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Hans Glas, studiebegeleider vertelde
dat de studenten een boel van deze en-
quête hebben geleerd. ‘Tijdens de uit-
voering hebben de 18 studenten op de
boerderij- camping van de familie Roo-
sendaal overnacht zodat er ook
s’avonds geënquêteerd kon worden.
De uitvalsbasis was het Ludgerusge-
bouw. De studenten hebben geconsta-
teerd dat dit gebouw het ‘kloppend
hart van deze gemeenschap’ is, aldus
Hans Glas die vervolgens het onder-
zoeksrapport aan voorzitter Jan Klein
Lenderink overhandigde. De studen-
ten Lieke Potten en Mafasja Maharoof
presenteerden vervolgens de resulta-
ten van het onderzoek. Ouderen in de
gemeenschap gaven aan wel wat te
zien in een klussendienst: kleine klus-
sen in en om het huis laten opknap-
pen door vrijwilligers. Zo’ n 40 huis-
houdens zouden daar wel graag ge-
bruik van willen maken.

Die klussendienst zal er ongetwijfeld
komen want uit de enquête bleek vol-
gens Lieke en Mafasja dat er meer vrij-
willigers zijn die een klus willen uit-
voeren, dan dat er momenteel aan
klussen zijn! ‘Hiermee kan het be-
stuur van Dorpsbelang aan de slag’, zo
vulde Hans Glas aan. Verder op het
‘verlanglijstje’ van de inwoners, het
houden van een boerenweekmarkt.
De bewoners willen hier per bezoek 10
tot 20 euro besteden, wel afhankelijk
van welke producten er op deze boe-
renweekmarkt worden aangeboden.
Het tijdstip en de dag van de week
speelt ook een belangrijke rol. Hans
Glas: ‘ Met deze gegevens in de hand
kan Dorpsbelang ondernemers bena-
deren om te kijken of ook voor hen
een boerenweekmarkt qua omzet in-
teressant is’. 

Op de Vierakkersestraatweg wordt
veel te hard gereden, zo blijkt. Wel-
licht is het aanleggen van fietspaden
aan beide kanten van de weg een op-
lossing, zo adviseerden de studentes.
Vanuit de zaal kwam er al snel een re-
actie: ‘ fietspaden lost niets op, dan
wordt er alleen maar harder gereden.
Men moet de mensen op hun rijge-
drag aanspreken ! ‘ Een goed voorstel,
ik zie in deze straat ook dikwijls ‘hard-
rijders’ met een ‘bekend nummer-
bord’, zo sprak voorzitter Jan Klein
Lenderink. Een klaterend applaus van
het publiek, een teken dat de bewo-
ners eerst de hand in eigen boezem
moeten steken! Teveel geparkeerde au-
to’ s bij school De Garve. Eén richtings-
verkeer of een zebrapad zou volgens
de enquête een betere veiligheid voor
de schoolkinderen garanderen.
Uit de enquête bleek eveneens de be-
hoefte aan starters woningen, erg be-
langrijk voor de doorstroming. ‘Jonge-
ren die willen bouwen moeten elkaar
opzoeken en zich samen melden bij
de gemeente Bronckhorst’, zo gaf
voorzitter Jan Klein Lenderink als sug-
gestie aan. In Wichmond en Vierakker
heeft 90 procent van de bevolking de
beschikking over een auto, maar toch
wordt de buurtbus hoog gewaardeerd.
20 procent van de huishoudens ( oude-
ren en schooljeugd) maken regelma-
tig gebruik van de bus. De in 2005 ge-
sloten buurtsuper wordt node gemist,
vooral ook als ontmoetingspunt. Deze
rol is overgenomen door bakker Besse-
link, terwijl ook het Ludgerusgebouw
als ontmoetingspunt ( 60 procent van
de geënquêteerden) een belangrijke
rol vervult. Het gebouw, het interieur
en het terras zouden wel wat aantrek-
kelijke gemaakt moeten worden, zo
kwam uit het onderzoek naar voren.

Jongeren van 10 tot 16 jaar willen
graag een jeugdsoos en sommigen
zien ook graag dat er een fiets cross-
baan wordt aangelegd. De behoefte
aan kinderopvang blijkt niet zo groot.
De meeste ouders zijn voorzien. Toch
is er niet helemaal duidelijkheid over.
Hans Glas:’ Er zijn in Wichmond en
Vierakker in totaal 220 enquêtes afge-
nomen, dit is bijna de helft van het
aantal adressen dat door Dorpsbelang
voor het onderzoek is aangedragen.
Ongeveer 20 procent konden we niet
bereiken. Een moeder vanuit de zaal: ‘
Wellicht waren dat juist de ouders die
overdag werken en die een oppas voor
hun kinderen hebben geregeld’.
Dorpsbelang zal het punt ‘kinderop-
vang’ nog eens nader onder de loupe
nemen. 

Overigens voelen de bewoners zich
wel veilig, al zou het wel aan te beve-
len zijn dat op een aantal ‘donkere we-
gen’ straatlantaarns worden geplaatst.
Inkomens van de huishoudens wor-
den ter plaatse verdiend ( agrarische
sector, toerisme, AOW en pensioen) of
dichtbij in Zutphen of Deventer. Au-
tochtonen en import lijkt zich goed te
vermengen. Slotconclusie: Wichmond
- Vierakker komt uit het onderzoek
naar voren als een sociale en levens-
krachtige gemeenschap. Het Oranje-
feest in augustus is daar het beste be-
wijs van. En wat vooral opvalt: de
dorpsbewoners willen behouden wat
ze hebben en daar hoort, zo bleek,ook
een geldautomaat bij!

Klussendienst en boerenweekmarkt hebben kans van slagen

Uit enquête blijkt: Wichmond-Vierakker 

is een sociale en levenskrachtige gemeenschap

Een goed gevulde zaal van het Ludgerusgebouw in Vierakker keek dins-
dagavond reikhalzend uit naar de resultaten van de enquête die 18 eerste-
jaars studenten van Hogeschool van Hal - Larenstein uit Wageningen eind
november 2007 in opdracht van het bestuur van Dorpsbelang Wichmond-
Vierakker hebben uitgevoerd. Het landelijk Oranjefonds maakte dit on-
derzoek financieel mogelijk. De achterliggende gedachte van het initia-
tief ‘Dorpsbelang komt naar u toe’, was om de wensen en behoeftes van al-
le inwoners nader in kaart te brengen. Dorpsbelang zal dan de uitkom-
sten van de enquête nader uitwerken in de Dorpsvisie tot een concreet en
praktisch beleid voor de komende jaren.

Voorzitter Jan Klein Lenderink met het eerste exemplaar van de enquête-uitslag. Rechts projectleider Hans Glas, links de studentes Lieke
Potten en Mafasja Maharoof, die de presentatie verzorgden.
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S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”
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Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.
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Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 
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te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

STREEKWIJN

elke zaterdagmiddag
open van 14.00 tot 16.00 uur
info: www.wijngoedkranenburg.nl

Tel. (0575) 55 69 94

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Paas/Voorjaarskrant
Lentekriebels

In week 12 (17 t/m 22 maart) verschijnt weer de Paas/Voorjaars-
krant Lentekriebels van Weekblad Contact. Deze verschijnt in
de edities Bronckhorst, Ruurlo en Warnsveld.
Advertenties en berichten gaarne inleveren voor maandag
25 februari a.s. aan Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30,
Postbus 22, 7250 AA Vorden of info@contact.nl

De Redactie.

Dikke vleesribben

€ 2.49
3 stuks Persil Witte
Reus Fleuril nu voor maar

€ 10.00
Grolsch beugels

€ 8.99
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Daarmee kan de Rotaryclub Vorden-
Zutphen weer een deel van zijn nieuwe
ambities waarmaken namelijk de reali-
satie van een waterproject in het noor-
den van Ghana en het helpen van kin-
deren in de regio. De actie Sterren Stra-
len was tijdens de decembermaand
verantwoordelijk voor de enorme kerst-
boom in het centrum van Vorden. Met
de aanschaf van de speciale kerstkaart
voor een speciaal persoon ondersteun-
de de verzender de beide goede doelen
van de Rotaryclub Vorden-Zutphen en
ontstak hij of zij daarmee een lichtje in
de grote kerstboom. De opbrengst kan
echter nog aanzienlijk groter worden,
wanneer de actie bij Rotary Internatio-
nal in aanmerking komt voor wat men
noemt ‘matching grants’. De lokale Ro-
taryclub verwacht dit voor elkaar te
krijgen, omdat waterprojecten binnen
deze serviceclub op dit moment de spe-
ciale aandacht hebben. De Rotaryclub
Vorden-Zutphen is de Vordense onder-
nemers zeer erkentelijk voor haar on-
dersteuning tijdens deze actie. Onder-
nemend Vorden heeft liefst duizend
kaarten verkocht. Daarnaast hebben
diverse bedrijven de actie gesponsord
en/of de grote kerstboom mogelijk ge-
maakt. Dit waren: Stichting Natuur-
monumenten, ABN AMRO bank regio
Zutphen en Omstreken, firma Barend-
sen Vorden, Dijkman Bouw Warnsveld,
Pensioen Perspectief Harmsen Vorden,
Marktlink Fusie en Overname Deven-

ter, Aannemersbedrijf Meulenbrugge
Barink VOF Hengelo, Installatiebedrijf
Janssen Keijenborg, Vordense Onder-
nemers Vereniging (VOV), firma Beef-
tink Vorden, Bouwbedrijf Bargeman
Vorden, schildersbedrijf Anton Peters
Vorden en Barendsen Fixet Vorden.

Actie Sterren Stralen bracht €15.000 op!



Van uw
oude trouwring
maken wij een

modern sieraad.
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur

0575-550725

�Gevr. medeleerling privé
computerlessen van Schei-
degger. Brieven onder num-
mer 16 aan: Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

Fit, strak en soepel
de zomer in? 
Kom Pilateslessen volgen bij
Studio Mind Your Body.
Professionele begeleiding in
kleine groepen. Er zijn nog
enkele plaatsen op maandag-
avond en dinsdagmorgen.

Bel voor een gratis proefles
en informatie naar 0575 -
57 25 73 of mail:
info@studio-mind-your-body.nl

Studio Mind Your Body o.l.v.
Esther Knol, De Bosrand 138,
7207 MH Zutphen.

�Voordelige kennismaking
in de Wereldwinkel. Stroop-
wafels + Thee Sensation: Nu
samen € 4,50.

�Nu In de Wereldwinkel:
Kleurig en uniek keramiek uit
Mexico.

�Afslanken zonder roof-
bouw. Herbalife. Nieske
Pohlmann, tel 06-54 32 66 69

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

Het voorjaar komt eraan 
we zetten de bloemetjes buiten

Vlaai v/d week

Cassisbavaroisevlaai  
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,65

Weekend-knallers

Slagroomschnit 
p/st € 5,95

Bolussen 
4 stuks € 1,95

Dagmenu’s
20 t/m 26 februari 2008 

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

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

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

Woensdag 20 februari
Groentesoep/Zuurkoolovenschotel met gehakt en
ananas, braadworst en jus.

Donderdag 21 februari
Varkensreepjes met stroganoffsaus, aardappelkroket-
ten en groente.

Vrijdag 22 februari
Uiensoep/Talapiafilet met Hollandaise saus, peterse-
lieaardappelen en rauwkostsalade.

Zaterdag 23 februari
Huisgemaakte lasagne met Bolognaisesaus, parme-
zaansse kaas en rauwkostsalade/IJs met slagroom
(alleen afhalen).

Maandag 25 februari Gesloten.

Dinsdag 26 februari 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�TTe koop: Elektr. Fornuis
Pelgrim, zgan, ca. 1 jr. ge-
bruikt. € 200,=. Tel. 556413.

�Gevraagd: Huish. Hulp 4
uur p/w. Tel. 556413 (Med-
ler).

�Aangeboden: ondersteu-
nende begeleiding aan kin-
deren en volwassenen met
gedragsproblematiek en/of
een verstandelijke beperking.
In Vorden, met paarden, gei-
ten en moestuin. 20 jaar er-
varing o.a. met Autisme. Di-
ploma Z-verpleging en
SPW4. 06-42829857.

�Wie wil mij 1x in de 2 we-
ken een ochtend in de huis-
houding komen helpen? Re-
acties graag na 17.00
553597.

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 februari 10.00 uur ds. M. Beitler, Castricum, 3de
zondag 40-dagentijd, 19.00 uur Gez. zangdienst in de
Dorpskerk, ds. H. Withmer

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 februari 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten, 19.00 uur
Gez. zangdienst in de Dorpskerk,  ds. H. Withmer

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 24 februari 10.00 uur ds. M. Benard

R.K. Kerk Vorden
Zondag 24 februari 10.00 uur Woord- en communieviering
mmv Vokate

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 23 februari 17.00 uur Woord- en communieviering
herenkoor

Tandarts
23/24 februari P.J. Waart, Barchem tel 0573 44 17 44.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dicht-
bij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Telnr.
0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag
en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; donder-
dag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-
12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte huis-
dieren. 

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

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 wo-
nen, 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, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Trio Goodtilnow brengt
New Folk/Americana: een
muziekstroming waarin Folk,
Countryblues en Rock & Roll
vermengd zijn in Kulturhus
Ruurlo op 23 februari 20.15
u. Entree € 10.- v.a. 19.15 u.
a.d. zaal en kunstkring-ruur-
lo@hetnet.nl

Verkooppunten gevraagd: 

Pure Aloë Vera
gezondheidsproducten

Jannie Nijkamp
Warnsveld, 0575-521316.

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

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

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

�Workshops op de Wilghen-
hoeve We gaan weer van
start op onze sfeervolle boer-
derij met schilderworkshops,
High Tea, sieraden en ab-
stracte beelden maken en
het bewerken van vazen tot
kunstobjecten. Ruurlo
www.wilghenhoeve.nl
Tel: 0573-452157 Email:
hl.schot@hetnet.nl

�Op verantwoorde, gezon-
de, manier afslanken, ook
aankomen/meer energie incl.
pers. begeleiding en voe-
dingsadvies. Info Jerna Brug-
gink, 0575 - 46 32 05

�Te huur het hele jaar 4-
pers. appartement Franse Al-
pen op skipiste vanaf â € 200
p.w. info@olgakon.nl 06-
22153599.

�KunstKring Ruurlo: Work-
shop Mozaïeken 25-02,
19.30 uur. Info en aanmel-
den:0573-453090 of 451599,
www.kunstkringruurlo.nl

�Simone Wensink,
Erve Kots Lievelde,
Zat. 1 maart - 20.30 uur.
€ 7,50 - 0544-373701,
Stone Valley Concerts.



’t Is goed zo

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend en
gedaan geven wij u kennis van het toch nog on-
verwachte overlijden van onze moeder, groot- en
overgrootmoeder

Riek Zeevalkink-Denkers 
(tante Riek)

weduwe van Johan Zeevalkink

* Hengelo, † Vorden,
1 september 1922 12 februari 2008 

Wichmond: Wim Zeevalkink (in herinnering)
Dicky Zeevalkink-Kip
Jan Hammink

Halle: Mimi Schuurman-Zeevalkink
Johan Schuurman (in herinnering)

Zutphen: Truus Willemsen-Zeevalkink
Freddy Willemsen

Hoenderloo: Henry Zeevalkink
Hennie Hulshoff

Vorden: Miriejan Borgonjen-Zeevalkink
Bert Borgonjen

Klein- en achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers en
vrijwilligers van de Beekdelle voor hun liefdevolle en
betrokken zorg.

Correspondentieadres :
Biesterveld 37
7251 VR Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de algemene begraafplaats te Wichmond.

Vleeswarenkoopje

Fricandeau
bij 150 g GRATIS 100 g leverkaas

Special

Toscaanse kipfilet 100 gram € 1.60

Maaltijdidee

gebraden 
Spare Ribs 500 gram € 3.98

Keurslagerkoopje

Cordon Bleu’s 3 stuks € 5.50

Tip van uw keurslager

Duitse Biefstukken 4 stuks € 5.50

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Verrassing van het huis”

Een verrassende combinatie van vleeswaren deze week als ons
Vleeswarenkoopje. Bij 150 gram fricandeau krijgt u 100 gram leverkaas
gratis. Onze eigen bereidde fricandeau is al een smakelijk beleg op zich,

maar daar doen we nog een plakje bovenop.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

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

telefoon 0314-621364. Vestigingen in: 
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

Met liefde herdenken wij onze zus, schoonzus en
tante

Riek Zeevalkink-Denkers

Mieneke Dimmendaal-Denkers

Jantje en Han van den Broek-Denkers

Riek Evers

Neven en nichten

Vorden, 12 februari 2008

STUNTPRIJS
vanaf € 749,-
���������	
��

Lochemseweg 2
7271 WD Borculo
Tel.: 0545 274521

www.ibiza-borculo.nl

INFRA ROOD
SAUNA’S

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 06 - 51 10 69 55

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

Na een tijd  van  slopen en bouwen is het dan zover.

ONZE NIEUWE WINKEL IS KLAAR!!!

Daarom willen wij U uitnodigen om onder het genot

van een hapje en een drankje onze nieuwe winkel te

bekijken op woensdag 20 februari 2008.

Open Huis van 17.00 tot 20.00.

Wij zien U graag,

Rudi en Elise Wiendels Hermans

Iris-Lynn-Mick

Raadhuisstraat 27, 7255 BL Hengelo Gld. Tel. 0575-462547

I.v.m. de voorbereiding zijn wij maandag 18 dinsdag 19 en

woensdag 20 februari gesloten. Vanaf donderdag 21 februari 

start de verkoop in onze vernieuwde winkel.

Hoera! Mirte heeft een zusje!

Merle
Else

Zij is geboren op 14 februari 2008 om 06.32 uur,
weegt 3450 gram en is 50 cm lang.

Erik Angenent, Martine Rutting en Mirte

Ruurloseweg 65, 7251 LB Vorden
tel: 0575 - 55 53 92

De Heer is mijn Herder.

Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Nu is in alle rust van ons heengegaan onze moeder,
oma, groot-oma en zus

Jo Kroneman-Jörissen
Johanna Clasina

weduwe van Marius Kroneman

in de leeftijd van bijna 94 jaar.

Het was goed zo!

Albert en Xandrina

Wouter en Francine

Kleinkinderen en achterkleinkind

Reina Jansen-Jörissen

16 februari 2008 

Vorden, Burg. Galleestraat 13

Correspondentieadres: W.J. Kroneman
Het Prieel 23
7207 MR Zutphen

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op donderdag 21 februari om
14.00 uur in het uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te
Vorden.

Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhoflaan te Vorden.

Condoleren na de begrafenis in bovengenoemd uit-
vaartcentrum.

Het heeft ons erg goed gedaan dat wij zoveel har-
telijk medeleven hebben mogen ondervinden na
het overlijden en bij de begrafenis van mijn man,
onze vader, schoonvader, opa, broer, zwager en
oom

André de Bruijn

Wij willen u hiervoor graag bedanken.

Familie de Bruijn

Je bent pas iemand
als je iemand bent
voor iemand anders.

Na een periode van afnemende gezondheid is van
ons heengegaan mijn lieve schoonzuster, en onze
tante

Aleida Gerritdina Korenblik-Hulshof
Aaltje

sinds 3 januari 1993 weduwe van Gerrit Korenblik

op de leeftijd van 91 jaar.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het per-
soneel van woon-en zorgcentrum de Wehme te Vor-
den voor de liefdevolle verzorging.

Uit aller naam: 

G.J. Ruiterkamp

18 februari  2008
Vorden, Zorgcentrum “De Wehme”

Corresp.-adres: De Fluite 90
7232 BJ Warnsveld

De afscheidsdienst waarvoor u wordt uitgenodigd
zal worden gehouden op vrijdag 22 februari om
10.30 uur in het uitvaartcentrum, Het Jebbink 4 te
Vorden waarna aansluitend de begrafenis zal plaats
vinden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in voornoemd uitvaartcentrum.

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

Alleen op afspraak.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen



De groei van de afdeling heeft trou-
wens ook te maken met de opheffing
van de plaatselijke afdeling van Passa-
ge, eind 2007. Daar werd het aantal le-
den, vanwege de hoge leeftijd, jaar-
lijks minder en minder waardoor het
volgens het bestuur tijd werd om te
stoppen. 

Jan Olthaar:’ We hebben toen de ex- le-
den van Passage benaderd en ge-
vraagd of ze zich niet bij ons wilden
aansluiten. Daar heeft men positief op
gereageerd en aangezien er zich ook
nog een aantal andere personen opga-
ven, hadden we er plotsklaps 30 nieu-
we leden bij’, zo zegt hij. 

Overigens heeft de afdeling Vorden
ook wel een mindere periode gekend.
Bij de start op 20 januari 1988 gaven
zich 49 leden op. 

Het oprichtingsbestuur bestond uit:
mevrouw Snoep- Jager voorzitter, me-
vrouw J.P Ijben secretaris, W. de Klerk
penningmeester en C. Klein Ikkink, al-
gemeen adjunct.In de loop der jaren
groeide het aantal, met daarna zo
rond 1995 een forse daling. Aanlei-
ding om de noodklok te luiden en een
succesvol verlopen ledenwerfactie op
touw te zetten. 

Gerrit Bogchelman was destijds dege-
ne die in Vorden ging polsen of er be-
langstelling was voor een PCOB afde-
ling. ‘In eerste instantie was er weinig
animo. Misschien kwam dat wel door-
dat wij hier reeds een plaatselijke AN-

BO afdeling hadden’, zo zegt Bogchel-
man. ‘Een poos later bleek er wel be-
langstelling voor een vereniging met
een protestants christelijke inslag’, zo
vult Tini Ridderhof aan. Uitgangspunt
was een vereniging voor mannen en
vrouwen vanaf 65 jaar. Later werd de-
ze norm bijgesteld en is de leeftijds-
grens thans vanaf 50 jaar. 

Tini Ridderhof: ‘Hieraan wordt anno
2008 niet strikt de hand gehouden,
mochten er jongere mensen lid willen
worden, dan zijn die ook van harte
welkom’’, zo geeft ze aan. Het protes-
tants christelijke karakter onder-
scheidt zich ten aanzien van andere
ouderenbonden in zoverre dat de bij-
eenkomsten van de PCOB altijd begin-
nen en eindigen met gebed en dat er
ruim aandacht wordt besteed aan
christelijke feestdagen zoals bijvoor-
beeld Pasen en de kerst.

Jan Olthaar: ‘ Wij proberen onze leden
erop te wijzen dat zij zich meer be-
wust moeten maken van de regels die
de gemeente stelt. Ook adviseren wij
de leden via deskundigen op belasting
technisch gebied. Daarnaast schenken
wij aandacht aan andere maatschap-
pelijke belangen alsmede aandacht
aan het probleem eenzaamheid. We
hebben onder leiding van de dames D.
Luppen en R. Wijnhoud een commis-
sie ‘Lief en Leed’. 

Zieke mensen thuis, of in het zieken-
huis bezoeken, zijn o.a. zaken waar
‘Lief en Leed’ zich mee bezig houdt’,

aldus Olthaar. De PCOB afdeling komt
tien keer per jaar bijeen. Daarnaast
staan er jaarlijks nog twee bijeenkom-
sten met de ANBO op het programma.
Een paar weken geleden heeft de
PCOB in de persoon van Fred Midden
een nieuwe voorzitter gekregen.

Een man, voorheen koster van de kerk
in Heelsum, die een paar jaar geleden
in de Achterhoek is neergestreken.
Toen zijn bestuurlijke kwaliteiten al
snel bij de PCOB doordruppelden,
werd Fred Midden gevraagd om voor-
zitter van de afdeling Vorden te wor-
den, waarmee hij instemde. Hij is te-
vens voorzitter van het Seniorencon-
vent. Dit convent behartigt de belan-
gen van alle afdelingen van de oude-
renbonden in de gemeente Bronck-
horst. Het huidige bestuur van de af-
deling Vorden van de PCOB ziet er der-
halve als volgt uit: Fred Midden voor-
zitter, Johan Bobbink secretaris, Gerrit
Brummelman penningmeester, Jan
Olthaar algemeen adjunct en PR za-
ken, Gerrit Roseboom, bezorging
PCOB orgaan Perspectief en mevrouw
G. Wullink- Bovenschutte.

Jubilerend PCOB heeft vurige wens

Terwijl veel verenigingen en met name ‘oudere’ verenigingen de grootste
moeite hebben om het ledental op peil te houden, zijn de rollen bij de af-
deling Vorden van de PCOB omgedraaid. Daar gaan ze er vanuit dat, met
het 20 jarig bestaan eind februari en over vijf jaar, het zilveren jubileum
in het vooruitzicht, het ledental blijft groeien. De teller staat thans op 180.
Tini Ridderhof, Gerrit Bogchelman en Jan Olthaar ( alle drie de ‘zeventig’
gepasseerd) verwachten dat het binnen niet al te lange tijd naar de 200 le-
den gaat. Tini Ridderhof weet ook hoe je dit aantal kunt bereiken ‘gewoon
doorgaan met ademhalen’, zo zegt ze !

van links naar rechts: Jan Olthaar, Tini Ridderhof en Gerrit Bogchelman

Bart Kuitert was op basis van zijn tij-
den geselecteerd voor dit prestigeuze
toernooi. De verwachtingen waren
hoog gespannen, zeker toen Bart een
week eerder in Deventer de 2e tijd van

Nederland voor een pupil C reed op de
100 meter.

Bart moest zich in dit toernooi meten
met de sterkste pupillen uit Neder-

land op een 500 (52,76) en 300 (32,40)
meter. Hij reed op beide afstanden een
persoonlijk record en dit waren tevens
clubrecords van de Lochemse IJsclub
en schaatstrainingsgroep waar Bart
wordt getraind door Harry Pardijs. In
de eindklassering werd Bart uiteinde-
lijk 9e.

Bart 9e bij VPZ pupillentoernooi

Bij het op zaterdag 16 februari gehouden VPZ pupillentoernooi is Bart
Kuitert uit Vorden uiteindelijk 9e geworden.

Deze middag komt plaatsgenoot, de
heer A. de Borst, met het verhaal over
zijn belevenissen tijdens tochten door
Nepal, hij zal zijn verhaal verhelderen
door beelden. Het zal heel bijzonder
zijn "om mee te mogen maken" hoe

"op het dak van de wereld" mensen
wonen en werken. Natuurlijk wilt u
dit niet missen, toch? Zoals ook in
2007 is iedereen weer van harte wel-
kom. We starten om 14.30 uur in het
zo vertrouwde Ludgerusgebouw. 

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

Seniorensoos
Vierakker/Wichmond
De soos herinnert aan de activiteit
van woensdag 27 februari:

DVC '26 - VORDEN 0-2
De overwinning op de nummer 4 van
de ranglijst was meer dan verdiend.
Vooral in de eerste helft speelde Vor-
den een prima partij en daar werd ook
de basis gelegd voor de overwinning.
De 17e jarige Bas Stokman was de man
van de wedstrijd. Van hem gingen
vooral de aanvallende impulsen uit.
Hij was niet af te stoppen, ook niet
met fysiek geweld, want hij moest
nogal het een en ander incasseren,
maar weet trouwens ook van uitdelen.
Hugo van Ditshuizen speelde de eerste
wedstrijd van het seizoen. Hij heeft bij-
na een jaar met blessureleed getobd,
maar kende een uitstekende rentree.
Er ging veel dreiging van hem uit en
was veel aanspeelbaar. Met deze over-
winning heeft Vorden de laatste plaats
op de ranglijst overgedaan aan Con-
cordia W. Vorden zette vanaf de eerste
minuut druk naar voren en bepaalde
het spel. Er werd goed gecombineerd,
waar DVC'26 geen grip op kreeg en on-
der druk kwam te staan. Aan opbou-
wen kwamen de Didammers niet toe.
In de 17e minuut onderschepte Den-
nis Wentink een uittrap van de doel-
man en voor dat de keeper er erg in
had lag de 0-1 al in de touwen. Even te
voren trachtte Dennis Wentink met
een boogbal de doelman te verschal-
ken, maar toen mislukte de poging.

Een flinke opsteker voor de geelzwar-
ten. Vorden bleef verzorgd voetballen
en middels Joris Platteeuw en Stefan
Eggink werden de snelle vleugelspe-
lers van DVC '26 uitgeschakeld. Overi-
gens de achterhoede van Vorden speel-
de een solide partij. Bij de enkele kans
die DVC'26 kreeg greep doelman Mark
Borgonjen bekwaam in. Hugo van
Ditshuizen schoot in de 27e minuut
uit een onmogelijke hoek op doel,
maar trof het houtwerk. Even later on-
derschepte hij een terugspeelbal op de
doelman, maar zag zijn inzet voor
doel langs gaan. 
Direct vanaf de aftrap in de tweede
helft werd Bas Stokman in de diepte
aangespeeld en beëindigde zijn rush
met een uitstekende voorzet, maar
Hugo van Ditshuizen kon koppend
het net niet vinden. Stokman flikte
het dezelfde minuut nog een keer en

omspeelde de een naar de ander en tot
overigens zijn eigen verassing ook nog
koppend doelman Erik ten Duis.0-2
Met deze riante voorsprong legde Vor-
den wat meer de nadruk op de verde-
diging. DVC'26 mocht het spel maken,
maar het werd niet gevaarlijk. De be-
ste kans was nog voor Vorden, maar
Bart Stokman kreeg echter onvoldoen-
de kracht in zijn schot om de doelman
te passeren. Wanneer Vorden dit ni-
veau weet vast te houden, dan kunnen
ze omhoog kijken op de ranglijst van
de 3e klasse C.

Zaterdag 16 februari
Angerlo Vooruit A1 - Vorden A1 0-5
Zelos B1 - Vorden B1 Afg.
Ratti B1C - Vorden B2 4-7
Vorden C1 - Neede C1 Afg.
Vorden C2 - Keijenburg. Boys C2 Afg.
FC Zutphen D2 - Vorden D2 2-3
Vorden F3 - FC Zutphen F6 Afg.
Vorden F7 - VIOD F10 Afg.

Zondag 17 februari
DVC '26 1  - Vorden 1 0-2
FC Eibergen 2  - Vorden 2 Afg.
Vorden 3  - SVBV 2 Afg.
Klein Dochteren 3  - Vorden 4 Afg.
SHE 6 - Vorden 5 Afg.

Woensdag 20 februari
Vorden D1 - Warnsv. Boys D1 19:00

Donderdag 21 februari
Vorden B1 - Pax B1 19.00

Zaterdag 23 februari
Vorden A1 - HC '03 A1 15.00
SDOUC C1 - Vorden C1 11.15
Steenderen D2 - Vorden D2 11.00
Vorden D3 - Ratti D1CD 09.00
Pax D3 - Vorden D4 11.00
Gorssel E2 - Vorden E3 09:30
Be Quick Z. E2 - Vorden E4 10:00
Vorden F1 - Westervoort F2 09.00
Vorden F5 - FC Zutphen F8 11:00
Vorden F6 - Steenderen F4 11:00
Vorden F7 - Angerlo Vooruit F4 09:00

Zondag 24 februari
Vorden 1 - Gendringen 1 14:00
Vorden 2  - Reunie 2 10:00
Vorden 3 - Grol 6  10:00
Witkampers 4 - Vorden 4 10:00
Socii 5  - Vorden 5  10:00

Vo e t b a l

Linda Berenpas 3e prijs op Regio-
kampioenschap.
In Putten werd op 16 febr. gestreden
om het Kampioenschap voor de dres-
suur in de klasse L1 Cat.DE 

Het deelnemersfront bestond uit 26
deelnemers uit de provincie Gelder-
land en Flevoland. Hierin behaalde

Linda Berenpas met Raspoetin een
prachtige 3e prijs met 66.55 %. 
Imke Woerts is met de pony Lady naar
Barchem gegaan voor het Kampioen-
schap in de klasse B cat. AB. Zij reed
een mooie score van 65.33%. Dit was
in deze groep helaas niet genoeg om
in de prijzen te vallen doch een zeer
nette proef met hoge punten.

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



• • •
Koopt op de

Vordense Weekmarkt
• • •

GROTE MAAT KIWI’S 10 stuks € 2,50
PURPERRODE GRAPEFRUIT 20 stuks € 5,00
BLANKE WITLOF 1 kilo € 0,98
BLOEMKOOL HAGELWIT 1 stuk € 0,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

De Valeweide 
Bloemen en planten

4 AMARYLLISSEN.................5.00

2 BOS TULPEN.........................5.00

BOS NARCISSEN...........1.00

LIGHT VOORDEEL!

MarktMerk 35+ Italiaanse kruiden

MarktMerk 35+ gerijpt

MarktMerk 35+ extra gerijpt

MarktMerk 35+ oud snijdbaar

MarktMerk 20+ jong/pikant/kruiden/komijn/nagel

Nù voor slechts € 9,50 per kilo

U vindt ons op de vrijdagmarkt in Vorden!

K l u s s e r

Timmer Schilder Elektra

Specialisatie  keukens 
Kleine verbouwingen 

Onderhoud

P. Dekker  tel. 06-26894696

NIEUW

HOOGLANDER
EEN LEKKER LICHT 

8 GRANENBROOD
NU VAN 2.30 VOOR

€ 1.95

6 WITTE

BROODJES
NU VOOR

€ 1.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 19 t/m 23 februari.

BOSVRUCHTEN-
VLAAI

NU

KLEIN 

€ 7.50

GROOT 

€ 11.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

RUNDERGEHAKT

500 gram  2,60 kilo  4,90

KAMPIOENS
VERSE WORST
Kom proeven!!!! 
Feestprijs per stuk  1,00

BOTERZACHTE
HAMLAPPEN

500 gram  3,45

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

Uitslag verloting:
1e prijs  mevr. Lamens Welkoop waardecheque
2e prijs  fam. Tuller Rotonde dinercheque
3e prijs  fam. Weenk broodbak machine
4e prijs  mevr. v. Dommelen fondueset

De winnende nummers:
76 381 730 1064
113 470 734 1102
201 522 747 1114
250 530 871 1118
344 603 1004 1124
346 665 1061 1192

Stichting Kranenburgs carnaval bedankt al
haar sponsoren en vrijwilligers voor hun
spontane medewerking.



En hoe belangrijk het is dat je op zo’n
moment goed begeleid wordt, je
neemt het namelijk de rest van je le-
ven mee. Ik heb geleerd om met ver-
driet om te gaan. Als uitvaartbegelei-
der moet je daar natuurlijk afstand
van nemen. 

Ik ben er juist om mensen die verdriet
hebben te ondersteunen. Niet alleen
bij het regelen van de uitvaart, waarbij
ik het heel erg belangrijk vind om de
‘naasten’ van de overledene erbij te be-
trekken, maar een stukje nazorg is
ook heel erg belangrijk’, zo zegt ze vol
overtuiging. Hoe merkwaardig en on-
voorspelbaar een loopbaan van een
mens soms kan lopen ondervond ook
Marion Polman, partner van Jan Paul
Bosboom en moeder van drie kinde-
ren Pieterjan (15), Joost (13) en Evelien
(11).

Zegt ze: ‘Na de lagere school in Vor-
den, heb ik de detailhandelsschool in
Apeldoorn bezocht, gevolgd door een
Schoevers opleiding. Toen aan het
werk. Ik heb in totaal 15 jaar bij de Ra-
bobank gewerkt, waarvan vijf jaar bij
de Rabo in Wichmond. Weer wat later
had ik een winkel in Arnhem met uit-
sluitend verkoop van tassen. Op gege-
ven moment de winkel verkocht om
op zoek te gaan naar een andere uitda-
ging met wel als drijfveer zelfstandig
te blijven. Ik heb mij toen in 2006 aan-
gemeld voor de opleiding tot uitvaart-
begeleider en deze na een studie van
1,5 jaar met goed gevolg afgerond. De-
ze studie op HBO niveau kenmerkt
zich door training op het gebied van
het bewust worden van en begeleiden
op een ingrijpend moment in het le-
ven.

Ook heb ik tijdens de opleiding vele
stages gelopen, zowel bij grote als bij
kleine uitvaartbedrijven en heb ik vele

aspecten van het uitvaart gebeuren le-
ren kennen. Ik heb inmiddels al een
aantal uitvaarten mogen begeleiden.
Het is gegaan zoals ik mij ook had
voorgesteld, het is een vak die mij op
het lijf is geschreven en die mij ook
veel voldoening schenkt. 

Ik bedoel daarmee het aanspreekpunt
te kunnen zijn voor de familie van de
overledene, hun de rompslomp uit
handen te nemen en de mensen ver-
der zo goed mogelijk in het rouwpro-
ces te begeleiden. Ook na de uitvaart
ben ik het aanspreekpunt voor een
eventuele verdere afhandeling dan
wel begeleiding. Dit in tegenstelling
tot de vaak landelijk opererende be-
drijven waar men veelal met meerde-
re personen te maken krijgt’, zo zegt
Marion Polman.

Aangezien het regelen van een uit-
vaartdienst, voor- tijdens en na de be-
grafenis of crematie, veel zorgvuldig-
heid en tact vereist, betekent dat vol-
gens Marion Polman dat je daar als
uitvaartbegeleider vijf dagen voor no-
dig hebt. Bij calamiteiten bijvoorbeeld
in dezelfde periode nog een uitvaart,
kan ik een beroep doen op een profes-
sioneel team. Overigens geef ik de fa-
milie bij het eerste contact na een
overlijden alvast een gids mee. Dit is
een onmisbaar naslagwerk voor alles
wat er op hen afkomt op het zakelijk
vlak. Ook is er een hoofdstuk over rou-
wen in opgenomen, waaruit men na
de uitvaart veel informatie kan halen.
Wat ik mensen altijd adviseer: ‘Neem
een uitvaartverzorger die bij je past.
Wat men vaak niet weet is dat je een
uitvaart niet hoeft te regelen bij het
bedrijf waar je verzekerd bent. De
mensen hebben daarin een vrije keu-
ze’, al dus Marion Polman die telefo-
nisch bereikbaar is onder 06-55916250
of www.marionpolman.nl

'Neem een uitvaart die bij je past'!

Marion Polman start een 
uitvaartdienst in Vorden e.o.

‘Ik wil er voor u zijn, als de dood de schakel van het leven onderbreekt’.
Met deze instelling is Marion Polman in Vorden en omstreken een uit-
vaartbegeleiding gestart. Hoewel haar eigen leven zich tot voor kort in het
bankwezen en de detailhandel heeft afgespeeld, heeft ‘de dood’ haar ook
altijd bezig gehouden. Marion werd in Vorden geboren, waar haar vader
destijds aan de Dorpsstraat een woninginrichtingbedrijf beheerde. Mari-
on: ‘Toen ik een klein meisje was sprak ik namens de kleinkinderen al bij
de begrafenis van mijn opa. Het overlijden van mijn broertje heeft ook
een diepe indruk op mij en de gehele familie gemaakt. Ik weet wat voor
impact het kan hebben, als je iemand verliest waarvan je houdt en wat dit
verlies met je doet.

Uiteindelijk wil de club mede daar-
door een completere uitstraling heb-
ben en dus aantrekkelijker worden
voor met name de jeugd. Het project
staat onder leiding van twee tennisle-
raren, t.w. Bernd Dulleart en Joey van
Haasteren. De groep t/m 12 jaar traint
elke vrijdagmiddag 1 1/2 uur en bestaat
uit 6 kinderen. Het enthousiasme bin-
nen deze groep is groot, wat dan ook
o.a. blijkt uit een zeer hoge opkomst.
De tennisclub is erg trots op deze
groep en ziet dit als een soort visite-
kaartje van de club.

Ook is er een activiteit voor de jeugd
boven de 12 jaar. Dit is een groep van
10 deelnemers en traint op 5 zaterdag-
ochtenden. 

De meeste deelnemers zijn afkomstig
uit Vorden, maar er zijn ook twee deel-
nemers uit de regio. Doelstelling voor
deze groep is binding te hebben met
de club en met elkaar, waardoor het
ook voor deze leeftijdsgroep aantrek-
kelijk zal zijn aan tennis te doen. De
laatste training dit seizoen zal zijn op
8 maart a.s. Deze trainingen duren 2

uur en worden afgesloten met een
door 2 moeders verzorgde uitstekende
en uitgebreide lunch.

Natuurlijk worden zowel door de deel-
nemers als door de tennisclub kosten ge-
maakt. Het merendeel van deze kosten
wordt echter geregeld via sponsoring. 

Bij VTP is men erg tevreden over dit
nog lopende project en het is dan ook
zeker de bedoeling hiermee verder te
gaan, zowel voor het zomerseizoen als
voor het winterseizoen. Voor liefheb-
bers die een training willen bezoeken,
de trainingstijden zijn: Iedere vrijdag-
middag van 17.30 tot 19.00 uur en op
zaterdagmorgen (8 maart) van 10.00
tot 12.00 uur.

Tennisclub VTP is gestart met jeugdselectie

De vordense tennisclub VTP is dit winterseizoen gestart met een jeugdse-
lectie voor kinderen t/m 12 jaar. De doelstelling is het enthousiasme bij de
jeugd te bevorderen en tevens het niveau voor bijvoorbeeld competities te
verhogen.

Trainer Bernd Dullaert met de vrijdagmiddaggroep.

RATTI

Uitslagen
Zaterdag 16 februari 2008
AZSV 9 (zat) - Ratti 4 (zat)   0-0
FC Eibergen A2 - Ratti A1 2-6
Ratti B1 - Vorden B2    4-7
Ratti C1 - Warnsv. Boys C4 4-3
Steenderen E2 - Ratti E1C 3-9

Zondag 17 februari 2008
Ratti 1  - Marienveld 1 (zon) afgelast
Reunie 4 - Ratti 2 (zon)   afgelast
SHE 4 - Ratti 3 (zon) afgelast
Ratti DA1 - Activia DA1 (zon) afgelast

Programma 
Zaterdag 23 febr.
14:30 Ratti 4 - Zelos 5 (zat)   
10:00 Ratti F1C - Be Quick Z. F3    
11:00 Ratti F2 - Brummen F10    
09:00 Vorden D3 - Ratti D1CD 
11:00 Zelhem E2 - Ratti E1C 

Programma zondag 24 febr.
12:30 Ratti DA1 - Gelre FC DA2 (zon)   
14:00 Noordijk 1 - Ratti 1 (zon)
10:00 SVBV 3 - Ratti 2 (zon)
10:00 Brummen 4 - Ratti 3 (zon)

Vo e t b a l

VORDENSE BRIDGECLUB

Uitslagen 
Maandag 11 februari
Groep A:
1 Mw. van Gastel/Mw. Wortel 62,08%
2 Mw. Rossel/Dhr. Wijers 57,50%
3 Dhr. den Elzen/Dhr. Hissink 54,58%

Groep B:
1 Mw. Lassche/Dhr. Gille 62,85%
2 Mw. Matser/Mw. den Elzen 61,11%
3 Mw. de Bruin/Mw. t. Schegget 60,76%

Uitslagen woensdag 13 febr.
Groep A:
1  Mw. v. Gastel/Mw. Hendriks 58.47%
2  Mw. Nulden/Mw. Simonis 57.08%
3  Dhr. Enthoven/Dhr. Vruggink 55.69

Groep B:
1  Mw. Lamers/Mw. Stehman 68.61%
2  Mw. Albers/Dhr. Kip 54.86%
3  Mw. en Dhr Stertefeld 54.72%

Groep C:
1 Mw. Zegers/Dhr. Ruiterberg 61.25%
2 Mw. Horstink/Dhr. Gille 53.75%
3 Mw. en Dhr. Pasman 52.50%

B r i d g e n

Zaterdag 16 februari 
Uitslagen
Boemerang D4 - Dash D5 0-4
Boemerang D5 - Dash D6 4-0
Vios Eefde H1 - Dash H1 3-1
Bas/Wivoc D2 - Dash D4 4-0
Wevoc D2 - Dash D2 3-1
Dash circulatie 2 -  Overa 1 1-3
Dash MA1 - Givo '92 MA1 0-4
Dash MC1 - Greven BOVO MC1 3-1
Dash D3 - Willems Gemini D1 3-1
Dash D7 - KSH D2 4-0
Dash D - Set-Up'65 D4 4-0

PROGRAMMA
Woensdag 20 februari
19.00 Aalten Bovo MA1 - Dash MA
Kwart finale beker

Zaterdag 23 februari
16.00 Vragender KSV MC1 - Dash MC2
16.15 Zieuwent TOHP MC2 - Dash MC3

Hele dag Tubbergen Dash MA Open
club halve finale !!

Vo l l e y b a l

Tweede dag GLAK succesvol voor
zwemmers Berkelduikers.
Op de 2e dag van de Gelderse Langere
Afstanden Kampioenschappen is er
naar tevredenheid gezwommen. Bram
Siebers verbeterde zijn tijd op de 400m
wisselslag met ruim 9 seconden en
verdiende een bronzen medaille. Niels
Tjoonk zwom op de 800m borstcrawl
22 seconden beter dan vorig jaar en
verdiende ook een bronzen medaille.

Milou Tjoonk mocht 400m wisselslag
zwemmen op deze Gelderse Kampi-
oenschappen en werd daarmee 4e,
Sanne ten Have zwom 800m vrij bij de
dames en werd 5e.

Z w e m m e n

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag



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

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Bouwbedrijf Geers B.V. is een bedrijf met
ruim 25 jaar ervaring en is werkzaam met
ca. 20 werknemers.

Onze opdrachten en daarbij behorende
werkzaamheden zijn afwisselend en veel-
zijdig en veelal in de stedendriehoek
Lochem-Zutphen-Deventer, nl:
� renovatiewerkzaamheden;
� restauratie (monumenten);
� serres en aanbouwen; 
� interne verbouwingen;
� nieuwbouw;
� agrarische bouw;
� utiliteitsbouw en 
� onderhoudswerkzaamheden.

Wij bieden je:
� een prettige collegiale werksfeer
� afwisselend werk in de regio
� arbeidsvoorwaarden en salariëring 

conform Bouw CAO

Schrijf of bel naar:

LMEN

BOUWBEDRIJF

b.v.

Bouwbedrijf Geers B.V.
t.a.v. Ralph Geers
Kapelweg 22A
7218 NJ  Almen
Tel: 0575 – 43 12 95
E-mail: info@geers.nl

TIMMERMAN
GEVRAAGD

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

UW BELASTINGAANGIFTE 2007

Voor het invullen hiervan houden wij een belastingspreekuur.
Tot en met 15 april elke dinsdagavond van 7 tot 8 uur.

U kunt ook telefonisch een afspraak maken.
Mocht u niet kunnen komen, dan komen wij bij u thuis.

Let op:
Ook indien u geen aangifte hebt ontvangen is het in veel gevallen
mogelijk om toch teruggave te krijgen.
Wij informeren u hierover graag geheel vrijblijvend.

Wilhelminalaan 9 - 7255 DC Hengelo Gld.
Telefoon 0575 - 46 22 16

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Montagemedewerker (m/v)
fulltime, zonder '8 tot 5' mentaliteit 

Onze schokdempers worden handmatig geassembleerd, conform de spe-
cificaties die de klant in overleg met onze engineering is overeengekomen.
De kwaliteit van uw werk bepaalt mede het succes van onze klanten. Die
willen maar één ding: winnen! U bent een enthousiaste monteur, met een
MTS werktuigbouwkundige achtergrond die intern wordt opgeleid tot vol-
waardig monteur. 

De functie bestaat uit  montagewerkzaamheden van uiteenlopende en
gedetailleerde aard. Taken en belangrijke elementen zijn;
- Klantspecifiek assembleren en monteren van schokdempers;
- Controleren, meten, afstelwerkzaamheden en testen.

Tevens zijn wij op zoek naar een fulltime:

Tekenaar in opleiding
De 'tekenaar in opleiding' wil binnen ons bedrijf verder opgeleid worden tot  een volwaardig
tekenaar/constructeur. Technische affiniteit of achtergrond is een pré.

Voor beide functies is het van groot belang dat u;
- Om kunt gaan met zéér vertrouwelijke informatie;
- Nauwkeurig en accuraat bent, kwaliteit wilt leveren, ook als het complexe zaken zijn 

en de tijd dringt;
- Zelfstandig kunt werken en initiatieven neemt;
- Makkelijk kunt schakelen tussen diverse werkzaamheden;
- Talenkennis is een pré;
- Bereid bent tot overwerken.

Voor de vacature voor 'tekenaar in opleiding' vinden wij het volgende belangrijk;
- Ervaring met het Solid Works tekenpakket is een pré;
- Dat u een teamspeler bent (u hebt een ondersteunende functie naar de productie- 

en de montageafdeling).

Interesse?
Hebben bovenstaande vacatures uw interesse gewekt reageer dan binnen 14 dagen.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan: 
Mevrouw S. Groosman, Molenenk 5a, 7255 AX Hengelo Gld.

Mailen mag ook: Website:
silvia@reigersuspension.com www.reigersuspension.com

Reiger Suspension is een zelfstandige organisatie met
een internationale reputatie op het gebied van de ontwik-
keling en productie van schokdempers in auto- en motor-
sport, met name voor de toepassing onder extreme
omstandigheden. Gedreven door de absolute wil om de
beste te zijn, werken ruim 40 medewerkers iedere dag
opnieuw aan de realisatie van deze doelstelling.

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl

Halve haan 
voor de halve prijs!
(Da’s dubbel zo lekker!)

hotel • restaurant • conferenties & meetings • rijtuigenverhuur • slijterij • catering

BakkerBakker
S T A R T H A A R B E F A A M D E H A A N T J E S - A C T I E S I N D S 1 9 4 5 :

Halve haan met boerengarnituur, compote, appelmoes, rauwkost en frites € 8,50. 

Geldig van januari t/m april (muv de feestdagen).

Fa. PELGROM - HUMMELO

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

Fa. Pelgrom is een modern land-en tuinbouwmechanisatie bedrijf en al meer dan 65 jaar
bekend met de landbouw. Wij hebben dealerschappen van gerenommeerde merken zoals bijv:
Massey Ferguson, Ziegler, Kuhn, Trioliet, Strautmann, Grimme, Stiga, Stihl, enz. Samen met
onze medewerkers streven wij naar een optimale serviceverlening en advisering naar onze
klanten.

Ter uitbreiding van onze dienstverlening zoeken wij: 

MONTEUR LANDBOUWMECHANISATIE

Hoofdtaken: • Verrichten van onderhoud en reparatie van tractoren en landbouwwerktuigen.
• Het monteren van nieuwe machines en tractoren.

Functie-eisen: • Opleiding landbouwmechanisatie.
• Ervaring als monteur in de landbouw.
• Kennis van hydrauliek en elektronica.
• Service gerichte instelling.

Wij bieden: • Een prettig en enthousiast team.
• Een veelzijdige functie met ruimte voor eigen initiatieven.
• Een salaris overeenkomstig met de functie.

Bent u geïnteresseerd in deze functie of wilt u meer inlichtingen, schrijf, mail of bel naar het
onderstaand adres. Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u richten aan:

Land- en Tuinbouw mechanisatiebedrijf Fa. Pelgrom
Broekstraat 1 Tel.: 0314-381842 info@pelgrom.nl
6999 DE  Hummelo Fax: 0314-381057 www.pelgrom.nl



Daarnaast stipte voorzitter Jan Klein
Lenderink een aantal zaken aan, waar
het bestuur van Dorpsbelang momen-
teel mee bezig is. Een heet hangijzer
en waarover men zich zorgen maakt,
is de mogelijke verdwijning in Wich-
mond van de geldautomaat van de Ra-
bobank.

Jan Klein Lenderink hierover: ‘Wij heb-
ben daarover met de Rabobank ge-

sprekken gevoerd. De geldautomaat is
‘op’ en zou vervangen moeten wor-
den. Hierover is Dorpsbelang in ge-
sprek met de Rabobank.

De Okhorstroute, waarvoor Dorpsbe-
lang vorig jaar werd onderscheiden
met een bedrag van 10.000 euro (de
prijs voor het beste lokaal ‘ommetje’
in de provincie Gelderland) zal op za-
terdag 4 april worden geopend. Pen-
ningmeester Derk Bruil gaf aan dat
een deel van het ontvangen geld in
een potje wordt gestopt, waaruit de
komende tien jaren het onderhoud
van de route wordt betaald. ‘Dan be-
hoeven wij de contributie ook niet te
verhogen’, zo grapte hij.

Ledenvergadering Dorpsbelang Wichmond-Vierakker

Dorpsbelang maakt zich
zorgen over geldautomaat
De ‘rode draad’ tijdens de ledenver-
gadering van Dorpsbelang Wich-
mond-Vierakker was dinsdag-
avond ongetwijfeld de bekend-
making van de resultaten van de
enquête.

Voorzitter Jan Klein Lenderink vroeg
zich tijdens de jaarvergadering hard-
op af ‘hoe moet het nu verder zonder
Jan’? Vervolgens schetste hij de ver-
diensten van de scheidende secretaris

met de woorden: ‘ Jan Rensink heeft
bergen werk verzet. Hij was betrokken
bij de totstandkoming van de verschil-
lende werkgroepen. In de vele versla-
gen die Jan voor Dorpsbelang maakte,

herkende je de ‘de hand van de mees-
ter’, zo sprak hij. De open gevallen
plek in het bestuur zal worden inge-
vuld door Rob Schouten.
Binnenkort krijgen de leden van
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker be-
richt hoe richting toekomst de taken
binnen het bestuur verdeeld zullen
worden.

Jan Rensink neemt afscheid van
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker

Secretaris Jan Rensink, de man die bijna vijf jaar geleden mede aan de
wieg stond om in Wichmond-Vierakker de vereniging Dorpsbelang op te
richten, stopt met zijn werkzaamheden.

Voorzitter Jan Klein Lenderink (rechts) bedankt Jan Rensink.

Luuk had zaterdag al een voorproefje
genomen met de 100 rug waar hij 5e
werd, zondag stond hij geplaatst voor
nog drie afstanden. Hoewel zijn voor-
bereiding wat in het water was geval-
len door een week ziekte, had Luuk er
zondag helemaal zin in. Als eerste
stond zijn favoriete slag, de 50m vlin-
derslag, op het programma. Luuk
staat als 7e ingeschreven, maar hoopt
iets dichter bij de top te komen. Lastig
omdat hij dan niet in de snelste serie
zwemt en niet het meteen kan zien
hoe hij ten opzichte van de anderen
ligt. Hij zwemt een geweldige race
waarbij er 1,5 sec van zijn besttijd af-
gaan. Hij wint zijn serie. Het blijkt la-
ter net 0.4 sec. te weinig voor een podi-
umplaats. Maar met 36,63 sec een uit-
stekende 4e plek! Hij moet zich dan
weer opladen voor de 200 wisselslag.
Hij zwemt twee plaatsen omhoog en
wordt 16e. Dan is de energie wel zo on-
geveer op. Op de 100 vrij zwemt hij
nog heel behoorlijk, maar haalt niet
helemaal zijn persoonlijk record en
eindigt in een spannend eindduel op

de 18e plaats. Marlieke zwemt de
100m vlinderslag. De laatste weken ge-
ven goede hoop op een mooie tijd. De
trainingen blijken niet voor niets. Mar-
lieke zwemt een weldoordachte, goed
opgebouwde race, waarbij ze haar
keerpunten goed uitmikt en lekker in
haar ritme blijft. Ze zwemt 1.5 sec van
haar nog vorige maand gezwommen
pr af en klimt van de 15e naar de 13e
plaats.

Torben was zaterdag nog maar net
met zijn gouden plak van de Gelderse
Kampioenschappen thuisgekomen
toen hij hoorde dat hij ook op de Ne-
derlandse Jaargangfinales mocht star-
ten op de 100m rug. Een hele ervaring.
Door alle nieuwigheden vond hij het
moeilijk om zich goed op de keerpun-
ten te concentreren. Vooral op de rug
moet je goed tellen als je onder de
vlaggen door bent. Door iets te vroeg te
draaien werd hij hierop gedist. Desal-
niettemin een mooie ervaring waar hij
zeker zijn voordeel mee doet op weg
naar volgende kampioenschappen.

Berkelduikers zwemmen
lekker op Nederlands niveau

Drie zwemmers van de Berkelduikers uit Lochem mochten dit weekeind
uitkomen op de jaargang wedstrijden in Leiden. Dit Nederlandse kampi-
oenschap wordt georganiseerd voor de leeftijdsgroepen tot 11 jaar. Luuk
Nijland en Marlieke Scholten wisten al een tijdje dat ze mee mochten
doen, de negen jarige Torben Lammerdink stond tot de laatste dag reser-
ve, maar mocht zondag toch starten.

De drie zwemmers die heel tevreden zijn over hun uitstapje op Nederlands niveau.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma-, wo- en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur.
Info en opgave bij Welzijn Ouderen
Vorden

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

• Kaartclub 's maandagmiddags in
de Wehme en bingo woensdags-
smiddags in Dorpscentrum.

FEBRUARI
20 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
20 Klootschietgroep de vordense Pan

20 ANBO klootschieten bij de kleine
Steege

20 NBvP Maandelijke bijeenkomst
21 Bejaardenkring Vorden
27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
28 PCOB Viering 20 jarig bestaan in

het Dorpscentrum

KUNST AGENDA VORDEN
28/2, 20/3: 

filmhuis Bibliotheek
T/m 10/3: 

Beeldende kunst "Fantastisch" en
animatiefilmpjes in Bibliotheek
Vorden

9/3: Lezing Filosofie Kasteel Hackfort
9/3: Kunstzondag te Vorden, beelden-

de kunst/fotografie/film
t/m 10/3: 

Tentoonstelling J. Megens/    
L. Bruinink in de Bibliotheek

16/3: Jazzconcert in Hotel Bakker
Er ontstond al vrij snel een kopgroep
waarin onze Nefit ploeg was vertegen-
woordigd door Geert Jan van der Wal.
Gedurende de gehele wedstrijd was
het voor iedereen flink afzien, de deel-
nemers vielen bij bosjes uit. Toch wel
blij dat ik de wedstrijd heb uitgereden. 

Vrijdagmorgen had ik overigens nog
wel behoorlijk last van mijn benen’, al-
dus Mombarg die zaterdagmorgen op-
nieuw tijdens de derde wedstrijd van
de Grand Prix in Borlänge volop aan

de bak moest. Dit keer over een af-
stand van 150 kilometer!

Arjan Mombarg: ‘ Voor onze ploeg we-
derom erg zwaar. Waar andere ploe-
gen, trouwens net als op donderdag ),
met vijf of zes man aan de start ver-
schenen, moesten wij het met drie
man doen. (Sjoerd Huisman, Geert Jan
van der Wal en ik ) 

Vanwege zeer droevige familieomstan-
digheden kon Cedric Michaud name-
lijk niet van de partij zijn. Tijdens de
wedstrijd continu rijders die probeer-
den te ontsnappen. Met een ploeg van
drie kun je niet bij elke ontsnapping
een mannetje meesturen. Dan moet je
een keus maken en soms een keertje
‘passen’. Toen wij inderdaad een groep
lieten gaan, bleek dat achteraf de be-
slissende kopgroep. 
Met name Sjoerd Huisman heeft zich
kapot gewerkt om er nog bij te komen.
Een te grote inspanning want Sjoerd
en ook Geert Jan van der Wal moesten
de wedstrijd staken en bleef ik als eni-
ge van de Nefit ploeg nog in de wed-
strijd.

Dan kun je niet veel meer beginnen,
laat staan om in je eentje een kop-
groep achterhalen. Toch gaf het mij
voldoening dat ik de sprint van het pe-
loton won, voor mannen als Rene Rui-
tenberg, Peter Baars en Willem Hut ,
om er enkele te noemen. Met de 16e
plek wel tevreden, maar niet tevreden
over het gehele verloop van de wed-
strijd’, aldus Arjan Mombarg. 

Ook tijdens deze tweede race veel uit-
vallers, meer dan de helft gaf de pijp
voortijdig aan Maarten. De wedstrijd
werd gewonnen door Ruud Aerts uit
Riel in een tijd van 4.12.44 uur met op
de tweede plaats Ruud Borst uit St. Ni-
colaasga. Arjan Mombarg had een ach-
terstand van circa anderhalve minuut.
Zaterdag 23 februari nog éénmaal in
dit seizoen een uittocht van Neder-
landse marathonschaatsers naar het
buitenland. Die dag staat in het Finse
Kuopio de alternatieve Elfstedentocht
over 200 kilometer op het program-
ma. ‘Dat wordt ook weer een zware
kluif, maar ik zal er alles aan doen om
een goede uitslag neer te zetten’, al-
dus Arjan Mombarg.

Arjan Mombarg: 'Het was lood- en loodzwaar'
Afgelopen donderdag werd in het
Zweedse Borlänge de tweede wed-
strijd van de Essent Grand Prix op
natuurijs verreden. Een rit over 102
kilometer die in een tijd van
2.52.57 uur door Willem Hut uit
Haulerwijk werd gewonnen.Van de
ruim honderd gestarte schaatsers
bereikten er slechts 35 de finish.
Vordenaar Arjan Mombarg behaal-
de een verdienstelijke 20e plaats.
Arjan:’ Het was een lood- en lood-
zware wedstrijd, die onder soms
stormachtige weersomstandighe-
den werd verreden.

Natuurlijk weten ze, dat hun verse
worst ook een klasse product is!! Maar

een bevestiging op deze wijze, is voor
hen een extra stimulans, op deze
hoogste kwaliteitsnormen door te
gaan. Slager ter Weele wil iedereen la-
ten meedelen in dit feestelijk gebeu-
ren en biedt één week lang, deze kam-
pioens verse worst zeer voordelig aan.

Goud voor slager ter Weele
Slager ter Weele, wekelijks op de
markt te Vorden, is de absolute
nummer 1 onder de vele deelne-
mers aan de slagersvakschool.

De Stichting Veilingcommissie Vorden
organiseert op zaterdagavond 8 maart
(aanvang 19.00 uur) in de grote zaal
van restaurant De Herberg een veiling.
De opbrengst is bestemd voor de res-
tauratie van de monumentale 14e
eeuwse Vordense dorpskerk. De com-
missie heeft de afgelopen maanden
weer een prachtige collectie artikelen
bij elkaar vergaard, waaronder bijzon-
dere schilderijen, klokken, antiek meu-
bilair e.d. De mogelijkheid bestaat om
de te veilen artikelen s’middags tussen
14.00 en 17.30 uur te bekijken. Vanaf 1
maart is op de volgende adressen een
catalogus verkrijgbaar: De Herberg
Dorpsstraat 5; VVV kantoor, Kerkstraat
1; Bibliotheek, Dorpsstraat 5. In deze
catalogus staan de te veilen goederen
op nr. vermeldt. De catalogus is 8
maart ook s’middags en s’avonds aan
de zaal te verkrijgen. Tijdens de veiling
wordt er ook een verloting gehouden.

Veiling dorpskerk



Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

MetroPost vraagt

enkele bezorgers m/v
voor het

buitengebied van Vorden.

Ideaal voor vutters, 
huisvrouwen, W.A.O-ers, enz.

Onze bezorgdagen zijn de 
dinsdag en de vrijdag.

Per bezorgdag enkele uren werk.

Belangstelling? 
Bel dan met MetroPost 0570-651602.

Toneelvereniging
T.A.O. Wildenborch

vrijdag 22 en zaterdag 23 februari 2008

Gespeeld wordt het komische blijspel in dialect:

Parel en Moer,
handelaren in antiek en curiosa

geschreven door J.H. Derene

Entree € 7,00 t/m 12 jaar € 3,50.
Inclusief kop koffie/thee.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Kaarten telefonisch te reserveren tussen 19.30 uur en
20.00 uur bij Frieda te Lindert: (0575) 55 67 26.
Verkoop aan de zaal zolang de voorraad strekt.

VRIJDAG 22 FEBRUARI

UITVERKOCHT!

K a p s a l o n :
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

S c h o o n h e i d s s a l o n :
Gelaatsbehandelingen dames en heren 
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

U kunt zich nog opgeven voor de 

BASISCURSUS MOTORKETTINGZAAG
Er zijn voor 8 maart nog enkele plaatsen beschikbaar.

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

UITDEUKEN ZONDER SPUITEN

W P R
Willem Piepers

Gespecialiseerd in hagel- en parkeerdeukjes

Breegraven 66
7231 JG  Warnsveld 06 - 45186925

De snelst groeiende bouwmarktketen van Nederland
(momenteel 75 vestigingen)

Multimate Zelhem zoekt op korte termijn:

Fulltime verkoopmedewerker
met mogelijkheid van opleiden tot assistent-bouwmarktleider

U bent: commercieel

enthousiast

flexibel inzetbaar

verkoopervaring (ook in andere branches) is een pré.

Wij bieden:

een enthousiast team in groeiende Multimate organisatie

goede arbeidsvoorwaarden

zelfstandige en verantwoordelijke functie

Junior Verkoopmedewerker
U bent jong en enthousiast en ziet het als een uitdaging om alles aan

te pakken en door te groeien naar senior-verkoopmedewerker.

Scheffer BV is werkzaam in de Doe Het Zelf Branche en maakt deel uit

van de franchiseorganisatie MULTIMATE.

De sleutel tot ons succes ligt in het grote, complete assortiment, in het

enthousiasme waarmee onze medewerkers deskundig advies verlenen

en last but not least onze eigen vakkundige montagedienst, welke ge-

specialiseerd is in het plaatsen van keukens, kasten, vloeren en deuren.

Spreekt een van deze functies u aan, stuur dan uw schriftelijke 

reactie met pasfoto naar: MULTIMATE ZELHEM, t.a.v. dhr. M. Scheffer,

Brinkweg 11, 7021 BV te Zelhem.

Of per e-mail: multimatescheffer@orange.nl

ZATERDAG 23 FEBR.

BIZARRE FAMILIESHOW

VAN DE SJONNIES !
BIZARRE FAMILIESHOW

VAN DE SJONNIES !

VERNIEUWDE SHOW...VERNIEUWDE SHOW...

4 UR STOP S ... U NON  FEE T 4 UR STOP S ...U NON FEE T

‘Wij zoeken collectanten!’

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte? In 2008 van 26 tot
en met 31 mei. Dan gaan we weer alles op alles zetten om
zoveel mogelijk geld op te halen voor 120.000 mensen met
epilepsie. Wilt u helpen? Een paar uurtjes maar. Ik weet zeker
dat al die mensen met epilepsie u heel dankbaar zullen zijn.
Net als ik. Alvast bedankt!’ Bel 030 63 440 63

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nlAstrid Joosten, ambassadeurAstrid Joosten, ambassadeur



Voor hen geldt dat zij op 22 februari
ook nog tegen elkaar moeten aantre-
den. Als zij vorig weekend veel punten
zouden laten liggen dan zou Flash al
kampioen zijn. 
En dat gebeurde inderdaad. Het team
van Flash is niet meer in te halen.
Hieronder ziet u een foto van het kam-
pioensteam bestaande uit Bernadeth
Heyenk, Geeske Menkveld, Lianne
Heyenk, Niels Lijftogt en Chjehrando

Gasper. Op de foto staat verder nog
trainer Johannes Muljokarno.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
In verband met het EK landenteams dat
in Almere werd gespeeld was het afgelo-
pen week geen competitieweek. Toch
kwamen er twee teams in actie. Een
wedstrijd van het eerste team was ver-
schoven naar 13 febr. en het recreanten-
team speelde afgelopen donderdag.

SENIORENTEAM 1
Dit team mocht op bezoek bij Grol.
Het team speelde met twee invallers.
Niels Lijftogt voor Peter van Dijk en Li-
anne Heyenk voor Joyce Teeuwen. Ro-
bert Kater begon goed met zijn enkel-
spel. Hij wist in drie sets te winnen.
Daarna speelde Niels tegen oud club-
genoot Emiel Laarveld. Niels won in
twee sets. Tegenstander Grol had hele
sterkte dames. Marian te Riele en Lian-
ne Heyenk waren kansloos in hun en-
kelspel. De krachtsverhoudingen in de
enkelspelen geven ook vaak de ver-
houdingen voor de dubbels weer. 

Dat bleek want Flash won het heren-
dubbel en verloor het damesdubbel. 3-
3 dus met de mixen nog te gaan. Niels
en Lianne wonnen hun mixedspel
goed en jammer genoeg verloren Ro-
bert en Marian het hunne. Uiteinde-
lijk een gelijkspel waardoor het eerste
team de competitie als tweede eindigt.
Grol - Flash:  4-4

RECREANTENTEAM
Het recreantenteam speelde tegen Lo-
chem. De wedstrijd begon met twee
spannende herenenkelspelen. Frans
van Gils won de eerste set met 21-19,
verloor de tweede met 22-20 en de der-
de set werd het 21-19 voor de heer van
Lochem. Ook Theo Huntink speelde
een driesetter. Hij begon met verlies in
de eerste set maar wist daarna twee
keer met 21-19 te winnen. 

Beppie Menkveld speelde ook al een
driesetter. In de tweede set kwam zij
goed terug na verlies in de eerste,
maar de derde set verloor zij toch
weer. Apsie van Dijk speelde het twee-
de damesenkelspel. Zij won met 21-18
en 21-17. Daarna bleek dat tegenstan-
der Lochem sterker was in de dubbels
en mixen. Alle vier de partijen gingen
jammer genoeg naar Lochem.
Flash - Vorden: 2-6

Tweede team Flash kampioen

Vorige week konden wij u al melden dat Flash 2 in haar laatste wedstrijd
met 5-3 van een van de directe concurrenten om het kampioenschap, HBC
uit Hengelo, had gewonnen. Twee andere concurrenten Varsseveld en Di-
dam moesten dat weekend ook spelen.

Rikie Besseling is amateurkunstenaar,
maar heeft in haar werk een hoge
graad van perfectie bereikt. Zij werd
gelnspireerd door haar kinderen toen
die begonnen te tekenen om hun
kunstzinnige kwaliteiten te ontplooi-

en. Rikie werkt als leidster op het kin-
derdagverblijf in Wichmond. Besseling
heeft een cursus portrettekenen ge-
volgd bij Helen Niemeijer in Vorden.
De passie van de Vierakkerse ligt voor-
al bij het portretteren van kinderen die

voor haar een dankbaar onderwerp
zijn. De meeste portretten maakt zij in
opdracht, in olieverf of getekend in
grafiet of pastel. Ze geeft zelf ook les. 

Meer informatie over Rikie Besseling
en haar werk is te vinden op haar web-
site: www.rikie-art.nl die door Ruur-
loër Jan Gotink is ontwikkeld. De wer-
ken van Besseling zijn op werkdagen
te bezichtigen.

Expositie Rikie Besseling 
in Kulturhus geopend

Zondagmorgen is de expositie van Rikie Besseling uit Vierakker in ’t Kul-
turhus geopend. Op uitnodiging van KunstKring Ruurlo exposeert de in
Wichmond geboren Besseling haar olieverfschilderijen en tekeningen tot
28 maart in de hal en de gang op de eerste verdieping van ’t Kulturhus.

De passie van Rikie Besseling ligt vooral in het portretteren van kinderen.

DE BAND
Ook muzikaal zat het goed in elkaar
"De Band" begeleidde een aantal kin-
derliederen en opwekkingsliederen
alsof zij nooit anders doen. 

Met de kinderliederen werd volop
meegeklapt, gestampt en gezongen.
De samenzang werd afwisselend bege-
leid door De Band en orgelspel van
Mirjam Berendsen, waardoor een zeer
levendig geheel ontstond.

MAIDENSPEECH PIM BROUWER
Pim Brouwer verraste de massaal op-
gekomen kerkgangers met een frisse
en levendige preek. Hoewel dit zijn
eerste keer was, wist hij de aandacht
van zijn publiek van begin tot eind
vast te houden.

PIMS KINDERTIJD
Pim Brouwer nam de aanwezigen mee
naar zijn kindertijd op school Het Ho-
ge, waar hij dacht de jufrouw te slim
af te zijn, maar waar hij bedrogen uit-
kwam. Hij moest zich namelijk van
juffrouw Van Muijen melden bij mees-
ter Reindsen omdat hij straf had. 

Hij ging naar de gang en verstopte
zich onder de jassen waar hij niet op-
viel omdat hij in die tijd nogal klein
was. Nadat meester Reindsen voorbij
was gekomen ging hij de klas weer in
en zij bij de meester te zijn geweest,
niet wetende dat de leerkrachten el-
kaar tijdens de koffiepauze spreken. 

Hij durfde de juffrouw die hele och-
tend niet aan te kijken. Het mooie was
dat meester Reindsen in de kerk zat,

"kijk daar zit hij" zei Pim. Daarmee
had hij natuurlijk de lachspieren van
het publiek op zijn hand.

VERHEERLIJKING OP DE BERG
Na deze anekdote voerde Pim de aan-
wezigen in de preek mee met Jezus de
berg op, waar de discipelen Jezus zien
stralen als de zon met zijn kleren ver-
blindend wit. 

Als daarna de stem van God uit een
lichtende wolk boven hen zegt: " Dit is
mijn geliefde Zoon, de man naar mijn
hart. Luister naar Hem" vallen de disci-
plen van angst op de grond. 

Maar Jezus zegt: "Sta op jullie hoeven
niet bang te zijn". Waarmee Pim de
link legde naar zijn eigen angst die
ene keer dat op school, maar ook vori-
ge bij het voorbereiden van de preek.
"Ik was bang voor jullie en omdat ik
niet wist welke kant ik met preek op
wilde" zei hij.

MARIJE VAN DER WILT NIEUWE
JONGERENWERKSTER
Voor wie dacht dat na de preek de
dienst ten einde was had het mis. De
nieuwe Jongerenwerkster Marije van
der Wilt werd namelijk ingezegend
door dominee Jan Kool, die de dienst
leidde. Dat Marije meer dan welkom is
in de Vorden bleek wel uit het dave-
rende applaus dat zij kreeg na haar be-
vestiging. We zullen ongetwijfeld nog
veel van haar horen.

OPROEP VOOR DE VOLGENDE
DIENST OP 25 MEI
De dienst werd voorbereid door men-
sen uit verschillende onderdelen van
het jongerenwerk. 

Om bij de volgende dienst zoveel mo-
gelijk jongeren te betrekken, vraagt de
organisatie medewerking van jonge-
ren en leiding van jongerengroepen. 

Als je hier iets voor voelt, of op de
hoogte wilt blijven, stuur dan een E-
mail naar Jongerendienst@upcmail.nl
Want kerk dat ben je samen.

Jongerendienst groot succes!
De speciale jongerendienst in de
Dorpskerk zondag 17 februari is
met groot enthousiasme ontvan-
gen. De opkomst heeft de stoutse
verwachtingen overtroffen. Als je
er voor openstond werd je zo mee-
gezogen de dienst door, geen mo-
ment van verveling. Zelfs de kinde-
ren werkten mee door het voorle-
zen van gedichten en het aanste-
ken en uitblazen van kaarsen.

De rit is uitgezet door Harm Cortum-
me. Men kan zich vanaf 13.00 uur in-
schrijven bij het clubhuis van de
Graafschaprijders, aan de Eikenlaan 2
in het buurtschap Kranenweg (aan de
provincialeweg Vorden- Ruurlo). De
start is tussen 13.30 en 14.15 uur. De

deelnemers hebben de keuze uit drie
klassen te weten de A- B of de C- klasse.
De laatste categorie is bedoeld voor be-
ginners.

De Vordense auto- en motorclub heeft
behalve de Midwinterrit voor 2008
nog vier ritten op het programma
staan. 

Op 13 april de voorjaarsrit, 4 mei de
Achtkastelenrit, op 1 juni de Zomerrit
en op 30 november de Herfstrit.

Midwinterrit VAMC 

'De Graafschaprijders'
De VAMC De Graafschaprijders or-
ganiseert zondag 24 februari haar
jaarlijkse Midwinterrit, een oriën-
teringsrit over een afstand van cir-
ca 50 kilometer.



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

Het idee voor een expositie kwam van
Marie-José. Zij wilde werk laten zien
van verschillende viltsters, die vanuit
een specifieke verbinding met het vil-
tambacht bezig zijn. Alle objecten ken-
merken zich doordat tijdens het ont-
staan ervan een verbinding gelegd is
met een kunstzinnig, spiritueel en/of
ceremonieel motief. 

De bewoner van de expositie- en werk-
ruimte, Cees van Hof, wilde graag eni-
ge activiteiten in zijn huis en op zijn
erf tijdens de Kunst10Daagse 2008. Hij
kende Marie-José die eerder in zijn
kapschuur workshops dekens vilten
gaf. 

“Cees vroeg aan mij: ‘Wil je een work-
shop geven, lijkt je dat niet leuk met
de Kunst10Daagse?’ En toen dacht ik,
hé! Dit is een goede gelegenheid voor
een expositie van het werk van deze
vrouwen!” Marie-José nodigde de vrou-
wen uit en mede door hun enthousias-
me hebben de expositie en workshops
vorm gekregen. 
De vilten objecten zullen bij Cees in
huis worden geëxposeerd onder de
naam Vilt-werk-in-Zicht. In de kap-
schuur gaan Annemarie en Marie-José
tien dagen aan het werk met vilt. De-
tails hierover staan vermeld in het
randprogramma.

SOPHIA DRIESSEN is beeldend kun-
stenaar. Zij schildert, tekent en werkt
eveneens veel met textiel. Zij is gaan
vilten omdat dit ambacht een zeer
aardse aangelegenheid is en haar veel
voldoening geeft in het dagelijks
leven. Zij maakt o.a. vilten sieraden en
hoeden en wanneer mensen deze
gebruiken brengt dit een vreugdevolle
schoonheid om deze mensen heen
teweeg. Sophia is in staat om dit zicht-
baar te maken aan de mensen zelf en
aan hun omgeving. 

JOKE MAK is van origine docent tex-
tiele werkvormen. Daarnaast heeft ze
een dreumes- en peutergroep bij haar
thuis en werkt vanuit de Vrije School
Pedagogiek. Ze begon met het zg.
droogvilten. 

Daarna bekwaamde zij zich in het nat
vilten. In haar werk voeren transpa-
rantie en speelsheid de boventoon.
“Joke maakt viltwerk op een wijze van-
uit een bijzondere intentie,” legt
Marie-José uit. 

“Het werk is heel verfijnd en het is zó
mooi; het wil gezien worden, mensen
moeten hiervan mee kunnen genie-
ten.” 

RITA PAGDEN noemt zichzelf kle-
renmaakster en vervaardigt met
behulp van de vilttechniek kleding die
je puur kunt noemen, zij maakt enkel
gebruik van natuurlijke materialen.
De kleren ondersteunen het lichaam
en de levenskrachten van de mens.
Deze bijzondere kleren worden geëx-
poseerd.

MARIE-JOSÉ WILLEMS heeft een
werkplaats voor ceremoniële textiel
en objecten in Zutphen. “Het ambacht
weven is mijn grondhouding, ik leer-
de in Amerika het traditionele Navajo
indiaanse weven. Weven zit me in het
bloed, vilten in mijn handen,” zegt
Marie-José, die geen kleding maakt,
maar ceremoniële objecten zoals een
levensdoek of dodendeken. 

Het weven ervan duurt heel lang en ze
zocht een techniek waarbij je binnen
een aantal dagen een voorwerp af kan
hebben en vond dit in het viltam-
bacht. “Het bijzondere is ook dat men-
sen samen als groep aan een object
kunnen werken, zoals bv. een doden-
deken of een bruidsdeken.” 

ANNEMARIE WILLEMSEN is beeld-
houwer en heeft haar eigen atelier
Hemel en Aarde in Vorden
(www.hemel-aarde.nl). Zij is heel erg
gegrepen door het vilten. Voor een lan-
dart project van haar opleiding maakt
ze tijdens de expositiedagen een stilte-
huis van vilt. Vilten wandobjecten,
geborduurd met gouddraad, zijn onder-
deel van de tentoonstelling. Annemarie
begint aan een werk en heeft geen vast-
omlijnd plan of werkschema: “Het is de
kunst om je open te stellen voor wat
gevormd en getoond wil worden.” Vilt-
werk-in-Zicht, Dr. A. Ariënsstraat 41 in
Steenderen. Informatie bij Marie-José
Willems, tel. (0575) 543715, e-mail:
mariejoseeva@hotmail.com

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Vilt-werk-in-Zicht

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. De expositie Vilt-werk-in-Zicht wordt gehouden aan de Dr. A.
Ariënsstraat 41 in Steenderen. Er worden werken getoond van vijf viltsters
uit de regio: Sophia Driessen, Joke Mak, Rita Pagden, Marie-José Willems
en Annemarie Willemsen. Daarnaast zal er gedurende de gehele periode
worden gewerkt aan verschillende viltobjecten. Bezoekers kunnen hier-
door ook ervaren wat het viltproces inhoudt door mee vorm te geven aan
o.a. de vilten wanden voor een stiltehuis van Annemarie, of een geheel
eigen voorwerp maken tijdens een workshop bij Marie-José.

Viltwerk van Annemarie Willemsen (l.) en workshop o.l.v. Marie-José Willems.

Het winnende mannenteam bestond
uit Louis Hermsen, Ad Kruijt, Theo
Oosterink en Jan Joling. Het viertal be-
haalde 901 punten. Tweede werd het
team van De Boys (871 punten) be-
staande uit Robert Groot Wassink,
Henrico Reerink, Jan Weenk en Henk
Meulenveld. De winnaar van vorig de
Petersdijk bestaande uit de schutters
Antoon Peters, Han Hilferink, Herman
Bargeman en Theo Kok werd derde

met 861 punten. In de vrouwenklasse
bestond het winnende Zelhemse team
van de Wolversveense Dames uit Dini
Menkhorst, Ellie Beunk, Wilma Kok
en Marjan Joling (853 punten). 

Tweede werd NLS (Niet Lullen Schie-
ten) bestaande uit Hannie Oosterink,
Gerdien Hilferink, Anita Assink en
Germa Schenzel met 833 punten. Der-
de werden de Mystery Girls met 783

punten (Ria Bretveld, Hennie Barge-
man, Jannet Bouwmeester en Wilma
Arink). Louis Hermsen (Klaver en Co)
won bij het mannen het individuele
klassement met 235 punten gevolgd
door Ad Kruijt (Klaver en Co) met 227
punten. Antoon Peters (Petersdijk) en
Gerben Diepenbroek (De Voetballers)
werden derde met 225 punten. 

Bij de vrouwen won Hannie Oosterink
(NLS) met 227 punten. Ria Klein Was-
sink (De Zwaogers) werd tweede (221),
derde Marjan Joling (Wolversveense
Dames) met 221 punten. In totaal na-
men 43 viertallen op de twee schiet-
avonden deel aan het toernooi. Dat
waren er twee minder dan vorig jaar.

Klaver en Co en Wolversveense Dames
winnaars boogschiettoernooi Veldhoek

Klaver en Co en de Wolversveense Dames zijn vorige week overtuigend
winnaars geworden van het jaarlijkse boogschiettoernooi van boog-
schietvereniging Veldhoek. Klaver en Co zegevierde in Verenigingsge-
bouw Veldhoek bij de mannen. De Wolversveense Dames in de vrouwen-
klasse. Vrijdagavond vond de prijsuitreiking in het verenigingsgebouw
plaats.

De team- en individuele winnaars van het jaarlijkse boogschiettoernooi in Veldhoek.

ZANGER VAN DE DIJK
Met zijn pakkende teksten en zijn bij-
zonder stemgeluid, weet Huub van
der Lubbe al zo'n 27 jaar mensen uit
heel Nederland te boeien als zanger
van De Dijk. Tijdens deze avond zal hij
zichzelf begeleiden op gitaar. Huub
van der Lubbe solo, staat garant voor
een avond vol gedichten en liedjes, die

je het ene moment tot kippenvel toe
ontroeren en dan weer breed laten
grijnzen. Een avond om niet te mis-
sen! 

UNIEKE LOCATIE 
Zeker gezien de locatie van het optre-
den; het goed bewaard gebleven Ach-
terhoekse kasteel Hackfort. Landgoed
Hackfort werd in 1981 bij legaat aan
Vereniging Natuurmonumenten ge-
schonken door baron van Westerholt
van Hackfort. Natuurmonumenten
draagt zorg voor behoud van het land-
goed. Ook verzorgt Natuurmonumen-
ten regelmatig optredens in de van
Westerholtzaal, die door zijn beschei-
den omvang garant staat voor een in-
tieme sfeer. Meld u snel aan voor dit
bijzondere optreden.

Meer activiteiten? 
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Huub van der Lubbe 
dicht en zingt op Hackfort
Op zaterdag 15 maart treedt Huub
van der Lubbe - zanger van De Dijk-
op op kasteel Hackfort. Deze bij-
zondere solovoorstelling begint
om 20 uur. Aanmelden vooraf is
noodzakelijk en kan via www.na-
tuurmonumenten.nl of door te bel-
len met de ledenservice van Na-
tuurmonumenten, tel 035-655  99
55. Kosten voor de voorstelling be-
dragen ¤ 20,- voor leden van Na-
tuurmonumenten en ¤25 voor
niet-leden.

De afdelingen Hengelo/Keijenborg,
Steenderen Vorden en Wichmond
hebben  besloten om vanaf  een nieu-
we opstapplaats te vertrekken, de Han-

zestad aan de IJssel,  om in een nieuwe
omgeving de natuur in zijn voorjaar-
spracht te aanschouwen.

We kunnen weer een gezellige dag te-
gemoet zien. De voorbereidingen zijn
in volle gang. Bij de plaatselijke afde-
ling kunt u zich aanmelden.

De Zonnebloem 
gaat 12 maart varen
Op woensdag 12 maart  gaat De
Zonnebloem varen vanaf de IJssel-
kade te Doesburg.

De Vordense auto en motorclub De
Graafschaprijders houdt woensdag-
avond 20 februari in het clubhuis
aan de Eikenlaan, haar jaarvergade-
ring. Behalve de gebruikelijke jaar-
verslagen vindt er een bestuursver-

kiezing plaats. De aftredende leden
Wouter Memelink, Marieke Rou-
wenhorst en Bennie Braakhekke
stellen zich herkiesbaar. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur.

De Graafschaprijders

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl
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De agrarische branche en de politiek
worstelen onder andere met deze
vraag op de eerste agrarische bedrij-
vendag afgelopen vrijdag 15 februari
in Ruurlo. De agrarische bedrijvendag
is een initiatief van de vier VVD afde-
lingen uit de gemeenten Berkelland,
Bronckhorst, Lochem en Zutphen. 

Op hun verzoek waren ook VVD pro-
minenten Jan Mulder (Europarlemen-
tariër VVD-landbouw)en Janneke Snij-
der-Hazelhoff (2e Kamerlid VVD) als
spreker aanwezig. Deze twee sprekers

gaven duidelijk aan géén grond meer
te willen ontrekken van de landbouw
voor natuur. Agrariërs kunnen zelf
goedkoper het landschap beheren dan
natuurbeheerorganisaties. Bovendien
zorgen zij voor voedsel en brandstof
productie. Daarnaast gaven Mulder en
Snijder-Hazelhoff aan dat diermeel,
afkomstig uit slachtafval dat geschikt
is voor menselijke consumptie, terug
moet kunnen in het veevoer voor var-
kens en kippen, in plaats van dit te ver-
branden. Verder waren ze duidelijk in
hun standpunt dat genetisch gemodi-

ficeerde producten toegelaten zullen
worden in veevoer binnen de EU. Als
aan beide aspecten voldaan wordt dan
is er pas sprake van gelijke concurren-
tie voor Nederland met de rest van de
wereld op het gebied van voedselpro-
ductie. In de forumdiscussie namen
ook deel Jan Markink (fractievoorzit-
ter VVD Provinciale Staten Gelderland)
en Ben Lichtenberg (voorzitter LTO
Gelderland). Zij benadrukken dat
voedselproductie nodig is (ook in Gel-
derland) en dat de tijd van voedselte-
korten voorbij zijn. Er liggen weer kan-
sen voor jonge agrariërs om voor vol-
doende voedsel te zorgen. Op deze
openbare bijeenkomst kwamen 125
gelnteresseerden af. Dagvoorzitter
Hans Keuper zorgde in het Achter-
hoeks dialect voor de juiste combina-
tie van pittigheid en ontspanning.

Voedsel komt niet zo maar uit de lucht vallen

Spreker Jan Nicolai (Nutreco) gaf in zijn presentatie aan dat de komende
20 jaar 50% méér voedselproductie in de wereld nodig is. Dit als gevolg
van de explosieve groei van onze wereldbevolking. Het economisch we-
reldmodel is aan het veranderen en de BV Nederland moet hieraan mee-
doen. Maar moeten we vanuit de agrarische sector gaan produceren voor
voedsel of voor bio-brandstof?

Gastsprekers op eerste agrarische bedrijvendag van de VVD: Lichtenberg, Mulder, Snijder-Hazelhoff, Nicolai en Markink.

Eigenaar van het huidige landgoed
Enghuizen, wat in 1800 vorm kreeg, is
Graaf van Rechteren Limpurg. Hij stelt
het landgoed open voor wandelingen.
De toenmalige baron van Heeckeren
van Enghuizen liet een Engelse land-
schapsarchitect het buiten inrichten.
Het water van de oude beek werd om-
geleid en er werden waterpartijen ge-
maakt met typisch gebogen lijnen.
Het nieuwe kasteel werd in Italiaanse
bouwstijl opgetrokken en was in 1842
gereed. In de Tweede Wereldoorlog
werd het huis ernstig beschadigd en
daarna door brand verwoest. De zand-
stenen waarmee het kasteel werd ge-
bouwd, liggen rond de overgebleven
rulne in het bos. 

In het bos bloeien in het voorjaar de
bosanemoontjes volop. Daarna komen
speenkruid, pinksterbloemen en paar-
denbloemen in bloei. Door het Engel-
se karakter van het bos komen er veel
exotische soorten voor, zoals de oude
taxus van zo’n 150 jaar oud en een ou-
de Ginko Biloba. “Deze voorwereldlij-
ke boomsoort met zijn bijzondere
bladvorm, stamt uit de ijstijd en komt
nog voor in het Japanse hooggeberg-
te,” vertelt coördinator van de Kunst-
wandelroute Ruud Kaper. “Deze werd
tijdens de exotische periode van het
ontwerpen van het Engelse landschap
naar Nederland gelmporteerd.” Verder
is er een enorme kastanje van 40 m
breed, met prachtige toortsen in de
bloeiperiode, zijn er beukenbomen, ei-
ken en naaldbomen en staan er Kau-
kasische vleugelnoot bomen.

Kunstenaars die zich voor dit jaar aan-
gemeld hebben, zijn het merendeel le-
den van Het Web, kunstenaars van
buiten Het Web en zelfs uit Duitsland,
basisschool ‘Wis en Wierig’ uit Gaan-
deren en school ‘De Lans’ uit Brum-
men. Zij kwamen in oktober bij elkaar
en na een wandeling met de hele
groep werden afspraken gemaakt over
‘hun’ plek, goed verspreid over de hele
route. “Een groep kunstenaars heeft
soms al een idee en zoekt daar een
plek bij. Anderen hebben nog geen
idee maar zoeken een mooie plek,”
legt Ruud Kaper uit. “We zoeken naar
een relatie van het landschap en de
kunst hierin.”

Er zijn kunstenaars, zoals Jozef Kem-
perman, docent Gruitpoort, Anne
Brouwer, Marja Evers, Ute van Aalst en
Joke Verboon. die al jaren meedoen.
Ruud Kaper is voor de 4e keer deelne-
mer. “Mijn vrouw en ik maken ook
kunst,” vertelt hij.”We kwamen hier
net wonen en werden via kennissen
lid van Het Web. Ze vroegen een pen-
ningmeester en omdat ik bestuurser-
varing had, ben ik dat meteen gewor-
den. En daarna werd ik coördinator
van de Kunstwandelroute.”

Deze route is zeer gevarieerd door het
karakter van het bos. Lichte en donke-
re plekken en open weilanden wisse-
len elkaar af. Bovendien zijn er histori-
sche elementen, zoals de herinne-
ringssteen van de dochter van Van
Heeckeren die van haar paard viel. “Er
heeft een hele grote vaas opgestaan,
maar die werd jammer genoeg bescha-
digd en staat nu bij de Orangerie,” ver-
telt Ruud Kaper. “De sokkel staat er
nog. Er is altijd iemand die iets met de-
ze steen doet.” Ook de losse stenen
rond de rulne worden vaak gebruikt.
“Er is een overeenkomst met de graaf
om nergens spijkers of schroeven te

gebruiken,” aldus de heer Kaper. “Alles
moet op een duidelijke manier zonder
schade bevestigd worden.”

Bij Stichting kunstenaarsnetwerk Het
Web -de organisator van de Kunstwan-
delroute- kunnen bedrijven en instel-
lingen kunst huren. Momenteel zijn
400 schilderijen verhuurd van de on-
geveer 50 kunstenaars die zijn aange-
sloten bij Het Web (www.webart-
sight.nl). Kunstcentrum Het Web aan
De Veentjes 35, 7001 DL Doetinchem,
telefoon (0314) 36 29 96 heeft elke zes
weken een expositie van twee, veelal
Webkunstenaars. Daarnaast biedt het
atelier aan de Veentjes ruimte voor
workshops keramiek, schilderen, teke-
nen, papierscheppen en dergelijke. Er
is een leskist aanwezig en er wordt
aan middelbare scholen onderwijs ge-
geven in Culturele Kunstzinnige Vor-
ming, CKV.

Begin april wordt een nieuwe exposi-
tie ingericht van 24 kunstenaars, die
zijn gelnspireerd door het thema scha-
ken. “Schaakvereniging Doetinchem
bestaat 100 jaar en wilde graag dat Het
Web hier aandacht aan schonk.“

De Kunstwandelroute Hummelo
duurt van Witte donderdag 20 maart
t/m Tweede Pinksterdag 12 mei en
wordt geopend door de wethouder
van cultuur van de gemeente Bronk-
horst, de heer Peter Glasbergen. Om-
dat de kunst speciaal voor de wandel-
route gemaakt is, wordt het daarna
weer verwijderd. De 20ste maart
wordt de kunstmarkt gehouden op
het parkeerterrein bij ’t Hart van
Hummelo. Maar liefst 25 kramen met
kunst zullen er opgesteld staan.

De start van de wandelroute is bij Res-
taurant ’t Hart van Hummelo, Dorps-
straat 1, Hummelo, waar de platte-
grond met locaties van de kunstwer-
ken tegen een kleine vergoeding is te
verkrijgen. Bij de routekaart is een
stemkaart gevoegd, waarop een per-
soonlijke top drie kan worden inge-
vuld. Alle ingeleverde kaarten maken
een kans (verloting) op een kunstbon,
waarmee een kunstwerk kan worden
uitgezocht in de winkel van Het Web.
De winnaar krijgt bericht thuis.

Het landgoed Enghuizen is toeganke-
lijk van zonsopgang tot zonsonder-
gang. Informatie bij de contactpersoon
Ruud Kaper, telefoon (0314) 39 48 04
of ruud@kaper.com

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Kunstwandelroute landgoed
Enghuizen Hummelo
De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. De Kunstwandelroute Hummelo wordt voor het negende jaar
georganiseerd door Stichting kunstenaarsnetwerk Het Web en het evene-
ment zal wederom deelnemen aan de Kunst10Daagse. De ongeveer 4 kilo-
meter lange route voert door de bossen van landgoed Enghuizen, waar 31
deelnemende kunstenaars hun werk exposeren.

Het werk welk Jozef Kemperman maakte
voor de Kunstwandelroute 2007: 
Iksprokkelvoort - xprokkelpoort.

Aalderink is verbolgen over de onjuis-
te publicaties en tabellen die zijn ver-
schenen waaruit blijkt dat de brand-
weer in veertig procent van de geval-
len langer dan acht minuten nodig
heeft.
“Bij de brandweer kennen we priori-
teit één, twee en drie. Prioriteit één is
een brand met gevaar voor menselijke
levens, bijvoorbeeld een woning-
brand”, legt hij uit. “Heel vaak hebben
we andere uitrukken zoals een ‘poes-
je’ in de boom of waarbij we moeten
helpen bij een autowrak. Soms wor-
den we pas na een half uur na een on-
geluk gebeld om assistentie te verle-
nen. Het gaat erom op het moment
dat wij een melding krijgen. Die half
uur heeft niets te maken met dat half
uur van uitruktijd. Als je al die ele-
menten bij elkaar voegt en je gooit dat
door elkaar, dan is dat een gemiddel-
de. Maar wat bepalend is, is het feit
dat je op tijd bent als er een brand is”.
Bronckhorst heeft een oppervlakte
van 30.000 hectare en heeft vier
brandweerposten. “We hebben in
Bronckhorst voldoende en enthousias-
te vrijwilligers en zijn instaat bij een
brand binnen de gestelde tijd te zijn.
Het gaat niet om de vrijwilliger, het
gaat erom of je op tijd bent. En als ik
zie dat de ambulance, de professionals
die zitten te wachten tot er een uitruk
is, die heeft zelfs nog een kwartier no-
dig om op de plek te komen”, consta-
teert Aalderink.

WET OP DE VEILIGHEIDSREGIO’S
Vorig jaar heeft de gemeenteraad een
uitgebreid overzicht gekregen van de

gemeentelijke brandweer. Door de
grote oppervlakte van Bronckhorst is
geconstateerd, dat er een aantal plek-
ken in de gemeente zijn waar we die
acht minuten niet kunnen halen.
“Daar hebben we ook voorzieningen
voor getroffen!”.
Aalderink vindt, dat de vrijwillige
brandweerkorpsen in Nederland de af-
gelopen jaar steeds meer ‘nare berich-
ten’ uit het Haagse over zich heen
heeft gekregen. “Dan klopt de ram-
penbestrijding niet, dan is de oplei-
ding niet goed en nou is het weer de
uitruktijden”. Aalderink is blij dat de
gemeenteraad van Bronckhorst een
motie heeft aangenomen en dat zij
hem de opdracht hebben gegeven om
de boodschap bij de Kamerleden neer
te leggen.
“Heb nou eens meer aandacht en res-
pect voor de vrijwilligers in het hele
brandweergebeuren. Natuurlijk, wij
zullen zorgen met elkaar, de minister
heeft dat ook aangegeven dat zij dat
zal meten, dat wij in 2010 klaar zijn
om de kwaliteit te leveren die de mi-
nister vraagt. In 2010 komt de nieuwe
Wet op de Veiligheidsregio’s. Ik ben er-
van overtuigd dat we aan die eisen,
met de mensen die we hebben in
Bronckhorst en met de clustervor-
ming Achterhoek West daaraan kun-
nen voldoen. Samen gaan we meer oe-
fenen en zaken met elkaar afstem-
men. Als onderdeel van de cluster Ach-
terhoek West van de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland bieden wij
die kwaliteit én wij zorgen er ook voor
dat er respectvol met vrijwilligers
wordt omgegaan”.

DEZELFDE KWALIFICATIES
De vrijwilligers en de professionals bij
de brandweerkorpsen in Nederland
trekken gelijk op. Er zijn 23.000 vrij-
willigers. Dat is tachtig procent van al-
le brandweermensen in Nederland.
Een vrijwillige brandweerman moet
dezelfde opleiding en training volgen
als zijn collega die beroeps is. Burge-
meester Henk Aalderink: “De vrijwilli-
ger doet dit erbij, naast zijn werk. De
kwalificaties zijn precies hetzelfde.

Men moet eens leren daar zuinig mee
om te gaan. Het blijft nog steeds vrij-
willigerswerk. Een avond in de week
oefenen en veel opleidingen volgen al-
lemaal in eigen tijd. Als de minister
haar veiligheidswet wilt uitvoeren,
dan moet ze gewoon kijken naar de
kwaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat
we optimale kwaliteit leveren”.

NIEUWE
VRIJWILLIGERSORGANISATIE
Volgens Aalderink zijn er vanuit de
vrijwillige brandweerkorpsen al volop
initiatieven genomen naar Den Haag.
Er zijn publicaties geweest in het blad
Binnenlands Bestuur.

“Ik merk nu dat er steeds meer burge-
meesters op dezelfde lijn zitten die ik
een tijd geleden heb ingezet. Het kan
toch niet zo zijn, dat er het hele jaar
negatieve publicaties op die vrijwilli-
gers neer gedaald worden. De vrijwilli-
gers zijn daar ook boos over. Wij heb-
ben niet voor niets enkele weken gele-
den een bijeenkomst gehad van een
nieuwe organisatie van vrijwilligers.
Die organisatie is ruim een half jaar
geleden opgericht. Van de 23.000 vrij-
willigers zijn er inmiddels 4.000 lid
van de vereniging. Ik ben heel blij dat
de minister inmiddels die organisatie
heeft erkend en ze hebben subsidie ge-
kregen om hun organisatie op poten
te zetten. Daarin zie ik een goede stap
van de minister in de richting van de
vrijwilligers. Ze krijgen erkenning die
de vrijwilligers zeker ook verdienen”.

Burgemeester Aalderink: "Kwalificaties voor ieder brandweerlid hetzelfde"

Vrijwillige brandweer verdient
meer respect vanuit 'Den Haag'
De gemeente Bronckhorst is verontwaardigd over een onderzoek dat is
gedaan naar de aanrijtijden van de brandweer. De brandweer van Bronck-
horst zou volgens het onderzoek, dat is uitgevoerd door de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken,
in veertig procent van de gevallen de tijd overschrijden die er voor staat
om bij een brand of ongeval te komen. Burgemeester Henk Aalderink van
de gemeente Bronckhorst vertelt, dat die veertig procent een gemiddelde
is van het aantal uitrukken en daardoor een verkeerd beeld geeft. “Waar
het om gaat is, kunnen we aan de inwoners van Bronckhorst veiligheid
bieden die noodzakelijk is. Ik constateer dat wij dit uitstekend kunnen”.
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Haar vader komt uit Bredevoort en
haar moeder is een Lichtenvoordse. Si-
mone's Lichtenvoordse opa had een
klompenmakerij (Steentjes). Haar
klompenmaker opa heeft ze echter
nooit gekend omdat deze al vóór haar
geboorte kwam te overlijden. Op de
zondagen ging men vaak op bezoek
bij de familie, onder andere in Lich-
tenvoorde. Ze herinnert zich nog dat
ze zich kon verheugen op het spelen
in de houtkrullen van de klompenma-
kerij die haar twee ooms van hun va-
der hadden overgenomen. De opa aan
haar vaders' kant had vroeger een
kruidenierswinkel in Bredevoort. De-
ze traditie werd voortgezet toen de fa-
milie Wensink in 1962 verhuisde naar
Twello en daar een kruidenierswinkel
begonnen.

Daar ontwikkelde zich Simone's be-
langstelling voor muziek. Simone
vond het ook fantastisch om zichzelf
terug te kunnen horen op het cassette-
bandje van een recorder. Op 6-jarige
leeftijd begon ze met blokfluitles en
daarna orgelles. In haar tienerjaren en
daarna kwam er een stille  periode op
muziek gebied totdat ze op 26-jarige
leeftijd naar Amerika ging en in 1992
in Austin terecht kwam.

Simone heeft altijd al de ambitie gehad
om te zingen en om zangles te nemen,

maar in Nederland kwam het er niet
van. Ze ziet zichzelf als een laatbloeier.
Ze was immers al zesentwintig toen ze
Nederland verliet en is nu eenenveer-
tig. Een bekend gezegde is dat het leven
bij veertig begint en ze kan het daar
wel mee eens zijn, al wil dat niet zeg-
gen dat ze de voorafgaande jaren had
willen missen - voor geen goud.

In 1993 begon ze met zangles en ont-
dekte vrijwel meteen dat ze een grote
passie voor muzikaal entertainment
heeft. Contact maken met anderen
door muziek vind ze fantastisch. Zin-
gen betekent heel veel voor Simone.

In Austin ontmoette ze in een recor-
ding studio de eigenaar, Tom Johnson
en het bleek meteen te klikken. De
vriendschap mondde uit in een huwe-
lijk. Simone heeft intussen in tal van
formaties meegewerkt als vocaliste -
aan CD projecten mee gedaan en op-
getreden in radio- en televisie pro-
gramma's. Momenteel zingt ze met
The Austin UnDutchables - met een ge-
varieerd repertoire voor een luiste-
rend oor. Het concert is beslist geen
familie reünie maar Simone hoopt
intussen wel stiekem op de aanwezig-
heid van vele Wensinks. Want hoe je
het ook went of keert - een Achter-
hoekse Wensink is altijd wel ergens
familie van elkaar. (Zie de contactjes).

Simone Wensink 
treedt op bij Erve Kots

Simone Wensink uit het Amerikaanse Austin geeft op zaterdag 1 maart a.s.
een concert in de grote zaal van Erve Kots te Lievelde. Simone is zogezegd
gekneed uit Achterhoeks deeg.

De muzikale begeleiding is in handen
van Kees van Dusseldorp die het orgel
bespeelt en verder is er medewerking
van trompettist Christiaan Wichers

die een extra feestelijk tintje aan het
geheel zal geven. Tussen de liederen
door is er een kort miditatief moment
door de heer H. Withmer uit Wester-
haar over het thema: 'Weet je: Hij
houdt van je'. 

Er is onder de toren een boekentafel
met gratis uitleen en na afloop is er
in 'de Voorde', gelegen naast de kerk
koffiedrinken en kan er gezellig nage-
praat worden en kunnen er eveneens
nieuwe verzoekliederen aangevraagd
worden. Iedereen is uiteraard van harte
welkom.

Zangdienst 'Vorden Zingt'
Aanstaande zondagavond 24 fe-
bruari om 19.00 uur is er in de
Dorpskerk van Vorden weer een
zangdienst onder het motto 'Vor-
den Zingt'. De samenzangliederen
zijn afkomstig uit diverse bundels
en zijn in de afgelopen tijd op ver-
zoek aangevraagd. Een formule die
telkens veel mensen aanspreekt
ook vanuit de regio.

Er zijn weer vele mooie artikelen bij el-
kaar gezocht, waaronder bijzondere
schilderijen, klokken, antiek meubi-
lair en andere curiosa.
's Middags van 14.00 tot 17.30 uur be-
staat de mogelijkheid om de te veilen
artikelen te komen bekijken. Er is van-

af 1 maart een catalogus te verkrijgen
op de volgende adressen: De Herberg,
Dorpsstraat 10; het VVV-kantoor, Kerk-
straat 1 en de Bibliotheek, Dorpsstraat
5, allen te Vorden. In deze catalogus
staan de te veilen goederen op num-
mer vermeld. Uiteraard is deze catalo-
gus ook 's middags en 's avonds aan de
zaal te verkrijgen. Tevens wordt er een
verloting gehouden. De opbrengst van
deze veiling is bestemd voor de restau-
ratie van de monumentale 14e eeuws
Vordense Dorpskerk.

Veilingcommissie
Op zaterdag 8 maart a.s. houdt de
Stichting Veilingcommissie Vor-
den weer een veiling. Locatie res-
taurant De Herberg, Dorpsstraat 10
te Vorden, aanvang 19.00 uur.

Er werden 10 droomreizen uitgekozen
waarop door collega reisadviseurs ge-
stemd kon worden. 

"Uiteindelijk ben ik als "grote" win-
naar uit de bus gekomen. De reis zal of
in juni of in september plaats gaan
vinden en werd uitgeloofd door de ac-

count manager Michel Houmes van
de organiserende reisorganisatie Buro
Scandinavië. Dit is na 2 gewonnen tic-
kets naar New York de tweede grote
prijs die ik in mijn 10 jaar ervaring als
reisadviseuse in ontvangst mocht ne-
men", aldus een dolgelukkige Rianne
Stronks-Baas

Vakblad Reisrevue reikt prijs uit

Het vakblad van de reisbranche Reisrevue bestond 25 jaar en er werd de
mogelijkheid geboden om een droomreis in te sturen met een collega uit
de reisbranche. Het maximale boekingsbedrag was € 2500.

ZPF en Blata waren vertegenwoordigd
namens de pocketbikes. Het was een
gezellige middag daar in de molen.
Van een aantal jongens uit de 125-cc
klasse kwam er ook wat kritiek op de
organisatie van de wegraces van dit
jaar. De HAMOVE uit Hengelo heeft
reeds 3 jaar op rij een Nederlands
Kampioen in de wegrace binnen haar
gelederen. Eerst was het twee jaar op
rij Hans Smees, uitkomend voor het
voormalige Jaap Kingma Racing Team.
In 2007 was het Jerry v.d.Bunt, een 15
jarige scholier eveneens rijdend voor
het team waar Hans Smees voor uit-
kwam. Jerry werd Nederlands Kampi-
oen in de juniorcup,een opleidings-
klasse voor coureurs van 12 t/m 17
jaar, die allemaal met eenzelfde mo-
tor rijden.

Jerry maakt in 2008 de overstap naar
een echte race-klasse,de 125-cc. Begin
februari werd de wegrace-kalender
voor 2008 bekend gemaakt, en op
24/25 mei vinden er de traditionele
races in Hengelo GLD plaats,echter,de
kweekvijver voor jonge talenten,de
125-cc start niet op de Varsselring. 

Met name voor jonge coureurs is het
belangrijk om op veel verschillende
circuits te rijden en niet alleen op het
TT circuit in Assen.En dat terwijl er
voor een aantal rijders Hengelo als een
soort thuis circuit aangemerkt kan
worden,denk aan v.d. Bunt (HAMOVE-
lid), Joop Timmer uit Lobith en Lesley
ten Tusscher uit Almelo.De jongens
hopen dat het bestuur wellicht toena-
dering gaat zoeken met de organisatie

van het IDM. Een Landencup voor de
125-cc zien ze ook wel zitten,als er
maar gereden kan worden op de Vars-
selring. Denk aan landen als Duits-
land, Belgie, Denemarken, Noorwe-
gen, Zweden, Engeland ect. 

Daarnaast kwamen er ook nog een
aantal andere oplossingen van de 125-
cc coureurs op tafel. Ook zou de
K.N.M.V. en de klasse vertegenwoordi-
ger van de 125-cc er alles aan moeten
doen om samen met de HAMOVE tot
een oplossing te komen, liet men we-
ten. De jeugd heeft de toekomst en ho-
pelijk worden ze niet vergeten door de
organisatie.

Op dinsdagavond 4 maart is er weer de
jaarlijkse filmavond die zoals altijd ge-
presenteerd word door Rudie Kreunen
uit Hengelo GLD. De film zal een te-
rugblik op het afgelopen seizoen zijn
van de wegrace's, pocketbike's, off
road, ect. Om half acht gaat de zaal
open en om acht uur begint de voor-
stelling in zaal Wolbrink te Hengelo.

HAMOVE vergeet jeugdig talent op Varsselring

Vorige week zondag werd er in de Varsselse molen de jaarlijkse minimo-
tor en wegrace info-dag gehouden. De organisatie was tevreden met het
aantal bezoekers die een kijkje kwamen nemen deze dag. Coureurs als
Barry Wassink, Swen Ahnendorp, Fabian Heusinkveld, Joey Den Besten
en Jerry v.d. Bunt waren aanwezig om hun materiaal voor het komend
seizoen te laten zien.



DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

Drs. Joop van den Berg
Ottenkampweg 11 • 7256 BE Keyenborg • T. (0575) 46 02 70 • vdbergj@hetnet.nl

UITNODIGING
Op dinsdag 26 februari wordt een informatieavond georganiseerd
voor de teams die zich al hebben opgegeven voor de SamenLoop voor
Hoop Bronckhorst.
Teams die op dit moment nog bezig zijn of binnenkort van plan zijn om
te starten, worden ook van harte uitgenodigd. Per team kunnen maxi-
maal 3 personen deelnemen aan deze teamavond.  
Tijdens deze avond wordt een film vertoond van een eerder georgani-
seerde Samenloop. Verder geven we informatie over de Samenloop
voor Hoop Bronckhorst.
Deze avond is in de vergaderruimte van:
Brandweerkazerne Hengelo (Gld.)
Iekink 13
Aanvang: 20.00 uur

U kunt zich voor deze avond opgeven bij de teamcoördinator: Hans
Lubbers, tel. 0575-463932 of team@samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

Meer weten? Kijk op www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

08/08Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00

www.plus.nl

Wat een verschil.

Weekvoordeel
Geldig van donderdag 21 t/m zaterdag 23 februari 2008

Kilo
NORMAAL 6.49

PLUS
Kipfi let

4.99
kilo

PLUS
Filet Americain
Diverse soorten
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.79-1.89

1.39
150 gram

*Wij verkopen geen 
alcohol aan personen 

onder de 16 jaar.

Cachet*
Pinot noir rosé,
Shiraz Cabernet 
of Viognier 
Chardonnay
Uit Frankrijk
Fles 75 cl
ELDERS 4.59

3.99

Stokbrood wit
Vers uit eigen oven
Per stuk 
ELDERS 0.99

0.79

Witlof
Zak 500 gram

0.49

Persil, Reus of Fleuril
Diverse varianten
Pak 1215-1710 gram of flacon 1500 ml
3 stuks naar keuze
ELDERS 14.70-18.57

10.00
3 stuks

PLUS
Magere hamlappen
Kilo
NORMAAL 6.98

4.99
kilo

Dubbelfrisss
Diverse smaken
3 pakken à 1500 ml naar keuze
ELDERS 3.09

1.89
3 pakken

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

Dealer van: 
■ Jonsered
■ Castelgarden
■ Solo
■ Partner
■ enz.

Ook uw adres voor reparatie en onderhoud

Denk nu 

aan de 

winterbeurt!
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
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Op zaterdagmiddag 1 maart 2008
wordt de brochure 'Bronckhorst 
& Paardentoerisme'  feestelijk 
ten doop gehouden in Hengelo, 
op het terrein De Hietmaat aan de
Zelhemseweg. Voor deze happening
is een groot aantal prominenten
uitgenodigd, maar iedere paarden-
liefhebber is welkom. De toegang 
is gratis. Bijzondere trekker in het
programma is een dressuuroptreden
van Anky van Grunsven.

TROB Paarden
In 2006 is het TROB (Toeristisch
Recreatief Overleg Bronckhorst) op
initiatief van de gemeente Bronck-
horst gestart. Doelstelling van het
TROB is Bronckhorst op de kaart te
zetten door toeristische parels te
rijgen en evenementen te organise-
ren met een landelijke uitstraling.
Hieruit is o.a. de werkgroep
'Paardentoerisme' voortgekomen.
Deze werkgroep, bestaande uit

de gemeente, de VVV Bronckhorst,
enkele verenigingen en ondernemers,
heeft geconcludeerd dat het paarden-
toerisme een forse impuls kan geven
aan de totale toeristische omzet in
Bronckhorst.

Paardenbrochure
De VVV Bronckhorst heeft samen
met de gemeente Bronckhorst een
promotiebrochure laten maken met
daarin alle mogelijkheden rondom
paardentoerisme in Bronckhorst. 
In deze brochure staat een overzicht
van de verschillende evenementen,
ruiter- en menroutes, maneges,
verhuurbedrijven, verenigingen,
overnachtingsadressen voor paard
en/of mens, pleisterplaatsen en toe-
leverende bedrijven in Bronckhorst.
In aanvulling op de brochure wordt
een website gebouwd speciaal voor
het paardentoerisme in Bronck-
horst. Dit alles is een eerste aanzet
voor een verdere samenwerking in
de Achterhoek en het omliggende
grensgebied de Veluwe, Salland,
Twente en Kreis Borken (Duitsland).

De brochure 'Bronckhorst & Paarden-
toerisme' wordt op zaterdagmiddag
1 maart 2008 in Hengelo (Gld) op het
terrein De Hietmaat aan de Zelhem-
seweg feestelijk ten doop gehouden
door mevr. drs. A.E.H. van der Kolk,

gedeputeerde Recreatie en Toerisme
van de provincie Gelderland.
Voor deze happening is een groot
aantal andere prominenten uitge-
nodigd: Kamerleden, Gedeputeerde
Staten, fractievoorzitters Provinciale
Staten, raad en college gemeente
Bronckhorst, bestuur Koninklijke
Nederlandse Hippische Sport-
federatie, maar ook buurgemeenten
uit de Achterhoek en Duitsland, 
het bestuur van de VVV en de vakpers.
Bijzondere trekker in het programma
is een dressuuroptreden van 
Anky van Grunsven. 

Anky van Grunsven
Anky van Grunsven is geboren op 
2 januari 1968 in Erp en werd in 1990
voor het eerst Nederlands kampioen.
Met haar paard Bonfire, waarmee 
zij in 1991 voor de tweede keer
Nederlands dressuurkampioen werd,
pakte zij in totaal negen keer de
nationale dressuurtitel. De hoogte-
punten van Anky's carrière tot op
heden zijn natuurlijk de twee gouden
medailles behaald tijdens de Olym-
pische Spelen van Sydney en Athene.
De eerste haalde ze met Gestion
Bonfire die daarmee zijn carrière af-
sloot en de tweede gouden medaille
met Keltec Salinero die toentertijd
aan het begin van zijn sportcarrière
stond.

Gemeente Bronckhorst promoot paardentoerisme
Anky van Grunsven komt op 1 maart naar Hengelo, komt u ook?

Programma
Het programma voor zaterdag 1 maart ziet er als volgt uit:
12.30 uur koetsentocht genodigden onder escorte politie te paard, 

naar de Hietmaat aan de Zelhemseweg in Hengelo
13.00 uur presentatie rijverenigingen en ponyclubs Bronckhorst 

en rassenshow/paardenbeurs op de Hietmaat
13.45 uur officièle openingshandeling door mevr. drs. A.E.H. van der Kolk,

gedeputeerde recreatie en toerisme provincie Gelderland
14.15 uur dressuurdemonstratie Anky van Grunsven
15.00 uur gelegenheid voor het publiek tot het maken van een rondrit/

huifkartocht in de omgeving van Hengelo
16.00 uur einde

Indien de weersomstandigheden het noodzakelijk maken, is er een overdekte
uitwijkmogelijkheid. Deze wordt ter plaatse aangegeven. 

Wij zien u graag op 1 maart!

In januari startten in opdracht van de
gemeente werkzaamheden op de
algemene begraafplaats in Vorden.
Het is de bedoeling dat in maart
nieuwe grafvelden met plaats voor
330 graven aangelegd zijn. Dit is
nodig om aan de behoefte te kunnen
voldoen. Ook komt er op de begraaf-
plaats een speciale bezinningsplek

om overleden geliefden te herden-
ken. Om plaats te maken voor de
nieuwe grafvelden is inmiddels het
benodigde aantal bomen gekapt. 
Op dit moment wordt het grondwerk
gedaan en is begonnen met de
aanleg van de paden. Binnenkort
start ook het planten van bossages
en het inzaaien van de grafvelden.

Werkzaamheden op begraafplaats Vorden

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse
Bronckhorster organisaties jaar-
lijks recht hebben op subsidie. 

Om voor subsidie in aanmerking 
te komen, moeten organisaties
voor 1 mei voorafgaand aan het
jaar waarvoor subsidie wordt aan-
gevraagd, een aanvraagformulier
indienen bij de gemeente. 

Dit betekent dat uw 'Aanvraag sub-
sidie 2009', voor 1 mei 2008 inge-
diend moet zijn. Uitgebreide infor-
matie vindt u in de gemeentepagi-
na's van het Contact van vorige
week en op onze website
www.bronckhorst.nl onder snel
naar/Aanvraag subsidie.

Vragen
Voor vragen over de subsidie-
aanvraag 2009 kunt u ook contact
opnemen met mevr. A. Goris, van
de gemeente, tel. (0575) 75 04 90,
of mail naar a.goris@bronckhorst.nl

Subsidieaanvragen 2009 
moeten 1 mei 2008 binnen zijn



Levert u resten gescheiden in bij de afvalbrengpunten. Bewaar chemisch
afval apart. Spoel nooit resten door het putje in de straat (resten cement,
gips, verf, etc.). Dit veroorzaakt vervuiling van de grond en van vijvers en
sloten. Bovendien kan het riool verstopt raken.

Klussen

Op de nieuwe gemeentelijke evene-
mentenkalender staat een groot
aantal evenementen dat in Bronck-
horst plaatsvindt. Organisatoren
hebben hun activiteiten/evenementen
hiervoor zelf aan ons doorgegeven.
Door deze kalender kunnen geïnteres-
seerden zien wanneer een activiteit
van hun gading plaatsvindt en deze
bijwonen. Organisatoren kunnen
rekening houden met andere eve-
nementen die op een bepaalde dag
worden gehouden. Dit kan een betere
spreiding van evenementen in een
bepaalde periode opleveren of
wellicht leiden tot een samenwerking
van verschillende organisatoren bij
bijvoorbeeld inkoop en huur van arti-
kelen, diensten of accommodatie's.
De evenementenkalender is te vinden
op de website van de gemeente
Bronckhorst, onder Nieuws en dan
doorlinken naar Evenementen.

De evenementenkalender heeft
geen officiële status en is ook niet
volledig. De vermelding van een
evenement op de kalender heeft ook
geen relatie met de aanvraag en het
verlenen van een eventueel benodigde

vergunning. Voor evenementen is
een vergunning nodig, voor kleinere
actviteiten kan een melding volstaan
(meer informatie hierover vindt u
ook op onze website). 

Voor opmerkingen, aanvullingen 
of vragen (bijvoorbeeld: ons evene-
ment staat er staat er niet op; ons
evenement staat er wel op, maar bij

de verkeerde datum; ons evenement
staat er op, maar dat moet niet) 
kunt u contact opnemen met de 
afdeling Veiligheid, vergunningen 
en handhaving van de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 31/2 24 of e-mail: 
vvh-secretariaat@bronckhorst.nl
Dit geldt natuurlijk ook als u vragen
heeft over de vergunning voor of
melding van uw evenement.

Uw evenement nog niet doorgegeven? Doe het nu! 
Evenementenkalender op website gemeente

De gemeente wil een Centrum voor
Jeugd en Gezin in Bronckhorst
opzetten. Dat is een loket waar
iedereen terecht kan met vragen
over opgroeien en opvoeden. Daar-
voor is het belangrijk om te weten
hoe de toekomstige klanten van dit
Centrum, kinderen, jongeren en
ouders, denken over opgroeien en
opvoeden en wat zij verwachten van
een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Wij zijn benieuwd naar hun mening
en verwachtingen omtrent het
Centrum. De gemeente nodigt ouders
en jongeren daarom uit voor een
groepsgesprek. Tijdens dit gesprek
komen verschillende onderwerpen

aan de orde betreffende opvoeden
en opgroeien in Bronckhorst. 
De gemeente heeft vier bijeenkom-
sten voor verschillende doelgroepen
gepland: 
• een groepsgesprek met ouders

die geen gebruik hebben gemaakt
van jeugdhulpverlening is op 
5 maart a.s. van 19.30 tot 22.00 uur

• een bijeenkomst voor ouders die
de afgelopen vijf jaar wel gebruik
hebben gemaakt van jeugdhulp-
verlening is op 10 maart a.s. van
19.30 tot 22.00 uur

• een groepsgesprek voor jongeren
van 14 t/m 17 jaar is op 5 maart a.s.
van 16.00 tot 18.00 uur

• een bijeenkomst voor jongeren
van 18 t/m 23 jaar is op 12 maart
van 18.00 tot 21.00 uur (met soep
en broodjes)

De bijeenkomsten zijn in Vorden en
Hengelo. Een aantal jongeren en
ouders is hiervoor per brief uitgeno-
digd (willekeurig via een steekproef

uit de gemeentelijke basisadminis-
tratie of via maatschappelijke orga-
nisaties). Maar ook jongeren en/of
ouders die geen brief hebben ont-
vangen en interesse hebben, kunnen
deelnemen! Geïnteresseerden kun-
nen zich aanmelden voor 22 februari
bij mevr. M. Ankoné van de afdeling
Maatschappij en organisatie van de
gemeente, via tel. (0575) 75 04 85 of
e-mail m.ankone@bronckhorst.nl

Vergoeding
Deelnemers aan de bijeenkomsten,
ontvangen van ons een kleine ver-
goeding. Per bijeenkomst kunnen
maximaal 12 deelnemers meedoen.

Wanneer u bent ingedeeld voor één
van de bijeenkomsten, ontvangt u 
zo snel mogelijk een officiële uit-
nodiging (incl. de definitieve locatie).
Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met mevrouw
Ankoné. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
is bedoeld om ú/jou, indien nodig,
bij te staan bij het opgroeien en
opvoeden en daarom is het voor
ons belangrijk om te weten hoe
u/jij vindt dat deze dienstverlening
eruit moet zien. Geef u/je dus op!

Gemeente wil met jongeren en ouders in gesprek over oprichting Centrum voor Jeugd en Gezin
Aanmelden kan t/m 22 februari!

Zwerfvuilopruimdag in buitengebied Bronckhorst op 15 maart a.s.
Helpt u mee het buitengebied weer schoon te maken?

Op zaterdag 15 maart a.s. wordt een
grootschalige zwerfvuilopruimactie
georganiseerd in het buitengebied
van Bronckhorst. Vele vrijwilligers
ruimen die dag het zwerfvuil in het

buitengebied op, zodat uw Bronck-
horst er weer prachtig uitziet. 

U kunt daar ook een bijdrage aan
leveren! Iedereen die aan de op-

ruimactie meedoet, wordt beloond
met een hapje en drankje.

Zwerfafval in de woonomgeving is
voor menigeen een dagelijks terug-

kerende ergernis. Iedereen wil in
een plezierige omgeving wonen of
recreëren en zwerfafval bederft dat
plezier. Terwijl de oplossing eigen-
lijk heel simpel kan zijn door met
elkaar af te spreken om afval in een
afvalbak te gooien én zich aan die
afspraak te houden. Maar de prak-
tijk pakt helaas vaak anders uit. 

Al vele jaren maken diverse organi-
saties in onze gemeente daarom op
een zaterdag in maart het buiten-
gebied schoon. Dit gebeurt vaak
door vrijwilligers van wildbeheer-
eenheden, scouting, een visvereni-
ging, leerlingen van enkele basis-
scholen en de werkgroep Zwervuil-
dag Vorden. Maar iedereen die mee
wil helpen, is van harte welkom. 

Geef u ook op als vrijwilliger
Vrijwilligers die op 15 maart a.s.
willen schoonmaken, kunnen zich
via onderstaande contactpersonen
aanmelden. Dit kan tot en met
vrijdag 7 maart. De gemeente zorgt
ervoor dat voor alle deelnemers de
benodigde materialen aanwezig zijn
om veilig schoon te kunnen maken.

Voor het schoonmaken van:
• het buitengebied van Hummelo en

Keppel 
- de heer B. Veldhuizen, 
tel. (0314) 38 24 10

- de heer G.F.C. van Heusden, 
tel. (0313) 47 20 42  

• het buitengebied van Hengelo (Gld)
- de heer J. Hoogeveen, 

tel. (0573) 46 14 60 
• het buitengebied van Vorden/-

Kranenburg 
- mevrouw R. van Vleuten, 

tel. (0575) 55 33 57
• Wichmond/Vierakker 

- de heer J. Rietman, 
tel. (0575) 44 19 99 

• het buitengebied van Steenderen 
- de heer R.H.J.M. Gosselink, 

tel. (0575) 45 13 74 
• het buitengebied van Zelhem 

- de heer E. Colenbrander, 
tel. (0314) 62 52 67

- mevrouw G. Til, 
tel. (0314) 62 55 36

N.B. Behalve in Steenderen is de
zwerfvuilopruimdag 's morgens. 
Bij de contactpersonen krijgt u alle
informatie als u zich opgeeft. 
In Steenderen begint de actie om
13.30 uur bij forellenvisvijver 
Breukink op de Emmerweg 12.

Vindt u het ook belangrijk in een
mooie, schone omgeving te wonen?
Meldt u dan aan voor de zwerf-
vuilopruimdag op 15 maart! Vele
handen maken immers licht werk!
Het kan nog tot en met 7 maart!



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), feestavond en wegraces op circuit Varsselring, 24 mei van 08.00 tot 01.00 uur 

en 25 mei 2008 van 08.00 tot 19.00 uur, Varsselseweg 34, tijdelijke gebruiksvergunning voor
twee tenten en diverse verkeersmaatregelen, Hamove

• Hoog-Keppel en omgeving, 8 juni 2008, Keppelrun met diverse afstanden van 09.00 tot 14.00 uur,
afsluiten Monumentenweg van 10.00 tot 14.00 uur, De Hessenrijders

• Hummelo, Zutphenseweg, 7 juni 2008, tentfeest met live muziek van 20.00 tot 01.30 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning,
stichting Pontificaal Hummelo

• Steenderen, Burg.Buddingh'plein, 29 maart 2008, tentfeest van 20.00 tot 01.30 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, 
café hotel Heezen

• Vorden, 30 april, Koninginnedag met o.a. vogelschieten, kermisattracties, lampionnenoptocht
en vuurwerk van 08.00 tot 01.30 uur, afsluiten van diverse wegen in het centrum van 06.00 uur,
tot 1 mei 2008 04.00 uur, oranjevereniging Vorden

• Vorden, Dorpsstraat, 30 april 2008, feest met live-muziek van 10.00 tot 01.30 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet van 10.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, 
hotel restaurant Bakker

• Vorden, Dorpsstraat, 30 april 2008, Koninginnedag met live-muziek van 10.00 tot 01.30 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning overkapping, De Herberg

• Vorden, Kerkstraat, 30 april 2008, feest met live-muziek van 08.00 tot 01.30 uur, bistro de Rotonde
• Vorden, Dorpsstraat, tentfeest met live-muziek, 17 juli van 12.00 tot 00.30 uur, 18 en 19 juli van

12.00 tot 01.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 17 juli van 12.00 tot 24.00 uur,
18 en 19 juli 2008 van 12.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, hotel restaurant
Bakker

• Vorden, gemeentelijk sportpark, 16 en 17 augustus 2008, Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi
van 08.00 tot 17.00 uur, afsluiten gedeelte Oude Zutphenseweg en stopverbod Hamelandweg,
gedeelte Oude Zutphenseweg en gedeelte Enzerinckweg, toernooicommissie voetbalvereniging
Vorden

• Vorden, hoek Horsterkamp/Rondweg, hoek Zutphenseweg/Rondweg en Ruurloseweg, ophangen
spandoeken, 22 juli t/m 19 augustus 2008, toernooicommissie voetbalvereniging Vorden

• Zelhem, Pluimersdijk 5 aanvraag Drank- en Horecavergunning, stichting Museum Smedekinck

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Dorpsstraat 1, vergroten garage
• Halle, Dorpsstraat 51, plaatsen nooddeur in achtergevel
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 1, bouwen schuur met dubbele carport
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 3, plaatsen prefab buitenberging
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 3, verbouwen woning tot twee woningen
• Vorden, Beunkstege 4, bouwen schuur/trainingshal
• Vorden, Deldensebroekweg 15, plaatsen hooiberg
• Vorden, Eikenlaan 23, verbouwen schuur tot woning
• Vorden, Kostedeweg 7, verbouw woning
• Vorden, het Wiemelink ongenummerd, plaatsen woonvoorziening gehandicapten voor een periode

van maximaal twee jaar
• Zelhem, Het Lindestuk 8, vergroten woning 
• Zelhem, Ruurloseweg 42, verbouwen en uitbreiden zalencentrum

Aanvragen

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
21 februari t/m 2 april 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Baak, Pastoriestraat 1a, tuinmanswoning onderdeel van de historische buitenplaats Baak,

aanvraag monumentenvergunning voor de uitbreiding van het woonhuis en de verbouw van de
schuur

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 3 april 2008. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heren W. Hagens 
of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52. Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen
dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als
belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenwet 1988

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Bronkhorst, Boterstraat 7, vrijstelling bouw hobbyruimte/berging, vrijstelling wegens over-

schrijden bestemmingsplanbepaling aangaande het maximaal toegestane bebouwde oppervlak,
het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 4, lid 1 van de planvoorschriften
van het bestemmingsplan 'Bronkhorst 2004'

• Hengelo (Gld), Torenzicht 27, vrijstelling bouwen bergruimte, vrijstelling wegens overschrijden
bestemmingsplanbepaling over het bebouwingspercentage, het betreft een vrijstellings-
bevoegdheid opgenomen in artikel 3, lid 2 van de planvoorschriften van het bestemmingsplan
'Oosterwijkse Vloed 1992'

• Laag-Keppel, Wehlsedijk 2, vrijstelling vergroten ligboxenstal, vrijstelling wegens overschrijden
bestemmingsplanbepaling over de nokhoogte, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opge-
nomen in artikel 5, lid 1, sub c van de planvoorschriften van het bestemmingplan 'Buitengebied
Hummelo en Keppel 1998' en 'Buitengebied Hummelo en Keppel, correctieve herziening 2006'

Voorgenomen vrijstellingen

De bouwplannen liggen van 21 februari t/m 5 maart 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 24, vrijstelling vernieuwen woning en bouwen garage en loods,

vrijstelling wegens overschrijden bestemmingsplanbepalingen aangaande respectievelijk de
inhoud van de woning (meer dan 600 m3) en de maximaal toegestane totale oppervlakte aan
bijgebouwen, de vrijstelling maakt het mogelijk de woning op een gedeeltelijk andere plek te
vernieuwen en door bestaande opstallen te slopen kan meer dan 75 m2 aan oppervlakte bij-
gebouwen gebouwd worden, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 17,
lid 1, respectievelijk onder 2, 12 en 13 van de planvoorschriften van het bestemmingsplan
'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Vorden, Ruurloseweg 69, vrijstelling bouw schuur, vrijstelling wegens overschrijden bestem-
mingsplanbepalingen over respectievelijk de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de
nokhoogte, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in respectievelijk artikel 4,
lid 2 en artikel 5, lid 5.8, sub e van de planvoorschriften van het bestemmingsplan 
'Vorden Centrum en Oost 1994' 

Deze bouwplannen liggen van 21 februari t/m 19 maart 2008 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Reeoordweg 2a/Galgengoorweg 6, voor het vergroten van het bouwperceel Reeoordweg 2a

voor een niet-agrarisch bedrijf en de omzetting van het agrarisch bouwperceel Galgengoorweg 6
in een woonfunctie, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 21 februari t/m 
2 april 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbesluit
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

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

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 12 februari 2008:
• Bronckhorst, 1 maart 2008, openingsfeest en aanbieding brochure 'Bronckhorst en Paarden-

toerisme 2008' van 12.00 tot 16.00 uur, ontheffing geluidswagen en ontheffing artikel 35 
Drank- en Horecawet van 12.00 tot 17.00 uur, A.R.J. van Ingen

• Hengelo (Gld), hoek Memelinkdijk/Slotsteeg, 23 maart 2008, paasvuur van 20.00 tot 01.00 uur,
buurtvereniging De Noabers

• Hengelo (Gld), 1 mei 2008, broodlevering van 13.00 tot 16.00 uur, stichting Historische Brood-
weging Muldersfluite

• Hengelo (Gld), 4 mei 2008, dodenherdenking van 19.30 tot 20.30 uur, 4 mei Herdenkingscomité
Hengelo Gld.

• Bronckhorst, collecteren van 17 t/m 22 november 2008, Nationaal MS Fonds
• Zelhem, Stationsplein, 30 april 2008, snuffel-/rommelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur, Zelhems

Christelijk Oratoriumkoor
Verzonden op 14 februari 2008:
• Halle, innemen standplaats voor supermarkt Hesselink, Dorpsstraat 47, verkoop oliebollen en

stroopwafels, 27 september t/m 31 december 2008, O. Tuiten
• Halle, school- en volksfeest, 4 september van 19.00 tot 24.00 uur, 5 september van 13.00 tot

01.30 uur en 6 september 12.00 tot 01.30 uur, zaal Lovink, loterij 4 september 2008, stichting
Nijmansfeest

• Hengelo (Gld), De Hietmaat, 14 september 2008, jubileumfeest met demonstraties, clinics 
en een besloten feestavond, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 11.00 tot 24.00 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning, L.R. De Bosruiters

• Hengelo (Gld), 8 juni 2008, triathlon van 06.00 tot 16.00 uur, stichting Triathlon Hengelo Gld.
• Hengelo (Gld.), aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari t/m 

31 december 2008 in café De Zwaan, Spalstraat 3, H.G.C. Waenink
• Hengelo (Gld.), aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in café De Egelantier

van 1 januari t/m 31 december 2008, A.B. ten Barge
• Hengelo (Gld.), verkoop loten door vereniging tot bevordering van het Marktwezen en andere

openbare belangen van 1 maart tot 29 oktober 2008, J. Dinkelman
• Hoog-Keppel, ontheffing op grond van artikel 6, lid 2 van de Winkeltijdenverordening gemeente

Bronckhorst voor het houden van een rommelmarkt op Hemelvaartsdag 1 mei 2008, voetbal-
vereniging HC'03

• Vorden, Het Dorpscentrum, 24 februari 2008, platenbeurs van 11.00 tot 16.30 uur, Dynamite
Beurzen

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 14 februari 2008:
• Zelhem, Bleek 6, gedeeltelijk vergroten berging, verleend met vrijstelling op grond van 

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 14 februari 2008:
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 3, veranderen van dakpannen in een rietenkap
• Zelhem, Berkendijk 2, gedeeltelijk veranderen noord-oostgevel van een schuur
• Zelhem, Halseweg 38, inpandig vergroten woning, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 14 februari 2008: 
• Zelhem, Wassenaarweg 2, bouwen bedrijfshal

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Kapvergunningen
Verzonden op 14 februari 2008:
• Halle, Tulnersweg 7, vellen van drie elzen en het knotten van zeven elzen, geen herplantplicht
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg, vellen van 50 berken, 28 populieren/elzen en 46 elzen,

herplant verplicht: volgens beplantingsplan
• Vorden, Schuttestraat, vellen van één eik, geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens het school- en volksfeest van 4 t/m 6 september 2008 is de Halle-Nijmanweg

tussen de Nijmansedijk en de Lankerseweg, van 4 september 19.00 uur t/m 7 september 2008
01.30 uur, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens de broodlevering door stichting Historische Broodweging Muldersfluite,
op 1 mei 2008 van 12.00 uur tot 16.30 uur, is de Zelhemseweg, tussen de Olde Kaste en de
Kroezerijweg, afgesloten voor alle verkeer behalve bestemmingsverkeer en geldt een
parkeerverbod op de Zelhemseweg tussen de Beijerinkdijk en de Olde Kaste, de Zelhemseweg
tussen De Dunsborg en de Heerinkdijk, en de Kroezerijweg in Keijenborg tussen de Zelhemseweg
en de Jebbinkweg 

• Hengelo (Gld), tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2008 zijn de Synagogestraat, de Regelink-
straat en de Raadhuisstraat tussen de Schoolstraat en de Kervelseweg, afgesloten voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer, van 19.30 tot 20.30 uur

• Hengelo (Gld), tijdens de triathlon op 8 juni 2008 is de Elderinkweg van 06.00 tot 15.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

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

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.

Ontwerpbesluit tot aanpassing van de voorschriften 
(art. 8.22 en 8.23 Wm en afd. 3.4  Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 21 februari
t/m 2 april 2008 tijdens de openingstijden ter inzage het ontwerpbesluit voor het ambtshalve
aanpassen van de voorschriften van de milieuvergunning van:
• Vorden, Rondweg 2, voor de op 14 november 1995 verleende vergunning voor het in werking 

hebben van een LPG-tankstation

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke en
mondelinge zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 3 april 2008. Als u mondeling
zienswijzen wilt inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 21 februari
t/m 2 april 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 16, een veranderingsvergunning voor een rundveehouderij

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

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

in te brengen

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 3 april 2008. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek
doen om schorsing van de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzage-
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht
als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Autobedrijf Groot-Jebbink Vorden'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 7 februari 2008 het bestemmingsplan 'Autobedrijf
Groot-Jebbink Vorden' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van het garage-
bedrijf Groot-Jebbink en het verplaatsen van de bedrijfswoning op het perceel Rondweg 2 in Vorden.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 21 februari t/m 2 april
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling,
tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het

Bestemmingsplannen

• Hengelo (Gld), in verband met het kappen van een boom ter hoogte van de Ruurloseweg 78,
sluiten wij op 21 februari 2008 van 07.45 tot 12.00 uur de Ruurloseweg, tussen de Kieftendorp
en de Heideweversweg af

Helaas kunnen wij niet altijd exact zijn met de periode van afsluiting omdat er omstandigheden
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Denkt u hierbij
bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden.

Weg- en snoeiwerkzaamheden

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert op 
20 februari 2008 om 09.00 uur in het gemeente-
kantoor. De vergadering is openbaar. 
De agenda voor deze vergadering kunt u vinden
op onze website www.bronckhorst.nl

goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage. 

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

De aanpassing van het voegwerk van de kerk 

in Hummelo is één van de punten op de agenda

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nlDOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

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

Anky van Grunsven komt naar Bronckhorst!
Zaterdag 1 maart

Aanvang programma 13.00 uur

Gratis entree

Locatie Hietmaat Hengelo (Gld.)

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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Speciaal voor jou.
       Omdat je jarig

 bent geweest.

Als alfahulp ben je voor sommige mensen heel erg 

belangrijk. Je zorgt namelijk voor een waardevolle 

bijdrage aan de kwaliteit van hun leven.

Soms heel simpel door een leuk gesprek. Of omdat je 

belangrijke dingen signaleert (bijvoorbeeld of iemand 

nog wel genoeg eten in huis heeft of dat de planten wel 

regelmatig water krijgen). En ja, natuurlijk ook door het 

huis schoon te houden.

Heel dankbaar werk dus, waarvoor je enorm veel 

terugkrijgt. Zoals veel vrijheid, want je bent in feite je 

eigen baas. En natuurlijk een aantrekkelijke verdienste.

Maar vooral veel dankbaarheid van je eigen klanten.

En die laten dat, net zoals mevrouw IJzendoorn, meestal 

op een heel eigen manier merken. Op zulke momenten 

weet je precies waar je het allemaal voor doet.

Ook alfahulp worden? Ben je één of meerdere 

ochtenden of middagen beschikbaar (bijvoorbeeld tijdens 

de schooluren van je kinderen)? En ben je 17 jaar of ouder? 

Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten.

Ook 50-plussers zijn van harte welkom. Op onze website

www.alfahulpworden.nl vind je alle informatie.

Alfahulp bij mevrouw IJzendoorn. 
Nergens krijg je zoveel terug.

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink bv is een middelgroot bouwbe-
drijf met ± 30 werknemers in dienst. Wij zijn actief in planontwikke-
ling en werken hierbij nauw samen met opdrachtgevers. Mede door
de omvang, organisatie en werkwijze van ons bedrijf zijn wij op
zoek naar een enthousiaste, flexibele en communicatief vaardige
collega in de functie van:

UITVOERDER
Het volledig begeleiden van bouwkundige projecten, evenals het
uitvoeren en aansturen van verbouw- en onderhoudswerkzaamhe-
den behoren tot deze functie. Eveneens vinden wij mensgericht lei-
dinggeven tot de vaardigheden behoren.

Functie-eisen:
• minimaal MTS bouwkunde
• ± 5 jaar (of meer) relevante werkervaring binnen de bouw
• woonachtig gemeente Bronckhorst of omgeving

METSELAARS EN BETONWERKERS
Tevens vragen wij mensen voor metsel- en betonwerk.

Denkt u hiervoor de geschikte persoon te zijn, dan nodigen we u uit
om schriftelijk te solliciteren. Uw brief met Curriculum Vitae kunt u
richten aan:

Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink
T.a.v. de directie
Toverstraat 5
7223 LN Baak
Tel. 0575 441677 www.wolbrink-masselink.nl

NIEUWBOUW  VERBOUW  UTILITEITSBOUW  RENOVATIE  ONDERHOUDSWERK

MONUMENTEN  STALLENBOUW  MACHINALE HOUTBEWERKING

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

GRATIS SMURF BIJ ELKE € 15,00!

WEDUWE VISSER VIEUX

100 cl van 10.99 voor8.99

PAGE TOILETPAPIER
pak 24 rol

nu 6.39

AH KIPFILET
voord. verp.

kg nu 4.99

AMSTEL PILS
krat 24 flesjes

van 10.99
voor 7.99

FANTA REGULAR
OF LIGHT
set 4 flessen à 1,5 liter

van 5.39 voor 4.04

AH GROTE ZAK
AARDAPPELEN
zak 10 kg

nu 0.99

AVIKO AARD-
APPELSCHOTEL
alle varianten
2 pak à 450 gram

van 3.30 voor 2.00
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Dit Zutphense reïntegratiebedrijf
werkt sinds 2004 in de regio en be-
haalt zeer goede resultaten in het be-
middelen van mensen naar werk.

Door de erkenning is de dienstverle-
ning weer verder uitgebreid. Om de er-
kenning binnen te halen moest er aan
pittige voorwaarden worden voldaan.

De voorbereiding van de aanvraag
nam de meeste tijd in beslag. Mini-
maal twee medewerkers van Ribé
moesten de opleiding Jobcoach heb-
ben gevolgd. 

De consulenten Marijn Gieles en Mari-
anne Wilgenhof hebben deze oplei-
ding afgerond. Ribé is inmiddels ge-
start met de eerste Jobcoach opdracht!

Voor meer info over Ribé Reïntegratie
B.V. kijkt u op: 
www.ribe-reintegratie.nl

Ribé Reïntegratie B.V. 
erkend als jobcoachorganisatie

Foto: team Ribé "De heer Visser heeft het team van Ribé in de bloemetjes gezet voor het behaalde succes" Bovenste rij van links naar rechts:
Tjeerd Visser, directeur Ribé, Pieter Waardenburg, manager Ribé, Irma ten Brake, consulent/jobcoach Onderste rij van links naar rechts:
Marianne Wilgenhof, consulent/jobcoach, Marijn Gieles, consulent/jobcoach, Gerdie Kamphuis, secretariaat, Loes Kooistra, officemanager
Niet op foto: Ingeborg Vonk, consulent/jobcoach, Mia Sluizeman, consulent/jobcoach

Het UWV heeft Ribé Relntegratie onlangs erkend als jobcoachorganisatie.
Een geweldige opsteker voor het jonge Zutphense reïntegratiebedrijf.
Manager Pieter Waardenburg is ook zichtbaar trots als hij vertelt over
deze erkenning. "Het houdt in dat Ribé nu ook mensen persoonlijk op
een werkplek kan gaan begeleiden. Via Jobcoaching bieden wij onze cliën-
ten effectieve en intensieve begeleiding tijdens hun nieuwe dienstver-
band bij het bedrijf zelf. Hierdoor is de werknemer beter in staat om het
nieuwe werk goed uit te voeren. Dankzij de erkenning is het mogelijk om
Jobcoaching via het UWV vergoed te krijgen ."

De beide delen kunnen eenvoudig uit
elkaar gereden worden, en met één

simpele klik zitten ze ook weer aan
elkaar. Het bed opmaken wordt nu
wel heel eenvoudig. 

GEMAK
De deelbare Auronde is leverbaar in
twee comfortabele hoogtes en drie ver-
schillende kleuren. Het is met enkele
extra te bestellen onderdelen zelfs mo-
gelijk om van een deelbare Auronde,
twee éénpersoons bedden te maken! 

PRIMEUR!
De allereerste Deelbare Auping Auron-
de in Nederland is vanaf vandaag te
zien bij dé Auping specialist voor
Gelderland; Auping Plaza op de Woon-
boulevard in Doetinchem.

Nieuw! Auping Auronde deelbaar

De bekende Auping Auronde is er
vanaf nu ook deelbaar!

Dynamite noemt het "van Piraten Sin-
gle tot Heavy Metal", maar ook alles
wat ertussen valt is aanwezig. Zoals
Jazz, Blues, R&B, Rock&Roll, Beat,
Punk, Funk, Reggae, Country, Neder-
beat, Indo Rock en dat op Vinyl, gram-
mofoonplaat, CD en DVD; zowel
nieuw als tweedehands.

En dan niet datgene wat je in elke mu-
ziekshop vindt. Het is de opzet van Dy-
namite Beurzen om juist datgene wat
je elders moeilijk kan vinden op de
beurs aan te bieden. Zoals oude Jazz
uit de 50 en 60er jaren opnieuw uitge-
bracht op LP of CD, leuke tophits uit
de 60 en 70er jaren op single, Neder-
landstalige piratenplaatjes en Rock &

Roll ooit uitgebracht op Amerikaanse
toplabels en nu op deze zelfde topla-
bels verkrijgbaar op CD. Een 'gouwe
ouwe' van Elvis opnieuw uitgebracht
op DVD, een originele LP van Johnny
Cash of andere Country Grootheden,
grote collecties van de Stones, Favorite
Express Single's. Ook leuke Nederbeat
opnieuw uitgebracht op grammofoon-
plaat.

Daarnaast zijn er standhouders die ge-
specialiseerd zijn in bepaalde muziek-
soorten, zoals '60er jaren, Nederbeat
of American Jazz. Grote collecties van
de Stones en Beatles, maar ook de laat-
ste Nederlandstalige hits .

Naast alle mogelijke muziekdragers
zijn er ook veel films op DVD op de
beurs verkrijgbaar. En ook hiervoor
geldt natuurlijk van goede kwaliteit
en tegen een zeer redelijke prijs. Al
met al een beurs die door de echte
muziekliefhebber niet gemist mag
worden. De beurs is geopend van 11.00
uur - 16.30 uur. Voor info:06 511 80 522
Andre Frijters /Dynamite Beurzen

Van Piraten Single tot Heavy Metal
Zondag 24 Februari organiseert
Dynamite Beurzen een Platen - CD -
DVD beurs in  de grote zaal van het
Dorpscentrum' aan de 'Raadhuis-
straat 6 ' in Vorden. Die dag zal 'Het
Dorpscentrum' een waar Eldorado
zijn voor alle muziekliefhebbers
waar alle mogelijke muziek soor-
ten zijn te verkrijgen.

In veertig dagen pelgrimeerde Aalt van
de Glind naar Santiago de Compostela
in Spanje. Zeventien dagen op de fiets
tot over de Pyreneeën en drieëntwintig
dagen lopend door Spanje. Later fietste
hij dwars door Schotland naar het mys-
tieke eiland Iona. 

Hij schrijft erover: 'Om geluk te vinden
moet je op weg gaan', Kok/Kampen
2007. Hij vertelt erover. Herkenbaar,
ontroerend en soms wonderlijk: Santi-
ago de Compostela, de regenboog, Sint
Franciscus, de engel, moeder Theresa,
de boer en het kruis

De eigen stijl van Jojo L. beweegt zich
tussen Dylan en country. In zijn songs
is ook hij dikwijls op weg. Zijn eerste
cd, gebrandmerkt met de initialen J.L.,
is 'A very drunken sleep on the beach'
en gaat over de relativering van het
boek Prediker: 'Geniet je wel van de
wijn des levens?' Enkele nummers die
hij zal brengen: Three little birds, Lone
pilgrim, When did you leave heaven
en Lonesome traveller.

ZONDEN
De zeven hoofdzonden zijn op tegels
in deze kerk prachtig in beeld ge-
bracht èn ze spelen een rol in het pro-
gramma. Een verrassing wordt de uit-
reiking van het eerste exemplaar van
'Het verhaal van Wielewaal'. Dat is een
sprookje over macht, de zeven zonden
en over liefde. Na afloop zijn boeken
en CD te koop. Voor informatie:
www.aaltvandeglind07.nl

Pelgrims onderweg
Een afwisselend programma van wonderlijke verhalen en mooie nummers
Op zondagmiddag, 24 februari in
de schitterend gerestaureerde Sint
Willibrordus kerk van Vierakker/
Wichmond, Vierakkersestraatweg
31. Het middagprogramma van on-
geveer anderhalf uur begint om
15.00 uur. Santiago en Prediker

HOUTEN SPEELGOED, SIERADEN
EN TUINBEELDEN.
Het is de organisatie evenals voorgaan-
de jaren gelukt om een groot aantal
standhouders voor de beurs te interes-
seren. Er zullen in totaal ongeveer 40
kramen staan. Handgemaakte hoe-
den, diverse sieraden, tuinbeelden en
kaarten zullen veel belangstelling
trekken. Dat zal ook gelden voor de
kramen met kralen, kaarsen, aquarel-
len en houtsnijwerk. De hobbybeurs
biedt daarom voor 'elk wat wils'. Om te
kijken, te bewonderen en desgewenst
te kopen.

TWEE DAGEN.
De hobbybeurs is een initiatief van 'de
Zonnebloem' en daarom ook bedoeld
voor ouderen en mensen met een han-
dicap. De sporthal is geheel gelijk-
vloers, er zijn aangepaste toiletten en

er is verpleegkundige hulp aanwezig.
Tegelijk is de beurs ook bedoeld voor
iedereen die  belangstelling heeft. Om
alle bezoekers maximaal te kunnen la-
ten genieten, wordt de beurs op twee
dagen georganiseerd. De zaterdag is
vooral bedoeld voor ouderen en men-
sen met een handicap. De zondag in
de eerste plaats voor het algemene pu-
bliek. Maar heel strak is die scheiding
niet: wie op zaterdag het beste kan,
komt op zaterdag en wie liever op zon-
dag komt: ook van harte welkom.

WIN EEN REIS!
'De Zonnebloem' heeft veel activitei-
ten georganiseerd rond de beurs. Op
zaterdag is er tussen 10.00 uur 's mor-
gens en 5 uur 's middags van alles te
horen en te zien. Zo zijn er afwisse-
lend optredens van zangkoor Voix La,
Chiantykoor de Berkelschippers en

Harmonicagroep de Trekkebuuls. En
er valt natuurlijk wat te eten en te
drinken. Uiteraard is koffie te verkrij-
gen en diverse versnaperingen. En wie
graag goedkoop op stap wil kan mee-
doen aan een verloting: op beide da-
gen wordt een geheel verzorgd week-
end verloot naar een hotel in Noord-
wijk. De trekking vindt zaterdag om
17.00 uur plaats. Op zondag zijn er op-
tredens van boerendansgroep Old
Hengel..

WARM, DROOG EN GEZELLIG!
'De Zonnebloem' is een vereniging
zonder winstoogmerk. Misschien
moet er bij deze dagen geld bij. Mede
dankzij diverse bedrijven die dit eve-
nement financieel steunen, bedraagt
de toegangsprijs slechts  ¤ 2. Hopelijk
kunnen de kosten verder gedekt wor-
den uit de verkoop van loten en con-
sumpties. Wat voor weer het ook is op
zaterdag 23 en zondag 24 februari: in
de sporthal van Hengelo is het warm,
droog en gezellig!

Hobbybeurs Zonnebloem
Op zaterdag 23 en zondag 24 februari organiseert 'de Zonnebloem' een
grootscheepse hobbybeurs in sporthal De Kamp aan de Sarinkkamp 7 in
Hengelo. De beurs begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

De 30 kilometer is favoriet bij de mara-
thonlopers, die deze afstand zien als
een ideale voorbereiding op de mara-
thon van Rotterdam. De lopers heb-
ben verder keuze uit een halve mara-
thon (21,1 kilometer) en een 10 kilo-
meter. De loop voert niet alleen door
het karakteristieke landschap, maar is
vanwege het vlakke parkoers ook ide-
aal om snelle tijden neer te zetten. De-

ze ideale mix maakt de Pelgrim Acht-
Kastelenloop al jarenlang een unieke
gebeurtenis en trekt zowel razend-
snelle lopers als beginners. 

De organisatie zorgt onderweg voor
verschillende verzorgingsposten. Start
en finish vinden plaats voor de sport-
hal op het Jebbink in Vorden. Alle lo-
pers vertrekken tegelijk om 12.15 uur.
Op de dag van de wedstrijd, zondag 9
maart, kan tussen 10 en 12 uur in de
sporthal worden ingeschreven. Voor-
inschrijving is goedkoper en mogelijk
tot 24 februari via www.hanzesport.nl.
Op deze site is ook alle aanvullende in-
formatie te vinden. 
Voor wedstrijdlopers zijn er prijzen
voor de eerste drie aankomende in de
verschillende categorieën. Alle deel-
nemers ontvangen bij de finish een
leuke herinnering.

Pelgrim AchtKastelenloop
Zondag 9 maart organiseert atle-
tiekvereniging Hanzesport de
AchtKastelenloop. Voor de 21e keer
alweer kunnen afstanden van 10,
21,1 of 30 kilometer worden afge-
legd. Dit betekent dat er weer hon-
derden hardlopers uit het hele
land in Vorden aan de start ver-
schijnen om opgewekt hun kilo-
meters door het Achterhoekse cou-
lissen-landschap af te leggen.
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WEBPAPER
De digitale krant!

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

Dinsdag 26 juni 2007

69e jaargang no. 16

Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
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Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.
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Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

tsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
ZOMERKRANTZ O M E R F E E S T E N  1 9 ,  2 0  E N  2 1  J U L I  2 0 0 7

erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl

* Snoeien van bomen
* Snoeien van fruitbomen
* Snoeien van bosplantsoen
* Kappen van bomen
* Stobben wegfrezen

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
BAAK / 0575 - 44 1048 / 06 - 53 34 73 11

boomverzorging

Voor al uw tuinwensen !

Tuinontwerp, -aanleg en onderhoud

Complete renovatie van tuinen

Bestrating

www.hoveniersbedrijfevers.nl

0575-441048 / 06-53347311

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999
Fax 0575-553429

Renovatie - Onderhoud - Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang, etc.

Wij zoeken ter aanvulling van ons team een

ALL-ROUND
VAKMAN SCHILDER

Onze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk
uit klantgerichte opdrachten.

Daarom is een goede instelling en vakkennis
een vereiste.

Zelfstandig kunnen werken en een
grote collegialiteit stellen wij op prijs.

Bedrijfsauto voor woon-werkverkeer
eventueel beschikbaar.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Prijzen incl. BTW & BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdr. Model kan afwijken van de standaarduitrusting. Gem. brandstofverbruik van 5,2 l/100 km tot 5,7 l/100 km, gem. CO2-uitstoot van 127 gr/km tot 136 gr/km. Wijzigingen in 
prijs, model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. 1-2tje is van toepassing op nieuwe orders t/m 31 mrt 2008 en nieuw verkochte Chevrolet personenauto’s (m.u.v. HHR, Captiva). Max. 1 financ. per klant. Min. aanbetaling 50%. Financiering via GMAC te Breda (KvK 24107861; 
AFM registernr. 12013025). Prospectus verkrijgbaar via www.gmacfs.nl. Kijk op www.chevrolet.nl voor de voorwaarden. 

IT’S A BIG PLUS.

www.chevrolet.nl

Autobedrijf Groot Jebbink B.V.
Bettinkhorst 2, Zutphen, 0575-516646 

www.groot-jebbink.nl

Betaal nu de helft

en over twee jaar 
de rest. Rentevrij! 
Matiz vanaf € 7.495,-

Profiteer nu van het 1-2tje 
van Chevrolet!tje1 2

Betaal

nu
de
he
lft

en
over

tw

ee
jaar de rest. Rentevrij!

Nu LPG-installatie van 

gasFX voor slechts € 995,-

Chevrolet introduceert het 1-2tje. U betaalt nu de helft en over twee jaar de rest. Rentevrij! U rijdt al in een 

opvallend ruime Chevrolet Matiz voor de scherpe prijs van € 7.495,-. Wilt u deze ultieme stadsauto zelf ervaren?

Kom vandaag nog naar de showroom voor een proefrit.

Eijgenhuijsen B.V. Precisievervoer bestaat sinds
1910. Wij zijn gespecialiseerd in de logistieke
dienstverlening tot op gebruikerslocatie van
kwetsbare apparatuur in Europa. Wij bieden onze
opdrachtgevers een totaal concept aan van pre-
installatie tot warehousing en installatie on site tot
gebruikers instructies.

In verband met de continue uitbreiding van ons perso-
neelsbestand zijn wij voor onze hoofdvestiging in Ruurlo
op zoek naar een:

CHAUFFEUR
Samen met een collega rijd je door heel Nederland om
diverse kwetsbare apparatuur af te leveren bij eindge-
bruikers (o.a. copiers en fitness apparatuur). Na je
inwerkperiode ben je in staat deze apparatuur te instal-
leren, (de)monteren en instructie te geven aan de eind-
gebruiker.

Taken:
- transporteren, afleveren, in- of extern verplaatsen en

retour halen van o.a. copiers en fitnessapparatuur;
- het installeren, (de)monteren van deze apparatuur;
- instructie geven aan de eindgebruiker.

Functie-eisen:
- in bezit zijn van het C rijbewijs eventueel E bij C;
- in bezit zijn van CCV-B diploma;
- je dient te beschikken over voldoende topografische

kennis om je rit efficiënt te kunnen rijden;
- goede communicatieve vaardigheden, een professio-

nele en klantgerichte instelling;
- affiniteit met techniek;
- het bezit van het VCA certificaat is een pré.

Inschaling geschied volgens de CAO van het beroeps-
goederenvervoer over de weg.

Voldoe je aan de bovenstaande profielschets en wil je
werken voor een gerenommeerd en dynamisch bedrijf
en is het leveren van klantwaarde voor jou een uitdaging
mail of stuur dan je reactie met CV naar: 

e-mail: pz@eijgenhuijsen.nl
adres: Eijgenhuijsen B.V. Precisievervoer

T.a.v. Afd. P&O
Postbus 43
7260 AA Ruurlo

Denk aan de voorjaarinspectie van uw maaiers!
Graag werken in een klein en gezellig team?

Wij zijn op zoek naar een

ALL-ROUND KAPSTER
met minimaal 2 jaar ervaring.

Bel 0573-451465
en vraag naar Jeannette of Hettie.

Of mail naar: info@wimmasmanhaarmode.nl.

Wim Masman Haarmode, Ruurlo
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Een groep enthousiaste spelers is nu
onder leiding van regisseur Gerrit Gar-
ritsen en assistent-regisseur Carla Hu-
bers al een aantal weken bezig met
het instuderen van het prachtige stuk
van Henk Krosenbrink: "Het beloofde
land". Omdat de meeste rollen in het
dialect worden gespeeld krijgt een en-
keling ook wat lessen om de teksten
"op zien Baoks" uit te spreken. De
meeste werkgroepen zijn ook al actief.
Er wordt al druk gebouwd aan het 19e
eeuwse decor, de naaimachines snor-
ren om passende kleding voor ieder-
een te maken, en er wordt gezocht

naar allerlei authentieke materialen
die als aankleding van het terrein
moeten dienen. Zo zal de toeschouwer
zich anderhalve eeuw terug in de tijd
wanen. In verband hiermee heeft het
bestuur een oproep: Wie kan ons hel-
pen aan: pruiken en haarstukjes, boe-
renkleding die er 19e eeuws uitziet,
oude boerengereedschappen als: zich-
ten, een karnton, een houten kruiwa-
gen. En we zoeken iemand die het
souffleerwerk wil doen!

Reacties naar: Ben van de Pavert 0575
441759 (gereedschap en souffleer-

werk) of naar: Marry Potjes 0575
441447 (pruiken en kleding) 
Het openluchtspel wordt in het eerste
en tweede weekend van juni (6,7 13,
14) gespeeld op Het Wantink, de boer-
derij van de familie Hebben aan de
Schooldijk nr. 6 in Baak. Zet het vast
op de kalender!

Openluchtspel Baak

In Baak zijn onlangs de repetities voor het driejaarlijkse openluchtspel
begonnen. Vorig jaar zag het er nog naar uit dat het niet door kon gaan.
Er kan namelijk niet meer gespeeld worden achter Huize Baak. De fami-
lie Hebben aan de Schooldijk bracht uitkomst: zij bood haar boerenerf
'Het Wantink' aan.

Om zoveel mogelijk geld mee te bren-
gen naar Zambia, zijn alle 21 leerlin-
gen druk in de weer met tal van inza-
melingsacties. Tijdens het Open Huis
van de school zijn er broodjes kna-
kworst verkocht, veel leerlingen zijn
bezig met het vinden van sponsoren. 
Zo organiseren Lisette Arfman en Hes-

ter Eggink (beiden deelneemsters aan
het project Zambia van het Isendoorn)
een spinning marathon op 23 maart
2008 bij Strada Sports te Vorden. Het is
de bedoeling dat zo veel mogelijk
mensen hieraan meedoen. Alle deel-
nemers moeten een sponsor zoeken
en degene die uiteindelijk het meeste

geld bijeen gefietst heeft, wordt nog
verblijd met een prijs. Ook zal er een
vrije-giften-pot op de balie bij de sport-
school staan, waar iedereen nog extra
geld in kan deponeren. Onder vermel-
ding van naam, telefoonnummer en
het aantal uren dat iemand wil spin-
nen kan iedereen zich inschrijven via
just.lisette@hotmail.com

Afhankelijk van de hoeveelheid in-
schrijvingen wordt een planning ge-
maakt, die een week van tevoren be-
kend wordt gemaakt via de mail. Ook
groepen zijn van harte welkom!

Op de fiets voor Zambia

Eind april van dit jaar gaan 21 leerlingen uit 4 vwo van het Isendoorn Col-
lege voor een maatschappelijke stage naar Livingstone, Zambia. Zij zullen
daar eerst een  oriëntatieprogramma volgen, verzorgd door African Im-
pact. Daarna maken ze kennis met de lokale begeleiders (leerkrachten,
verplegers, game wardens et cetera). Na een paar dagen zullen zij zelf aan
het werk moeten.

Lisette en Hester, druk in de weer voor Zambia

Ooit sprak een Ier in de Bierkaai de le-
gendarische woorden; down here in
de Achterhoek you look a lot like us,
Irish men. Vrij vertaald; de achterhoe-
kers zijn de IEREN VAN NEDERLAND.
The same old spirit. De bierkaai
brengt zaterdag 1 maart de spirit weer
tot leven en om 21.00 uur gaat de geest
uit de fles.KOMT OP TIJD. En de BEER-
kaai heeft natuurlijk weer de lekker-
ste IERSE BIEREN , Guinness en KIL-
KENNY ON DRAFT (VAN UT VAT).Vers
van de pers, dus. Zin in EEN FEESJE EN
EEN PINT , KOM DAN 1 MAART NAAR
DE BIERKAAI.

FEEL FREE, BE WELCOME!
De akoestische 4-mans formatie Uncle

Nobby speelt op enthousiaste wijze
Ierse folkmuziek. Prettig in het gehoor
liggende nummers van bijvoorbeeld
The Pogues, Flogging Molly en The Du-
bliners stuwen menig concert op tot
een fantastisch feest. 

Door de bezetting van accordeon, ban-
jo/viool, bas en gitaar, aangevuld met
meerstemmige zang heeft Uncle Nob-
by een authentiek geluid waarbij de
band garant staat voor de zo typeren-
de Ierse sfeer.

Irish night in de Baakse bierkaai
Zaterdag 1 maart wordt party-cafe
De Bierkaai weer omgetoverd tot
IERSE PUB. Door het enorme suc-
ces van de vorige editie is het een
jaarlijks terugkerend evenement
geworden.

Het thema is geheel in Caribische
sfeer en na twee wintershows houden
we het nu luchtig en vrolijk met zo-
merse dans en muziek. Het wordt als
van oudst een unieke beleving, die U
zeker niet mag missen.

De kaartverkoop start op de Koopzon-
dag 9 maart a.s.

Deze zijn te koop bij de deelnemers :   
CAPUCHON JEUGDMODE
GOOSENS ATOMICA
SCHRODER MODE
HERMANS SCHOENMODE
LANGELER MODE
WUESTENENK KAPSALON
DE BARBIER

Tevens zijn de kaarten te koop bij Su-
per de Boer Rinders. 

Wij hebben de zomer kriebels hele-
maal te pakken met deze nieuwe mo-
de en vrolijke kleuren, U ook! Graag
zien wij u in Hengelo.

Voel de warmte in Hengelo
Op vele verzoek en wegens groot
succes, organiseert de mode-groep
uit Hengelo op 13 april a.s. een
spetterende voorjaar-zomershow.
Dit spektakel gaat plaats vinden in
de Sporthal “de Kamp” in Hengelo.

De overwinning ging op het snelle en
bochtige parcours naar de Belg Tom
Meeuwsen. De naaste belager van Van
Amerongen Jempy Drucker uit Luxem-
burg werd tweede en de Nederlander
Ramon Sinkeldam behaalde een der-
de plek. Thijs werd uiteindelijk zeven-
de en dit was genoeg om als eindover-
winnaar van de Super Prestige gehul-
digd te worden. Naast de overwinning

in de Nederlandse Topcompetitie was
dit zijn tweede hoofdprijs van dit sei-
zoen. 

Volgend seizoen rijdt hij mee met de
Elites. Om te proeven aan de rijden
tussen de elites reed Thijs van Ame-
rongen de Topcompetitiewedstrijd in
Heerlen. 

Hij werd hier zeer verdienstelijk elfde.
Verschillende renners van RTV Vierak-
ker Wichmond zijn al weer actief op
de weg. In Exel worden in februari trai-
ningswedstrijden verreden. Nieuwe-
ling Joost Berendsen behaalde hier
een 7e plek. Op enkele kilometers voor
de streep reed hij nog met Nederlands
kampioen Dennis Heering voor het pe-
leton uit. Echter werden zij vlak voor
de streep weer teruggepakt.

Van Amerongen wint Super Prestige
Afgelopen zaterdag werd in het
Belgische Vorselaar de laatste wed-
strijd verreden voor de Super Pres-
tige. In het algemeen klassement
stond Van Amerongen aan de lei-
ding. In deze laatste wedstrijd wa-
ren dubbele punten te verdienen.
Hij moest minimaal zevende wor-
den om eindoverwinnaar te wor-
den.

De band is na enkele wisselingen nu
in de nieuwe bezetting klaar voor op-
tredens.  In hun repertoire komen
rock en top 100 muziek elkaar tegen
in een spetterende mix en dat staat ga-
rant voor een afwisselend optreden
met veel vuurwerk. Ook spelen ze veel
classic pop en nederpop. Bij hun optre-
den staat plezier en het meekrijgen

van het publiek bij deze doorgewinter-
de muzikanten voorop. Alle nummer
worden vol enthousiasme gespeeld en
dat heeft een duidelijk effect op het
publiek. 
Hun repertoire is van Marco Borsato
tot Robbie Williams, De Dijk tot Bon
Jovi, Queen, Santana, Tom Jones tot
The Stones.
Het is zeker een aanrader om zaterdag
a.s. naar hun optreden te komen! 
Zie ook de advertenties van De Zwaan
elders in deze krant.

Steel Frame treedt op
in De Zwaan
Op zaterdag 23 februari a.s. treedt
de band Steel Frame op in De Zwaan
te Hengelo (Gld.).
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Morgen gebeurt 
hier een ramp.

Wat doet 
u vandaag.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

VERRASSEND WENDBAAR

DRAAICIRKEL MINDER DAN 10 METER

VERRASSEND UITGEBREID*

STUURBEKRACHTIGING,

PARKEERSENSOREN,

CRUISE CONTROL

VERRASSEND ZUINIG EN SCHOON

4,5 LITER PER 100 KM, 

LAGE CO
2
 UITSTOOT

*Sommige extra’s zijn optioneel. De Peugeot Bipper vanaf € 8.990,-. Genoemde adviesprijs is excl. BTW, BPM, kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. Getoond model kan afwijken van de werkelijkheid. Gem. verbr. (afh. van type motor) 4,5 – 6,9; l/100 km: CO
2
: 119 - 164 gr/km.

Wijzigingen voorbehouden.

Nieuw. De Peugeot Bipper.
Verrassend compact.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.malgozcom.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 
23 februari a.s. 

in het café

ROCKBAND
STEELFRAME
In de discotheek

draait

DJ DION
vol = vol

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Kom in onze vernieuwde winkel

en voel de lentekriebels!

Aktie van 21 februari t/m 1 maart

Bij aankoop van

kinderschoenen

RUGTAS GRATIS

Maak kans op het boek
101 YEARS OF QUICKbij aankoop van 1 paar

Quick schoenen

Bij kinder Geox

GRATIS T-SHIRT of

COMPUTERSPELLETJE

Maak bij aankoop vanGaastra schoenen kans op
1 GAASTRA

BADHANDDOEK Gratis verloting

van kadobon t.w.v.

€ 50,00

HEROPEND

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

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

www.helminkmeubelen.nl

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

Met Helmink uw woning Met Helmink uw woning 
sfeervol aankleden!sfeervol aankleden!

Op zoek naar  
een sfeervolle 

aankleding van 
uw woning? Bij 

Helmink Meubelen 
vind je een overzich-

telijke presentatie 
met combinatie-

ideeën van parket,
laminaat, vinyl, mar-

moleum, tapijt,
karpetten, gordijnen,

zonwering etc.
Kortom, een bron van 
inspiratie voor een 

eigentijds interieur.

GEA VOETTOCHTEN
voor een heerlijke, verzorgde

wandelweek in romantisch
Tsjechisch Bohemen. Dichterbij

dan u denkt. Gezellige pensions
met goede keuken

HP week(trek)tocht € 335,-
(€ 350,-) met gids en bag.verv.

www.voettochten.net
0575-844691 / 0575-451718

of 06-51254578

Woonhoeve De Veldkamp

PAAS WORKSHOP
11, 12, 18, 19, en 20 maart

9 MAART OPEN ZONDAG
Van 11.00 tot 17.00 uur

Info: Hetty Sueters
Tentendijk 2, 7255 LW Hengelo Gld

Tel.:  06-20034055
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Sinds oktober 2007 is de Vereniging
Belangengroep Stad Bronkhorst nieu-
we stijl aan het werk, waarvan het zes-
koppige bestuur is gekozen door 90%
van de Bronkhorster gemeenschap.
Dit dbo heeft daarmee een groot
draagvlak, variërend van inwoners tot
ondernemers en is hierdoor een be-
langrijke gesprekspartner voor de ge-
meente Bronckhorst. Over belangrijke
kwesties raadpleegt de belangengroep
zijn achterban, bijvoorbeeld via een
handtekeningenactie.

De behoefte aan een gekozen, transpa-
rant en democratisch functionerende

belangengroep was in Bronkhorst
groot, zeker sinds de gemeente
Bronckhorst het initiatief heeft geno-
men om een ‘Ontwikkelingsvisie
Bronkhorst’ te laten ontwerpen door
Bureau Buiten. B. en w. willen ‘de po-
tentie van het stadje Bronkhorst graag
benutten’.

Uit een enquête door bureau Buiten
blijkt dat een meerderheid van de
Bronkhorsters tevreden in het stadje
leeft en beseft dat toerisme belangrijk
is voor Bronkhorst. Anderzijds is meer
dan de helft van de inwoners bang dat
recreatie en toerisme in de toekomst

voor meer problemen op het vlak van
leefbaarheid zullen zorgen. Zij vinden
dat de recreanten en toeristen te wei-
nig rekening houden met de waarden
en normen van de bevolking en erge-
ren zij zich regelmatig aan de ver-
keersdrukte en de opstoppingen die
zij veroorzaken. Driekwart vindt het
prettig als de toeristen na 18.00 uur
Bronkhorst hebben verlaten.

De Vereniging Belangengroep Stad
Bronkhorst bestudeerde de concept-
ontwikkelingsvisie Bronkhorst en gaf
de punten aan waarin zij zich kan vin-
den. Men is niet tegen een organische
groei van het toerisme, maar wil deze
wel reguleren om de overlast ervan te
beperken. 

De vermelde projecten als de totstand-
koming van een museum, het creëren
van ommetjes te voet en per fiets, visu-
alisering van de slotheuvel en het or-

Gemeenten worden groter en daardoor wordt de afstand tussen burgers
en gemeentebestuur eveneens als steeds groter ervaren. Het Kleine Ker-
nenbeleid van de gemeente Bronckhorst kent twee hoofddoelstellingen,
namelijk het via de dorpsbelangenorganisaties, dbo’s, de communicatie-
lijnen kort houden en via dorpsplannen de leefbaarheid van de kernen
garanderen. Dit is beschreven in de startnotitie kernenbeleid gemeente
Bronckhorst van 5 juni 2006.

De boeven Jos, Roland en Barney ble-
ken het goed voor te hebben  met deze
ludieke actie. Ze wilden namens be-
stuur,selectie en alle aanwezigen Stef-
fens in het zonnetje zetten met zijn
behaalde vut regeling. Hij is jaren
werkzaam in het gevangenis geweest.
Ook besloot hij het komend seizoen
bij Socii te blijven, hier waren zowel
het bestuur als de selectie erg mee in
hun nopjes. Een cadeau in de vorm
van een bladblazer viel in zeer goede
aarde.

Uiteraard werd de mooie rood/witte
bos bloemen niet vergeten zodat hij
met een gerust hart deze Valentijns-
dag huiswaarts kon keren . Overigens
werd de wedstrijd Socii-Carvium werd
vanwege een sterfgeval bij de gasten
uitgesteld. Zondag 24 februari neemt
Socii het op in en tegen Stokkum.

Programma 24 februari
Silvolde 3 - Socii 2
Rheden 4 - Socii 3
Erica '76 7 - Socii 4
Socii 5 - Vorden 5

Trainer Jan Steffens

gearresteerd!

Donderdagavond kwamen tijdens
de wedstrijden bespreking van het
komende weekend drie mannen
verkleed in boeven pakken de be-
stuurkamer in stormen. Ze namen
trainer Jan Steffens tussen hen in
mee naar de kantine.

In de apotheek Hengelo Gld. werd on-
langs een kleurwedstrijd gehouden.
Bij aankoop van Sterke Beer Kindervi-

tamines kon een kleurplaat worden
meegenomen. 

De beide winnaressen, Maud Goos-
sens en Danae Rietman hebben hun
prijs, een grote beer, inmiddels in ont-

vangst genomen in de apotheek. 

Op de foto's de gelukkige winnaartjes.

Uitreiking prijzen kleurwedstrijd Apotheek Hengelo

De bestuurlijke fusie heeft als doel
nog beter de zorgvraag van de indivi-
duele cliënt in te vullen. Door de sa-
menwerking ontstaat er een win-win
situatie waarbij een volledig service-
pakket en kennis hand in hand gaan. 

De financiële middelen kunnen sa-
mengevoegd worden om het bestaan-
de zorgaanbod uit te breiden met
nieuwe producten en om de deskun-
digheid te handhaven en te verbete-
ren. Dit alles om  de cliënt nog beter
van dienst te kunnen zijn.  

KRACHTEN BUNDELEN TEN BATE
VAN CLIËNT 
De nieuwe organisatie wil mensen die
zorg nodig hebben zo lang mogelijk in
hun eigen leefomgeving laten verblijven.
Of er voor zorgen dat zij zo snel mogelijk
naar huis kunnen terugkeren.Binnen
woonzorgzones wordt een breed en inte-
graal zorgaanbod geleverd. Aangevuld
met verschillende welzijnsdiensten.
Woont een cliënt in een verzorgings-
huis, dan wordt zoveel mogelijk reke-
ning gehouden met de leefstijl en wen-
sen van de bewoner. Met de fusie wordt

de kennis en kunde gebundeld rondom
thuiszorg en verblijfzorg, rondom laag-
drempelige zorgvormen en specialisti-
sche zorg voor specifieke doelgroepen.
De cliënt krijgt dus zorg op maat. 

LOKALE HERKENBAARHEID 
Dat de zorgaanbieders nauw gaan sa-
menwerken, betekent overigens niet
dat de lokale herkenbaarheid ver-
dwijnt. Cliënten blijven in hun woon-
plaats op kleinschalige wijze zorg krij-
gen van de vertrouwde zorgaanbieder. 

GROTE WERKGEVER
Door de fusie ontstaat een grote orga-
nisatie. De medewerkers kunnen hier
veel profijt van hebben. Door de gefu-
seerde organisatie ontstaan er meer
mogelijkheden op het terrein van
werklocatie, aard van werkzaamhe-
den en ontwikkelingsmogelijkheden.

Fusie zorgaanbieders 
Groter worden om dichtbij te blijven
De krachten bundelen om onze cliënten gezamenlijk van dichtbij zorg te
verlenen. Dat is de ambitie van zes grote zorgaanbieders in Oost en Mid-
den Nederland. Carinova Leiboom Groep, Vérian, ZorgAccent/Thuiszorg
Noord West Twente en Sutfene hebben besloten hun ambitie waar te ma-
ken door een bestuurlijke fusie aan te gaan per 2009. De intentie tot deze
samenwerking wordt getekend op 25 februari. Met deze  bestuurlijke fu-
sie ontstaat een organisatie met ruim 8000 medewerkers.

De bibliotheek hecht veel waarde aan
de meningen en wensen van haar
klanten. Om hier een beeld van te
krijgen kunnen klanten van 14 jaar en
ouder in genoemde periode in de
bibliotheek of thuis via internet een
digitale vragenlijst invullen. 

Dit gebeurt volledig anoniem. Met de
antwoorden kan de bibliotheek haar
diensten en producten aanpassen om
zo haar klanten beter van dienst te
zijn. 

Het klanttevredenheidsonderzoek
maakt onderdeel uit van het beleid
rond kwaliteitszorg van Graafschap
bibliotheken. De klanten zullen de
komende jaren regelmatig gevraagd

worden naar hun mening over de
dienstverlening.

In de vragenlijst komen de volgende
onderwerpen aan bod: personeel, col-
lectie, informatie-bemiddeling, com-
municatie & website, inrichting & toe-
gankelijkheid, prijs-kwaliteitverhou-
ding, openingstijden. 

Tevens wordt gevraagd naar behoefte
aan bepaalde vormen van dienstverle-
ning, zoals bijvoorbeeld sprinterser-
vice, legaal downloaden van muziek,
of informatie over opleidingen en cur-
sussen in de regio. 

De resultaten van het onderzoek wor-
den in april 2008 bekendgemaakt. 

Klanten die thuis de vragenlijst willen
invullen kunnen op de homepage van
de site www.graafschapbibliotheken.nl
een link vinden.

Klanttevredenheidsonderzoek
Van 11 tot en met 29 februari a.s.
wordt er in Graafschap bibliothe-
ken een klanttevredenheidsonder-
zoek gehouden.

ganiseren van rondleidingen onder
deskundige leiding werden positief
ontvangen. Men staat achter het waar-
borgen van Bronkhorst als ‘een rustie-
ke historische nederzetting met een
unieke ligging in het IJssellandschap,
maar bovenal ook als een levende ge-
meenschap van deze tijd’. Het hand-
haven van rust na 18.00 uur zal echter
moeilijk worden als de hotelbeddenca-
paciteit zal groeien. 

Inwoners wachten op de verkeers-
proef voor afsluiting van het stadje in
de weekeinden voor gemotoriseerd
verkeer.  De Vereniging Belangen-
groep Stad Bronkhorst uitte op de con-
ceptontwikkelingsvisie Bronkhorst
echter ook fundamentele kritiek. BSB
wijst een autonome groei van het toe-
risme niet af, maar zijn pertinent te-
gen het stimuleren van toerisme in
hun stadje. In het hoogseizoen is in de
huidige situatie al sprake van overlast
voor de bewoners en zijn zij inherent
hieraan ook tegen uitbreiding van de
hotelaccommodatie. Er is door de BSB
veel tijd gelnvesteerd in overleg met
raadsfracties, burgemeester en wet-

houders en een delegatie van ambte-
naren over de ontwikkelingsvisie. De
weergaven van hun duidelijke stand-
punten ontbreken derhalve in de no-
tulen, maar ook in het ‘aangepaste’
raadsvoorstel. Daarin staat zelfs ver-
meld dat ‘bewoners en ondernemers
de ontwikkelingsvisie dragen’. Dit is
niet conform de waarheid.

Het bestuur van BSB is zeer teleurge-
steld, evenals de achterban. Hun kri-
tiek over de wijze waarop de visie tot
stand is gekomen, lijkt terzijde gelegd.
Het beperkt interviewen van Bronk-
horstenaren en de conclusies daaruit,
blijken bezijden de waarheid. 

De tijd die de dbo van Bronkhorst
kreeg om te reageren op rapportages
werd veel te kort geacht. Daarnaast is
volgens het bestuur van de BSB te wei-
nig van hun kritiek in de nieuwe ont-
wikkelingsvisie geformuleerd. 

De Belangengroep hoopt dat de raad
in de vergadering van donderdag 28
februari het raadsvoorstel corrigeert
in een voor hun acceptabele visie.

Belangengroep Stad Bronkhorst

Niet tevreden met 'nieuw' raadsvoorstel
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schildersbedrijfschildersbedrijf
hengelo gld

0575 - 55 11 02

• Schilderen 
• Behangen 
• Glaszetten

Jeroen Sesink 06-10229043
e-mail: sesink.schildersbedrijf@kpnplanet.nl

NU 15%
KORTING

OP AL ONZE 

TRIMETAL—
BRINK /
MOLYN 

VERVEN

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon 
eet elke 2e gast voor 1/2 GELD.

Deze aanbieding is geldig t/m 21 maart

�

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

w w w. b o s c h l a n d . n l

Belastingspreekuur
elke woensdag in maart, 18:00 - 20:00 uur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons belastingspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91

www.streekmakelaars.nl

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

6 februari 2008 door Waterschap Rijn en IJssel een

melding "Besluit uniforme saneringen" (BUS) voor de

categorie Immobiel ingediend. Het voornemen bestaat

om de bodem van de locatie Molenkolkweg in

Steenderen, gemeente Bronckhorst te saneren. 

De saneerder mag vijf weken na de melding starten

tenzij Gedeputeerde Staten laten weten dat de melding

niet voldoet aan de eisen van het BUS.

Belanghebbenden kunnen tot 6 maart 2008 mondeling

of schriftelijk reageren op de voorgenomen sanering

bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,

onderafdeling Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX

Arnhem (tel. (026) 359 99 99). Tegen deze melding is

uiteindelijk geen bezwaar en beroep mogelijk.

Arnhem, 15 februari 2008

zaaknummer 2008-002279

Bodemverontreiniging op de locatie Molenkolkweg in

Steenderen, gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

JAN de WINKEL is exclusief John Deere dealer met mechanisatie-
bedrijven in Brummen, Hengelo(gld), Hengevelde en Enschede. 
Vanuit de locale vestigingen adviseren en ondersteunen wij klanten 
in een groot deel van Gelderland en Overijssel. Voor onze vestiging 
in Hengelo (Gld) zoeken wij een nieuwe collega om in eerste instantie
de volgende combinatiefunctie te vervullen:

Verkoper 
detailhandel/magazijnmedewerker
U zult zich bezig houden met de actieve verkoop van ons gehele
winkelassortiment. Dit omvat o.a.: tuin & park machines, afrasteringen,
(tuin)gereedschappen, en diverse ijzerwaren.
Daarnaast zult u samen met een collega alle gangbare magazijn-
werkzaamheden voor de werkplaats en de losse onderdelenverkoop
verrichten.

Wij zoeken een collega die prettig is in de omgang met klanten en
deze weet te overtuigen van de kwaliteiten van onze producten én de
meerwaarde van ons dealerbedrijf. U heeft ervaring met de verkoop in
de detailhandel en/of magazijnwerkzaamheden.

Interesse?
Reageer dan per e-mail of brief met je motivatie en CV aan:

administratie@jandewinkel.nl of
Jan de Winkel, Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld)

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

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

Berendsen Drempt

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon 
eet elke 2e gast voor 1/2 GELD

U heeft al een 3-gangenmenu vanaf   € 27,50
Deze aanbieding is geldig van 16 jan. t/m 20 maart
Tevens uw adres voor bruiloften, vergaderingen,

feesten, partijen en catering.

�

Koopzondag 9 maart a.s.
Openingstijden:

Maandag: 
van 13.30 uur tot 17.30 uur

Dinsdag - Woensdag - Donderdag:  
van 9.30 uur tot 17.30 uur

Vrijdag:  
van 9.30 uur tot 20.00 uur

Zaterdag:  
van 9.30 uur tot 16.00 uur

MODESHOW ZOMER 2008
Woensdag 5 maart a.s.

1e Show : 10.00 uur
2e Show : 14.00 uur

Graag presenteren wij u onze nieuwe zomercollectie.
Kleur is terug, het lijnenspel van Mondriaan is een 

voorbeeld van kleuren deze zomer.

Een onverwacht beeld van exclusieve, maar betaalbare 
eigentijdse mode die afwijkt van het doorsnee aanbod.

U bent van harte uitgenodigd!

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

Fashion with feeling

BEHANGOPRUIMING
Nu bij uw Deco Home specialist vele behang-

collecties tegen aantrekkelijke prijzen. 

Kom snel langs in de winkel, want OP = OP!

NU BIJ 

DECO HOME

BEHANG

OPRUIMING

OP=OP

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

www.harmsenvakschilders.nl

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

Malse sla + komkommer nu 0.99
Elstar appelen 2 kilo 1.00

Grote navel sinaasappelen 10 voor 1.99
Volop spinazie en raapstelen

Aardappelen Nicola eigen oogst v.a. 10 kilo 2.50
Kadotip!!!

Doe het met een streekproducten pakket!!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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CD-DVD-PLATENBEURS
Zondag 24 februari

Het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6,  Vorden
Open 11.00 - 16.30 uur

VAN HARD ROCK TOT PIRATENSINGLE
HEEL VEEL STUNTAANBIEDINGEN

Voor info: 06 511 80 522

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-452566

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Uw adres voor feesten, partijen en catering

Werken in het kleinste stadje van Nederland?
Of bij ons zusterbedrijf “De Gravin van Vorden”?

Ter versterking van ons team zoeken wij een: 

- Sous-chef
- Zelfstandig werkende kok

- Enkele bedieningsmedewerkers
(part-time)

Uw sollicitatie kunt u richten aan de Gouden Leeuw
t.a.v. de heer van Bussel. Voor meer informatie over
deze vacatures kunt u contact opnemen met de heer

van Bussel, (0575) 45 12 31.

BASISLIJST MESTSTOFFEN TUIN-GAZON / PAARDENWEI
Verpakking Prijs

MENGMEST NPK 12-10-18 CHL A* 25 KG € 15,00 
MENGMEST NPK 15-15-15* 25 KG € 15,30 
TRIPELSUPER 45* 25 KG € 17,40 
KIESERIET GEKORR.* 25 KG € 8,20 
KORNKALI 40+6+4+12* 25 KG € 10,55 
KALKSTIKSTOF (PERLKA)* 25 KG € 15,75 
KALKAMMONSALPETER 27%* 25 KG € 11,30 
DOLOGRAN KORRELKALK* 25 KG € 6,70 

Verpakking Prijs

POTGROND 40 LTR* ZAK € 2,45 
POTGROND 70 LTR* ZAK € 4,65
BEMESTE TUINAARDE 40 LTR* ZAK € 1,95
TUINTURF 70 LTR* ZAK € 3,95 
VAM GFT COMPOST 30 LTR ZAK € 1,95
KOEMESTKORREL* 10 KG ZAK € 5,40
KOEMESTKORREL* 25 KG ZAK € 11,85
GRASZAAD GAZON P/KG € 7,70 
GRASZAAD HORSE MASTER P/KG € 6,60 
IJZERSULFAAT* P/2,5 KG € 2,95 

KRUIWAGEN 100 LTR P.P. BAK P/ST € 57,85 
RUGSPUIT GLORIA 5 LTR P/ST € 32,90 
ZAAIVAT KUNSTSTOF COMPL. P/ST € 16,10 
TUINHARK 14 TANDS + LANGE STEEL P/ST € 9,85 
POLYHARK 16 TANDS + LANGE STEEL P/ST € 16,65 
DULSPADE BLANK COMPL. P/ST € 13,45 
BATS MET STEEL 1.10 CM P/ST € 10,70 
MESTVORK 4 TANDS + LANGE STEEL P/ST € 18,10 
BUITENBEZEM 30 CM + LANGE STEEL P/ST € 6,95 

Levering: Zakgoed wordt elke 14 dagen op route bezorgd in Nederland
met uitzondering van de waddeneilanden. Strooisels wordt met
de bezorgroutes geleverd. Volle- en gedeelde vrachten worden
in overleg geleverd.

Betaling: Netto contant of d.m.v automatische afschrijving. Bij geen auto-
matische afschijving wordt een toeslag van 1,25% berekend. Bij
betalingen na 30 dagen wordt 1% rente per maand berekend.

Prijsnotering: Alle prijzen zijn franco levering p/100kg of per stuk incl. btw,
tenzij anders vermeld. Pallets worden in rekening gebracht bij
inlevering terug betaald. Bij bezorging buiten de route wordt
een B.R.T. van € 2,80 berekend. Prijswijzigingen onder voorbe-
houd.

Alle producten kunnen van maandag t/m zaterdag ook bij ons bedrijf op de loods worden afgehaald.

LANGWERDEN VEEVOEDERS
Hazenhutweg 2
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 75 55
www.lavor.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 
23 februari a.s. 

in het café

ROCKBAND
STEELFRAME
In de discotheek

draait

DJ DION
vol = vol

Voor de nieuw op
te zetten Thuiszorg

voor de De Bleijke zijn
wij per 1 april 2008 op

zoek naar

Verzorgenden m/v
(12, 16 of 20 uur per week,

voor de thuiszorg)

Kern van de functie
Als verzorgende bent u verantwoorde-

lijk voor het bieden van lichamelijke en
huishoudelijke hulp, sociale begeleiding

en verzorging aan onze cliënten op basis
van zorgplannen en roosters. U bent in staat

om:

- op methodische wijze het zorgproces van de
cliënt inhoud te geven en zorg te dragen voor de

continuïteit hiervan
- in een multidisciplinair team te functioneren

- verpleegtechnische handelingen uit te voeren, vol-
gens protocol

- Controles uit te voeren bij cliënten
- geestelijke en lichamelijke veranderingen te signaleren

en hierop actie te ondernemen

Markenheem, zorg(t) met hart voor mensen

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening,
biedt zorg aan ruim 300 bewoners in een zestal
verzorgingshuizen: Schavenweide en
Croonemate in Doetinchem, De Bleijke
in Hengelo(Gld), Hyndendael in Hummelo,
Maria Postel in Keijenborg en De Zonnekamp
in Zelhem. Wij streven ernaar onze cliënten
een plezierige leefomgeving te bieden, waarbij
persoonlijke aandacht en de wensen van onze
cliënten centraal staan. 

Markenheem is een veranderende
organisatie met 400 medewerkers en
rond de 500 vrijwilligers. Wij vinden het
belangrijk dat onze medewerkers plezier
hebben in hun werk en optimaal gebruik
kunnen maken van hun capaciteiten
en ervaring.

Persoonlijk profiel
U hebt een opleiding verzorgende en relevante werkervaring. U bent in
staat om zelfstandig uw werkzaamheden uit te voeren. U bent vriendelijk,
tactvol en geduldig met onze cliënten. U bent oplettend, nauwkeurig en
hygiënisch bij het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. U gaat
integer om met vertrouwelijke gegevens van onze cliënten. U kunt goed
communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. 

Arbeidsvoorwaarden
Salariëring conform CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen, FWG schaal
30. We hebben ruimte voor meerdere contracten variërend van 12, 16 of
20 uur per week. Deze contracten kunnen we gezien de roostering niet
anders indelen of samenvoegen. Het contract start op 1 april 2008 en is
voor de duur van een jaar.

Informatie en sollicitatie
Hebt u interesse? Stuur dan uw sollicitatie vóór 29 februari 2008 met het
kenmerk 081001 samen met uw CV naar: Markenheem, t.a.v. de heer
N.M. Mimpen, Personeelsadviseur, Postbus 534, 7000 AM, Doetinchem. 
Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan telefonisch contact op
met mevrouw R. Elissen of de heer S. Siemerink, Teammanagers bij De
Bleijke, tel. 0575-498200.

Voor diverse verzorgingshuizen zijn wij ook nog op zoek naar:
Verzorgende 16-24 uur Schavenweide – Doetinchem Thuiszorg
Verzorgende 20-28 uur de Bleijke – Hengelo (Gld.) Intramuraal
Verzorgende 16-24 uur De Zonnekamp – Zelhem Thuiszorg 
Verzorgende 0 uur Alle locaties Intramuraal

Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over deze vacatures verwijzen wij u naar onze web-
site www.markenheem.nl.

VERZORGENDEN M/V

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

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

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

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

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

Hondenschool 
Konsequent
Start weer met cursussen.

Interesse? Kom 1 maart a.s. 
om 15.00 uur naar Toldijk

(hoek Hoogstraat-Beekstraat)
Tel.nr.: 0575-462698

Of kijk op:
www.konsequent.nl

T.k. 2de hands etalage-
materiaal en decoratie.

www.olgakon.nl
06-22153599 Warnsveld


