen. Om
10.00 uur krijgen de dieren hun Hemelvaart ontbijtje dat gezamenlijk
met de boerin of boer uitgedeeld
wordt. Op deze manier kunnen de kinderen de dieren nog eens lekker verwennen. Vanaf 11.00 uur kan er gestart worden met de Muldersfluit route. Deze fietsroute is samengesteld

door het Toeristisch Platform Hengelo
en omstreken. Bij aanvang wordt 5 euro startgeld betaald. Vervolgens krijgt
men bonnetjes waar dan een kop koffie/thee, een kop soep of broodje neagelholt mee gehaald kan worden en
krijgt men een plattegrond met de totale fietsroute van ongeveer 30 kilometer overhandigd. Deze is zo ingedeeld dat men of binnen het halve uur
of binnen anderhalf uur fietsen de
broodweging bij de Muldersfluit kan

bij wonen en desgewenst ook nog
weer kunt terug keren naar Feltsigt.
De entree bedraagt 2 euro per persoon
en het parkeren is gratis. De dag begint om 8.00 uur met een gratis Hemelvaartontbijt. Van 8.00-10.00 uur
kan de Bekveld fietsroute worden gereden, met aansluitend om 10.00 uur
gezamenlijk dieren voeren. Van 11.0013.30 uur start Muldersfluit fietstocht.
Om 15.00 uur kan ook de Bekveld
fietsroute worden gestart. De kinderboerderij is geopend tot 18.00 uur.

De bewoners hebben de brand zelf
ontdekt en wisten het huis ongedeerd
te verlaten. Samen met de brandweer
hebben ze nog wat kostbare spullen
uit de woning kunnen redden. Al snel
stond het rieten dak volledig in brand.
Bluswagens vanuit Ruurlo, Hengelo
en Barchem werden ingezet om het
vuur te kunnen bestrijden. Tevens
werd de hoogwerker ingezet om vanuit de lucht te kunnen blussen. Het
dak en de bovenverdieping van de wo-

ning werden door het vuur compleet
verwoest. Rond tien over half elf kon
officier van dienst Johan Veldman het
sein 'brandmeester' geven en werd er
begonnen met nabluswerkzaamheden. De brand is ontstaan op de zolder.
Over de oorzaak en de omvang van de
schade kon Veldman zaterdagavond
nog geen duidelijkheid over geven. Bij
de brand raakte er niemand gewond
en deden er zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Erna Kuik en Sander van Dam

Open huis ateliers Deik en Diep

Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldseweg 5 te Bekveld in de gemeente
Bronckhorst. Voor meer info en/ of
route beschrijving kijk op www.feltsigt.nl of bel (0575) 462828.

Bronckhorster wijngaarden vieren

Nacht van de Wijngaard

Werk van Sander van Dam en Erna Kuik

Steenderen - Tijdens het hemelvaartsweekend houden Erna Kuik en Sander van Dam open huis. Een presentatie van hun werk is te zien en te beleven in hun ateliers Deik en Diep. Het atelier is geopend van donderdag
13 t/m zondag 16 mei van 11.00 – 17.00 uur.

Op zaterdag 15 mei houden twee Bronckhorster wijngaarden de ‘Nacht
van de Wijngaard’. Zowel in Drempt als in Vorden bent u vanaf 20.00 uur
welkom in de wijngaard om te genieten van een sfeervolle nacht. In beide
wijngaarden branden fakkelvuren om de laatste nachtvorst tijdens ijsheiligen, die veel schade aan de druiven kan veroorzaken, te verdrijven.

In Drempt worden bij Wijnboerderij ’t
Heekenbroek de in eigen wijnkelder
geproduceerde witte en rosé wijnen
van 2009 gepresenteerd en kunt u genieten van bij de wijn passende hapjes. Tevens is er een frans getint optreden van Troubadour Boudewijn Hansen. Hij vermaakt het publiek op ge-

heel eigen wijze met liedjes, gitaar
muziek en sketches en in de bezoekersruimte ‘De Dobbe’ zijn schilderijen te zien van beeldend kunstenaar
Ton Kramer uit Eefde.
Bij Wijngoed Kranenburg in Vorden is
een wijnproeverij van de wijnen van

de Cooperatie Achterhoekse Wijnbouwers en kunnen de bezoekers genieten van diverse hapjes en kunnen ze
meehelpen om de vuren in de wijngaard aan te steken. Beide wijngaarden bieden u een gezellige sfeervolle
avond met muziek, wijn en lekkere
hapjes. U bent van harte welkom om
hier deelgenoot van te zijn. Wijnboerderij ’t Heekenbroek vindt u aan de
Tellingstraat 7, 6996 DZ Drempt (0314381988) en Wijngoed Kranenborg is
gelegen aan de Kostedeweg 2, 7251 MZ
Vorden (0575-556994).

Sander van Dam ontwerpt en maakt
meubels waarin de inspirerende kwaliteit van hout zichtbaar en voelbaar
is. Houtwerk waarmee geleefd en gespeeld wordt, duurzaam en vindingrijk, organisch en helder van vorm,
met oog voor detail en grote lijnen. Erna Kuik maakt kinderprentenboeken
die onder andere vertaald zijn in het
Arabisch, Chinees, Duits en Catalaans.
Zij ontving voor het maken van haar
werk een beurs van het Fonds Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst. Erna presenteert haar boeken,
hout- en linosnedes, deels gedrukt op
handgeschept papier en tekeningen.
Afwisselende beelden, contemplatief
en vrolijk, plaats makend voor verwondering.
Sander en Erna delen in hun werk de
passie voor bomen. Deze passie is een

rode draad in de expositie in hun ateliers. Er is ook werk te bewonderen
van Jara van Dam van 14 jaar, de jongste kunstenaar van Deik en Diep.
Kinderen mogen Erna tijdens de open
dagen altijd aan haar jas trekken om
een van haar boeken voor te lezen en
Sander heeft nog een hele voorraad
blokken waarmee gespeeld kan worden!
Het open huis maakt deel uit van de
Kunst10Daagse Bronckhorst. Op de
website van dit evenement zijn prachtige routes uitgestippeld langs diverse
ateliers.
Deik en Diep, Burg. Smitstraat 1 te
Steenderen, telefoon (0575) 450433.
Meer informatie op de sites
www.sandervandamhoutwerk.nl en
www.ekuik.blogspot.com.
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Martine Hair + Beautysalon vallen
in de prijzen

Oorzaak lijkt gevonden!

Veel nieuwe gevallen
Atypische myopathie
Al jaren wordt gezocht naar de oorzaak van Atypische myopathie bij
het paard. Deze ziekte wordt gekenmerkt door een zeer acuut verloop waarbij paarden progressief
stijf worden, zeer moeilijk bewegen en kort en pijnlijk gaan lopen
met een bolle rug. Ze trillen, vertonen krampen en kunnen omvallen. Soms worden ook koliekverschijnselen gezien en in het verloop van de ziekte valt op dat de
urine donkerrood/bruin wordt. Al
snel kunnen de paarden niet meer
opstaan, kunnen ademhalingsproblemen krijgen en sterven vaak
binnen 8 tot 24 uur.
Tot op heden was er geen oorzaak bekend voor deze verontrustende aandoening. Onderzoeksinstituten in
heel West Europa zoeken naar de oorzaak. Steeds duidelijker wordt dat de
ziekte gerelateerd is aan het opnemen
van toxines van schimmels die voorkomen op esdoornblad in voor- en najaar. Medewerkers van de faculteit
Diergeneeskunde in Utrecht zullen
binnenkort publiceren over hun ontdekking. Ondanks intensieve behandeling heeft geen van de paarden die

Hengelo - Anja en Rina, beide werkzaam als topstyliste, bij Martine Hair +
Beautysalon hebben dit jaar deelgenomen aan de Technische Club Kampioenschappen.
De kappersclub T.O.C. Doetinchem is
een organisatie met als doel de deelnemers te motiveren in het kappersvak
door het geven van trainingen, informatieavonden en showavonden. Dit
weten ze te bereiken door het organiseren van 10 clubavonden. Dit seizoen
werden er 8 avonden besteed aan trainingen door een groep van 5 topkappers, een spectaculaire openings-

avond "IMAGES By PEOPLE" en een
avond met onze hoofdsponsor L'Oréal
Professionnel
Rina heeft dit jaar voor het eerst deelgenomen aan de Technische Club
wedstrijden en behaalde, uit een deelnemersveld van ruim 80 kapsters, een
verdienstelijke 12e plaats.
Anja, viel net als voorgaande jaren ook
dit jaar weer in de prijzen en won de

beker die hoort bij de 4e plaats. Martine Hair + Beautysalon is ook trots op
deze medewerkers, ze investeren allemaal veel tijd en energie in het volgen
van cursussen en trainingen.
ONZE FEMKE TROUWT!
A.s. woensdag 12 mei trouwt onze
Femke haar Roy, om dit te vieren is er
de hele maand mei een leuke actie bij
Martine Hair + Beautysalon, zie advertentie in Contact. Martine Hair + Beautysalon, Sint Michielsstraat 2B, Hengelo Gld, 0575-465715.

Hoe denkt de gemeente Bronckhorst over Glasvezel

Een weerslag van observatie
het project loopt al weer zo’n 3 jaar
achter op planning. De vertraging is
niet zo vreemd, want waar haal je immers de euro’s vandaan om de dure
aansluitingen in buitengebieden te
realiseren. Wat wel vreemd is, is dat de
gemeente niet bezig is om de kernen
aan te sluiten. Dit is inmiddels zo aantrekkelijk geworden dat er geen enkele belasting euro ingestoken hoeft te
worden. Commerciële bedrijven zijn
bereid te investeren in de aansluitingen. Dit is in 30% van Nederland al gerealiseerd. Het behoeft geen verklaring dat de visie van de gemeente
Bronckhorst een update nodig heeft.

Een knooppunt glasvezelaansluitingen.
Bronckhorst - De gemeenteraad van Bronckhorst heeft enige jaren geleden in haar toekomstvisie voor 2030 haar ambitie neergelegd, dat alle
burgers over toegang tot glasvezelnetwerken beschikken. Is dit een gezonde visie? De EU en NL willen dit al in 2020 gerealiseerd hebben. Verder kan
men zich afvragen of de kosten worden terug verdiend in de buitengebieden en of er alternatieven zijn? Hoe snel kunnen we de investeringen terug verdienen?
De visie van Bronckhorst Het is niet
eenvoudig om hier een helder beeld
van te krijgen. Een aantal jaren geleden heeft Bronckhorst een visie neergelegd welke voorziet in een glasvezel
aansluiting voor elk huis in 2030. Ten
eerste kunnen we stellen dat de visie
in vergelijk met de EU en de Nederlandse regering minder ambitieus is.
Maar liefst 10 jaar. Volgens onze regering en de EU, moeten alle burgers in
2020 aangesloten zijn. Ten tweede kun

je je afvragen of een glasvezel aansluiting voor iedereen het verstandigste
uitgangspunt is. De aansluitkosten
per meter zijn nogal hoog. Het behoeft
dan ook geen uitleg dat een aansluiting in de buitengebieden per woning
veel duurder uitvalt dan in dichtbevolkte kernen.
Maar dit is nu precies waar Bronckhorst mee bezig is. Het met subsidie
aansluiten van de buitengebieden. Althans probeert aan te sluiten, want

Waarom nu instappen op glasvezel?
In de gemeente Bronckhorst is een
burgerinitiatief gestart om glasvezel
in de gemeente te krijgen. Hiervoor is
een steun nodig van 40% van de aansluitingen. Als dit wordt gehaald dan
kunnen de dorpskernen kosteloos
worden aangesloten. De werkgroep
die hiervoor is samengesteld wil natuurlijk een zo groot mogelijk publiek
aanspreken, maar ook de steun van sociaal-maatschappelijke partners, zoals
scholen en instellingen. De scholen en
instellingen staan ook onverdeeld positief tegenover het initiatief. In tegenstelling tot de gemeente. De gemeente
blijft aan de zijlijn staan. Sterker nog,
de werkgroep heeft aandacht voor de
opstelling van de gemeente willen vragen in raadsvergaderingen. Dit is normaal gesproken geregeld door spreekrecht voor burgers. Tot twee keer toe is
nu al door de raadsleden en haar voorzitter, de boot afgehouden om iemand
van de werkgroep te laten spreken.
Waarom zou de gemeente dit project
niet met open armen willen ontvangen? Er zijn voor de gemeente geen investeringen mee gemoeid en het kan
zo technologisch meeliften op het initiatief van een werkgroep en de inves-

naar de grote klinieken in Nederland
vervoerd zijn, de ziekte overleefd. In afwachting van de bevestiging van het
Utrechtse onderzoek willen wij u toch
alvast wijzen op de risico's van esdoorn schimmels. Zet geen paarden
in weide's/paddock's waarlangs esdoorns staan!
De afgelopen weken zijn verontrustend veel paarden met Atypische myopathie aangeboden bij dierenartsen in
het hele land. Veel paarden hebben
het helaas niet overleefd. Ook bij De
Graafschap Dierenartsen zijn in het
praktijkgebied Vorden, Gorssel, Eefde,
Ruurlo, Hengelo, Steenderen paarden
aangeboden met Atypische myopathie. Vertoont uw paard verschijnselen, haal het dier direct uit de wei,
geef absolute stalrust, vervoer het dier
NIET, ook niet naar een paardenkliniek maar bel direct de dierenarts! De
overlevingskansen zijn slecht, maar
enkele patiënten die de behandeling
ter plaatse met infusen, spierverslappers, en pijnstillers hebben gehad lijken de ziekte te overleven! Heeft men
nog vragen of wil men meer informatie dan kan men bellen 0575 - 58 78 70
(afdeling paard) of zie de website:
www.degraafschapdierenartsen.nl

'Quintus & Friends' feest!
Hengelo - Wellicht heeft men het al
vernomen,
Handbalvereniging
Quintus uit Hengelo gaat een
groot feest geven voor alle leden,
oud leden en vrienden van Quintus. Het spektakel zal plaatsvinden
op het terrein van Schildersbedrijf
Sesink aan de Kervelseweg 25 te
Hengelo.
Zaterdagavond 29 mei zal het gaan gebeuren, de eerste editie van 'Quintus &
Friends'. Eenmaal op het terrein kan
men het volgende verwachten: grote
feesttent, Top dj bekend van radio en
tv, snacks, onbeperkt bier, wijn en fris
en gezelligheid met de handbalvrienden! Vooraf kan men kaarten reserveteringen van een gerenommeerde
marktpartij.
En de buitengebieden dan?
Hiervoor is al kort ingegaan op de buitengebieden. In het verleden liepen
deze gebieden ook achter in vergelijk
met de kernen of steden als het ging
om riool, gas, elektra, water, Cai, telefoon enz. Dit heeft een reden, namelijk de prijs. De ontwikkeling in de buitengebieden is ook belangrijk, maar is
glasvezel nu de beste optie? En is er
een alternatief?
Duidelijk is dat glasvezel zich nu in de
buitengebieden niet zelf kan terugverdienen. Honderden meters graven
voor een enkele aansluiting is niet efficiënt. Wat wel een mogelijkheid is, is
het zogenaamde WiMax, oftewel snelle draadloze verbinding. WiMax wordt
in de hele wereld al gebruikt om de
moeilijk te bekabelen gebieden te
voorzien van hoge snelheid internet
van 40 Mb/sec. Vele malen sneller dan
de huidige ADSL netwerken in de kernen van de gemeente Bronckhorst en
meer dan voldoende voor Office applicaties.
Hoe is de gemeente Bronckhorst bezig
met haar ambitie van 2030?
De coördinator Glasvezel heeft verbazend geconstateerd dat de gemeenteraad van Bronckhorst een wethouder
fiat heeft gegeven om in strijd met
haar ambitieprogramma en tegen alle
wetten van economische haalbaarheid in, een project te starten dat voorziet in de aanleg van glasvezelkabel
uitsluitend in buitengebieden. “Als
voorbeeld: De kosten om een boerderij
op een afstand van 100 meter van de
glasvezelbackbone aan te sluiten bedragen volgens Glashart, de grote bouwer van glasvezelnetwerken in Nederland, al gauw 30.000 euro’s,” weet hij.
“Deelnemers gaan die aansluitkosten

ren voor het feest. De kaarten zijn verkrijgbaar bij FUN23 aan de Spalstraat
23 te Hengelo en via de site
www.fun23.nl. Deze kaarten geven
recht op toegang tot de tent en de hele avond gratis drinken! De opbrengsten van het feest zijn volledig voor
Handbalvereniging Quintus dus vertel
dit aan al je vrienden en vriendinnen.
Let echter wel op: Er zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar en
uitsluitend in de voorverkoop. De
voorverkoop loopt tot uiterlijk 16 mei.
Toegang voor 16 jaar en ouder. Voor
vragen kan men bellen met Benno
Dolphijn (06-13558370) of Maarten
Piek (06-51136281) of mailen naar benno_dolphijn@hotmail.com.

niet betalen en de terugverdientijd
zou eerder eeuwen dan decennia bedragen. Bovendien is kleinschaligheid
van een netwerk geen uitnodiging
aan providers om daar onder concurrerende condities, diensten te willen
leveren.” Als gevolg hiervan zouden
bovendien de voorschriften van de toezichthouders Opta en NMA in gedrang komen als niet de vereiste drie
providers binnengehaald zouden kunnen worden, nodig voor concurrerende prijsvorming. De website van
http://www.b3n-coopnet.nl/ staat al
lang stil en het project loopt al 3 jaar
achter op de doelstelling.
Ook de entreevoorwaarden lijken niet
aantrekkelijk. Men moet 1000 euro
neertellen voor toegang op dit netwerk en voor 50 euro lid worden van
een coöperatie, die als eigenaar van
het netwerk optreedt. Door gebrek
aan deelnemers en sluitende financiering komt het project nog maar steeds
niet van de grond.
Het vreemde is dat de volksvertegenwoordigers vrijwel geen informatie
kunnen geven over de status van dit
project. Ook voor het initiatief van
burgers om in 4 kernen een glasvezelproject te ontwikkelen met de gerenommeerde bouwer Reggefiber vindt
weinig gehoor. Toch zijn bij dit Glashartproject de voorwaarden wel gunstig. Gratis aansluiting, concurrerende prijzen voor af te nemen diensten
op een data snelweg die tot 2000x
meer capaciteit kan leveren.
Het is wenselijk dat de gemeente
Bronckhorst de glasvezel ambities herdefinieert, gerelateerd aan de ontwikkelingen uit de markt en de behoefte
van de burger.

De Coördinator van de initiatiefwerkgroepen Glasvezel in Hengelo
Gld./Keijenborg, Vorden en Zelhem,
Henk Vredegoor.
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Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Feestelijke opening

Monique Wolbert en band zorgden voor een muzikale omlijsting van de avond.

In het ARX theater verzamelden zich vele deelnemers van de Kunst10Daagse voor de officiële opening.
Bronckhorst - De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vindt plaats van 7 tot en met 16 mei 2010. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe brochure samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers
en tentoonstellingsruimten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst
laat beleven. In het ARX Theater te Wolfersveen (Zelhem), waar gedurende
de Kunst10Daagse een overzichtstentoonstelling met werk van alle deelnemers is ingericht, verrichtte burgemeester Henk Aalderink donderdag
6 mei de officiële opening.
Rick Hulshof heette alle aanwezigen
welkom, ook namens de bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers van
de VVV Bronckhorst. Helaas had hij de
moeilijke taak om te vertellen dat Marja Evers, bekend van Beeldhouwatelier
Baak, die nacht was overleden. Vanaf
de eerste Kunst10Daagse was Marja,
samen met Anne Brouwer, nauw be-

trokken bij de organisatie. Haar partner Willem de Wit heeft geholpen
met de website, www.kunstbronckhorst.nl. Een ogenblik stilte werd in
acht genomen. “Ik ben gruwelijk trots
op het vierde exemplaar van de
Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! uitgave,” vervolgt Rick Hulshof.
En hij is trots op de rol die de VVV van-

af het eerste moment tot nu heeft genomen. “We willen inspireren, uitdagen en nieuwe dingen doen. En een
van die zaken is de Bronckhorster
Kunst10Daagse.”
Toch zal deze rol veranderen en krijgt
kunst en cultuurminnend Bronckhorst een nieuw platform. Er is een
Stichting Kunst & Cultuur Bronckhorst in oprichting, met Johan de
Boer, Ad Borest, Tineke Roorda, Enny
Verheij en Monique Wolbert. “Het
werk van de VVV is in goede handen
en de Kunst10Daagse zal nog jaren georganiseerd worden.”
Tot slot bedankte hij adverteerders,
het ARX theater, de band, Drukkerij
Weevers en correspondente, deelnemers, commissieleden, collega’s en

Bevrijdingsfestival bij Heezen

vrijwilligers van de VVV Bronckhorst,
de routeplanner en de gemeente.
Burgemeester Henk Aalderink begon
met het feliciteren van alle aanwezigen. “We hebben een nieuw college.
Dat is wel even wennen,” lacht hij.
“Uw wethouder als het gaat om Kunst
en Cultuur is Paul Seesing.” Hij vertelde over het ‘zware weer’, waar ook de
gemeente last van heeft en waardoor
er voor tonnen zal worden gesnoeid
op kunst en cultuur, over krimp -liever
afslanken te noemen, de leefbaarheid,
voorzieningen en woningbouw in een
plattelandsgemeente, in de toekomstvisie Bronckhorst 2030 beschreven.
In Bronckhorst is een enorme gemeenschapszin, er zijn 16 dorpsbelangenorganisaties met veel leden. De wil om
de structuur van het landschap te behouden is er, de landbouw is een belangrijk onderdeel van onze economie
en er wordt geprobeerd om het niveau
van inwonersaantallen op peil te houden.
Belangrijk zijn hierbij de activiteiten
binnen Kunst & Cultuur. “Het gaat er
om of we in staat zijn om een goede
woon-, leef- en recreatieomgeving te
creëren met elkaar. Het woongebied
hebben we wel. Er komen de komende
4, 5, 6 jaar een 500 boerderijen leeg en
die worden wel weer nieuwe bedrijfjes, maar dan moet we ze wel met glasvezel ontsluiten.” De mensen die uit
het Westen hierheen komen, zijn welkom voor de economie, maar zijn niet
meer in staat om het voorzieningen

niveau in stand te houden. Daarvoor
zijn met name jongere mensen nodig.
Die willen een omgeving waar het
goed wonen en werken is, maar waar
ook een sfeer is van kunst, cultuur, recreatie en toerisme. “Al die mensen
die nu de komende tien dagen gaan
fietsen en wandelen, die de fantastische creaties gaan bekijken, die moeten op zich al het gevoel hebben van:
‘Wouw, zou ik hier ook niet willen wonen en werken’.”

Kunst en Cultuur is een wezenlijk onderdeel van levensvreugde, van een gebied waar mensen willen wonen en
werken, aldus de burgemeester. “We
moeten het niet alleen voor onszelf
houden, we moeten het vertellen wat
we hebben hier. Dat is goed voor de
toekomst van Bronckhorst en goed
voor de Kunst10Daagse. Want uiteindelijk moet er ook voor u geld verdiend worden met de dingen die u
doet. En als er veel mensen komen,
gaat u veel omzet maken, kunt u investeren, komt er werkgelegenheid en
komt er hier een sfeer waar in de
Kunst10Daagse in Bronckhorst een absolute drager wordt voor de leefbaarheid. Ik dank u daarvoor, open hiermee de Kunst10Daagse en ik hoop dat
u nog heel lang doorgaat.”
Met een drankje en een hapje praatten
de aanwezige kunstenaars met elkaar
bij en werden de verschillende werken
bekeken.

Euro Planit breidt verder uit
Vorden - Euro Planit Personeelsdiensten met vestigingen in Vorden, Duiven, Doetinchem, Hengelo
(O) en Bratislava (Slowakije) heeft
recent de activiteiten van Accent
Jobs for People s.r.o. in Bratislava
overgenomen van haar Belgische
moeder.
"Accent Bratislava is een erg mooie en
professionele organisatie die zich de
laatste jaren uitstekend heeft gepositioneerd op Werving & Selectie van personeel op het midden- en hoger ka-

der", aldus Wouter Siemes, directeur."
Accent is een goede aanvulling op de
uitzend- en detacheringsdiensten die
wij nu in Slowakije aanbieden. Voor
onze internationale klanten is dit een
uitstekende aanvulling".

Met deze overname worden de krachten van de beide organisaties gebundeld en optimale synergie-effecten bereikt. Fysiek zullen de bureaus de komende periode worden samengevoegd en verder gaan onder de naam
Euro Planit Bratislava.

Geweldsdelict met fatale
afloop

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart na een geweldsincident in
de nacht van zaterdag op zondag 9 mei aan de Den Elterweg in Zutphen.
Bij het incident is een 18-jarige jongen uit Vierakker ernstig gewond geraakt en zondag 9 mei overleden. Er zijn vier mensen aangehouden, twee
meisjes uit gemeente Bronckhorst en twee jongemannen uit de gemeente Zutphen. In Vierakker/Wichmond en bij voetbalvereniging Sociï, waar
hij speler van de A1 is, is geschokt gereageerd op de gebeurtenis. In het gemeentehuis van Bronckhorst ligt een condoleanceregister ter ondertekening.
De politie is in verband met het onderzoek nog op zoek naar getuigen. Zij

kunnen zich melden via 0900-8844. Of
anoniem via 0800-7000.

De Desperate Blues Band tijdens het bevrijdingsfestival bij Heezen.
Bronckhorst - Vijf bands uit de gemeente Bronckhorst speelden op het podium op het Marktplein bij Café Zaal Heezen tijdens het eerste bevrijdingsfestival. Het was koud, droog en gezellig druk.
De belangstelling voor dit eerste festival was prima. Onder het genot van

een drankje genoten de mensen van
Desperate Blues Band uit Zelhem, Big

Issue uit Vorden, het debuut van The
Heezen Band uit Steenderen, de
Grolschbusters uit Hengelo Gld. en Covik uit Steenderen.

POSTERS

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
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Verkiezing Familiebedrijf van het Jaar

Extra demonstratiedag

Makkelijke computer
Sensire Servicehuis
Vorden -De demonstratiedagen
voor simPC's die gehouden zijn in
februari, maart en april waren een
groot succes. Meer dan honderd bezoekers hebben de demodagen in
het Servicehuis bezocht en waren
bijzonder enthousiast over het gemak van de simPC.
De simPC is een makkelijke en veilige
computer, zeer geschikt voor iedereen
die gelnteresseerd is in de voordelen
van een computer, maar opziet tegen
installatie, onderhoud en het risico
van virussen. Naar aanleiding van dit
enorme succes wordt op donderdag
27 mei wederom een extra demodag
gehouden. Klanten kunnen zelf ondervinden dat dankzij de vooraf gelnstalleerde programma's en een service
abonnement het gebruik van een
simPC volledig zorgenvrij is.
EEN COMPUTER DIE HET
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organiseren regelmatig demonstratiedagen
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er nu
gekozen wordt voor een demonstratie
van simPC's heeft alles te maken met
de voordelen van dit systeem. De

simPC is een makkelijke en veilige
computer waarop alle veelgebruikte
functies zijn voorgeprogrammeerd:
surfen op het web, e-mailen, tekstverwerken, presentaties maken, internet
bankieren, een digitaal fotoalbum bijhouden, chatten en zelfs spelletjes
spelen. De computer is bovendien
compact, geruisloos en energiezuinig.
Dankzij een service abonnement
hoeft de gebruiker niet meer om te kijken naar onderhoud, beveiliging of
het maken van kopieën. Hij heeft gewoon een computer die het altijd
doet, zonder 'toeters en bellen'. De
simPC is daardoor een uitstekende
aanvulling op het uitgebreide assortiment comfortartikelen van de Sensire
thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Op donderdag 27 mei kunnen bezoekers in het Servicehuis aan de Dorpsstraat 7 opnieuw met eigen ogen zien
dat dankzij de vooraf gelnstalleerde
programma's het gebruik van de
simPC heel eenvoudig is. Er zijn experts aanwezig die antwoord kunnen
geven op alle vragen. Aanmelden is
niet nodig.

Goede boeken voor goede doelen
Hoog Keppel - Boekenliefhebbers
opgelet! Lionsclub Bronckhorst
staat op Hemelvaartsdag (13 mei)
op de beroemde kunst-, antiek- en
rommelmarkt in Hoog-Keppel. De
Lionsclub heeft een grote variatie
aan boeken in de verkoop. Er is
voor de boekenliefhebber veel
moois te vinden in de uitgebreide
collectie. De opbrengst van de boeken gaat naar twee goede doelen.
Gekozen is voor een doel voor jongeren en een doel voor ouderen. Het doel
voor jongeren is Right To Play, een internationale organisatie die met sporten spelprogramma's de levens van kinderen in de meest achtergestelde gebieden van de wereld wil verbeteren.
Sport en spel zijn immers krachtige
instrumenten die bijdragen aan fysieke en sociale ontwikkeling, vrede, gezondheid en onderwijs. Right To Play
is opgericht in 1994 door Johann Olav

Koss en wordt gedragen door topsporters en vrijwilligers.
Het doel voor ouderen is Markenheem
TV. Dat is een kabelkrant voor onder
meer de bewoners van de Zonnekamp
in Zelhem, Hyndendael in Hummelo,
Maria Postel in Keijenborg en De Bleijke in Hengelo. Met Markenheem TV
kunnen de bewoners snel op de hoogte komen van informatie en nieuws.
Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op
tijd kennisnemen van activiteiten.
Ook is het mogelijk om via de kabelkrant filmpjes en foto's te versturen.
Kinderen hoeven zich niet te vervelen
als de volwassenen op hun gemak een
boek zoeken; zij kunnen bij de tent
van de Lionsclub geschminkt worden.
Ook hiervan gaat de opbrengst naar
de goede doelen.
De tent van de Lionsclub is te vinden
bij rentmeesterkantoor Witte aan de
Burgemeester Vrijlandweg 6 in Hoog
Keppel.

Benefiet voor opvang Noach

Vorden - In samenwerking met de NNP (Nederlandse Nieuwsblad Pers), het
Centrum van het Familiebedrijf en tientallen regionale uitgevers van
huis-aan-huiskranten en nieuwsbladen wordt de landelijke competitie Familiebedrijf van het Jaar georganiseerd. De NNP bestaat 65 jaar en dit
wordt gevierd op donderdag 16 september. Die dag vindt tevens de landelijke verkiezing plaats.

Er zijn ruim 190.000 familiebedrijven
in Nederland, die gezamenlijk goed
zijn voor ruim 40 procent van de nationale werkgelegenheid en bijna 50
procent van het Bruto Nationaal Product. Familiebedrijven vormen een
stabiele factor binnen de economische
activiteit vanwege hun (meestal) langetermijnvisie en de actieve betrokkenheid van de eigenaren. De familiebedrijven vormen daarmee gezamenlijk een sterke economische motor van
ons land.
In de regio Oost-Nederland wordt,
voor de landelijke verkiezing op 14
september, een regionale verkiezing
gehouden. Dit wordt georganiseerd
door Achterhoek Nieuws, Gelderse
Post, Liemers Lantaren, Montferland

Sociï
Sociï speelde een goede wedstrijd tegen Ajax B en had zoals zo vaak de betere kansen.
De ruststand was de bekende brilstand. Na de thee maakte Teun Loman
al snel de 0-1 en leek het de goede kant
op te gaan. Toch kwam door niet resoluut ingrijpen de 1-1. Nu was het voor

Nieuws, Rijssens Nieuwsblad, Klaverblad, Streekjournaal, Extra Nieuws,
Contact, Elna, Groenlose Gids, Hofweekblad, Nieuwe Bathmense Krant,
Voorster Nieuws en Salland Centraal.
Om mee te kunnen dingen naar deze
verkiezing kan iedereen via www.familiebedrijf-oostnederland.nl een familiebedrijf nomineren. Hoe meer nominaties per bedrijf, hoe groter de
kans om in de regionale verkiezing
Sociï zaak gezien de stand bij Vios -KSV
alles of niets te spelen. Het had net
voor het laatste fluit signaal 1-2 moeten worden, een voorzet werd vanaf de
5 meter lijn hoog over geschoten door
Jan Willem Krijt. Met deze 1-1 en de
toch wel sportieve vraagtekens zettende bij de uitslag in Beltrum is voor Sociï het doek gevallen en gaan we het
weer in de zesde klasse proberen om
snel terug te keren.

mee te doen. De nominatieperiode
loopt af op 4 juni. De genomineerde
bedrijven worden in de diverse uitgaven redactioneel onder de aandacht
van de lezers gebracht. De jury beoordeelt het geselecteerde bedrijf op separaat aangeleverde gegevens die niet gepubliceerd worden en die onder leiding van de jury vertrouwelijk behandeld worden. Beoordelingscriteria
zijn onder meer de historische ontwikkeling, betekenis voor de regio, toekomstvisie, personeelsbeleid, klanttevredenheid, imago en stabiele financiële prestaties. Een regionale vakjury
benoemt eind juni, tijdens een feestelijke bijeenkomst uit de genomineerden, een regionale winnaar die op 14
september dus meedoet aan de landelijke verkiezing.
Wie meer wil weten over de verkiezing kan geheel vrijblijvend contact
opnemen met regionaal coördinator
Herma Blekman, tel. 06-20606605 of
via
www.familiebedrijf-oostnederland.nl.
Kort na afloop werd bekend dat jeugd
lid en doelman van het A team Emiel
Pardijs in het ziekenhuis in Nijmegen
was overleden aan verwondingen die
hij in de nacht had opgelopen. Uiteraard was door dit bericht het voetbal
niet belangrijk meer en gingen de gedachten uit naar de familie. Ook werden gelijk de komende wedstrijden
voor deze week afgelast.

Halle - De nieuwe opzet van het benefietconcert voor dierenopvang ‘Noach’ is vorig jaar goed bevallen. Reden dus om ook dit jaar weer te kiezen
voor een concert op de zondagmiddag en –avond. Het doel is duidelijk,
want de bijeenkomst moet geld opleveren voor de Halse Opvang van Petra en Toon Lesterade. De winter was zwaar en er moesten weer veel dieren worden opgevangen.
Om het werk van Opvang Noach financieel te ondersteunen, organiseren een aantal vrijwilligers sinds enkele jaren een benefietconcert bij café
‘de Tol’ in de Wittebrink. Vorig jaar
werd de benefiet voor het eerst op de
zondag gehouden en dat is goed bevallen. Dus ook dit jaar weer een benefiet
op de zondagmiddag. Op zondag 17
mei zullen vanaf 16.00 uur vijf muzikale attracties geheel belangeloos een
optreden verzorgen op het podium
van ‘de Tol’ en om alle optredens goed
tot hun recht te laten komen, wordt er
een tent geplaatst met een podium,
zodat op twee podia afwisselend kan
worden gespeeld.
Op het podium komen de bands BC
Men, Boonekamp, Betty Minx, OMA
en Cloggy Dew.
Het duo BCmen maakt akoestische
muziek met de blues als grondslag.
Maar er zijn ook invloeden van jazz,
country en pop in terug te horen. We
spelen zowel eigen werk als covers van
o.a.: Robert Johnson, The Beatles, Jon
Bonjovi.
Boonekamp is een band met leden uit
Baak en Toldijk en een Brummense
zangeres. De band heeft een breed repertoire.
Batty Minx bestaat sinds een bloedstollend optreden april 2007 bij ‘Radio

Ideaal’. De spontane reacties gaven de
muzikanten de moed om een heel
jaar, elke donderdagavond, heftig te
oefenen in de muziekkelder van ’t
Beeckland. Inmiddels zijn we drie jaar
verder en de band heeft de nodige podiumervaring. Batty minX brengt
voornamelijk opzwepende stevige
Rocknummers met covers van Gavin
Degraw, Anouk, Beth Hart, Ellen ten
Damme, Amy Winehouse , The Black
Crowes, Melissa Etheridge etc..Batty
minX bestaat uit: Judith Brink (zang]),
Gertjan ten Wolde (gitaar), André Jimmink (Drums) en Ron Bastiaan Net
(Bas).
Cloggy Dew begon met een advertentie van gitarist Dennis Jansen, waarin
hij muzikanten zocht voor het oprichten van een ‘Irish Folk Band’. Dirk
Pons en Jan Liket reageerden op de advertentie en Cloggy Dew begon als
folktrio. Dan meldt fluitspeler Kenne
Peters zich en niet veel later verlaat
Jan Liket de band omdat hij naar ZuidAfrika vertrekt. Hij wordt vervangen
door Lotte Vermeulen (viool). Als Jan
Liket terug komt, blijft Lotte in de
band. Kenne Peters vertrekt en Inge IJpelaar neemt zijn plaats in. Cloggy
Dew speelt traditionele Ierse ballads,
drinkliederen en instrumentale nummers.
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Internationale en ONK Motorraces

Dutch Swing College Band en Martijn Schok

Uniek jazzfestival rondom
kasteel Keppel
Laag Keppel - Op zondag 1 augustus wordt een nieuw jazzfestival in
de gemeente Bronckhorst gehouden met bekende jazzbands. Het
festivalterrein ligt rondom het
fraaie kasteel Keppel. Bands die optreden zijn de Dutch Swing College
Band met gast Lils Mackintosh,
Martijn Schok Boogie & Blues
Band, Storyville Jassband met gast
Joris Posthumus en Koen de Cauter
en Waso Band. De organisatie van
het festival ligt in handen van catering & organisatie De Geldersche
Poort.

Foto: Henk Teerink
Hengelo - Op donderdag 13, zaterdag 15 en zondag 16 mei a.s. zijn er weer
de traditionele Internationale en Open Nederlands Kampioenschappen
wegrace voor motoren op de "Varsselring" in Hengelo Gld.
Nadat er vorig jaar een zwaar ongeval
was gebeurd met Joey Litjens is er
weer het een en ander aan veiligheid
gedaan ten opzichte van het circuit.
Net als elk jaar kijkt de HAMOVE kritisch naar de veiligheid op de "Varsselring". Dankzij de gemeente en de
buurt zijn er voor 2010 enkele veranderingen en zal men in de loop van
het jaar ook nog wat aanpassingen
kunnen doen. Zo zijn er inmiddels diverse obstakels op verschillende plaatsen langs het circuit verwijderd. Bij de
Molenbocht waar vorig jaar een zijspan combinatie enkele keren over de
kop sloeg in het zand is door de eigenaar weer gras gezaaid i. v. m. de veiligheid. Verder zijn er enkele bomen verwijderd in de Veldermansbocht en van
Manenbocht. De bomen die weg gehaald zijn zullen op een geschikte locatie opnieuw aangeplant worden
door de HAMOVE. Een aantal aanpassingen kunnen om vergunningtechnische redenen niet gerealiseerd worden voor de races van dit jaar maar
wel voor 2011. Bij start/finish zal ook
het een en ander veranderen. Daar zal
een 8 meter brede parallelweg komen
en een nieuwe startstreep. Het huidige
start/finish gedeelte wordt de nieuwe
pitstraat. Hierdoor komt de pitsstraat
aan de buitenkant van het ciruit te liggen, waardoor er niet meer overgestoken hoeft te worden om de pits te bereiken. Tevens zal de vereniging de
ideale lijn van de bocht na start/finish
verleggen waardoor de coureurs van
een aantal niet te verwijderen obstakels worden weggeleid. Door de jaarlijkse aanpassingen hoopt de HAMOVE nog jaren een Internationale wegrace te kunnen organiseren.
Net als vorig jaar wordt ook dit jaar
weer drie dagen gereden op de "Varsselring". Op Hemelvaartsdag zijn er
trainingen en wedstrijden voor de
KNMV Cup klassen. De klassen die rijden voor de punten zijn de supercup
600 en 1000, Suzuki SV cup en de junior 125cc cup. De ONK Supersport en
Superbike zullen deze dag een aantal
trainingen rijden als voorbereiding op
het weekend. Deze dag is zeer de moeite waard om te komen kijken en de
toegang is gratis. De trainingen voor
de ONK races beginnen op zaterdag. Er
zullen drie sessies gereden worden in

de diverse klassen. De volgende klassen komen aan de start:125cc, Dutch
Supersport, Dutch Superbikes, Zijspannen en Classics, zij zullen strijden
voor de ONK punten. Daarnaast komt
ook de Internationale Road Racing
Championship aan de start, dit is de
opvolger van de 3 landen cup. De deelnemers komen uit Nederland, België,
Duitsland en Ierland. De IRRC wordt
verreden op een vijftal circuits. De eerste race is dit weekend in Hengelo. Verder rijden de coureurs in Oostende en
Chimay (België) en twee races in Duitsland op de circuits van Schleiz en
Frohburg. De IRRC wedstrijden worden op alle circuits over twee manches
verreden.
De HAMOVE vereniging heeft veel
racende leden aan de start in de diverse klassen. Jerry v. d. Bunt, Mick Janssen en de enige dame in het ONK Tasia
Rodink zullen uitkomen in de 125cc
klasse. In de Supersport categorie zullen de leden Fabian Heusinkveld, Joop
Timmer, Mathijs Keddeman, Jan Roelofs, Nick v. Nieuwenhuizen en het talent Joey den Besten het moeten opnemen tegen de kanshebbers voor de
overwinning Raymond Schouten en
Kervin Bos. Den Besten is hopelijk op
tijd hersteld van een zware valpartij
die hij een aantal weken geleden meemaakte op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Arie Vos de favoriet
voor de eindzege in de Superbike klasse zal het moeten opnemen tegen de
clubleden Bas Winkel, Frank Bakker,
Gert v. d. Bosch, Olaf Romein, Dave
Hendriksen, Johan de Jong, Branko
Srdanov en mede favoriet voor de zege
Bob Withag. Het Hengelose Performance Racing Achterhoek team heeft
nog het nodige sleutelwerk te doen
voor Frank Bakker. Bakker ging er in
de vorige race met 280 km per uur af
en de machine was totaal vernield.
Tonny Wassink liet weten dat men alles op alles zet om de Yamaha weer
race klaar te krijgen. Jarno Onstenk
zal proberen om een podium plaats te
gaan bemachtigen in de Classics. Tijdens de persconferentie afgelopen
donderdag waren ook een aantal rijders aanwezig. Bob Withag liet weten
dat hij voor de overwinning gaat en
Bas Winkel streeft naar een plek in de
top vijf. Fabian Heusinkveld zou graag

een top tien plaats scoren en Jan Roelofs zal alles uit de kast rijden voor een
plaats bij de eerste vijftien. Frank Bakker hoopt dat de Yamaha R1 dezelfde
snelheid haalt als voor zijn crash in Assen. Hij probeert een aantal goede trainingen te rijden maar deed geen uitspraak over de wedstrijden die hij zal
rijden.
Het rennerskwartier is vrij toegankelijk voor het publiek, met borden worden de klassen aangegeven die daar
staan. Naast de races is het zeker de
moeite waard om er een kijkje te nemen en een praatje te maken met een
van de rijders. Tegenover de hoofdtribune is er net als voorgaande jaren
weer een videowall, zo kan men de
races op het hele circuit volgen met
het commentaar van twee speakers.
Het is niet alleen maar racen wat de
klok slaat. Voorafgaand aan de races is
er op zaterdagavond de HAMOVE party. Dit jaar komen er maar liefst twee
bands en een special guest naar de
party. De Hengelose band Dramatisch
Oer Gezellig Zooitje (DOGZ) zal als eerste optreden. DOGZ speelt zowel Nederlandse als Engelstalige rock. Ze zullen die avond een speciaal nummer
ten gehore brengen dat over de wegraces gaat. Het nummer is getiteld
"Varsselring" en zal daar dan ook "live"
zijn vuurdoop beleven. Het nummer
geeft volgens de band precies weer
waar het tijdens de races over gaat, namelijk de goede sfeer, spanning en actie. Na DOGZ neemt de JPR Strinxband
het roer over. Deze band staat bekend
om de pure passie voor rock, die op
het podium gebracht wordt, zoals de
Stones dat deden in de jaren 70. Het
repertoire van de band bevat o. a.
Black Crowes, Iggy Pop, Herman
Brood, Rolling Stones ect. Als speciale
guest zal Hendrik Jan Lovink (zanger
van Jovink&the Voederbietels) samen
met de band een optreden verzorgen.
Voor de kinderen is er een mini crossbaan aanwezig. Op zondag zijn er ook
andere activiteiten voor de jongsten
zoals een draaimolen en een springkussen. De Hamove hoopt dan ook dat
er veel ouders samen met hun kinderen komen kijken naar dit unieke evenement. De Hengelose wegraces zijn
zo uniek omdat er nog maar enkele
stratencircuits in Europa zijn. Na Hengelo is er in Oss met Pinksteren ook
een ONK op een statencircuit. Verder
wordt er in Nederland alleen geracet
op permanente banen voor het ONK.

L.R en P.C de Graafschap
Vorden - Vorig weekend reed Chyenne van Dijk met haar pony Aladin in Loenen.

Ze behaalde hier een 2de prijs in de
klasse L2 met 188 punten. Dit weekend werd er een groot concours georganiseerd in Diepenveen. Chris van

Dijk deed hier goede zaken. Hij reed
met zijn Amiga Maya in de klasse L2.
Ze behaalde een 1ste en 4de prijs met
resp. 206 en 189 punten.

De organisatie heeft een aantal grote
jazznamen gestrikt voor het festival.
Chiel Erkelens en Geurt Schouten, organisatoren van het festival, over de
bands: “De Dutch Swing College Band
is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog, toen jazzmuziek verboden was.
Op 5 mei 1945 (Bevrijdingsdag) trad de
band voor het eerst op. Dé jazzvocaliste van Nederland, Lils Mackintosh,
treedt met hen op. De bekende boogiewoogie pianist Martijn Schok komt
ook, samen met zijn band, de Martijn
Schok Boogie & Blues Band. Bezoekers
kunnen ook genieten van de passionele Storyville Jassband met gastsaxofonist Joris Posthumus, mannen die
belnvloed zijn door de Engelse TradJazz. Koen de Cauter en Waso Band

vertolken op uitmuntende wijze tijdens het festival Hot-Clubmuziek.” De
organisatie is er trots op dat deze toonaangevende musici de reis naar de
Achterhoek ondernemen en een bijdrage willen leveren aan dit unieke
festival waar een groot aantal stijlen
ten gehore zal worden gebracht.

Naast traditionele jazzmuziek en HotClubmuziek is er op 1 augustus volop
ruimte voor Engelse Trad-Jazz, swingende boogiewoogie, energieke rhytm
’n blues en jazzy klinkende blues. Deze combinatie van stijlen zorgt voor
een enorm gevarieerd programma
voor muziekliefhebbers. De intieme
entourage van kasteel Keppel zal daarnaast ook zeker sfeer verhogend werken. In de kasteeltuin staat een prachtig podium met transparante overkapping. Hierdoor blijft de kasteelsfeer gedurende het festival perfect zichtbaar
en krijgt het geheel een intieme sfeer.
Gasten worden ontvangen door de
Able-Bodied Seamen, een swingende
studentenjazzband. In de VIP-lounge
zal Jazz Supply voor aanvang van het
festival van zich laten horen. Jazztime
begint om 12.00 uur, de kasteeltuinen
zijn geopend vanaf 10.30 uur. Kaarten
zijn verkrijgbaar via www.jazztime.nl.
Op deze website kunt u ook meer achtergrond informatie over dit unieke
muziekfeest vinden.

Selectietrainers senioren
Pax 2010-2011
Hengelo - Voor het seizoen 20102011 heeft de v. en a.v. Pax de trainers voor de drie selectieteams
vastgelegd.
Hoofdtrainer wordt Dennis Seesing,
thans trainer bij Ulftse Boys. Er is een
contract afgesloten voor een seizoen
met een optie voor een tweede seizoen. Trainer van het tweede elftal
wordt Marco Engelberts. Hij was dit
seizoen actief bij Baakse Boys en het

seizoen daarvoor assistent- trainer van
Grol 1. Ejo Elburg neemt het derde
team onder zijn hoede. Ejo is al vele jaren succesvol als trainer bij Pax. Zo
trainde hij vijf seizoenen de A1 en
thans vier seizoenen het tweede. Met
beide teams behaalde hij het kampioenschap. Door goede trainers op de
selecties te zetten streeft Pax erna om
spelers op een hoog niveau te laten
spelen.

Voorjaarsrit door de
Achterhoek
Vorden - Woensdag 19 mei organiseert de VAMC De Graafschaprijders uit Vorden voor leden en niet
–leden een Voorjaarsrit.
De rit is ongeveer 90 kilometer lang en
gaat door de Achterhoek en een stukje
Overijssel. Men kan zich die avond tussen 18.30 en 20.00 uur inschrijven in
het clubhuis van de VAMC aan de Eikenlaan 2a in het buurtschap Kranen-

burg ( aan de N319 Vorden- Ruurlo ).
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro
inclusief een consumptie . De route is
beschikbaar op GPS ( Garmin ) en een
routebeschrijving op papier.

Voor meer informatie Martijn Jansen
telefoon
0545273810
of
tdmartijn@hotmail.com of www.vamac.nl

Fietsroute langs
Doetinchemse Tuincentra
Doetinchem - Op 13 mei, Hemelvaartsdag, verzorgt de Doetinchemse Tuinbranche, een samenwerkingsverband tussen de Woontuin, Tuincentrum Peer, Tuincentrum Vriezen, Tuincentrum Steentjes en vijverspecialist de Watermolen, een grote fietstocht voor tuinliefhebbers. De fietstocht leidt u
door de stad en over het platteland
van Doetinchem langs alle deelnemende tuincentra.

de tocht bij één van de deelnemende
tuincentra en volgt u de routebeschrijving. Bij ieder tuincentrum treft u bij
de kassa een speciaal woord aan dat u
noteert. Aan het eind van de tocht
hebt u 5 woorden. Met deze woorden
maakt u een slagzin. Deze slagzin levert u bij één van de deelnemende
tuincentra in en de bedenkers van de
3 meest originele slagzinnen* winnen
een cadeaubonnenpakket ter waarde
van ¤ 250,--.

Vanaf heden kunt u bij de deelnemende tuincentra een routebeschrijving
voor de Tuinbranche fietstocht afhalen of u kunt ‘m downloaden via de
website van één van de deelnemende
bedrijven. Op Hemelvaartsdag start u

De slagzin mag maximaal 20 woorden
omvatten en moet vóór 20 mei 2010
worden ingeleverd bij één van de deelnemende tuincentra. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht over
de uitslag.
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Rondom de Hessenweg (134)
Wie de TRAP route ‘Om de Halse Rug’ volgt komt in het buitengebied van
Halle, verscholen achter een boom, dit kunstwerk tegen. Op deze plek
komt een spannende legende tot leven, tenminste als je het verhaal kent.
De legende van ‘De Spekvos’ is 1 van de 50 archeologische- en andere
historische punten die worden beschreven in de 2 routes ‘Fietsen door De
Marken’ en ‘Om de Halse Rug’. Deze items zijn ook onderdeel van het
schoolproject Historische Canon Zelhem en daarom kan het fietsen van
deze route met (klein-) kinderen, die de basisschool bezoeken, een extra
bijdrage leveren aan het ‘beleven’ van de geschiedenis. Onlangs zijn deze
routes voorzien van een aantal digitale snufjes voor Google maps en GPS.
Deze kaarten en waypointlists zijn als extra hulpmiddel te gebruiken bij
het fietsen van de routes. U kunt deze informatie gratis downloaden op
www.traproute.nl. Het TRAP boekje met de 2 fietsroutes is te koop bij de
VVV Bronckhorst.
Hood zijn geweest, een man waarvoor
je enerzijds goed op moest passen omdat hij je ter plekke beroofde, maar die
anderzijds ook menige stunt had uitgehaald ten koste van de rijken en de
justitie. Hij zou bovendien zijn vermoord, een moord die nooit was opgelost. Omdat de Spekvos in lokale toneelstukken steevast werd afgebeeld
in kleding uit de Napoleontische tijd,
werd over hem verteld dat hij een gedeserteerde soldaat uit het leger van
die keizer was of juist een kozak en
dat hij in een onverstaanbare taal zou
hebben gesproken.

Deze streek kent vele oude volksverhalen. Van de meeste valt de origine en
zelfs de tijd waarin ze spelen, niet
meer te achterhalen. Een zeldzame
uitzondering vormt de legende van
‘De Spekvos’, een vervaarlijk heerschap die, zo vertelde men, in de Meuhoek achter Halle had gewoond. Hij
zou een onbetrouwbaar soort Robin

Echte historische feiten over deze legendarische figuur waren echter niet
bekend. Totdat de heer Bosboom uit
Vorden in januari 2004 bij het uitpluizen van zijn familiegeschiedenis, in
vergeelde archivalia stuitte op een gerechtelijk dossier over een moordzaak.
Die oude stukken vermeldden allerlei
bijzonderheden over een man ‘bijgenaamd den Speckvos (die) op den 29
der vorige Maand Maart 1790 agter De
Hallse maten onder het Rigterampt
Zelhem in de Buurtschap Halle is
doodgeschoten’. Zijn werkelijke naam
luidde Derk Jan Ten Brinke en hij was

de oppasser van de Halse Maten, een
complex weilanden.Vele buurtgenoten worden in dit officiële stuk ondervraagd over de gebeurtenissen die aan
de moord vooraf gingen. Het blijkt dat
de Spekvos was gearresteerd wegens
een kennelijke veediefstal en daarvoor
9 maanden in voorarrest had gezeten
in Terborg. Uiteindelijk moest justitie
hem echter laten lopen, omdat de getuigen zich gelntimideerd voelden en
geen mond meer open durfden te
doen. Na zijn vrijlating en verbanning,
loopt de Spekvos linea recta naar huis
terug. En daar begint hij die getuigen
te terroriseren. Zo tuigt hij vrouw Bosboom af, in het bijzijn van haar 17-jarige zoon Bernd. Hij dreigt ze in hun
huis te verbranden.
Een dag later wordt er in het bos op de
Spekvos geschoten, maar het schot
mist. Aan vader Bosboom meldt de
Spekvos die avond droogjes: ‘De bossen worden ruw, ze beginnen vuur te
spuugen’. Maar Bernd herlaadt zijn
‘snaphaan’ en zegt zijn broer: ‘Nu wil
ik hem nog eens schieten’. Dit keer, op
een plek aan de huidige Spiekermanweg, is het wel raak. Justitie kan de
jonge schutter echter niet achterhalen
en waar hij sindsdien gebleven is, weet
niemand. Zo verruilde de Spekvos zijn
Hallse jachtvelden, voor het terrein
van de eeuwige mythen en sagen.
Bron: werkgroep TRAP route Zelhem o.a.
de heren B. ter Maat en B. Eenink.

PvdA zet jubilarissen in het zonnetje
Bronckhorst - Op 1 mei werden de jubilarissen van de PvdA
in het zonnetje gezet. De heer Dirk Tuijten uit Hoog-keppel
is dit jaar 50 jaar lid van de PvdA. De heer Derk Jan Bovenmarsch uit Zelhem en mevrouw Ria Baakman uit Hengelo
zijn dit jaar 25 jaar lid van de Partij.
Op 1 mei, de dag van de arbeid, brengt de PvdA Bronckhorst traditiegetrouw een rode roos aan alle leden van 70
jaar en ouder.

Tuijten was eind jaren negentig raadslid in de gemeente
Hoog-Keppel. Daarna, inmiddels naderde hij de 70, werd
hij wethouder in Hoog-Keppel.

Dit jaar werden daarbij ook
een aantal jubileumspelden
uitgereikt. Een gouden speld
werd uitgereikt aan de heer
Dirk Tuijten uit Hoogkeppel
(foto) en een koperen speld
aan mevrouw Ria Baakman
uit Hengelo (foto). De heer
Derk Jan Bovenmarsch uit Zelhem krijgt binnenkort zijn
speld uitgereikt.

Derk Jan Bovenmarsch was
raadslid in de gemeente Zelhem. Daarnaast was hij plaatsvervangend raadsvoorzitter.
Ria Baakman was namens de
PvdA lid van de gemeenteraad
van de voormalige gemeente
Hengelo.

Alle drie de jubilarissen zijn
lange tijd actief geweest binnen de Partij van de Arbeid.
De inmiddels 80 jarige Dirk

De afgelopen vijf jaar was zij
raadslid in de nieuwe gemeente Bronckhorst. Zij nam
onlangs afscheid als gemeenteraadslid van Bronckhorst en
ontving hierbij een Koninklijke onderscheiding.

Antwoorden
We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Keerl van 't lech: Meteropnemer van de elektriciteit.
"Herman Olijslager was den keerl van 't lech."
B. Ondog: Kwajonger.
"Hee mot ne richtigen ondog ewest waezen."
C. Prutjepeter: Treuzelaar.
"Den hef van alles bi'j 't ende moor schöt niks op; ne prutjepeter,
dat is 't."

Traditionele Broodweging
Muldersfluite
Hengelo - Een eeuwenoude traditie
herleeft jaarlijks op Hemelvaartsdag, dit jaar op 13 mei, n.l. het roggebrood wegen bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg 44 tussen
Hengelo en Zelhem. Sinds 1529
mochten de bewoners van de toenmalige Markegronden het Gooy en
Dunsborg en op de ZellemmerHattemermarke, plaggensteken op
voorwaarde, dat ze jaarlijks rond
Hemelvaartsdag roggebrood leverden van minstens 22 pond bij de
Dunsborger molen, bestemd voor
de armen in de gemeente.
Deze dag bij de Dunsborger molen op
Hemelvaartsdag, groeide uit naar een
jaarlijkse feestdag van de Markegenoten tot de Muldersfluite, (fluite is kermis). Voor de bouwlieden op de Zellemmer- Hattemermarke was de levering op de maandag na Hemelvaart op
de Zelhemsebrink. Degenen die het
zwaarste brood leverde, vaak meer
dan 100 pond, kreeg 2 flessen wijn,
woog het brood minder dan 22 pond,
moest men 6 stuivers betalen. Vanaf
1772 werd het niet leveren van roggebrood bestraft met en dubbele levering in het volgend jaar. Sinds 1807
werd bepaald dat de Markenrichters
het brood zouden verdelen onder de
armen van de diaconie van Hengelo
en Zelhem, in de verdeling 3/8 deel
voor de protestanten, de rest voor de
katholieken in Keijenborg en Hengelo.
Na de ontbinding van de Marken en
het aanstellen van Gemeente besturen, besloot men om als een blijvende
herinnering de traditionele broodlevering Muldersfluite in ere te houden en
de erven (de oude bestaande boerderijen ), als cijnsplichtigen daarmee bij
voortduring te belasten.
Deze eeuwenoude traditie herleeft
jaarlijks op Hemelvaartsdag, dit jaar
op 13 mei, bij de Muldersfluite aan de
Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en
Zelhem. Onder het toeziend oog van
de Goudse pijp rokende notabelen, de
burgemeester, de veilingmeester en de
weger, vroeger de twee Markerichter
en hun helpers, worden de per paard

en wagen aangevoerde en voorafgegaan door de muziekkapel de door de
cijnsplichtige boeren geleverde roggebroden, gewogen en onder de toeschouwers geveild. De gever van het
grootste brood krijgt na de weging,
nog steeds 2 flessen wijn. De opbrengst van deze historische roggebroodveiling gaat dit jaar naar de
Stichting Noodhulp in Zelhem. Deze
eeuwen oude vorm van gemeenschappelijke armenzorg is een voorloper
van de huidige sociale zekerheden.

Omlijst door de klanken van de boerenkapel van Crescendo uit Hengelo,
met dans en harmonica spel van de
boerendansgroep "Wi'j eren 't Olde"
uit de Velswijk, bevat het programma
bij de broodweging, ook dit jaar wederom een aantal activiteiten. Zo zijn
er demonstraties van oude ambachten
in een grote tent en wordt verdere medewerking verleend door Museum
Smedekinck, de Oudheidkundige vereniging Zelhem, een Oldtimer tractoren rit eindigt bij de Muldersfluite. De
VVV Bronckhorst komt met boekjes en
fietsroutes onze mooie gemeente promoten en organiseert een fietstocht
met verschillende opstap punten die
allen de Muldersfluite aandoen. Het
Oratorium koor uit Zelhem komt met
een 2e hands boekenstand. Er zijn fietsen met excentrische wielen waarop u
of uw kinderen kunnen gaan fietsen,
een stand van de imkervereniging "de
Vooruitgang" en een roggebrood snijmachine waarop u, het door u gekochte roggebrood kunt snijden. De VVV
Platforms van Hengelo en Zelhem verlenen hun medewerking met een
fietstocht. De fietstocht kan morgens
gestart worden bij boerderij Feltsigt in
Bekveld en Museum Smedekinck in
Zelhem. De kosten van deze ca. 30 km
lange tocht zijn ¤ 5,00 p.p. incl. route,
koffie, soep en roggebrood met nagelhölt en zijn te voldoen op de genoemde startpunten. Op het terrein is voor
een hapje en drankje gezorgd.

De activiteiten bij de Muldersfluite
starten om 12.00 uur en de roggebroodweging begint om ca. 14.00 uur.

Vleermuizen spotten op landgoed Hackfort
Vorden - In en rond kasteel Hackfort wonen vleermuizen. Of u ze gaat
zien is niet zeker, maar de batdetector helpt u ze in ieder geval te horen.
Natuurmonumenten organiseert
twee vleermuizenexcursies op zaterdagavond 15 en 22 mei op landgoed
Hackfort. De circa twee uur durende
excursies beginnen bij de watermolen voor het kasteel. In verband met
het beperkte aantal plaatsen is reservering noodzakelijk. Dit kan via
www.natuurmonumenten.nl of bij
de Ledenservice van Natuurmonumenten T (035) 655 99 55. Loopt u ook
mee?

schikt leefgebied voor vleermuizen.
Er komen veel verschillende soorten
voor, zoals de rosse vleermuis,
dwergvleermuis en de laatvlieger. Iedere soort stelt zijn eigen eisen aan
zijn leefgebied. Bij het beheer van het
landgoed houdt Natuurmonumenten hier rekening mee. Door het donker neemt de excursieleider u mee
over het landgoed en zal u veel over
deze toch wel mysterieuze dieren vertellen.

VLEERMUIZEN OP HACKFORT
Landgoed Hackfort is een zeer ge-

BATDETECTOR
Vleermuizen zijn echte nachtdieren.

In het donker oriënteren ze zich door
het produceren en weer opvangen
van heel hoog geluid.
Dit geluid is vaak niet te horen voor
het menselijk oor. Een batdetector
zet deze golven om naar voor de
mens wel hoorbare geluiden. Iedere
soort vleermuis maakt een eigen
typerend geluid. Op die manier zijn
de verschillende soorten vleermuizen
te herkennen.
Vanavond gaat u, mits het weer niet
te slecht is, de vleermuizen horen. En
met een beetje, ziet u ze ook nog!
MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl
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Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

1X½
Betaande uit:
*
*
*
*
*
*

Closetcombinatie
Inbouwreservoir
Druktoets
Fonteincombinatie
Vloertegels
Wandtegels

Vraag naar de voorwaarde

Installatie - Badkamers - Tegels - Natuursteen - Sauna’s
ÄËjËjjËÖÍjÁ~
Ë
ÍÜ?~ÍËÜ?ËjÍË2
87Ë
8jÁMjaÁwËÖj
Ë
ÝjËjË~jaËj¬j
±Ë
jÍËMjÖ¬ËÜ?Ëjj
Ë
-#ËMj¬??ËjËjËj~
jË
ÁjÍj~Á?ÍjÍÁ?jWÍ±

• Onderhoud
• APK
• Banden en
Velgen
• Uitlaten

MET ONZE ZORG KUNNEN
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT

Samen met Ribé
naar een passende baan
Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk,
zeker als je niet weet welk werk het beste bij
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!
Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en
andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke
vaardigheden en speciﬁeke knowhow. Burgers van der Wal heeft
een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt
met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken
beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.
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Fabriekstraat 17b - 7005 AP Doetinchem
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80 - Fax +31 (0) 314 39 27 72
E-mail info@burgersvanderwal.nl - www.burgersvanderwal.nl

wKÁMjÁjÍj~Á?Íj±
Meer informatie?
www.ribe-reintegratie.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

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

Deze maand

gratis
aircocheck
APK € 19,=
voor benzine- en dieselauto’s
Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71
Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.
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Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.

U wilt een nieuwe woning, maar u heeft
geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.
Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten
voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie
vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com
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www.mariangrootwassink.nl
heeft gekozen voor maatwerk
U kunt bij een website denken aan een aantal webpagina’s
waarop uw bedrijfsgegevens te vinden zijn, maar de
specialisten van Weevers Net richten met hetzelfde gemak

8FFWFST Net

een complete internetwinkel voor u in. Een website verhoogt
niet alleen de service aan uw bestaande klantenkring,
maar stelt ook potentiële klanten in staat u via internet
te vinden. Door een website kunnen particulieren en
bedrijven gemakkelijk bekijken wat uw bedrijf voor hen
kan betekenen.

Weevers Net Vorden

tel.: (0575) 557 310

info@weevers.net

www.weevers.net

Pelgrom en
samen sterk...

...in al het gazonwerk
Verticuteermachine VE32
Werkbreedte: 32 cm,
vermogen: 1500 Watt,
met opvangbak

Villa 12 HST Hydrostatische
aandrijving
12.5 PK B&S motor
85 cm multiclip/combi maaidek

Vanaf

2.290,-

199,-

159,Gazonmaaier
Collector 46 B
4 PK B&S motor
Maaibreedte: 44 cm

349,-

319-

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo
Tel: 0314-38 18 42 – info@pelgrom.nl

www.pelgrom.nl

DRUKWERK

dr ukkerij Weever s

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

BanenContact
VACATURE-AANBOD
VACATURE-AANBOD IN
IN UW
UW REGIO
REGIO

Machinefabriek Baltes B.V. te Steenderen, onderdeel van Wopereis B.V.
vervaardigt geheel in eigen ‘huis’ een breed scala van roestvaststalen productiemachines en installaties voor met name de voedingsmiddelenindustrie.

Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

constructeur-tekenaar wtb
LASSER MIG/ MAG M/V

Taakomschrijving: •
•
•
•
Functie eisen:
•
•

Nauw samenwerken met opdrachtgever.
Voorbereiden van de activiteiten op de werkvloer, zoals maken van werktekeningen.
Laserwerk voorbereiden (CAD/CAM).
Ondersteuning in realisatie van projecten m.b.t. planning, functionaliteit, kwaliteit.
HBO werk- en denkniveau met kennis van SolidWorks.
Flexibel, oplossingsgericht denken en werken, teamspeler en onder tijdsdruk kunnen
werken.
• Ervaring in machinebouw is een pré.

Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenummer VVN00475
Werkzaamheden
Constructies van tekening samenstellen en aflassen.
Functie eisen
- MIG/MAG lassen;
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal;
- geen 9 tot 5 mentaliteit.

meewerkend voorman werkplaats wtb

MONTAGEMEDEWERKER M/V
Omgeving Varsseveld – fulltime – vacaturenr. VMK00217

Taakomschrijving: •
•
•
Functie eisen:
•
•

Aansturen en begeleiden van mensen in werkplaats.
Kwaliteits- en tijdswaarborging projecten en producten in werkplaats.
Zorg voor algemeen onderhoud productiemiddelen, gebouwen en terreinen.
MBO met kennis van lastechnieken, verspanen en plaatbewerking.
Flexibel persoon, oplossingsgericht denken en werken, teamspeler en onder tijdsdruk
kunnen werken.
• Aantoonbare ervaring in leidinggeven.

Wij bieden:

Werkzaamheden
In deze functie voer je sleutelwerkzaamheden uit aan machines,
met behulp van tekeningen.
Functie eisen;
- Kennis van bevestigingstechnieken;
- technische achtergrond/ werkervaring is een must;
- lassen is een pré;
- VCA is een pré.

Een interessante fulltime baan in een ambitieuze en dynamische werkomgeving, waar groei
en professionalisering voorop staan. Arbeidsvoorwaarden volgens CAO metaalnijverheid.

BELASTINGADVISEUR M/V
Wil jij werken in een dynamisch bedrijf in een ambitieuze werkomgeving, reageer dan:
Machinefabriek Baltes
T.a.v. dhr. E. Korenblik
Nijverheidsweg 9
7221 CK Steenderen

Omgeving Lichtenvoorde – fulltime – vacaturenummer;
VMK00275

Tel. 0575-450790
of mail: mfbaltes@daxis.nl
www. wopereis.nl

Werkzaamheden;
Binnen deze functie zullen de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het uitvoeren van complete belastingadviestrajecten,
zoals herstructureringen, bedrijfsopvolgingen, financiële planning en estate planning. Door ’training on the job’ wordt in korte tijd veel kennis opgedaan, waardoor je in een later stadium al
snel zal kunnen optreden als adviseur voor cliënten en collega’s.

administratie- en belastingadviesbureau

hissink
Wij zoeken jongens
die op zaterdag en in de vakanties
bij ons willen werken !!
Mevo Precision Technology is een dynamisch bedrijf,
gespecialiseerd in de productie en assemblage van
fijnmechanische onderdelen.
De door Mevo geproduceerde
onderdelen worden toegepast
in onder andere de
meet- en regelindustrie,
medische
industrie en
automobielindustrie.
Ben je geïnteresseerd in techniek en wil je naast je
opleiding werkervaring opdoen in de praktijk, dan is dit
een schitterende kans.
Heb je interesse, en ben je minimaal 15 -16 jaar neem
dan contact op met Leon de Vos.
Tel. 0573-451945 of stuur een e-mail naar info@mevo.nl
Zie ook onze website: www.mevo.nl
Heb jij interesse ?

Bel of mail snel !!!!!

lid college van het NlvAk no. MK 341
kamer van koophandel zutphen no. 39352

TECHNISCH HELPDESKMEDEWERKER M/V

Administratie- en belastingadviesbureau Hissink in Ruurlo
is voor veel ondernemers en particulieren hét aanspreekpunt inzake
accountancy en belastingadvies. Zo verzorgen wij met een team van acht
mensen de (complete) administratie, tussentijdse rapporten, jaarrekeningen
en fiscale aangiften van ondernemers en particulieren en begeleiden we
ondernemers op organisatorisch, economisch en juridisch gebied.
Wij zijn nu op zoek naar enthousiaste collega’s in de functie van

Jr.Assistent accountancy m/v full-time
Uw werkzaamheden
Als administratief medewerker houdt u zich bezig met het controleren,
coderen en verwerken van administraties, salarisberekeningen en het
uitwerken van rapportage. Daarnaast verricht u algemene en huishoudelijke
werkzaamheden, zoals het aannemen van de telefoon, het verwerken van
post en het verzorgen van koffie en thee e.d.
Onze verwachtingen
Om in aanmerking te komen voor deze functie hebt u een opleiding
HAVO of MBO-administratie. Affiniteit met de zakelijke dienstverlening is
vereist. Ervaring op een administratie- of accountantskantoor als ook
kennis van administratieve software is een pré.
U bent een enthousiaste persoonlijkheid die het prettig vindt om met
mensen om te gaan. Verder verwachten we dat u bereid bent om
opleidingen en cursussen te volgen die voor uw functie van belang zijn.

Ervaren assistent accountancy m/v plm. 20 uur per week

Spoorstraat 9
7261 AE Ruurlo
Postbus 27
7260 AA Ruurlo

Tel. (0573) 45 19 45
Fax (0573) 45 19 19
info@mevo.nl
www.mevo.nl

Functie eisen;
- Je bent afgestudeerd (of nog studerend) voor universiteit FJ
of FE, HEAO FE of MER;
- je hebt maximaal drie jaar ervaring in de algemene adviespraktijk;
- flexibele instelling.

Uw werkzaamheden
Het onderhouden van cliëntencontacten, begeleiden van collega’s, het
samenstellen van tussentijdse rapporten en jaarrekeningen, het verzorgen
van alle fiscale aangelegenheden, het begeleiden en adviseren van cliënten.
Onze verwachtingen
Om in aanmerking te komen voor deze functie hebt u een afgeronde
opleiding op MBA, SPD of HEAO niveau. Affiniteit met de zakelijke
dienstverlening en meerdere jaren ervaring op een administratie- of
accountantskantoor is vereist. U bent een enthousiaste persoonlijkheid die
het prettig vindt om met mensen om te gaan.

Omgeving Varsseveld – Fulltime – vacaturenr. VIW00265
Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het snel oplossen
van storingen/vragen van klanten in het servicetraject op harden software gebied (1e lijns), het voorbereiden en implementeren van programmawijzigingen of upgrades via Modem/ VPN
verbinding en contact onderhouden met klanten. De werkzaamheden zijn grotendeels intern.
Incidenteel dient de storing middels inzet op locatie verholpen
te worden.
Functie eisen
- MBO+ /HBO-opleiding, richting electro-/ besturingstechniek;
- ervaring met het in bedrijf stellen van installaties;
- minimaal 3 jaar ervaring met het in bedrijf stellen van PLCsystemen;
- kennis van de Engelse en Duitse taal;
- kennis van Aandrijf-en Servotechniek is een pre;
- bereidheid tot het draaien van consignatiedienst.

ALLROUND AUTOMONTEUR M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenr. VMK00217
Werkzaamheden
Je gaat je bezig houden met het verrichten van onderhoud en
reparatie werkzaamheden aan verschillende types auto's.
Functie eisen
- Affiniteit met auto's;
- ervaring in soortgelijke functie;
- klantgericht;
- fulltime beschikbaar.

Het aanbod
Wij bieden u een veelzijdige baan, een prettige, informele werksfeer, een
passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

Uw reactie
Geïnteresseerd? Stuur dan uw handgeschreven sollicitatie o.v.v. de
betreffende functie voor 25 mei 2010 naar Administratie- en
belastingadviesbureau Hissink, Spoorstraat 66, postbus 60, 7260 AB
Ruurlo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
Hissink, telefoon (0573) 45 29 59.

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl

Medewerker verkoop binnendienst
Fulltime (40 uur per week)

Wat is een
Ervaringscertificaat?
INBEDRIJFSTELLER M/V
Omgeving Varsseveld – fulltime – vacaturenummer;
VIW00119
Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Varsseveld zijn wij op zoek naar een Inbedrijfsteller.
Jouw werkzaamheden bestaan uit het Wereldwijd inbedrijfstellen van machines en systemen van de klant op
locatie (zowel technisch als operationeel) Daarnaast geef
je aanwijzingen, trainingen en advies aan klanten met
betrekking tot de geleverde systemen.
Wij zoeken voor deze functie iemand die minimaal de
opleiding MBO richting besturingstechniek heeft afgerond. Je dient kennis te hebben van aandrijftechniek
(frequentie- servo regelingen) en besturingstechniek
(Siemens S7) Gezien het internationale karakter van deze functie dien je te beschikken over kennis van de Duitse en Engelse taal.

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl

Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwikkelen. Je bouwt waardevolle ervaring op, denk aan samenwerken met collega’s,
nieuwe technieken, administratie bijhouden, werkzaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt gedaan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring inzichtelijk maken? Heb je
de papieren om die ervaring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen diploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand precies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!
Om te weten of een Ervaringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwerken.nl
www.werk.nl

MEA Drainage Systems is een handelsnaam van MEA Polymer Beton B.V.
en is onderdeel van de MEA Groep. Zowel bij de planning als vormgeving van openbare ruimtes, industriële
gebieden als ook bij tuinen en terrassen neemt afwatering een zeer belangrijke plaats in. Met een krachtig
netwerk in 44 landen, is MEA Drainage Systems een belangrijke producent van lijnafwateringssystemen.
Onze moderne afwateringssystemen, geproduceerd van metaal, beton, polymeer beton of glasvezelversterkt
kunststof, verzekeren een gerichte en structurele afvoer van regen- en afvalwater. Met kennis en kunde, kwaliteit
en gevoel begrijpen wij de problematiek van onze klanten. Samen met onze klanten zorgen wij mondiaal voor
de beste oplossing rondom vliegvelden, industriële gebieden, openbare ruimtes, huis & tuin, parkeergelegenheden en wegenbouw.
Functieomschrijving
Als medewerker verkoop binnendienst ben je verantwoordelijk voor een zelfstandige afwikkeling van het gehele
offerteafhandeling- en orderverwerkingsproces voor de internationale klanten en MEA vestigingen. Daarbij hoort
de juiste verslaglegging in het SAP-systeem. Je onderhoudt contact met de klant over technische informatie,
betalingen en wijzigingen in orders. In een ervaren enthousiast team ben je in staat snel de klantwensen te
signaleren en hierop in te spelen. Je zorgt ervoor dat de benodigde exportpapieren gemaakt worden en
verwerking van gegevens in het CRM systeem. Tevens draag je bij aan het begeleiden van projecten in samenwerking met de toepassingstechnicus.
Het profiel:
• MBO+ of HBO werk- en denkniveau
• Minimaal 2 jaar relevante exportervaring (maken van exportpapieren, kennis van buitenlandse transport- en
betalingsmogelijkheden)
• Ervaring met de bouwbranche of affiniteit met civiele techniek is een pre
• In verband met het internationale karakter van de organisatie beheers je de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
uitstekend in woord en geschrift, overige talen zijn een pre
• Zelfstandigheid is belangrijk, maar je kan evengoed in teamverband werken
• Klantgerichte en flexibele instelling
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden
• Ervaring met SAP is een pre
• Stressbestendig en accuraat
• In bezit van rijbewijs B
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Joost Kempers, hoofd verkoop binnendienst,
telefoon 0314 - 62 77 80. Uw reactie kunt u tot en met vrijdag 21 mei sturen naar:
MEA Drainage Systems t.a.v. dhr. J. Kempers, Postbus 90, 7020 AB Zelhem
of mailen naar: joost.kempers@nl.mea.de
Kijk voor meer informatie over MEA Drainage Systems op www.mea-drainage.com
- Acquisitie niet gewenst -

