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Pakt dat goed uit dan worden de avon-
den in ’t Stampertje na de zomerva-
kantie gecontinueerd. Is richting toe-
komst het dorpscentrum omgebouwd
tot Kulturhus, dan krijgt de jeugd daar

een eigen onderkomen. Een paar
maanden geleden vonden er achter de
schermen al diverse gesprekken plaats
tussen zgn. hangjongeren en ouders
om te trachten voor de jeugd vanaf

Plannen Vordense 'hangjeugd' goed ontvangen

Twee avonden per week naar 't Stampertje

Vorden. Met burgemeester Henk Aalderink, namens de gemeente Bronck-
horst als gastheer, presenteerde een deel van de ‘hangjeugd’ in Vorden
maandagavond in zaal Bakker haar plannen voor onder meer een eigen
‘vaste plek’ , waar allerlei activiteiten ontplooid kunnen worden. Tot en
met komende zomer kan de jeugd twee avonden per week (dinsdag van
19.00- 22.30 en vrijdag van 19.00 tot 24.00 uur) in ’t Stampertje terecht.
Daarna volgt een evaluatie gesprek met alle betrokkenen.

Burgemeester Henk Aalderink stelt vragen

pakweg 13 jaar een vaste plek in het
dorp te realiseren. De aanleiding was
de overlast die hier en daar in het dorp
op hangplekken werd veroorzaakt, dit
tot ergernis van buurtbewoners. Toen
er sprake was dat er wellicht een ‘ach-
teraf’ plek op het voormalige HAVO
terrein zou worden gerealiseerd,
schoot dat en bij de buurtbewoners en
de jongeren in het verkeerde keelgat.
‘Ouder’ Jan Dijkman schreef toen een
brief aan de gemeente Bronckhorst,
met als gevolg dat er gesprekken met
het gemeentebestuur van Bronckhorst
op gang kwamen met als ‘hoogtepunt’
de bijeenkomst die afgelopen maan-
dagavond plaats vond. Daar waren on-
der meer politie, VOV, buurtbewoners,
ouders, burgemeester Henk Aalde-
rink, wethouder Ab Boers, enkele
raadsleden en tientallen jongeren aan-
wezig. In totaal circa honderd perso-
nen. ‘Jongere’ Brian Bel en Jeroen Hop-
pen (tijdelijk voorzitter van de stich-
ting Jongerenwerk en in het dagelijks
leven jeugdhulpverlener ) presenteer-
den de plannen.
Alvorens het oog op t ’Stampertje als
vast onderkomen was gevallen, heeft
men eerst andere alternatieven zoals
het station, het voormalige HAVO ge-
bouw, het zwembad, de voormalige
Empo rijwielenfabriek en de voormali-
ge waterzuivering onderzocht. Conclu-
sie daaruit: al deze locaties zijn te ver
van het dorp verwijderd. Tijdens de
dinsdag- en vrijdagavond wil de jeugd
o.m. films draaien, karaoke, feestjes en
derdegelijke organiseren of er kan bij-
voorbeeld naar muziek worden geluis-
terd. Men kan darten, een kaartje leg-
gen of gewoon lekker met elkaar klet-
sen. Het lidmaatschap bedraagt voor
jongelui tot en met 15 jaar een tientje
per jaar en vanaf 16 jaar 25 euro.
De regels zijn streng: zonder lidmaat-
schap geen toegang. Onder de zestien
jaar geen alcohol en voor iedereen
geldt , net als in het café: roken verbo-
den ! Houdt men zich niet aan de re-
gels dat wordt de toegang ontzegd. Op
deze avonden zijn er minimaal vijf toe-
zichthouders ( vrijwilligers ) aanwezig.
Bij feestjes worden er meer ingescha-
keld. Na sluitingstijd is er ook buiten
het gebouw sociale controle ! Om acti-
viteiten te kunnen ontplooien is er ui-
teraard geld nodig. Zo worden er spon-
sorlopen, moutainbike wedstrijden
e.d. georganiseerd. Plaatselijke winke-
liers hebben al aangeboden een steen-
tje te willen bijdragen. Marcel Leferink
vertelde de jongeren dat de VOV de no-

tariskosten m.b.t. de stichting acte
voor haar rekening zal nemen. Ook de
gemeente Bronckhorst zal wat betreft
de activiteiten die de jeugd ontplooit
eveneens financiële ondersteuning ge-
ven. ‘Komt gerust bij ons praten’, zo
nodigde wethouder Ab Boers uit.
Burgemeester Henk Aalderink: ‘ Ik ben
diep onder de indruk geraakt van wat
er hier de afgelopen maanden is gerea-
liseerd. De jongeren zijn met ons mee
gaan denken. Er is iets moois ontstaan.
Mijn complimenten aan jullie. Jonge-
ren verdienen een plaats in onze ge-
meenschap. Ook alle lof voor de ou-
ders die zich als vrijwilliger hebben
aangemeld. We willen als gemeente de
plannen van de jeugd faciliteren’, zo
sprak hij. Overigens waren de compli-
menten wederzijds, want zo sprak Bri-
an Bel tijdens de presentatie: ‘ Wij heb-
ben de gesprekken met de gemeente
als zeer positief ervaren’.
Op een vraag vanuit de zaal hoe het nu
verder gaat met de andere hanggroep
jongeren in Vorden zei Henk Aalde-
rink: ‘ Het is bekend dat er behalve de-
ze twee groepen er nog enkele groe-
pen zijn. Wij gaan als gemeente bekij-
ken of zich inderdaad elders nog pro-
blemen voordoen. Wij hebben nog
geen tovermiddel gevonden voor alle
hangjongeren’, zo sprak hij. Overigens
wil de stichting Jongerenwerk in op-
richting, proberen om alle hangjonge-
ren in Vorden naar ’t Stampertje te
krijgen. Dat was ook vanaf het begin
de insteek tijdens de eerste gesprekken
tussen ouderen, jongeren en de ge-
meente Bronckhorst: Een vaste plek
voor alle hangjongeren ! Wethouder
Ab Boers tot slot: ‘ De activiteiten die
jullie ontplooien, geweldig ! En je zult
zien, als het allemaal lukt, geeft dat
een enorme kick’ !

Aandachtig gehoor

Lentekriebels? Wij wel!
In week 13 (29 maart t/m 3 april) verschijnt weer de Voorjaarskrant van Weekblad Contact,
Lentekriebels. Deze extra bijlage verschijnt in Contact Bronckhorst Noord, Midden en Zuid,
Contact Ruurlo en Contact Warnsveld.

Advertenties en berichten kunt u inleveren vóór vrijdag 12 maart a.s. bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden of mailen naar info@contact.nl

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
tulpen

€5.00

Nu met 2 zetels in de raad

Kiezers
bedankt!

D66
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Kilo Rundergehakt € 2.99

Kilo Dikke Vleesribben € 2.99

Kilo Handsinaasappelen € 0.60

Elke dinsdag: KipKrokantschnitzels 5 stuks € 2.99

Elke donderdag: Riblappen kilo € 5.99

Elke zaterdag: krat Bier naar keuze voor € 8.83
Kijk voor de voorwaarden in de winkel.

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Kinderkledingbeurs in 't
Nutsgebouw, Breegraven 1,
Warnsveld: vrijdag 19 maart
19.00-21.00 uur, zaterdag 20
maart 9.30-11.30 uur. Num-
merverkoop: maandag 15
maart 9.00-10.00 uur en
18.30-19.30 uur. Voor € 1,50
krijgt u 30 stickers. Hiervan
mogen er maximaal 10 ge-
bruikt worden voor kleding
t/m maat 86. Voor meer info:
524121, 524263 of
upcmail.nl

�

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Hervormde kerk Vorden
Woensdag 10 maart 19.30 uur Biddag in de Dorpskerk, ds.
J. Kool.
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. J. Kool.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. D. van Doorn uit Almen.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 10 maart 19.30 uur Biddag in de Dorpskerk, ds.
J. Kool 
Zondag 14 maart 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde kerk Wichmond
Woensdag 10 maart 19.30 uur Biddag Mevr. Momberg-
Leusink.
Zondag 14 maart 10.00 uur dhr. R. Baauw.

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 maart 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 maart 17.00 uur Geen viering. 
Zondag 14 maart 10.00 uur Eucharistieviering dames/
herenkoor.

Tandarts
13/14 maart J.H.H. de Lange, Lochem, tel. (0573) 25 43 57.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de 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. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

Dierenbescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen. U
kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op 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, door-
verwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

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

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

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

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

Alleen op afspraak.

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

Computerles aan huis.
Op uw eigen pc, in uw eigen
tempo en wanneer het u
schikt. Ik spreek (ook) dialect.
E-mail, Internet, Word, Excel,
foto's, etc. Voor informatie
kunt u mij bereiken op 06-
1024.1517.

�

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

Vlaai van de week

Appelspeciaalvlaai
6-8 pers € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Euroknallers

• 1/2 meergranenbrood
keuze uit diverse soorten € 1,00

• Puddingbroodje € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 2 t/m za. 13 maart.

Elke DIP heeft een achtergrond
Hoe kom je daar achter? 
Er is 'een korte weg.nl'

0651006264

Betrouwbare vrouw, 40
jaar zoekt huishoudelijk werk.
Tel. 06-13807904.

�
SCHILDER NODIG?

BEL PETER!
0652038110

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

�

Studiekeuze lastig ?
Laat je testen !

www.keuzecoaches.nl

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

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

Dagmenu’s
10 maart t/m 16 maart

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

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

Woensdag 10 maart
Broccolisoep / Varkensmedaillons met champignonsaus, aard-
appelkroketten en rauwkostsalade.

Donderdag 11 maart
Sukade vlees met jus, aardappelpuree en groente / Chocolade-
mousse en slagroom.

Vrijdag 12 maart
Mosterdsoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en rauw-
kostsalade.

Zaterdag 13 maart (alleen afhalen/bezorgen)
Spies de Rotonde met kruidenboter, frieten en groente / IJs met
slagroom.

Maandag 15 maart
Spinaziesoep / Spies Hawaï van kip en verse ananas, kerriesaus,
rijst en groente.

Dinsdag 16 maart
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met slag-
room.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Gratis af te halen: Tuin-
grond, ong. 4 kuub of een ge-
deelte hiervan. Tel. 0575 - 55
14 80.

�

Weer op gewicht, na onderzoek
van bloed en voedingsinname,

meer informatie:
bel José la Croix, 0575-560381

Te koop oude stalmest
voor in uw tuin. Tel 0575-
450814 (Baak)

�

Hele Dag €495,-
Alle originele digitale foto’s op DVD in jullie eigen bezit

Te koop: beuken eenper-
soonsbed met electr. verstel-
bare bodem, zowel hoofd- als
voeteneind incl. matras. Tel.
0575 - 55 14 10

�

Wij zoeken een INTERIEUR-
VERZORGSTER voor in huis

en in ons kantoor. Uren en
vergoeding in overleg. Liefst
aan het eind van de week.

Omg. Zutphen. Tel. 06-12067636



GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl
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Reuze trots op mijn broertje en onze zoon

Tijl Frank Jon
Hij is geboren op 1 maart 2010 om 07.40 uur,
weegt 3220 gram en is 52 cm lang

Frank Wissels, Marleen Mokkink en Pim

Ruurloseweg 39
7251 LA Vorden
0575 - 55 23 95

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldi-
gende belangstelling, mooie woorden, prachtige
bloemen, warme brieven of kaarten die wij mochten
ontvangen tijdens haar ziekte en na het overlijden
van mijn lieve zorgzame vrouw, onze moeder en
oma

Dirrie Slotboom-Schuerink

Belangrijk is niet de weg die je gaat,
maar het spoor dat je achterlaat

Jan Slotboom, kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld., maart 2010

Toch nog onverwacht ben je van ons heengegaan
onze lieve zus, schoonzus en tante

Janny Korenblek-Decanije 
echtgenote van Jaap Korenblek 

in de leeftijd van 61 jaar. 

Vorden: Jan Decanije 

Halle: Dirkje Lovink-Decanije 
Hans Lovink 

Neven en nichten 

4 maart 2010

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, 
nimmer klagend, altijd stil dragend, 
moedig ging je door, steeds weer, 

tot op het laatste moment, 
het wilde niet meer.

Zij, die zo van het leven hield en er zo voor gevoch-
ten heeft, is van ons heengegaan mijn lieve en
zorgzame vrouw, onze moeder en mijn oma

Janny Korenblek-Decanije 

in de leeftijd van 61 jaar.

Jaap Korenblek 
Bert en Berdith 

Esmée 
Lynn 

Johan en Arlette 
Sam

4 maart 2010 

Ruurloseweg 36 
7251 LK Vorden

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid
nemen op woensdag 10 maart van 19.00 uur tot
19.30 uur in het uitvaartcentrum van Monuta, Het
Jebbink 4 te Vorden.

De uitvaartplechtigheid, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op donderdag 11 maart
om 10.00 uur in de Dorpskerk te Vorden.

De begrafenisplechtigheid zal in familiekring plaats-
vinden.

In plaats van bloemen graag een gift aan het KWF
Fonds in de daarvoor aanwezige collectebus.

Zorgzaam, nooit klagend, 
altijd stil dragend, 

moedig ging je door steeds weer, 
tot op het laatste moment, 

het wilde niet meer, 
wat was je sterk. 

Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van 

Janny Korenblek-Decanije 
echtgenote van Jaap Korenblek

Ma Korenblek 
Hermien en Geert 
Gerrit en Hannie † 
Dick en Jo 
Iet en Hans 
Betsy en André 

Neven en nichten 
Achterneefjes 

4 maart 2010

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. 
Vandaar dat wij iedereen willen bedanken middels
deze advertentie.
Wij zijn werkelijk ontroerd door de enorme steun die
wij hebben gekregen na het overlijden van onze

Max Marijn

De overweldigende belangstelling, de lieve reacties,
brieven, kaarten en bloemen hebben ons goed
gedaan en helpen ons om deze moeilijke periode
door te komen.

Bedankt iedereen die op welke wijze dan ook met
ons heeft meegeleefd.

Pascal, Mariëlle, Mei en Bart Hartelman

P. van Vollenhovenlaan 12
7251 AR Vorden

Vorden, 8 maart 2010

Afscheid nemen is met dankbare handen 
meedragen al wat herinnering is

Janny Korenblek

Wij wensen Jaap en de (klein)kinderen veel sterkte
toe.

Hermien en Toon Smallegoor
Dini en Jan Oosterink
Gerda en Harry te Linde
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Vijf en zeventig jaar lang wordt er al gezwommen tussen de gro-
ve dennen aan de Oude Zutphenseweg. Een enorme mijlpaal voor
het “badje” zoals onze oud secretaris, van Vleuten, het zwembad
noemde. Om een volgende mijlpaal te kunnen halen moet er veel
werk verzet worden. Speerpunten voor de toekomst zijn een voor
deze tijd waardige accommodatie en een klimaat neutraal zwem-
bad. Samen met de in een nieuwe samenstelling besturende
Stichtingbestuurders wordt er hard gewerkt om de bovengenoem-
de punten te realiseren.

Op deze pagina vindt u informatie over het komend seizoen. Na-
tuurlijk komen er ook activiteiten in het kader van ons jubileum
maar daarover leest u binnenkort’ meer in het Contact. 
Dus: Haal die zwemtas van zolder en zoek de abonnement-pasjes
maar weer op: Het nieuwe seizoen komt er aan! 
De vertrouwde badmeesters en -juffen staan weer paraat, dus
naast het aanvragen van een nieuwe abonnement kunt u uw kind
of uzelf weer opgeven voor de zwemles/-training. 
Mede namens de zwembadbestuurders, Wolter Ziggers, Jan Wul-
link, Macha Vervoort, Meta van Arkel en Marieke van Loo, heet ik u
vanaf 25 april weer van harte welkom op zwembad In de Dennen
in Vorden!

Timme Koster (Bedrijfsleider zwembad In de Dennen)

Tarieven voor 2010

De voorverkooptarieven zijn alleen geldig bij ontvangst van uw
machtiging vóór 31 maart a.s.

Voorverkoop Seizoensprijs

Abonnementen Volwassenen € 47,00 € 56,00 
Jeugd € 33,00 € 39,00 
Gezin € 109,00 € 128,00 
65+ € 40,00 € 46,00 

Zwemleskaart 
hele seizoen Diploma A € 160,00 

(excl. Easy-Swim á € 40,-)
Diploma B / C € 85,00 
Spetterles € 40,00
(excl. Easy-Swim á € 40,-)
Speciale diploma’s € 52,00
Diploma kosten € 5,00 

Entreekaarten Jeugd (3 t/m 17) € 2,50 
Volwassenen € 3,50 
Avondkaart na 18.00 uur € 2,30 
groepstarief p.p. (min. 20 pers.) € 2,30 

10-badenkaart Jeugd (3 t/m 17) € 22,50 
Volwassenen € 31,50 

Golfbaan Jeugd (3 t/m 17) € 1,00 
Volwassenen € 2,00 

Fietscross (BMX) p.p. € 1,00 

Kinderfeestjes zie website

Aanvragen abonnementen

In 2009 hebben we een nieuw abonnementensysteem ingevoerd.
U kreeg een pas dat u meerdere jaren kunt gebruiken. Uw abon-
nement wordt ieder jaar opnieuw op uw pas gezet. Mensen die in
2009 een abonnement hadden en nieuwe abonnementhouders
kunnen het bestelformulier (op de pagina hiernaast) invullen en:
• Deponeer het in de brievenbus van het zwembad
• Stuur het op naar “Zwembad In de Dennen”, 

Oude Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden

Natuurlijk kunt u ook een abonnement online bestellen! Op onze website
vindt u Bestel-/inschrijfformulieren voor abonnementen en zwemlessen
(www.zwembad-indedennen.nl). 

Abonnementhouders van 2009
Op het bestelformulier kunt u achter uw naam uw klantnummer
van 2009 invullen. Het klantnummer staat op het vorig jaar aan
u verstrekte pasje. 
Kunt u uw pasje niet meer vinden, vult u dan uw geboortedatum
in. Wij zijn dan helaas genoodzaakt om een bijdrage voor een
nieuwe pas in rekening te brengen. In de eerste week na opening
kost een verloren pas € 2,50, na de eerste week wordt dit € 5,- per
pasje. Dus kijkt u nog even goed of u hem echt niet kunt vinden!

Nieuwe klanten
Bent u een nieuwe klant, vul dan bij klantnummer uw geboorte-
datum in. Vanaf 25 april maken wij op het zwembad een foto van
u en kunt u de pas meenemen. Deze pas is meerdere jaren bruik-
baar en wordt u één keer gratis verstrekt. Wij vragen u om de pas
ook na het seizoen goed te bewaren. (Let op! Elk gezinslid krijgt
een eigen pasje en moet dus ook naar het zwembad voor een foto). 

Andere buitenbaden in gemeente Bronckhorst
Met ons abonnement kan ook dit jaar in de ander buitenbaden in
de gemeente Bronckhorst gezwommen worden. 

Belangrijke data

Opening zwembad: zondag 25 april 

Sluiting zwembad: zondag 5 september

Start zwemlessen: maandag 26 april

Openingstijden:
maandag 13.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 07.00 - 20.00 uur
zaterdag en zondag 12.00 - 17.00 uur

Afwijkende openingstijden in de laatste week 
(30 augustus t/m 5 september): 
maandag 14.00 - 19.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 07.00 - 10.00 uur

14.00 - 19.00 uur
zaterdag en zondag 12.00 - 17.00 uur

Op Koninginnedag, Hemelvaartsdag (13 mei) en 
2e Pinksterdag (24 mei) is het bad open als op zondag.
Bij bijzonder mooi weer heeft het bad aangepaste openingstijden
die in het bad en op onze website worden aangekondigd.

Verjaardag op het  zwembad?

Ook dit jaar kun je met je verjaardagsfeestje goed terecht op het
zwembad. Natuurlijk wordt er altijd gezwommen en krijgen de
kinderen een hapje eten, maar daarnaast kan er gekozen worden
uit verschillende extra activiteiten. Naast o.a. snorkelen, fietscrossen
en de 15m hoge klimboom zijn er twee nieuwe onderdelen dit jaar:
Maak je eigen vlieger en krijg vliegerles (mits er wind is) en doe
een wedstrijd Ultimate Frisbee met je vrienden en vriendinnen!  

En natuurlijk kunt u ook zelf (of in samenwerking met ons) nog
activiteiten toevoegen. 
Kijk voor tarieven en meer informatie op onze website!

Activiteiten

Jubileumfeest
De opening op 25 april zal in het teken staan van ons 75-jarig
bestaan. Hierover leest u binnenkort meer op onze website en in
het Contact.

De 36ste Zwem4daagse (maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni)
De bekende banen zwemmen en een hele week vol leuke activiteiten!

Expeditie In de Dennen (woensdag 7 juli)
De meest spectaculaire activiteitendag voor kinderen van de hele
regio. Een dag vol klimmen en klauteren, dus neem je oude kleren
mee.

Indianenkamp (zaterdag 7 augustus)
Een middag vol met spelletjes. s’ Avonds (voor iedereen die opge-
geven heeft) gaan we kamperen en misschien zelfs een nachtduik
maken.

Werken op het  zwembad

Voor komende zomer zoek ik nog een paar enthousiaste bad-
juffen en badmeesters. Zit je in 4, 5 of 6 Havo/Vwo of op het Cios,
ben je een harde werker en zoek je nog een baantje? 
Stuur dan een brief of mail naar het zwembad met je gegevens.

De Zwemles

Het is van groot belang dat kinde-
ren goed kunnen zwemmen. In
zwembadtermen noemen we dit
zwemveilig. Wij noemen een kind
zwemveilig als hij/zij minimaal
de diploma’s A, B en C behaald
heeft. 
Uw kind is bij ons welkom voor de
zwemlessen voor het A diploma
vanaf 5 jaar. 
Kinderen die op 25 april nog geen
5 zijn mogen niet deelnemen
voor A maar mogen wel deel-
nemen aan de spetterles. 

De Easy-Swim
Wegens het succes van afgelopen zomer gaan we met alle kinderen
die voor het eerst komen lessen voor het A diploma zwemmen
met de Easy-Swim. Een zwempakje ontworpen voor lessen in diep
water. In diep water worden de kinderen gestimuleerd meer te
bewegen, vooral bij koude dagen zal dit resulteren in meer effi-
ciëntie in de les omdat de kinderen niet meer stil staan en koud
worden. In onze zwemmethodiek zullen de veranderingen klein

zijn. Wel ziet u al snel de voor-
delen als uw kind na een paar
lessen al in het diepe te water
gaat. Door het ontwerp hebben
de kinderen veel bewegings-
vrijheid en wordt er toch een
zekere mate van veiligheid ge-
waarborgd. Het blijft nog steeds
een hulpmiddel (GEEN reddings-
vest) maar wel een die we ook

bij het oefenen toestaan in het ondiepe bad. Dus door het beter
kunnen toepassen van de ervaringen uit de les bij het recreatief
zwemmen leren de kinderen beter en sneller zwemmen.

Tegenover deze voordelen staat natuurlijk een prijs, de aanschaf
van uw pakje. De kosten voor het pakje met bijpassend zwem-
broekje zijn € 40,-. Hier heeft u en vooral uw kind de hele zomer
plezier van. Het gaat ons niet om de verkoop van de Easy-Swim,
een tweedehands pak is ook prima. Wij controleren alleen wel
graag voor de aanvang van de les of het pakje in goede staat
verkeert. 

Spetterles
Het begin traject van diploma A is vooral gericht is op het water-
vrij maken van het kind: de spetterles. Is uw kind op 26 april nog
geen 5, maar staat hij/zij te trappelen om te beginnen, schrijf uw
kind dan in voor de spetterles en win daarmee het jaar daarna
een groot stuk van het voortraject. Deze kinderen worden het jaar
daarna zoveel mogelijk in een zelfde groep geplaatst.
Ook met deze groep zwemmen wij met de Easy-, in seizoen 2011.

Speciale  diploma’s

Cursussen voor de zwemliefhebbers. 
Let op! Deze gaan niet door bij te weinig animo.
Zwemvaardigheid, Snorkelen, Survivalzwemmen, Plankspringen,
Vinzwemmen, Synchroonzwemmen, Zwemtraining voor volwas-
senen, Reddend zwemmen en Waterfun. Deze laatste twee zijn
nieuw dit jaar. 

Synchroonzwemmen 
Bij dit zwemvaardigheidsdiploma leer je alle vaardigheden om
een mooie demonstratie neer te zetten. Een nieuw diploma van
de NRZ-NPZ en dus een leuke uitdaging voor alle zwemmers die
alle diploma’s al hebben.

Waterfun
Ook Waterfun is nieuw dit jaar. Dit is een natte speeltuin voor
kinderen die wel van zwemmen houden maar oefenen voor een
diploma wat te veel vinden. Waterfun is elke woensdagmiddag
voor kinderen van ongeveer 8 - 12 jaar. Het is een uurtje sport en
spel onder begeleiding. Elke week wat anders. De ene week
puzzelen onder water en de andere week een leuk parcours. 
Voor kosten zie speciale diploma’s. 
Lijkt het je wat? Schrijf je dan in voor Waterfun.
Wil je meer informatie over de diploma’s en Waterfun kijk dan
op de website bij zwemles.

Lestijden 
Diploma A: ma., di., do. en vr. middag (15.30 - ± 18.00 uur)
Diploma B/C: ma./do. (vanaf 16.00 u.) en za. ochtend (vanaf 9.00 u.)
Spetterles: in de zomer 2x per week (vanaf 11.00 uur)
Speciale diploma’s afhankelijk van het animo. 

Betaling van zwemlessen
Allereerst moet u voor uw kind een abonnement kopen. Daarnaast
gelden voor de leskaarten de volgende tarieven (de leskaarten zijn
i.t.t. vorig jaar exclusief diploma kosten á € 5,- per diploma):
• Diploma A: € 160,00 (4x per week, 30 minuten)
• Diploma B/C: € 85,00 (2x per week, 30 minuten)
• Spetterles: € 40,00 (2x per week, 30 minuten)
• Speciale diploma’s: € 52,00 (1x per week, 45 minuten)

Betaling dient te gebeuren in de eerste week van de zwemlessen.

Natuurlijk zijn er weer de hele zomer duiklessen mogelijk voor
zowel kinderen als volwassenen. Ga voor meer informatie naar
www.bigbubbles.nl

OPENING ZWEMBAD 25 APRIL
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Bestelformulier zwemabonnementen Voorverkoop 2010

Naam: ___________________________________________

Adres: ___________________________________________

Postcode: ______________ Woonplaats: ______________

Tel. nr.: _____________________

Email: ______________________ @___________________

Bestelt hierbij de volgende abonnementen seizoen 2010:

Voorverkooptarief geldt alleen bij machtigingen ontvangen vóór 31-03-2010

Klantnummer; op uw abonnementpas 2009 (tevens ook voor 2010
en verder) staat uw klantnummer. Heeft u in 2009 geen abonnement
gehad of kan u hem niet meer vinden, vul dan bij klantnummer uw
geboortedatum in. (NB: pasjes worden maar één maal gratis
versterkt dus bent u hem kwijt dan wordt er in de eerste week na de

- per pasje)

� Ik word donateur en steun het zwembad met een bedrag

Abonnementen:

Gezin - (fam. met thuiswonende kinderen)
1e ........
2e ........

........

........ M/V

........

Jeugd - (geboren op of na 25 april 1992)
........
........

Volwassen - (geboren voor 25 april 1992)
........

Naam: ........

65+ - (geboren voor 25 april 1945)
........
........

f te schrijven. Dit bedrag
wordt medio april van de rekening afgeschreven. Betaler heeft geen recht op terugboeking.

Rekeningnummer: _________________ Datum: _____________    Handtekening: 

Rekeninghouder: __________________ Totaal bedrag:________

Is uw basiszwembad Elderink, Hessenbad of Burg. Kruijffbad ga dan naar www.bronckhorst.nl

Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen” • Oude Zutphenseweg 7  • 7251 JX • Vorden • 0575-551203 
• info@zwembad-indedennen.nl • www.zwembad-indedennen.nl

Inschrijfformulier zwemles/zwemtraining 2010
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3.  Prettymarkt voor de zwemvereniging.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding

van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. 

De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 38 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. De fam. Reinders verhuist naar Zelhem, 14-11-1991.

1. V.V. Vorden, jeugd. De jeugd geeft een demonstratie voor de kerk.

3

2



Dit was voor Silvia Piek, van FUN 23, een goede reden om
dit team van nieuwe tenues te voorzien. Hopelijk kunnen
de jonge talenten deze zegereeks de komende wedstrijden
voortzetten, zodat de platte wagen van stal moet worden
gehaald!

D-jeugd Quintus in het nieuw!

Hengelo - Sinds afgelopen januari zit het d-jeugd
team van handbalvereniging Quintus in de compe-
titie. Dit gaat bovenverwachting goed, ze staan na-
melijk in de ranglijst ongeslagen bovenaan!

De afgelopen twee zondagen werd
het landgoed voor het publiek open-

gesteld en kon het publiek met na-
me genieten van de talrijke sneeuw-

klokjes en de akonieten. Tijdens de
open dagen werden er tevens talrij-
ke Wildenborchse planten en
sneeuwklokjes verkocht, zodat deze
hun weg door het hele land vinden.

Lente nabij kasteel Wildenborch

Wildenborch. Al is het de laatste dagen overdag slechts een paar
graden boven nul en vriest het 's nachts, toch lijkt de lente bij kasteel
Wildenborch in aantocht.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

ORGANISATIE                                    HOOFDSPONSOR                           MET DANK AAN

Vandaag nog naar de winkel 
voor het Boekenwee kgeschenk!

Gratis bij aa nkoo p van 
ten minste € 12,50 aa n boeken.*

Vier de 75ste Boekenwee k mee!   10 t/m 20 maa rt 2010

Raadhuisstraat 22
7251 AB  Vorden
0575 - 553100
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Onthold.

B. Brugem.

C. Dam-Damme.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Op dit moment worden alle snaren
aangespannen en de banjo's en violen
gestemd. 

De bierkelder van De Bierkaai wordt
volgeladen met Kilkenny en Guinness
en de pints weer opgepoetst. 

Op het podium de fantastische Folka-
holics. Deze 7-mans formatie zal een
tsunami aan Irish Folk en feestmuziek
brengen. Kom op tijd en check de site!
E: info@debierkaai.nl

Irish Night at the Bierkaai Baak

The Folkaholics

Baak - Eindelijk is het weer zo ver, alles staat weer op scherp voor een
inmiddels legendarische Ierse Nacht in Baak, en wel op 13 Maart.

Daar zal door de vuurkoning Kranen-
burg 2009 het paasvuur worden aan-
gestoken. Hierna kunnen liefhebbers
zich laten inschrijven voor het traditi-
onele teertonne gooien. Wie het lukt
om een brandende bezem in een hoog

opgesteld olievat te gooien mag zich
vuurkoning Kranenburg 2010 noe-
men. Wanneer de teertonne geraakt
wordt ontstaat er een kleine vuur-
werkshow. Daarna is ook de grote
feesttent aan de Eikenlaan open waar
men kan genieten van de band Kiek-
DoarEs. Deze band bestaat uit negen
muzikanten en laten met hun muziek
de jaren 70, 80 en 90 herleven. 
KiekDoarEs speelt oa: pop, rock, dia-
lect en Nederlandstalig dus voor elk
wat wils. Net als voorgaande jaren zal
het ook dit jaar weer een spetterend
feest worden.

KiekDoarEs in Kranenburg
Kranenburg - Op eerste Paasdag
wordt in Kranenburg weer het jaar-
lijkse paasvuur georganiseerd. 's
Avonds vertrekt de optocht met
muzikale begeleiding vanaf het
voormalige pannenkoekenhuis via
de Eikenlaan in de richting van het
paasvuur.

Het opleidingscentrum Vitalnowa te
Hengelo (G) start i.o.v. Stichting
NWIN in maart weer met Nordic
Walking lessen. De Basiscursus Nor-

dic Walking start in Hengelo op
maandagmiddag 15 maart en op
woensdagmorgen 17 maart. De cur-
sus bestaat uit 6 wekelijkse lessen. 

Binnenkort start men met een cur-
sus Nordic Dog Walking. 
Volledige informatie en aanmelden
voor de opleidingsmogelijkheden
zie: www.nordicwalkinginstituut-
nederland.nl of (0575) 46 36 03.

Stichting Nordic Walking
Instituut
Hengelo - Deze ideële instelling
die tot doel heeft, mensen te mo-
tiveren meer te gaan bewegen
voor een gezonder leven. In maart
start men weer met de cursussen
en de opleidingen.

Een hele goede reden om dit heuge-
lijke feit te vieren op zaterdagmiddag

10 april a.s. in de kantine van s.v. Socii.
Dit is bedoeld voor leden, oud leden,
scheidsrechters en sponsoren. 
Info (0575) 44 16 51.

S.V. SOCII volleybal 25 jaar
In 2010 bestaat volleybal vereni-
ging Socii alweer 25 jaar.

De gemeente heeft transparantie en
democratie hoog in het vaandel staan.
De uiteindelijke uitslag laat een nek
aan nek race tussen een aantal partij-

en zien (CDA/VVD en GroenLinks/D66)
en dat geeft het belang weer van een
uitslag waar geen enkele twijfel over
bestaat. 

Vrijdagochtend om 10.00 uur wordt in
heel Nederland en ook in Bronckhorst
de definitieve verkiezingsuitslag be-
kend gemaakt (inclusief de voorkeurs-
stemmen). 

Dit gebeurt in een openbare zitting in
het gemeentehuis door het hoofd stem-
bureau, burgemeester Henk Aalderink.

Nek aan nek race in Bronckhorst

Gelijk aantal zetels voor
grootste partijen
Bronckhorst - Door een admini-
stratief verschil (van een klein aan-
tal stemmen) heeft de gemeente
Bronckhorst besloten de stemmen
van twee stembureaus (sporthal De
Kamp in Hengelo en de basis-
school in Wolfersveen, in totaal cir-
ca 1.000 stemmen) vandaag op-
nieuw te tellen.

Piece of Cake wil één brok enthousias-
me, muzikaliteit, sfeer en gedreven-
heid zijn. In de praktijk is het dan ook
een band die leuke avonden verzorgt
in zalen en kroegen met swingend re-
pertoire dat bestaat uit covers uit aller-
lei periodes en dat zowel up-tempo
partynummers als ook dampende
rock, slepende blues, donkerbruine
soul en spetterende funk bevat. Een
breed en gevarieerd aanbod, zodat el-
ke muziekliefhebber, van welke mu-
ziekstijl ook, zijn eigen ‘Piece of Cake’
voorbij hoort komen.
De band bestaat sinds november 2004
en is samengesteld uit doorgewinter-

de ‘oudere jongeren’, die allemaal veel
ervaring hebben opgedaan in andere
bands. Gitarist Ben Veurman begon in
de jaren 70 in Winterswijk met ‘Dr.
Bob’, de houseband van een Winters-
wijkse jongerenclub en speelde daar-
na in ondermeer Suspender, Unid Six,
Heart and Soul en in Sheez Mine. Uit
die laatste band kent hij drummer
Rick Hennink. Zangeres Joyce van der
Loo speelde in Les Amis en kan een
zeer gevarieerd repertoire de baas. Bas-
sist Harry Kruisselbrink speelde in Su-
spender (waar hij Ben van kent), naar
ook in Vanguard, Loren en Stingray,
waar hij nog steeds in speeltToetsenist

Hans Hakvoort was in de jaren ‘70 en
‘80 lid van regionaal bekende top-
40/bruiloften-/dansorkesten. Na een
periode zonder muziek trad hij toe tot
de band ‘Instead of Flowers’ waarmee
hij ook aardig aan de weg timmerde.
Sinds januari 2008 is hij toetsenist bij
‘Piece of Cake’.

U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal. Bands en
artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mai-
len naar live@ideaal.org of schrijven
naar Ideaal Radio, Televisie & Internet,
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 7020
AB, Zelhem.

op podium bij LIVE@IDEAAL.ORG

Piece of Cake

Bronckhorst - Woensdagavond 17 maart a.s. speelt de band ‘Piece of Cake’
tussen 20.00 en 22.00 uur een aantal nummers live in het programma-
live@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitge-
zonden.

De minibike sport is een betaalbare sport voor
jong en oud en wordt ook gezien als kweekvijver
voor de wegrace. Het is een sport waar Valentino
Rossi ooit zijn debuut maakte, maar ook andere
namen startte hier hun carrière. Maar er is nog

meer te beleven! De meeste mensen kennen de
Hamove van de jaarlijkse race op de Varsselring
en van vroeger de motorcross op ’t Hengelse Zand.
Maar wist u dat er naast de minibike commissie,
commissies zijn voor off road, toeren, veteranen

en klassieke motoren. Nee? Op 21 maart kunt u
kennis maken met de hobby van al deze liefheb-
bers. Voor de toerrijders is er een toerrit georgani-
seerd. Hoogste tijd voor de toerrijders om hun ma-
chine uit zijn winterslaap te halen. Inschrijven
voor de lenterit kan vanaf 9.30 uur. De rit is ruim
200 kilometer, en gaat deels door het Duitse rivie-
rengebied en door Noord-Limburg. Ongeveer hal-
verwege is een pauze in de route opgenomen. Ki-
lometers genoeg om uw motor weer wakker te

krijgen en te testen. De rit is op papier beschik-
baar in bol/pijl en voor GPS onder andere voor
Garmin Zumo. Komt u gerust een kijkje nemen
aan de Varsselseweg 34 om kennis te maken met
de verschillende activiteiten van Hamove, of rijd
eerst de toerrit en neem bij terugkomst de tijd
voor een kijkje. Als u naar huis gaat weet u het,
Hamove is meer dan alleen de jaarlijkse wegrace.
Het is een club met vele enthousiaste leden. Voor
meer informatie hierover zie www.hamove.nl

Minibike en wegrace infodag
Hengelo - Op zondag 21 maart organiseert Slick 96, de minibike commissie van de Hamove,
een minibike en wegrace infodag. Bent u geïnteresseerd in minibike rijden en wilt u wat
meer horen over de mogelijkheden, dan bent u van harte welkom op deze dag.
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Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.  
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VOORJAARSAANBIEDING WEIDEAFRASTERING

t/m 30 april 2010

Metalen paal 115 cm

met krul isolatoren

30 stuks € 75,00 nu € 59,95

Kunststof bollenriek met steel

van € 12,75 nu € 7,95

Poortgreep met drukveer

4 stuks € 8,00 nu € 5,00

Rantsoenpaal 105 cm wit kunststof

20 stuks € 39,95 nu € 29,95

Rantsoenpaal 165 cm wit kunststof

20 stuks € 42,85

Afrasterings band wit

4 cm 200 meter met 8 RVS draden

normaal € 35,00 nu € 21,50

Afrasterings koord 6 mm

200 meter met 6 RVS draden

normaal € 39,00 nu € 22,95

Schrikdraad apparaat

220V. of batterij. Keuze uit 15 modellen.

nu vanaf € 69,95

Het beste afrasterings band

Bruin, wit en groen. 42 mm 200 meter 18 rvs draden

normaal € 99,50 nu € 59,95

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:
•  persoonlijke advisering;
•  accountancy;
•  salarisadministratie;
•  fiscaliteiten.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. 
Telefoon (0575) 55 14 85 - Fax (0575) 55 16 89 - E-mail: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2009 kunt u bij ons terecht op één
van de volgende woensdagavonden: 10, 17 en 24 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Denkt u aan de nieuwe WOZ-waarde per 1-1-2008 (aanslag 2009).

Het bestuur van de afdeling Bronckhorst 
van het Nederlandse Rode Kruis

Nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
welke gehouden wordt op woensdag 17 maart
2010 in De Brink te Zelhem, aanvang 19.30 uur. 

Agenda: 
1. Opening. 
2. Mededelingen voorzitter. 
3. Notulen voorgaande Algemene Leden-

vergadering van 31 oktober 2009.
4. Jaarverslag 2009 van de secretaris.
5. Jaarverslag 2009 van de penningmeester.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

De jaarverslagen liggen 5 dagen voor de vergadering
tot 1 dag er na ter inzage bij de secretaris:
Hessenweg 19 te Hummelo.

Voorzitter, mevr. M.J.A. Dohmen-van Haeren
Secretaris, mevr. B.Y.J. Plant-Lindemans 
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...metsmaak ingericht!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers

jaren plezier van hebben. In onze showroom

vindt u een ruime variatie in stijlen en prijs-

klassen. Onze adviseurs maken samen 

met u een ontwerp naar uw wensen.

Meer inspiratie vindt u op onze site:

www.bruggink-bv.nl.

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

NIEUW IN ZUTPHEN!

Leer koken als een michelinsterrenkok!

Bijzondere kook- en wijncursussen 

Op onze website vindt u een uitgebreid
aanbod aan cursussen

www.kookstudio7.nl
info@kookstudio7.nl

In maart en april 10 % korting.
Bij inschrijving als opmerking ‘contact’ vermelden!



De ramen in de hervormde kerk zijn 7
meter hoog en 2,5 meter breed. Het
natuursteen brokkelt af en is hier en
daar kapot. Ook het glas-in-lood moet

vervangen worden. Kerkrentmeester
Henk Droppers is nauw betrokken bij
de uitvoering van de werkzaamheden.
Daarover zegt hij: ‘Het college van

rentmeesters van de kerk is de op-
drachtgever, waarna de restauratie-
commissie verdere uitvoering aan de
plannen geeft. De eindverantwoorde-
lijkheid van het geheel berust bij de
kerkeraad’, zo zegt hij.

Voor de duidelijkheid en om verwar-
ring te voorkomen: Henk Droppers is
als kerkrentmeester verantwoordelijk

voor onder meer de financiële zaken
van de kerk (het zakelijk beheer). Daar-
naast zijn andere rentmeesters (Hans
Aartsen en Henk Menkveld, red.) ver-
antwoordelijk voor de renovatie en
herinrichting van het interieur van de
dorpskerk. Dit laatste plan is tijdens
een gemeenteavond van de kerk nog
vrij recent gepresenteerd en toege-
licht. De vergunning is inmiddels aan-
gevraagd. Met de totale restauratiekos-
ten van de ramen in de kerk is een be-
drag gemoeid van maar liefst 450.000
euro.

Henk Droppers: ‘Wij hebben in 2007
voor alle 12 ramen een vergunning
aangevraagd en die is datzelfde jaar
ook verleend. Her Rijk verleent een
subsidie van 65 procent. Echter door
gebrek aan (op dat moment) financië-
le middelen heeft het Rijk het ‘subsi-
diepotje’ telkens naar achtereren ver-
schoven. Wij werden toen min of meer
gedwongen het project in drie fases
uit te voeren. Het eerste kerkraam is
uit eigen middelen betaald. De kosten
van de drie ramen aan de oostzijde
van de kerk bij de Hackfortbank, waar
we nu mee bezig zijn, bedragen in to-
taal exclusief subsidie 115.000 euro.
Daar draagt de veilingcommissie
65.800 euro aan bij en de provincie het
restant. Wij zijn natuurlijk met name
ongelooflijk content met de bijdrage
van de veilingcommissie’, zo zegt
Henk Droppers.

In 2012 ontvangt de hervormde kerk
voor de restauratiewerkzaamheden
van het Rijk dus 65 procent subsidie
van de kosten dat aangewend mag
worden voor de restauratie van de ra-
men. Het ontbrekende bedrag moet
de kerk zelf ophoesten, waarbij op-
nieuw wordt gerekend op een bijdrage
van de veilingcommissie. Deze com-
missie is een niet meer weg te denken
‘gulle gever’ wanneer het gaat om res-

tauratiewerkzaamheden van de kerk.
Henk Vaags is voorzitter van de vei-
lingcommissie en zegt: ‘ We zijn een
onafhankelijke commissie en beslis-
sen zelf welke bestemming wij aan het
geld geven. Natuurlijk gaat de dorps-
kerk ons aan het hart en ondersteu-
nen wij deze graag. Wij zijn daarnaast
ook financieel behulpzaam bij andere
doelen. Bij calamiteiten, waar noodle-
nigende maatregelen nuttig, nodig of
gewenst zijn. Zo heeft de veilingcom-
missie ook een financiële bijdrage ge-
leverd aan de restauratie van de kapel
in de Wildenborch’, zo zegt hij.

Henk Vaags omschrijft de veilingcom-
missie als een ‘goed geoliede machine
van een 50 tal enthousiastelingen. Een
prachtige club waar iedereen op el-
kaar is ingespeeld’, zo zegt hij. De vei-
lingcommissie organiseert al vijftien
jaar lang allerlei activiteiten zoals bij-
voorbeeld: boedeldagen, veilingdagen,
boekenmarkten, pleinmarkten, rom-
melmarkten noem maar op. Allemaal
activiteiten vanuit of in het voormali-
ge HAVO gebouw. Henk Vaags: ‘We sle-
pen het hele jaar door heel wat scho-
teltjes, kopjes, boeken, meubilair e.d.
bij elkaar. Een aantal vrijwilligers is
wekelijks bijna alle dagen voor de
commissie in touw.

Het levert ons op jaarbasis enkele tien
duizenden euro’s op. Toch hebben we
richting toekomst een groot pro-
bleem. Het ziet er naar uit dat het HA-
VO gebouw op gegeven moment
wordt afgebroken en dat zou voor on-
ze activiteiten jammer zijn. We hopen
uiteraard dat het, vanuit ons stand-
punt gezien nog een paar jaar duurt.
Toch kijken we al vooruit. 

Mochten er mensen zijn die een ruim-
te van pakweg 2000 m2 beschikbaar
hebben dan kunnen ze mij bellen
(06-51380097) zo zegt Henk Vaags.

Uitvoering in drie fases

Restauratie kerkramen hervormde dorpskerk in volle gang

Vorden. Momenteel één en al bedrijvigheid in de hervormde dorpskerk.
Daar wordt keihard en met uiterste precisie aan de restauratie van een
drietal kerkramen gewerkt. De kerk telt in totaal 12 ramen, één is al ge-
restaureerd, thans dus drie in 2010 het restant (8) in 2012. Ondanks een
restauratie halverwege de vorige eeuw is dit opnieuw noodzakelijk.

Henk Vaags en Henk Droppers.

Tijdens de wedstrijden werden o.m.
proeven verreden op het gedeelte van
het industrieterrein dicht langs de
weg Laren- Raalte. Erwin: ‘Dat was ei-
genlijk het zwaarste gedeelte van de

enduro. Veel modder en daardoor erg
lastig om te rijden’. In de proeven 5 en
9 was Erwin de snelste, in de andere
proeven was Hans Vogels sneller. Na af-
loop kreeg Erwin tijdens een geluids-
meeting een straf van één minuut op-
gelegd (te veel geluid). Een dag later
(zondag) moest de Vordenaar opnieuw
vol aan de bak. Tijdens de cross voor
het ONK eindigde hij in Lochem in de
klasse MX 3 op de tiende plaats.

Tweede plaats

Erwin Plekkenpol
Vorden. Erwin Plekkenpol is zater-
dag tijdens de enduro die in Hol-
ten werd verreden op de tweede
plaats geëindigd achter de win-
naar Hans Vogels.

Eind vorig jaar is dat hoofdsponsor-
schap met een aantal jaren verlengd. 

Op de foto staan sponsor Henri Ba-
rendsen, voorzitter William van Veen
van de voetbalvereniging samen met

de selectie van Vorden kort voor de
wedstrijd tegen Lochem. 
Het bestuur van Vorden bedankt de
firma Barendsen voor het vertrouwen
en het jarenlange sponsorschap en
laat weten dat Barendsen niet alleen
heel sterk is in staalwerk maar ook in
teamwork.

Nieuwe wedstrijdkleding

VV Vorden en Barendsen

Vorden - Vanaf 2010 heeft Vorden een nieuwe kledingleverancier gevon-
den in het Italiaanse merk Errea. Hierdoor speelt het 1e elftal van Vorden
vanaf de winterstop in de nieuwe kleding met de opdruk van hoofdspon-
sor Barendsen Vorden, sterk in staalwerk.

Aard en Carin Bruns vragen daarin
om kleine, hanteerbare spullen voor
hun nog op te starten kringloopwin-
kel, zoals dvd's, elpees en singles,
cd's, boeken, oude fototoestellen,
speelgoed, audio- en video appara-
tuur en klein rommelmarktspul.ook
kleine tv kasjes zijn welkom

Tevens zijn ze op zoek naar een navi-
gatiesysteem om de kosten van het
ophalen te drukken. Geen meubels,
want die nemen teveel opslagruimte
in. Maar wat niet is kan nog komen.
Ze vergaren nu alleen nog maar, in
de hoop over een klein jaar, als de ga-
rage bom en bomvol staat, de spullen
te kunnen verkopen vanuit een nog

te huren pand. Om op die manier ge-
zamenlijk een nieuw bestaan op te
bouwen. Tien jaar lang leidde Aard
een eigen zaak, een soort van krin-
gloopwinkel, in het oosten des lands.
Deels ook uit ideeele motieven: Als
mensen in de schuldsanering zaten
konden ze gratis spullen ophalen, die
ze dan in een soort van bruikleen
meekregen. Dak en thuislozen moch-
ten gratis kleren komen uitzoeken.

Op die manier heeft hij toch zeker
800 gezinnen kunnen helpen. Als
het lukt een eigen kringloopwinkel
van de grond te krijgen, zal hij dat
weer op dezelfde voet doen als in
Twente, dus bijna zonder winstoog-
merk. Het is gewoon veel te mooi om
mensen te kunnen helpen. Ook kun-
nen mensen een mail met een origi-
nele naam toesturen, de uitgezochte
naam zal worden gebruikt en de
naam die ze gebruiken zal beloond
worden. Voor info (06) 14 51 46 29 en
(06) 42 30 36 08. Of per email
aard.bruns@hotmail.com

Oude spullen voor 
nieuw bestaan
Vorden - Ex dakloze wil nieuw be-
staan opbouwen en vraagt om
spullen voor een nog op te starten
kringloopwinkel in Vorden. In su-
permarkten in een wijde kring
van Vorden hebben ze inmiddels
briefjes opgehangen met een 06
nummer.

Vorden. Dat er in de bibliotheek boe-
ken, cd’s en dvd’s te vinden zijn, is bij
veel mensen bekend. Maar weet u ook,
dat er ook veel online diensten zijn? 

Met deze online diensten van de bibli-
otheek is het mogelijk om veel infor-
matie te vinden. U kunt thuis op uw
gemak achter uw computer gebruik

maken van deze diensten. Op dinsdag
16 maart van 10.00 tot 12.00 uur kunt
u in de bibliotheek van Vorden terecht
voor een uigebreide uitleg van de onli-
ne gemakken van de bibliotheek. Er
kunnen maximaal 8 personen mee-
doen en bij voldoende deelnemers
wordt er een tweede en een derde
groep samengesteld. Zowel de nieuwe

website als de catalogus worden u stap
voor stap uitgelegd. U kunt zich aan-
melden in de bibliotheek of telefo-
nisch. 

Voor meer informatie kunt u bellen
tijdens kantooruren of e-mailen.
Vraag naar Dorine Reinders.
Telefoon: 551500 (vestiging Vorden), 
e-mail: d.reinders@bibliotheek-
westachterhoek.nl

Het gemak van de bibliotheek.... online
Het gemak van de bibliotheek online: gratis uitleg.



Sommigen spelen in een harmonieor-
kest of bigband en weer anderen zin-
gen graag popmuziek of klassieke mu-
ziek. Tijdens dit koffieconcert laten zij
iets van die kant horen. Zo is een boei-
end programma ontstaan met een

mix van klassieke-, pop-, religieuze- en
gelmproviseerde muziek. 

Bach naast Leonard Cohen en Antonin
Dvorák naast Bette Midler. Medewer-
king verlenen het koperensemble Sur-

sum Corda, de zangeres Joanne Lam,
marimbaspeler Geert Jan Dijkerman,
organiste Mirjam Berendsen, saxofo-
nist-klarinettist Henny Blaak, trompet-
tist Dick Boerstoel, pianist-dirigent
Kees van Dusseldorp, gitarist Piet
Piersma en het kleinkoor Cantores An-
toni. 
Het concert wordt gepresenteerd door
Sabine Blaak. De toegang tot het con-
cert is gratis evenals de koffie die voor-
afgaande aan het concert wordt ge-
schonken.

Koffieconcert kerkmusici Dorpskerk

Vorden - De muziekcommissie van de Dorpskerk organiseert op zondag-
morgen 14 maart a.s. een koffieconcert in de Dorpskerk. Dit concert
wordt gegeven door muzikanten die regelmatig meewerken aan de kerk-
diensten. Deze muzikanten spelen of zingen tijdens de kerkdiensten bij
het thema van de dienst passende muziek. Ze hebben vaak nog een ander
muzikaal leven.

De Muziekcommissie Dorpskerk Vorden. v.l.n.r. Mirjam Berendsen, Henny Blaak en Kees van Dusseldorp.

Met ruim 20 jaar ervaring is deze
Warnsveldse beurs bekend in de wijde
omgeving. Verkoop dan hier de voor-
jaars- en zomerkleding waar de kinde-
ren uitgegroeid zijn. Wil men kleding
verkopen? Dan kan men op maandag-

morgen/avond 15 maart nummers ko-
pen in het Nutsgebouw, Breegraven 1
De kledingbeurs zelf is op vrijdag-
avond 19 maart en op zaterdagmor-
gen 20 maart. Uit ervaring blijkt dat
de zaterdagmorgen rustig is, terwijl er
nog veel keus is uit mooie kleding. 

Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met Esther Velner
(524121), Tanja Koetsier (524263), Jac-
ky Brouwer (529370) of e-mailen naar
kledingbeurswarnsveld@upcmail.nl

Kinderkledingbeurs
Warnsveld - Kasten opruimen en er
ook nog wat aan over houden? Dat
kan! Op vrijdag 19 maart en zater-
dag 20 maart wordt weer de half-
jaarlijkse kinderkledingbeurs ge-
houden.

DASH H1 - VIOS H1
Vorden - Scheffer Keukens Dash heren
1 doet goede zaken

Afgelopen zaterdag werd er door Dash
heren 1 (4de op de ranglijst) gespeeld
tegen de heren van Vios 1 (3de op de
ranglijst). Deze wedstrijd was dan ook
voor beide teams van belang om hun
positie in de ranglijst te versterken. In
het begin van de wedstrijd werd er
door Dash onrustig en aftastend ge-
speeld. Het spelritme werd hierdoor
moeilijk gevonden. Door toch voldoen-
de inzet te tonen werd de eerste set in
het voordeel van de thuis ploeg afge-
sloten met 25 - 23.
Ook in de tweede set bleef het spel on-
rustig en werden er veel onnodige per-
soonlijke fouten gemaakt. Dit resul-
teerde al snel in een flinke achter-
stand. Met een aantal tactische wissels
en time-outs probeerde gelegenheids-
coach Gerrit Limpers de heren weer
op het goede spoor te zetten. Er werd
flinke inzet getoond maar de voor-
sprong was te groot, deze set werd af-
gesloten met verlies. 17 - 25
Begin derde set was het duidelijk dat
Scheffer Keukens Dash zich niet zo-
maar gewonnen wilde geven. Het spel
werd rustiger gespeeld en er werden
minder fouten gemaakt. Door een
aantal goede servebeurten werd er al
gauw een voorsprong geboekt. Deze
werd niet meer uithanden gegeven en
dus werd deze set zonder al te veel
moeite gewonnen door Dash met 25 -
16. In de vierde set werd er door beide
teams flinke inzet getoond. Dash pak-
te het spelritme weer goed op en speel-
de met veel variatie in de aanval. Door
aanwijzing van coach Gerrit werden
de heren nog even geattendeerd op
zwakke plekken en aanval mogelijk-
heden, waar gretig gebruik van werd
gemaakt. Door nog een aantal tacti-
sche wissels toe te passen werd er door
Dash heren 1 ook de vierde set binnen-
gehaald met 25 - 22. Eindstand wed-
strijd: Dash 1 - Vios 1 3 - 1
Door deze winst op de nummer 3 is de
aansluiting met de top nog altijd aan-
wezig. De Heren van Scheffer Keukens
Dash zullen er zeker alles aan doen
om nog een plaats hoger te komen in
de ranglijst. De volgende wedstrijd

voor Dash heren 1 is op zaterdag 13
maart om 13.30 uur in Aalten. 

Verre reis voor Dash dames 1.
Afgelopen zaterdag speelde de Dash
dames 1, gesponsord door Visser mo-
de, uit tegen Ledub (Budel). Dit bete-
kende een autorit van zo'n twee uur
voor de dames. Ondanks haperende
navigatie, was Dash ruim op tijd in de
sporthal aanwezig. Door een goede
service serie aan het begin van de eer-
ste set (Dominique van Aken) stonden
de dames van Dash meteen op een
voorsprong van 4-0. En dat volleybalt
lekker. Ledub sloop wel langzaam
dichterbij, maar Dash speelde een di-
vers spel met veel tactische en hard ge-
slagen ballen. De eerste set ging dan
ook terecht naar Dash.
De tweede set moest een vervolg wor-
den op de eerste set. Het spel ging ge-
lijk op, maar door een aantal fouten
liep Dash tegen een achterstand aan.
Helaas ging de set verloren. De stand
was dus 1-1 in sets. In de derde set
speelde Dash ook goed volleybal. Le-
dub scoorde punten, maar Dash nog
iets meer. Halverwege de set stond
Dash voor met 15-17. Dit was een
mooie uitgangspositie om de set bin-
nen te halen. Helaas schakelde Ledub
toen een tandje bij en zocht elke keer
de scorende buitenaanvaller op. Hier-
door ging de set toch verloren voor
Dash. In de vierde set gingen de
Dashdames weer vol goede moed van
start. De diagonaalspeelster van Ledub
liet een strakke sprongserve zien. De
meiden van Dash konden de pass niet
onder controle krijgen. Zo kon Ledub
een service serie maken en liep Dash
tegen een achterstand aan van zo'n 6
punten. Ondanks verwoedde pogin-
gen en hard werken voor de punten,
kon Dash dit niet meer goedmaken.
De set ging weer naar Ledub. De wed-
strijd had een nare bijsmaak. Met goed
spel, wisten de dames toch maar 1
puntje binnen te halen. Met het gevoel
dat er meer in had gezeten, begonnen
de dames weer aan de lange terugreis.
Op zaterdag 13 maart speelt Dash da-
mes 1 weer een thuiswedstrijd. Dan is
Energo/Flip de tegenstander. Ledub D1
- Dash D1: 3-1 (22-25, 25-19, 25-21,
25-19)

D a s h

De presentatie wordt ondersteund
met beeldmateriaal. Wie heeft er
gehoord van: Hansje in de kelder, juf-

fertje in 't groen of papagaaiensoep?
Zulke namen komt men tegen tussen
de vele verschillende likeuren. Men
kan er onbeperkt van genieten. 
Natuurlijk is er ook alkoholvrije likeur
aanwezig. Hij bezorgt ons een leuke
en gezellige avond. Denk eraan: ver-
keer en alcohol gaan niet samen!
Op dinsdag 23 maart is er een reisje
naar Roombeek. Op dinsdag 29 maart
is de Ringavond in "De Kruisberg" te
Doetinchem.

Vrouwen van Nu
Vorden - Op woensdagavond 17
maart is weer de maandelijkse bij-
eenkomst in de Herberg. Deze
avond wordt verzorgd door Willem
Heuzinkveld uit Doetinchem. Hij
presenteert op onderhoudende
wijze een cabareske proeveriij van
Oud-Hollandse likeuren.

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

Wehme.

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

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

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

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

MAART
10 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
10 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

11 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Bejaardenkring Vorden Dorpscen-

trum
19 ANBO jaarvergadering waar mu-

ziek in zit in 't Stampertje
20 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in de Wehme info tel 55
20 03

24 ANBO klootschieten bij Olde Let-
tink

24 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme

25 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 PCOB Stampertje ds. D. van Doorn,

Almen over Taize en Pasen
31 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink

KUNSTAGENDA VORDEN
Maart
14 KunstZondagVorden, centrum en

buitengebied
19/3 t/m 16/5 Fotografie, galerie Biblio-

theek Vorden

Tijdens de landelijke selectie in Eind-
hoven bleek een keurige vijfde plaats
voldoende. Dat hij als jongste B junior

deze plek bereikte binnen een veld
van ruim één jaar oudere B2 junioren,
geeft zijn prestatie nog eens extra ca-
chet.
Het NK voor B-junioren vindt op vrij-
dag 19 en zaterdag 20 maart in Hoorn
plaats. Daar zullen Nederlands beste
leeftijdsgenoten uitmaken wie zich
Nederlands kampioen afstanden mag
noemen.

Sander Meijerink 
plaatst zich voor NK afstanden
Vorden. Na zich twee weken gele-
den in Groningen al rechtstreeks
voor de 500 meter te hebben ge-
plaatst, wist Sander Meijerink zon-
dagavond ook plaatsing af te dwin-
gen voor de 1000 meter.

Alom wordt van ons burgers mede-
werking gevraagd om het milieu te
verbeteren. Daar doe ik graag aan
mee. Wat is er aan de hand? Sinds
kort, t.g.v. een nieuwe maatregel,
breng ik braaf sappakken naar con-
tainer A en plastic zakken en -verpak-
kingen naar container B bij Super de
Boer. Dat kost tijd, oké. 
Maar worden wij burgers voor die
inspanningen ook beloond? We schei-
den ook al glas, papier, gft-afval en
besparen de gemeente dus een hoop
kosten en werk. Intussen moeten wij
nog steeds 56,40 euro voor de 80 liter
grijze container, die nu bijna leeg en
twee keer zo duur als de groene con-
tainer is, betalen. Is dat rechtvaardig?
Waarom gemeente Bronckhorst ver-
laagd u dat tarief niet? U hoeft dan
ook maar één keer per maand met de
vuilniswagen langs te komen, want er
zit bijna niets meer in en dat scheelt
ook weer in de kosten! Bovendien zul-
len meer mensen dan gemotiveerd
worden om mee te werken. En daar is
het ons toch om te doen?

A. van Burk, Beatrixlaan 14, Vorden

Is dit rechtvaardig?

DELICATESSE-
BROODJES

NU VOOR

€ 0.35
PER STUK

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 9 maart t/m zaterdag 13 maart 2010.

KORENRIJK

EEN LEKKER 
MEERGRANEN BROOD

DEZE WEEK VOOR

€1.75

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

TROPICAL-
BAVAROISE

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95



Met nog negentien andere verenigin-
gen begon de wedstrijd met een vrolij-
ke opmars waarbij de zelfgemaakte
spandoeken werden gepresenteerd. 

De sfeer zat er dan ook meteen goed
in. Samen met de aanmoedigingen

van zwemmers en publiek tijdens de
hele wedstrijd zorgde dit voor een bij-
zonder sfeervol kampioenschap. De
wedstrijd zelf bestond uit drie ver-
schillende estafettes, schoolslag, rug-
crawl en vlinderslag afgewisseld met
persoonlijke nummers op de 50m vrij

slag, 100m vrije slag en 100m wissel-
slag. Uit elk onderdeel kon de winnaar
twintig punten halen , de nummer
twee negentien en zo verder.

Alle zwemmers hebben hard  gewerkt
om zoveel mogelijk punten en een zo
hoog mogelijk plaats  voor de club te
verdienen. Er wordt zelfs 2x de volle
twintig punten binnengehaald. Uit-
eindelijk levert dat 177 punten en een
dik verdiende 11e plaats van Neder-
land op.

Speedy Berkelduikers

Lochem - Na de mooie overwinning op de Speedo Club Meet van kring Gel-
derland in November, was het zaterdag eindelijk de dag waarop de Neder-
landse Speedo Club Meet werd gezwommen. De hele miniorenploeg van
de Berkelduikers (8 tot 12 jaar) en vele ouders vertrokken vanuit Lochem
in  bus en auto's naar Amsterdam.

KORTE INHOUD:
De vrijgezellen Jannes en Geesie kun-
nen niet met en niet zonder elkaar.
Als ze aangenomen worden in de huis-
houding van de barones, moeten ze
net doen of ze getrouwd zijn. En dat

valt niet mee. Een rare huishouding
trouwens, waar ze in terecht komen.
De barones verzamelt kunst en de ba-
ron is geregeld in de bonen. De butler
is gecharmeerd van de stijve secreta-
resse en de tuinjongen Jans doet waar
hij zin in heeft en praat zoals hij wil.
Genoeg ingrediënten en verwikkelin-
gen voor een schitterend blijspel.

De regie is in handen van Henk Broek-
gaarden.
De rolverdeling is:
Janny Haaring, barones; Bert Tuin-
man, baron; Herbert Hulstijn, Veen-
stra, de butler; Anja Bosch Smit, secre-
taresse; Frank Bouwmeester, Jans de
tuinjongen; Jannie Tuinman, Geesie;
Berend Koning, Jannes; Netty Arfman
Louise, nicht van de barones; Bastiaan
Meijerink, Lodewijk, haar man; Mi-
chelle Meijerink, kokkin; Joke ten Ha-
ve, souffleuse

Voor de liefhebber van het onvervalste
blijspel een avond die je niet mag
missen. Over de aanvang e.d. leest u
t.z.t. meer in de Oranjekrant.

De baron is in de bonen

Oranjeavond 25 april 2010
Vorden - Traditiegetrouw wordt er
op de zaterdagavond voor de ko-
ninginnedag een "Oranje Avond"
georganiseerd in het Dorpscen-
trum in Vorden. Nadat de laatste ja-
ren deze avond werd verzorgd door
artiesten van verschillend pluima-
ge zal dit jaar Toneelgroep Linde
een blijspel opvoeren. Toneelgroep
Linde heeft in het verleden al vaker
aangetoond garant te staan voor
een geweldige geslaagde oranje
avond. Mede door de keuze van de
stukken en het goede spel blijkt
dat het publiek van begin tot het
einde geniet. Dit jaar zullen zij dit
doen door het opvoeren van een
blijspel genaamd "De baron is in
de bonen" Dit is een blijspel in drie
bedrijven, geschreven door Ben ten
Velde

Willemien is erg in haar nopjes met
haar nieuwe pasfotosysteem: "Voor de
installatie heb ik het systeem eerst bij
de leverancier bekeken en was onder
de indruk van de snelheid waarmee ik
nu een perfect belichte pasfoto kan
maken. De regels waaraan een pasfoto
tegenwoordig moet voldoen zijn
enorm aangescherpt. Hierdoor wer-
den zowel klanten als de gemeen-

teambtenaren bij burgerzaken gecon-
fronteerd met pasfoto's die twijfelach-
tig waren of zelfs niet goedgekeurd
werden. Dat was voor iedereen heel
vervelend en dat zal nu gelukkig niet
meer voorkomen. We maken de pasfo-
to, kijken op het scherm en zien direct
of de foto voldoet aan alle eisen. Het
systeem controleert de foto namelijk
en mocht er dan een bril niet hele-
maal recht staan of de ooraanzet niet
helemaal goed zijn dan wordt dat aan-
gegeven en kunnen we het snel corri-
geren of de foto even overmaken. Bin-
nen een paar minuten is de officiële
pasfoto dan gereed. Maar natuurlijk
kunnen we er ook leuke pasfoto's mee
maken. Het werkt fantastisch, maar
kom gerust een kijkje nemen in de
winkel". Elke klant die voor 22 maart
a.s. een setje officiële pasfoto's laat ma-
ken krijgt er gratis een leuke portretfo-
to bij, waarop u wel mag lachen.

Nieuwste pasfotosysteem
geïnstalleerd bij Foto Willemien
Vorden - Vrijdag 26 februari jl. heeft
Foto Willemien de beschikking ge-
kregen over een nieuwe pasfotostu-
dio. Deze studio is uitgerust met de
modernste technieken waarmee
pasfoto's voor alle officiële docu-
menten zoals paspoort, rijbewijs,
ID kaarten perfect gemaakt wor-
den. Het systeem is op de toekomst
voorbereid en ook al geschikt voor
het digitaal opslaan van vinger-
scans en handtekeningen.

Reden voor een aantal TNT collega's
Vorden om een Sara te plaatsen in het
depot te Vorden. Een welkome afwis-

seling na al het geploeter tijdens de
afgelopen winterperiode. Zittend van
links naar rechts Sara en Marjo.

Marjo 50 jaar

Vorden - Vrijdag 26 februari jl. werd collega Marjo 50 jaar.

Staand v.l.n.r. Willy, Leo, Harry, Heidi en Rikie

Truus Nienhuis woont en werkt vanaf
1973 met haar echtgenoot Henk Pee-
ters (beeldend kunstenaar Nul-bewe-
ging) in Hall. Zij toont zwart-wit foto-
portretten die zij in de zomer van
2003 maakte van schrijver Gerard Re-
ve en portretten van beeldend kunste-
naar Jan Schoonhoven. Juist omdat
Nienhuis haar hele leven in de kunst
heeft doorgebracht laat zij zich in
haar werk niet afleiden door details.
Zij concentreert zich op de eenvoud
van uitdrukking, die des te sterker
overkomt wanneer we weten dat die
van een groot schrijver of beeldend
kunstenaar is. Nienhuis toont hen in

hun vertrouwde omgeving, in  het
huis of buiten in de tuin.

Lyde de Graaf woont en werkt in Bar-
chem samen met haar echtgenoot Wil
de Graaf (tekenaar). Als je het kunste-
naarschap en de filosofische wijze,
waarop Lyde de Graaf haar fotografie
beoefent, zou willen benoemen in één
woord kom je vanzelf op "sublimatie".
Zij weet het kleine, het fragment, het
detail uit het gewone leven, te verhef-
fen tot een grotesk, soms kosmisch ge-
beuren. De Graaf exposeert haar
meest recente werk uit de serie -natu-
re morte-, landschap teruggebracht
tot stillevens van afgevallen blad op
een kunststof dak. Op vrijdagavond 19
maart wordt in GalerieBibliotheek-
Vorden de tentoonstelling "reflectie"
geopend door beeldend kunstenaar
Anne Semler, die met een van de expo-
santen al sinds haar jeugd een bijzon-
dere relatie heeft. 

Extra activiteiten bij "reflectie": 14
maart KunstZondagVorden 11 mei
Lezing "Beelden die je raken" door
fotograaf/schrijver Henk Hilferink.

Fototentoonstelling "reflectie"
Vorden - Van 19 maart t/m 16 mei
2010 is in GalerieBibliotheekVor-
den een bijzondere fototentoon-
stelling te zien van twee fotografes
met een rijke historie: Lyde de
Graaf uit Barchem en Truus Nien-
huis uit Hall. Overeenkomsten en
verschillen: beiden zijn geboeid
door het leven van alledag, door
stilte, rust en eenvoud; bij de een
speelt het detail een grote rol, bij
de ander absoluut niet.

Op 27 december 2009 werd de 30e Ou-
dejaars Crossloop Vorden gehouden
waar 329 lopers onder zware winterse
omstandigheden 5, 10 of 15 km liepen.
Het bestuur van de Stichting Oude-
jaars Crossloop Vorden had vooraf be-
sloten om het inschrijfgeld van de
cross te schenken aan een goed doel.
Als goede doel is gekozen voor de
Stichting Spieren voor Spieren, een ge-
certificeerde organisatie die zich inzet
voor kinderen met een spierziekte.
Spieren voor Spieren zet de netto-op-
brengsten snel en effectief in ten be-
hoeve van spierziekte onderzoek en de
verbetering van het diagnosetraject.

Daarnaast organiseert zij leuke en
sportieve activiteiten voor kinderen
met een spierziekte. Dit alles onder
het motto: 
‘Gezonde spieren zetten zich in
voor zieke spieren' 
Voorzitter Theo Lam overhandigde na-
mens het bestuur de cheque ter waar-
de van Euro 2370,17 aan Alexander
Nonnekes die namens de Stichting
Spieren voor Spieren de cheque in ont-
vangst nam. Alexander was blij verrast
en bedankte de stichting Oudejaars
Crossloop Vorden en de lopers die heb-
ben meegelopen van harte met deze
mooie bijdrage. Op donderdag 30 de-
cember 2010 wordt de 31e Oudejaars
Crossloop in Vorden gehouden. Ook in
2010 zal de opbrengst van de crossloop
worden gedoneerd aan Spieren voor
Spieren.
www.oudejaarscrossloop.nl
www.spierenvoorspieren.nl

Gezonde spieren zetten zich
in voor zieke spieren
Vorden. De Stichting Oudejaars
Crossloop Vorden heeft afgelopen
week een cheque met de opbrengst
van de Oudejaars Crossloop over-
handigd aan de Stichting Spieren
voor Spieren.

VORDEN - LOCHEM 0-3
Vorden - De winterstop heeft Vor-
den geen goed gedaan, want het ni-
veau van voor de winterstop werd
bij lange naar niet gehaald. Lochem
dat zowel voor als achterin over
kopsterke spelers beschikt troefde
Vorden af. 

Balverlies aan Vordense kant was
schering en inslag, vooral door dat
er in de voorste linie niemand aan-
speelbaar was. Vorden kan het sei-
zoen geen beroep meer doen op
spits Frank Hiddink, die een
scheenbeen breuk heeft opgelopen
tijdens de wintersport. Ook Rene
Neyenhuis is de rest van het sei-
zoen uitgeschakeld. De zestienjari-
ge Roy Bohmer begon in de basis.

Beide ploegen hebben een com-
pleet verschillende speelwijze. Vor-
den speelt met opbouw vanuit de
achterste linie en Lochem hanteert
in de regel de lange bal op de kop-
sterke balvaste spits Wullink. 

Het was dan ook een rommelig be-
gin, waarbij Vorden vergat de zij-
kanten te benutten en het speelde
daarmee Lochem in de kaart. Overi-
gens hebben beide ploegen zich in
de eerste helft nauwelijks uitge-
speelde kansen gecreëerd. 

De 0-1 viel dan ook uit een vrije
trap, waarbij Wullink profiteerde
van de hem geboden vrijheid en de
bal binnenkopte.

Ook in de tweede helft ontbrak het
bij Vorden aan goed positiespel en
er werd dan ook veel balverlies gele-
den. Lochem zat wat beter in de
wedstrijd, maar kon ook niet echt
een vuist maken. 

Toen Vorden in de eindfase pro-
beerde de gelijkmaker te forceren,
viel het doelpunt aan de andere
kant. 0-2. 

In de slotminuten maakte Lochem
er nog 0-3 van uit een corner, waar-
bij de verdediging niet goed stond.

V V  Vo r d e n

WAT KUNT U VERWACHTEN
DEZE DAG:
• een rondleiding door het gebouw

en de klassen;
• informatie over de Kanjertraining;

• een goed beeld van 'het dagelijkse
leven' in de klassen;

• toepassing van het coöperatief wer-
ken;

• tentoonstelling van creatieve voor-
werpen van de leerlingen;

• organisatie adaptief onderwijs;
• verduidelijking van de techniekles-

sen;
• en vele andere zaken.

Open dag 'De Vordering'
Vorden - Volgende week woensdag
17 maart a.s. organiseert Basis-
school 'De Vordering' een open
morgen.



Zij hebben half februari deze taak
overgenomen van Sjaan en Mattie
Bakker, die het Ludgerusgebouw de af-
gelopen vijf jaren hebben beheerd.
Het gebouw neemt een zeer belangrij-
ke plek in de dorpsgemeenschap in.

Daar wordt gedanst, gezongen en ver-
gadert, terwijl bovendien de enige pin-
automaat die de beide kernen rijk is,
in het Ludgerusgebouw is gevestigd.
Daarnaast is de locatie voor menig
wandelaar en fietser een uitgelezen

plek om er voor een kopje koffie of
hapje neer te strijken. ‘Met als ‘buur’
het mooiste kerkinterieur van Gelder-
land en het vertrekpunt van het ‘om-
metje’ de Ockhorstroute, is het ge-
bouw een uniek stukje Bronckhorst’,
zo stellen Gea Oosterveld en Jos Boes-
veld. 

De afgelopen weken is het nieuwe be-
heerderpaar druk bezig geweest het
gebouw een fikse opfrisbeurt te geven.

Kennismaking nieuwe beheerders
Ludgerusgebouw

Vierakker. Inwoners van Vierakker/Wichmond worden zondagmiddag 14
maart van 15.00 tot 17.00 uur in de gelegenheid gesteld om onder het ge-
not van een hapje, drankje en een muziekje, kennis te maken met Gea
Oosterveld en Jos Boesveld, het nieuwe beheerderechtpaar van het Ludge-
rusgebouw.

Gea Oosterveld en Jos Boesveld.

In iedere groep stond een land cen-
traal: groep 1 en 2 a China, groep 1 en
2 b Italië, groep 3 Afrika, groep 4 Ame-
rika (zie foto), groep 5 Rusland, groep
6 en 7 Nederland en groep 8 had Aus-

tralië. 's Ochtends werd er volop geoe-
fend en door de hele school klonken
verschillende muziekstijlen. 's Mid-
dags om 14.15 begon het optreden
voor alle ouders en kinderen. Voor een

enthousiast publiek liet iedere groep
zien, wat ze die dag allemaal hadden
geleerd. Om 15.00 uur was het optre-
den afgelopen en kregen alle kinderen
nogmaals een groot applaus.

Het was een intensieve, maar erg leu-
ke dag. Op de foto is groep 4 bezig met
hun Cowboy-dans.

Dansdag op Dorpsschool

Vorden - Afgelopen donderdag 4 maart vond er een dansdag op obs De
Dorpsschool plaats. Twee dansdocenten van "De grote broer" begeleidden
de leerlingen de gehele dag en brachten hen de danspasjes bij.

Dit jaar gebeurt dat voor de 15e keer
op de derde zaterdag van maart, vlak
voordat de lente begint. Een grote
groep mensen houdt er al lang van te-
voren rekening mee dat ze die zater-
dagmorgen vrijhouden. 

Ook in andere kernen van de gemeen-
te Bronckhorst zijn er soortgelijke acti-
viteiten. Vrijwilligers zijn o.a. afkom-
stig van verschillende buurt- en ande-
re verenigingen zoals Hackfort, de
Wildenborch, Wildbeheer Eenheid IJs-
sel Oost, Wichmond/Vierakker, Werk-
groep Leefbaarheid Vorden, Kranen-
burgs Belang, hengelsportvereniging
"De Snoekbaars", de Vordense Rijwiel
Toerclub "De Achtkastelenrijders", F-
pupillen van voetbalvereniging Vor-
den en leerkrachten van school "Het
Hoge". 

Ook particulieren die niet gebonden
zijn aan een club of vereniging doen
mee. Verleden jaar werd er plm. 1200
kg zwerfvuil verzameld; een behoorlij-

ke (of on-behoorlijke?) hoeveelheid te-
meer als je je het lichtgewicht van
blikjes e.d. realiseert.

Een dergelijk karwei vereist veel mens-
kracht; vrijwilligers zijn dan ook nog
steeds van harte welkom. De ervaring
heeft geleerd dat het niet alleen een
nuttige maar ook gezellige activiteit
is. Meld u zich snel nog even aan voor
Wichmond/Vierakker bij de heer J.
Rietman, tel. 441999. Voor de overige
gebieden bij mevrouw R. van Vleuten,
tel. 553357 of de heer B. v.d. Houwen,
tel. 556684.

Een vertegenwoordiger van de ge-
meente Bronckhorst zal die zaterdag-
middag de actie officieel afsluiten op
de Gemeentewerf Groendepot (op het
terrein van de voormalige zuivering),
Het Hoge 65, waarbij - zoveel mogelijk
- de vrijwilligers die, die morgen zwerf-
vuil raapten aanwezig zullen zijn.
Naast - ongetwijfeld - woorden van
waardering zorgt het gemeentebe-
stuur van Bronckhorst voor een drank-
je en een boerenkoolmaaltijd, hetgeen
door de rapers bijzonder op prijs
wordt gesteld.

Enkele leden van Wildbeheer zullen
de actie "afblazen".

Vorden...schoon, schoner
Vorden - Onder dit motto zullen
zaterdag 20 maart meer dan 100
vrijwilligers gewapend met vuilnis-
zakken het zwerfvuil verwijderen
uit bermen en sloten in het buiten-
gebied van Vorden.

Ratti laat de punten aan Wolfersveen
Kranenburg - Op een winderige mid-
dag ontving Wolfersveen Ratti in het
stadion de Stikkebocht. Het veld had
duidelijk te lijden gehad van de winter
en was hobbelig, maar zeker niet on-
bespeelbaar. Met een stevige wind
dwars over het veld (eigenlijk waait
het altijd in Wolfersveen) gingen de
ploegen van start. 

Wolfersveen had zes mandekkers in
de basis staan met de opdracht geen
meter van de man te wijken. De heren
waren behoorlijk bekwaam in deze
taak waardoor Ratti aanvallend moei-
lijk aan het voetballen kwam. De gas-
ten hadden meer balbezit maar de
gastheren waren gevaarlijker. 

De 1-0 viel uit de rebound van een
vrije trap. De bal kwam terug van de
lat en werd door de voorstopper tot
doelpunt gepromoveerd. De 2-0 viel
vijf minuten laten. Een hoge voorzet
viel achter de Ratti verdediging en
werd uit een onmogelijke hoek via een
halve omhaal cq. sliding in de korte
hoek binnengewerkt. Een goede vrije
trap van Ruud Mullink werd door de
keeper van de thuisclub uit de hoek
geranseld. De russtand was 2-0.

Na rust bleek Ratti niet bij machtige
de schade uit de eerste helft ongedaan
te maken. Uit een spaarzame hoek-
schop wist Wolfersveen zelfs nog de 3-
0 te maken. Ratti had veel meer balbe-
zit maar wist hier nauwelijks wat mee
te doen.

Ratti dreigt de aansluiting met het bo-
venste deel van de middenmoot kwijt
te raken en zal de komende weken an-
ders voor de dag moeten komen.

RATTI DAMES
Varsseveld 2 - Ratti 1
De weergoden waren eindelijk weer
eens gunstig gestemd. Met een zonne-
tje werd afgelopen zondag afgetrapt
in Varsseveld. Varsseveld creëerde met-
een een paar mooie kansen, maar de
bal belande op de lat en keepster Ger-
dien Peppelman hield de dames in de
wedstrijd met een paar prachtige red-
dingen. 

Na een onstuimig begin van de wed-
strijd kreeg Ratti meer rust in het veld.
In de 17e minuut wist Ratti op voor-
sprong te komen. 

Een afvallende bal werd uitstekend op-
gepikt door Kim Heuvelink. Een solo-
otje waarbij ze zichzelf vrijspeelde
volgde en de bal werd resoluut in het
net geschoten. 0-1. 

Varsseveld bleef druk zetten, maar de
rust werd bereikt met een 0-1 stand.
Na de rust was het Varsseveld dat de

dienst uitmaakte. Binnen een kwar-
tier werd de achterstand rechtgetrok-
ken. 1-1. Ratti probeerde weer grip op
de wedstrijd te krijgen. Speelsters van
Ratti hadden moeite om de combina-
ties met elkaar te vinden. In de 30e mi-
nuut trok Varsseveld de wedstrijd na
zich toe door de 2-1 te maken. Hier-
door kwam Varsseveld nog beter in de
wedstrijd en Ratti liep achter de feiten
aan. 

In eerste instantie verrichte Gerdien
Peppelman uitstekend keeperswerk,
maar de dames van Varsseveld maakte
voorin de dienst uit en wisten nog
tweemaal te scoren. 

Ratti probeerde nog terug te komen in
de wedstrijd, maar de conditie liet te
wensen over en het was gewoon te
zwak. De eindstand bleef 4-1. Aan-
staande zondag weer met een schone
lei beginnen, want dan staat er een in-
haalwedstrijd op het programma.

UITSLAGEN
THUIS:
6 maart
12:00 Ratti C1GD - Pax C3D 0-0 
11:00 Ratti E2G - Oeken E3G 7-7
10:00 Ratti F1G - Vorden F5 2-0

7 maart
10:00 Ratti 2 - Ruurlo 4 1-3
10:00 Ratti 3 - Vorden 6 3-5

UIT:
06 maart
14:30 HSC '21/Carparc 12-Ratti 5 co 0-0
13:00 Longa '30 B5 - Ratti B1GD co 10-1
08:30 FC Zutphen D4 -Ratti D1G co 0-6
09:30 Halle E1 - Ratti E1G co 1-1

7 maart
14:30 Wolfersveen 1 - Ratti 1 co 3-0
09:00 Neede 6 - Ratti 4 co 60900 1-0
11:00 Varsseveld DA2 -Ratti DA1 co
68371 4-1

PROGRAMMA 
THUIS:
13 maart
14:30 Ratti B1GD - VIOS B. B2 
10:00 Ratti D1G - Pax D3 
11:00 Ratti E1G - Oeken E1G 

14 maart
10:00 Ratti 2 (zon) - Pax 7 
10:00 Ratti 3 (zon) - Ruurlo 5 (zon) 
12:30 Ratti DA1 - Den Dam DA1 

UIT:
13 maart
14:30 SKVW 4 (zat) - Ratti 5 (zat) 
13:30 DEO C1GD - Ratti C1GD 
10:15 Pax E6 - Ratti E2G 
08:45 Zelos F3 - Ratti F1G 

14 maart
14:00 DEO 1 (zon) - Ratti 1 (zon) 
09:30 Ruurlo 6 (zon) - Ratti 4 (zon)

R a t t i



FEESTELIJKE 
HEROPENING!
Donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 maart

EXPERT ARENDSEN, KERKSTRAAT 2, HENGELO (GLD), TELEFOON (0575) 464261

Van experts kun je meer verwachten.

SIEMENS Nespresso 
TK30N01NL. Met programmeerbare hoeveelheid koffie, af-
neembaar waterreservoir en verlichte toetsen. • Maakt o.a. 
espresso, koffie en cappuccino

SAMSUNG 56 cm Full HD LCD-TV 
LD220HD. Met TV-tuner, 1920 x 1080 pixels, contrast 
van 50.000:1, Dolby Digital Plus, SRS TruSurround HD en 
HDMI. • Standaard aan achterzijde

TOSHIBA 15,6” notebook
L450D-140. Met o.a. AMD Sempron SI42 processor, 
2 GB geheugen, 250 GB harde schijf, DVD brander 
en Wireless LAN. • Met Windows 7 Home Premium

Prijs- en m
odelw

ijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. A
anbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m

 1
4
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aart 2
0
1
0
. G

enoem
de prijzen zijn exclusief verw

ijderingsbijdrage.

Na een opfrisbeurt heropent Expert Hengelo donderdag 11 maart haar deuren! De winkel is opnieuw ingedeeld 

en het assortiment is flink onder handen genomen. Tijdens de openingsdagen staan er spectaculaire aanbiedingen

op stapel. Kom dus snel naar de winkel en profiteer mee!

SILICON POWER 4 GB SD kaart 
22575. SDHC kaart met een schrijfsnelheid tot 4 MB. 
• Levenslange garantie

BOSCH 1400 toeren wasautomaat 
WAE28162NL. Met 6 kg vulgewicht, éénknopsbediening, 
programmaverloop, VarioPerfect en TouchControl toetsen.
• 10% Zuiniger dan energieklasse A

PHILIPS 82 cm LCD-TV 
32PFL3404. Met 1366 x 768 pixels, Digital Crystal Clear, 
Incredible Surround, 2 HDMI-ingangen en een contrast van 
30.000:1. • Stijlvol design

PHILIPS 2000 Watt stofzuiger 
FC9082. Met HEPA 13-filter, actieradius van 11 meter, 
Clean Comfort Cassette, telescoopbuis en Tri-Active-mond-
stuk. • Uitwasbaar filter

SAMSUNG Blu-ray speler 
BDP1580. Met Full HD 1080p beeldkwaliteit, HD geluid, 
USB 2.0, HDMI, DTS, Dolby Digital Plus en Dolby True HD. 
• Met 1080p upscaling

139.-
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VAN 199.- 99.-
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

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

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

Te huur: opslag- en 
bedrijfsruimtes in Vorden
Afmetingen 1 m2 t/m 156 m2

Tel: 06-10433358
www.teeuwenopslag.nl 

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Telefoon 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Telefoon 0575 462359 info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

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

HALLE  vr.pr. q 515.000,- k.k.

Halle-Heideweg 10 - In het buitengebied gelegen,
VRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ met bijgebouwen,
natuurvijver en verzorgde tuin. Oorspronkelijk 
bouwjaar ± 1890, geheel verbouwd in 1988. Inhoud 
± 620 m³. Totale perceelsopp. 3.875 m². Voorzien 
van dak-, muur- en vloerisolatie. Hardhouten kozij-
nen met thermopane beglazing. Uitermate geschikt 
voor inwoning en/of praktijk aan huis. Gelegen in 
buurtschap ‘Halle Heide’ nabij basisschool.

HENGELO GLD  vr.pr. q 214.000,- k.k.

Westerstraat 36 - Aan de rand v.h. dorp 
gelegen UITGEBOUWDE HOEKWONING met 
stenen schuur, overdekt terras, tuin en vrij uit-
zicht aan voorzijde. De woning heeft een lichte 
woonkamer, open keuken met inb. app. en een 
bijkeuken. Op 1e verd. 3 slaapkamers en ruime 
badkamer met bad, douche, toilet en dubbele 
wastafel. 2e verd. vliering.  Bj. ± 1967.
Inh. ± 340 m³. Perceelsopp. 227 m².

HUMMELO  vr.pr. q 445.000,- k.k.

Zelhemseweg 13 - Prachtig gelegen VRIJ-
STAAND WOONHUIS met garage. Gelegen 
aan doorgaande weg Hummelo-Doetinchem.
Beg.gr.: kamer, keuken, kantoor en bijkeuken.
1e Verd.: overloop met balkon, badkamer en 
3 slaapkamers. Bj. 1902, verbouwd in 1973.
Perceelsopp. 1581 m². Inh. woonhuis: 600 m³.
Inh. garage: 80 m³. Uniek uitzicht over prachtig 
landschap.

ZELHEM  vr.pr. q 172.500,- k.k.

Zonnebloemstraat 19 - Zeer ROYALE MIDDEN-
WONING met berging en tuin met achterom.
De woning heeft een ruime woonkamer, dichte 
keuken met inbouwapp., op de 1e verdieping 
3 slaapkamers en een badkamer en een vaste 
trap naar 2e verd. met mogelijkheid voor kamer.
Bouwjaar 1969. Inhoud ca. 400 m³. Perceelsopp.
167 m². Ligging nabij centrum en basisschool.
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ZADELMAKERIJ
• her- en bijvullen zadels

• alle leer en tuig reparaties

• officieel inbouwadres

Flair® luchtsysteem

ZADELPASSERVICE
IEDER PAARD EEN PASSEND ZADEL

• gediplomeerd zadelpasser

• service aan huis

Ruim assortiment kwaliteitszadels:
o.a. Frank Baines, Ideal, Barnsby, 

WOW, Fairfax, Kent&Masters, 

Thorowgood

www.oldehietmoat.nl
T 0314-642 175 • M 06-1369 1852

HET VOORJAAR IS IN AANTOCHT

LAAT NU UW
HARNACHEMENT
CONTROLEREN!

Spalstraat 3 • Hengelo (G)
Zaterdag 13 maart
in de discotheek

DJ Martijn
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WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

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

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

producten afkomstig uit 
goed beheerde bossen

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

CU-COC-804814

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

Betaande uit:

*  Closetcombinatie

*  Inbouwreservoir

*  Druktoets

*  Fonteincombinatie

*  Vloertegels 

*  Wandtegels 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de voorwaarde

w w w. b o s c h l a n d . n l

Belastingspreekuur
dinsdag 16 maart 2010, 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,

met uw aangifte

inkomstenbelasting 2009.

Geen zorgen over zaken

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

MSE 140 CQ
Met QuickStop kettingremsysteem 
en kettingsnelspanner. Zaagbladlengte 30 cm

MS170 Compacte motorzaag
Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MS230 Ideaal voor haardhout
Vermogen 2.7 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MS 290
Zeer Robuuste zaag
Vermogen 4.1 PK. Zaagbladlengte 40 cm

MS270
Lichte trillingsarme motorzaag
Vermogen 3.5 PK. Zaagbladlengte 40 cm

MS341
Specifiek voor de bosbouw
Vermogen 4.2 PK. Zaagbladlengte 45 cm

2x¤25 KORTING
op uw volgende aankoop 

van STIHL accessoires

2x¤25 KORTING
op uw volgende aankoop 

van STIHL accessoires

2x¤25 KORTING
op uw volgende aankoop 

van STIHL accessoires

189,-

169,- 594,-

389,-

349,- 274,-

249,-

235,-

199,- 654,-

439,-

399,- 879,- RE 128 PLUS
Hogedrukreiniger
Werkdruk 10-135. Max. waterdoorzet (l/h) 500

KM 56 RC-E
Combi
Vermogen 0.8 PK. 

Pelgrom, Sterk voordeel met Stihl!
bestaat 25 jaar en dat vieren we samen!

GRATIS
RA101

t.w.v. ¤76,50
voor het spatvrij 

reinigen van grote 

terrassen

Dé machine 
die alles 
kan!

GRATIS
STIHL 
water-
pistool

Spalstraat 3 • Hengelo (G)
Zaterdag 13 maart
in de discotheek

DJ Martijn



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

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 Anne van Kuil

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 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Op 3 maart jl. waren de gemeente-
raadsverkiezingen, voor Bronck-
horst de eerste verkiezingen sinds
de herindeling in 2004. Inwoners
konden vanaf 07.30 uur hun stem
uitbrengen op één van de 27 stem-
bureaus.

In Bronckhorst brachten 16.796
inwoners hun stem uit. Dat is een
opkomstpercentage van 57%, wat

vergelijkbaar is met de landelijke
opkomst. De stembureaus sloten 
om 21.00 uur, waarna de stemmen
geteld werden. Gedurende een goed
bezochte feestelijke verkiezings-
avond presenteerde burgemeester
Aalderink de uitslagen. Van twee
stembureaus zijn de stemmen op 
4 maart opnieuw geteld in verband
met een klein administratief
verschil. 

Nek-aan-nek race in Bronckhorst eindigt met 
gelijk aantal zetels voor grootste partijen

De definitieve uitslag van onze gemeente is: 
CDA: 4.963 8 zetels
VVD: 4.949 8 zetels
PvdA: 3.009 4 zetels
GroenLinks: 1.291 2 zetels
D66: 1.289 2 zetels 
GBB: 831 1 zetel
SGP/Christenunie: 464 0 zetels 

Meer informatie over de definitieve uitslag en de voorkeursstemmen 
vindt u op de website www.bronckhorst.nl.

Installatie nieuwe raadsleden
Op 10 maart a.s. neemt de huidige
raad afscheid, op 11 maart wordt de
nieuwe raad officieel door de burge-
meester geïnstalleerd. 

Deze bijeenkomsten beginnen om
20.00 uur, zijn in de raadzaal in het
gemeentehuis en u kunt ze natuur-
lijk bijwonen.

Voor het scheiden van uw huishou-
delijk afval kunt u terecht bij één van
de 21 milieuparkjes in Bronckhorst.
Door het apart inleveren van uw
glas, kunststof verpakkingen, oud
papier, textiel en zuivel- en sappak-
ken draagt u bij aan het behoud van
grondstoffen en een beter klimaat.
Een goed idee dus, een bezoekje aan
één van de milieuparkjes! 

De gemeente en Berkel Milieu vragen
wel uw medewerking om zwerfvuil
bij milieuparkjes te voorkomen. 
Afval dat naast containers wordt

geplaatst, zorgt de laatste tijd voor
zwerfvuil en overlast voor gebrui-
kers en omwonenden van de milieu-
parkjes. Daarom nemen de gemeente
en Berkel Milieu maatregelen en
vragen om úw medewerking om de
milieuparkjes schoon te houden.

Extra milieuparkjes
Om de druk op een aantal veel
bezochte milieuparkjes te ontlasten,
worden er op korte termijn twee
extra milieuparkjes aangelegd. 
Deze worden gerealiseerd in Zelhem
(Stikkenweg) en in Hengelo (Gld).

Ook zijn op drie locaties de onder-
grondse containers voor kunststof
verpakkingen uitgerust met een
perssysteem, waardoor ze minder
snel vol raken. Daarnaast houdt
Berkel Milieu het gebruik van de
containers nauwgezet in de gaten.
Door de containers bijtijds te ledigen
en storingen snel te verhelpen,
wordt voorkomen dat bezoekers met
volle containers worden geconfron-
teerd en hun spullen mee terug naar
huis moeten nemen.  

Kunststof verpakkingen
De relatief kleine inworpopening van
de containers voor kunststof ver-
pakkingen kan voor de gebruikers
wennen zijn. De opening is relatief
klein om de veiligheid te waarborgen.
Daarnaast voorkomt de relatief klei-
ne opening dat materialen die hier
niet thuis horen (zoals restafval en
kunststof voorwerpen zoals
emmers, speelgoed of jerrycans)
ingeworpen worden. Niet alleen
verstoren deze materialen het
recycleproces en leiden ze tot het
afkeuren van partijen kunststof, het
kan bij perscontainers ook schade

toebrengen aan het perssysteem.
Werp daarom uw kunststof verpak-
kingen los in de container of doe ze
in een klein (pedaal)emmerzakje. 

Voorkom zwerfvuil en een boete!
Om zwerfvuil en overlast rond de
milieuparkjes te voorkomen, ver-
zoeken wij u dringend niets naast 
de containers te plaatsen. Neem
producten en voorwerpen die niet 
in de containers horen of passen
mee terug naar huis. Het niet op
juiste wijze aanbieden van afval -
dus naast de container in plaats van
er in - kan leiden tot een boete van 
€ 60,-. De komende tijd controleert 
de gemeente hier streng op.

Meer informatie
Treft u onverhoopt toch een volle
container aan? Dan kunt u dit mel-
den bij de Afval-Informatie-Lijn van
Berkel Milieu, via tel. (0575) 54 56 46.
Ook met andere vragen over uw
huishoudelijke afval kunt u hier
terecht. Op www.berkelmilieu.nl 
en www.afvalvrij.nl leest u meer
informatie over de inzameling en
hergebruik.

Voorkom zwerfvuil 
Milieuparkjes? Gebruik ze en houd ze schoon!

In samenwerking met de overige
Achterhoekse gemeenten is
Bronckhorst bezig een lokaal zorg-
netwerk op te zetten. Dit netwerk,
dat in Bronckhorst op 1 april a.s. van
start gaat, richt zich op (nog betere)
hulpverlening aan mensen met
complexe, meervoudige problemen.
Deze problemen vragen om een
intensieve samenwerking tussen
de hulpverlenende instanties. Het
Bronckhorster zorgnetwerk wordt
een structuur waarbinnen organisa-
ties in zorg- en hulpverlening, jeugd
en onderwijs en veiligheid met
elkaar samenwerken om zo de zorg

en hulpverlening optimaal op elkaar
af te stemmen.

Complexe zorgsituatie
De mensen op wie het netwerk zich
richt, bevinden zich doorgaans in een
maatschappelijk zeer kwetsbare
situatie, waardoor hun problemen
erg ingewikkeld zijn en soms zelfs
om oplossingen buiten de gangbare
methodes vragen. Vaak zijn het
mensen met psychische en/of
sociale problemen, waarvan het
bovendien niet altijd duidelijk of-
bekend is dat zij hulp nodig hebben.
Om te voorkomen dat de hulpver-

lening aan deze mensen langs elkaar
loopt of niet plaatsvindt, is er vanaf
nu het lokale zorgnetwerk. In dit
netwerk wordt ingezoomd op het
hele gezin of de gehele leefsituatie
van mensen en niet alleen de indivi-
duele situatie. Ook voor de zorg- en
hulpverleners heeft de nieuwe manier
van werken voordelen. Zij hoeven
een complexe zorgsituatie nog maar
op één plek te bespreken. 

Coördinatie zorg
De gemeente heeft op diverse ter-
reinen de wettelijke regie en de taak
om de zorg te coördineren. De be-

stuurlijke regie van het nieuwe zorg-
netwerk ligt daarom bij de gemeen-
te. Het zorgnetwerk Bronckhorst
stelt een coördinator aan die de
zorgcoördinatie organiseert en waar
nodig bewaakt. Voor de opstartfase
benoemen we tijdelijk een kwartier-
maker die ook de coördinatietaken
op zich neemt. 

De notitie 'Samenwerking die loont'
over het nieuwe zorgnetwerk in
Bronckhorst vindt u in het nieuws-
bericht op www.bronckhorst.nl �
Actueel � Actuele informatie �
Nieuwsberichten.

Zorgnetwerk voor mensen met complexe problemen



Het kan soms knap lastig zijn om iedere maand rond te komen. Zeker als u
een laag inkomen heeft en extra kosten moet maken. Bijvoorbeeld omdat
het lidmaatschap van de sportvereniging weer moet worden betaald of uw
kind voor school een computer nodig heeft. De gemeente kan dan uitkomst
bieden. Inwoners van Bronckhorst met een inkomen tot 120% van de
geldende bijstandsnorm en een laag vermogen (voor de bedragen zie onder
inkomens- en vermogenseis) kunnen in aanmerking komen voor: 

• Deelname aan maatschappelijke, culturele 
en sportactiviteiten € 120,- per gezinslid

• Schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar € 55,- per kind

• Computer voor kinderen in de brugklas € 750,- maximaal

• Langdurigheidstoeslag
gehuwd/samenwonend 21 tot 65 jaar € 520,- per jaar
alleenstaande ouder  21 tot 65 jaar € 468,- per jaar
alleenstaande (zonder medebewoner) 
21 tot 65 jaar € 364,- per jaar  
(voor mensen die medebewoner zijn gelden andere bedragen)

De langdurigheidstoeslag geldt voor mensen jonger dan 65 jaar, die de
afgelopen drie jaar een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm
en een laag vermogen hadden. 

• Collectieve aanvullende zorgverzekering
Op grond van de collectieve aanvullende zorgverzekering bestaat er 
zonder premieverhoging recht op extra vergoedingen van Menzis.

Inkomenseis
Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitke-
ring, alimentatie en heffingskorting. 

Voor 2010 gelden de volgende netto
norminkomens exclusief vakantie-
toeslag per maand:

Personen van 21 tot 65 jaar:
Gehuwd/samenwonend € 1.481,-
Alleenstaande ouder € 1.333,-
Alleenstaande (zonder medebewoner) € 1.037,-   
(voor personen jonger dan 21 jaar en voor personen 
die medebewoner zijn gelden andere bedragen)

Personen ouder dan 65 jaar:
Gehuwd/samenwonend, beiden ouder dan 65 jaar € 1.567,-
Alleenstaande ouder € 1.431,-
Alleenstaande € 1.139,-

Vermogenseis
Vermogen is bezittingen minus schulden. Voorbeelden van bezittingen zijn:
bank- en spaargelden (ook van kinderen), eigen woning, auto, boot, caravan,
aandelen, lijfrente. Het vermogen mag niet meer bedragen dan:

Gehuwd/samenwonend en alleenstaande ouder € 10.960,-
Alleenstaande € 5.480,-

Hoe aanvragen
Als u een uitkering van de gemeente ontvangt (WWB, WIJ, BBZ, IOAW, of
IOAZ) dan krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. 
Andere inwoners kunnen het aanvraagformulier:
• downloaden via www.bronckhorst.nl (te vinden onder Minima bijdrage)

en opsturen
• aanvragen met onderstaande antwoordcoupon 
• aanvragen bij de publieksbalie, via tel. (0575) 75 02 50.
DOEN!

Bewijsstukken
Als u van de gemeente geen uitkering ontvangt, dan dient u bewijsstukken
van uw inkomen (bijvoorbeeld loon-, uitkeringspecificatie) en vermogen
(bijvoorbeeld bankafschriften van betaal- en spaarrekening) van de laatste
drie maanden bij te voegen.

Meer informatie?
Voor meer informatie over ons
minimabeleid kunt u ons bellen 
of een afspraak maken, via tel.
(0575) 75 02 50. 

U kunt ook onze website
www.bronckhorst.nl raadplegen. 

Minimaregeling Bronckhorst 2010

Antwoordcoupon Minimaregeling 2010

Ik wil graag een aanvraagformulier voor de Minimaregeling 2010
ontvangen:

Naam: ............................................................................................................................................................M/V

Adres: ......................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats: ......................................................................................................................

U kunt deze bon sturen naar: Gemeente Bronckhorst, afdeling Dienst-
verlening cluster Participatie, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Steeds meer mensen ergeren zich
aan het zwerfvuil in hun woonom-
geving. Iedereen wil in een schone
omgeving wonen of recreëren en
zwerfafval bederft dat plezier.
Terwijl de oplossing eigenlijk heel
simpel kan zijn door met elkaar af te
spreken om het afval daar te brengen
waar het hoort, in de afvalbak, én
zich aan die afspraak te houden.
Maar de praktijk pakt helaas vaak
anders uit. 

Het beleid van de gemeente is
gericht op het stimuleren van initia-
tieven en deelname van de inwoners
als het gaat om bijvoorbeeld het
schoonhouden van de eigen leef-

omgeving. Wij faciliteren en onder-
steunen daarom de zwerfvuilacties
van de diverse organisaties binnen
de gemeente door het beschikbaar
stellen van o.a. afvalknijpers, werk-
handschoenen en vuilniszakken. 
Op 20 maart a.s. houden de Wild-
beheereenheden Hengelo, Hummelo,
Steenderen, Zelhem, de Werkgroep
Zwerfvuildag Vorden en de Stichting
Wandelpaden Hummelo en Keppel
weer een zwerfvuilschoonmaakactie
voor het buitengebied. 

Aanmelden
Vrijwilligers die op 20 maart a.s.
willen schoonmaken, kunnen zich
via de aangegeven contactpersonen

aanmelden. Dit kan t/m 12 maart a.s.
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, contactpersonen: de heer
B. Veldhuizen, tel. (06) 13 16 12 30
en de heer G.F.C. van Heusden,
tel. (0313) 47 20 42 

• het buitengebied van Hengelo (Gld),
contactpersoon: de heer 
H.W. Toonk, (0314) 62 33 04 

• het buitengebied van Vorden/
Kranenburg, contactpersoon:
mevrouw R. van Vleuten, 
(0575) 55 33 57 

• Wichmond/Vierakker, contact-
persoon: de heer J. Rietman, 
(0575) 44 19 99

• het buitengebied van Steenderen,
contactpersoon: de heer 
M. Lamers, (0575) 44 12 44

• het buitengebied van Zelhem,
contactpersonen: de heer 
E. Colenbrander, (0314) 62 52 67 en 
de heer G. Abbink, (0314) 62 19 98.

Vindt u het ook belangrijk in een
mooie, schone omgeving te
wonen? Doe dan mee aan de
zwerfvuilschoonmaakactie op
20 maart! Vele handen maken
immers licht werk! Opgeven kan
nog t/m 12 maart a.s.

Bronckhorst buitengewoon schoon

Zwerfvuilschoonmaakactie op 20 maart a.s.
Daar werkt u toch ook aan mee…

Informatieavond definitieve plannen openbare ruimte
Hengelo Centrum  U bent van harte welkom!

De gemeente nodigt belangstellen-
den uit om de plannen voor de herin-
richting van de openbare ruimte van
het centrum van Hengelo (Gld) te
bekijken. Dit is een onderdeel van
het Masterplan Hengelo. Hiervoor
organiseren we een avond in het
gemeentehuis op 22 maart 2010 van
19.30 tot 21.30 uur. Medewerkers
van de gemeente en het ontwerp-
bureau zijn aanwezig om u te woord
te staan en uw vragen te beantwoor-
den.

Herinrichting 'rondje rond de kerk'
Na overleg met belangenpartijen,
zoals dorpsbelangenorganisaties,
ondernemersvereniging en kerk-
bestuur zijn wensen en knelpunten
besproken en is het definitieve
ontwerp tot stand gekomen. Met de
uitvoering starten we na de zomer. 

In grote lijnen gaat het om de vol-
gende werkzaamheden:
• Herstraten van de weg, inclusief

trottoirs en parkeerhavens, 
van het 'rondje rond de kerk'

• Inrichten van de voorkant van de
kerk en parkeerterrein

• Inrichten van het parkeerterrein
op de kruising Raadhuisstraat en
Kerkstraat

• Verleggen van een deel van de
Spalstraat om meer terrasruimte
te creëren

• Aanleg van een groter riool en 
een hemelwaterriool in de Raad-
huisstraat i.v.m wateroverlast in
Hengelo

• Vervangen en bijplaatsen van
groen

• Vervangen/vernieuwen van de
openbare verlichting

De plannen voor de openbare ruimte
van Hengelo (Gld) liggen vanaf 
23 maart gedurende zes weken ter
inzage. Belanghebbenden kunnen
hun zienswijze kenbaar maken. 

Reconstructie Kervelseweg
Op deze avond presenteren wij ook
de mogelijkheden voor de recon-
structie van de Kervelseweg. De
herinrichting van het centrum van
Hengelo is namelijk een uitgelezen
kans om wat te doen aan de 'water
op straat'-situatie in de kern van
Hengelo. Voor de Kervelseweg heeft
dat tot gevolg dat hier een regen-
waterriool wordt aangelegd, vanaf
de Raadhuisstraat naar de sloot
langs de provinciale weg. Met de
aanleg van de nieuwe riolering
wordt meteen de verzakte rijbaan
van de Kervelseweg aangepakt.
Tegelijkertijd wordt deze weg op-
nieuw ingericht. Daarvoor zijn ver-
schillende alternatieven ontwikkeld,
waar wij u graag over informeren.

Wilt u meedenken over de
inrichting van de Kervelseweg?
Dat kan! De gemeente is op zoek
naar enkele bewoners van de
Kervelseweg die in een werk-
groep plaats willen nemen om de
verschillende alternatieven af te
wegen. U kunt zich op 22 maart ook
aanmelden voor deze werkgroep. 

Meer informatie volgt binnenkort
Meer inhoudelijke informatie over
beide plannen vindt u volgende week
op deze gemeentepagina's.



Op 17 maart a.s. vieren wij weer onze
jaarlijkse Boomfeestdag, dit jaar op
landgoed 't Zelle aan de Ruurlose-
weg in Hengelo. Om 10.00 uur opent
wethouder Glasbergen het feest 
en plant hij samen met de grond-
eigenaren de eerste boom. Daarna
starten 560 kinderen van 24 scholen
uit Bronckhorst met het planten van
bomen. De 54e Boomfeestdag heeft
een toepasselijk thema: 'Bomen
maken onze buurt'. Met dit thema

wordt nadrukkelijk aandacht
gevraagd voor de waarde en het be-
lang van bomen in ons woongebied.
Belangrijk is dat de kinderen zich,
nu ze jong zijn, al (gaan) realiseren
hoe belangrijk bomen zijn voor hun
toekomst en dat ze gaan beseffen
dat ze zelf een bijdrage kunnen,
zelfs moeten leveren, aan een leef-
bare en duurzame leefomgeving.
Het planten van een eigen boom
draagt bij aan die bewustwording.

Boomfeestdag 2010

Op 26 maart a.s. organiseert de
gemeente een avond voor en door
jongeren over 'Jong en Alcohol'. 
Je bent van harte welkom mee te
praten over alcoholgebruik door
jongeren. Ook je ouders en jeugd-
begeleiders zijn natuurlijk van
harte welkom. De avond wordt
geleid door BNN presentator
Filemon Wesselink, onder andere
bekend van het televisieprogram-
ma 'Spuiten en Slikken'. 

De avond is in zalencentrum
Langeler in Hengelo van 19.00
tot 21.30 uur. Zaal open vanaf
18.30 uur. Je bent van harte
welkom, de entree is gratis.

Filemon Wesselink

Op 19 en 20 maart a.s. wordt weer
de landelijke vrijwilligersactie
gehouden. U kent het wellicht als
Make A Difference Day (MADD),
maar vanaf 2010 is er een nieuwe
naam: NL DOET. Deze actie zet vrij-
willigerswerk in de schijnwerpers
en activeert tienduizenden Neder-
landers om een dag(deel) de handen
uit de mouwen te steken voor een
goed doel: sociaal Nederland. Wat
doet u op 19 en 20 maart? 

Wij nodigen u van harte uit om deel
te nemen aan NL DOET en ook uw
vrienden en kennissen aan te moe-
digen om een leuke klus te doen
voor een ander mens. Overal is wel
een klus die nog geklaard moet wor-
den en waarvoor handen nodig zijn.
Namens de gemeente doen in ieder
geval collegeleden mee aan een ac-
tiviteit. De afgelopen periode hebben
wij onder andere maatschappelijke
of vrijwilligersorganisaties, stichtin-
gen en verenigingen gevraagd klus-
sen door te geven en daar is het vol-
gende uitgekomen:

Vrijdag 19 maart
• Zorgcentrum De Bleijke in Henge-

lo heeft voor hun eigen bewoners,
maar ook voor mensen uit de om-
geving, dagopvang. Op vrijdagmid-
dag is de feestelijke opening van
NL DOET in Bronckhorst. Eén van
de Bronckhorster collegeleden
organiseert samen met vrijwilli-
gers een feestelijke bingo. Deze
middag is er ook de mogelijkheid
om te schilderen en komt er een
muziekoptreden met meezinglied-
jes. Wij zoeken voor deze bijzonde-
re middag een aantal vrijwilligers
die de bewoners en bezoekers
kunnen ondersteunen tijdens de
activiteiten

• Puur Natuur is een werkatelier in
Hengelo voor mensen met een
verstandelijke beperking en een
verkooppunt van eigengemaakte
artikelen. Bij Puur Natuur hebben
ze ongeveer vijf of zes vrijwilligers
nodig voor onder andere huishou-
delijke klussen, folders uitdelen
en het uit elkaar halen van houten
kisten in de tuin

• Woonzorgcentrum De Wehme in
Vorden biedt huisvesting, verzor-
ging, verpleging en begeleiding
voor mensen die niet meer zelf-
standig kunnen wonen. Op 19
maart van 14.30 tot 16.30 uur wil-
len ze graag een Oud Hollandse
spellenmiddag organiseren voor
de bewoners met behulp van een
aantal vrijwilligers 

Zaterdag 20 maart
• De 'Ars-Longa' tuin in Drempt is

een tuin waar iedereen welkom is
om van de heerlijke plek te genie-
ten. Om dit bij te kunnen houden,
hebben zij tien vrijwilligers nodig
die wat snoei- en opruimwerk wil-
len doen in de tuin

Vrijdag en/of zaterdag
• Bij meerdere mensen binnen de

gemeente Bronckhorst lukt het
niet meer om de grotere klussen
in de tuin uit te voeren. Voor de
vrijdag of zaterdag zoeken we voor
locaties in Steenderen, Wichmond
en Vorden vrijwilligers om deze
klus aan te pakken. De adressen
zijn bij de gemeente bekend

• Kampeerboerderij Groot Zande in
Hummelo ontvangt onder andere
scholen en verenigingen die iets
minder te besteden hebben. Om
dit te kunnen waarmaken, hebben
zij zes vrijwilligers nodig om het
bos op te ruimen zodat er bosspe-
len voor de kinderen gemaakt
kunnen worden

• Biozorgkwekerij De Stek is een
zorgkwekerij in Zelhem waar
mensen met een  lichamelijke
en/of verstandelijke beperking
een waardevolle dagtaak vinden.
De biozorgkwekerij heeft vier vrij-
willigers nodig voor het timmeren
van een omheining voor de dieren

• Zorgboerderij De Bult in Toldijk
biedt mogelijkheden voor zinvolle
dagbesteding, zorg, opvang en
verblijf. De zorgboerderij heeft zes
vrijwilligers nodig voor het verven
van bestaande en nieuwe dieren-
verblijven

• Stichting Vlindertuin Vorden zoekt
voor verschillende tuinklussen
twee tot vier vrijwilligers 

Er is vast een klus bij die u kunt
doen. Doet u mee? Wij hopen op een
grote deelname! Opgeven kan tot 
12 maart a.s. door een formulier in
te vullen op www.bronckhorst.nl
onder Actueel � Actuele informatie �
Nieuwberichten of bij M. van Staal-
duinen van de afdeling ontwikkeling,
via tel. (0575) 75 02 50. Op onze web-
site vindt u ook meer informatie over
de vrijwilligersklussen bij u in de
buurt. 

Doet u ook mee aan een klus
op 19 of 20 maart a.s.
Laat uw sociale hart spreken

Na een lange winterperiode is de
gemeente begonnen met het her-
stel van zandwegen die te lijden
hebben gehad onder de vorst. Vorst
en water zijn slecht voor de begaan-
baarheid van zandwegen. Op paden
waar (veelvuldig) door auto's wordt
gereden tijdens vorst en regen ont-
staat soms diepe spoorvorming.
Met als gevolg dat sommige paden
onbegaanbaar worden en er zelfs
geen vuilnis opgehaald of post be-
zorgd kan worden. We maken de

zandwegen los om het regenwater
snel naar de onderlaag te laten zak-
ken. Daarnaast brengen we weer
een bol profiel aan zodat het water
naar de zijkant van het zandpad af-
loopt. De herstelperiode duurt tot in
het najaar.

Kroel'n in 't zand
Bronckhorst telt in totaal ongeveer
200 kilometer zandweg. Vanuit het
project Kroel'n in 't zand worden al-
le zandwegen ingedeeld in verschil-
lende categorieën. Zodra een zand-
pad langs woningen voert, is goed
onderhoud belangrijk en wordt
jaarlijks het zandpad onder handen
genomen. Sommige paden worden
als karrenspoor bestempeld en dat
wil zeggen dat we weinig aan
onderhoud doen. Op dit soort met
name wandel- en fietspaden rijden
weinig tot geen auto's.

Onderhoud aan zandwegen

Gecombineerde 
commissievergadering
Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle 
Op 18 maart a.s. is een gecombi-
neerde vergadering van de commis-
sies Beleidsontwikkeling en Evalu-
atie en controle in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur 
en u bent van harte welkom om
deze vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:

• Garantstelling lening bouw
kleedlokalen en kantine 
voetbalvereniging HC'03
Met het samengaan van de voet-
balverenigingen in Drempt en
Hummelo in HC'03 was afge-

sproken dat de velden in Achter-
Drempt gebruikt zouden gaan
worden door de nieuwe club.
Hiervoor was een uitbreiding no-
dig van het sportcomplex en daar-
naast moeten een nieuwe kantine
en kleedkamers worden ge-
bouwd. De geraamde kosten ble-
ken de kosten niet volledig te dek-
ken en een extra lening is nodig. 
B en w vragen de raad garant te
staan voor een bedrag van
125.000 euro, dezelfde vraag is
gesteld aan de landelijke Stich-
ting Waarborgfonds Sport. Dit
voorstel past binnen het accom-
modatiebeleid en de wijze hoe de
gemeente om wil gaan met ver-
zoeken om garantstelling  

• Trouwbeleid gemeente Bronck-
horst 2010
De raad wordt gevraagd in te
stemmen met het plan om men-
sen de mogelijk-
heid te bieden,
naast in één van
de vijf vastgestel-
de trouwlocaties
van de gemeente
(te weten kasteel
Keppel in Laag-
Keppel, de kapel

in Bronkhorst, het gemeentehuis
in Hengelo, kasteel Vorden in
Vorden en museum Smedekinck
in Zelhem), te trouwen in een zelf-
gekozen trouwlocatie. Hieraan
zijn enkele voorwaarden verbon-
den. Zo mag de plechtigheid niet
in de openlucht of in een woning
plaatsvinden, maar bijvoorbeeld
wel in een horecagelegenheid of
culturele instelling

• Bestemmingsplan aardgastrans-
portleiding Noord-Zuid Project
Gasunie
B en w vragen de raad dit bestem-
mingsplan ongewijzigd vast te
stellen. De Gasunie is van plan om
een aardgastransportleiding aan
te leggen tussen Ommen en
Angelo. Hiervoor zijn bestemmings-
planwijzigingen nodig op het tracé
dat door verschillende gemeen-
ten (waaronder Bronckhorst)
loopt 

• Verordening Leerlingenvervoer
De raad wordt gevraagd deze ver-
ordening vast te stellen. Hierin is
opgenomen wanneer we aanvra-
gen voor het vervoer van leerlin-
gen naar scholen voor speciaal
onderwijs of scholen van een
bepaalde levensbeschouwelijke

richting of geloofsovertuiging
toekennen en afwijzen

• Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Bronckhorst 2010
In deze verordering staat welke
individuele voorzieningen de ge-
meente op het gebied van wonen,
hulp in het huishouden, vervoer
en rolstoelen aan inwoners kan
bieden en welke voorwaarden
gelden om in aanmerking te komen
(bijvoorbeeld wel/niet een eigen
bijdrage) 

• Verordening raadscommissie
2010

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

Uit de raad

Jong en
alcohol

De gemeente heeft weer voldoende
strooizout aangeleverd gekregen.
Mochten de weersomstandigheden
dit nodig maken, zoals afgelopen
maandag, dan strooit de gemeente
weer volgens het normale strooi-

beleid. Meer informatie over het
strooibeleid vindt u op
www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Leefomgeving en milieu �
Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding



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
• Baak, Hofstraat, jubileumfeest i.v.m. 60-jarig bestaan, ontheffing artikel 35, 29 mei van 10.00

tot 01.30 uur en 30 mei 2010 van 10.00 tot 13.30 uur, V.V. Baakse Boys
• Baak, Toldijk en Wichmond, huis-aan-huis verkoop van loten i.v.m. jubileumfeest, 7 en 8 mei 2010,

V.V. Baakse Boys
• Halle, zaal Nijhof en sportcomplex De Meisterkamp, school- en volksfeest met kinder- en

volksspelen, vogelschieten, optocht, lunapark en toneel- en dansavonden, 30 juni en 1 juli van
18.30 tot 24.00 uur, 2 juli van 14.00 tot 24.00 uur en 3 juli van 10.00 tot 24.00 uur, diverse tijdelijke
verkeersmaatregelen, 28 juni t/m 4 juli 2010, stichting school- en volksfeest Halle

• Hummelo, nabij Broekstraat 12, openlucht muziek festival, 26 juni van 12.30 tot 01.30 uur,
ontheffing groepskamperen, 26 en 27 juni, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet, 26 juni 2010
van 12.30 tot 01.00 uur, stichting RAN Wehl

• Toldijk, Wolfsstraat 5, trekkertrek, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 30 mei van 08.30 tot
20.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 08.30 tot 20.00 uur, stopverbod,
snelheidsbeperking, inhaalverbod en instellen éénrichtingsverkeer Wolfsstraat, snelheids-
beperking gedeelte Z-E weg, 29 t/m 31 mei 2010, stichting Humstee

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Abbinkstraat 17, bouwen carport
• Hengelo (Gld), De Heurne 23, aanbouwen serre
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 2, plaatsen vakwerkmast
• Hengelo (Gld), Vloed 38, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Eeltinkweg 7. bouwen melkveestal
• Zelhem, Ericaweg 14, bouwen bedrijfshal met kantoren
• Zelhem, Lageweg 6, verbouwen woning
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 7, verbouwen woning

Kapvergunningen 
Ontvangen op 19 februari 2010:
• Baak, Vordenseweg nabij hoogspanningsmasten, 5 beuken

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 25 februari 2010:
• Hummelo, kunstwandelroute, 1 april t/m 24 mei, kunstmarkt, 25 april van 11.00 tot 17.00 uur

en afsluiting parkeerplaats hoek Dorpsstraat/Van Heeckerenweg i.v.m. kunstmarkt, 24 april
17.00 uur t/m 25 april 2010 17.30 uur, stichting Het Web

Verzonden op 26 februari 2010:
• Zelhem, Vinkenkamp, wedstrijd ONK supermoto, 18 april van 09.30 tot 17.30 uur, Stichting

SuperMoto Vinkenkamp, ontheffing groepskamperen aan de Stikkenweg, 17 en 18 april 2010,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, van 09.00 tot 20.00 uur, catering H. van Heijst

• Bronckhorst, verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen van heteluchtballonnen vanaf
diverse locaties, 2010 en 2011, A3 ballon B.V. Harfsen

• Steenderen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in de Seven Steenen, 
1 januari t/m 31 december 2010, M. Groothedde

Verzonden op 2 maart 2010:
• Vorden, Dorpsstraat, live muziek en ontheffing art.35 Drank- en Horecawet i.v.m. viering

Koninginnedag, 30 april en 5 mei 2010, de Herberg
• Vorden, Dorpsstraat, live muziek en ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. viering

Koninginnedag, 30 april 2010, de Slof
• Vorden, diverse straten in het centrum, viering Koninginnedag, 30 april 2010, Oranje vereniging

Vorden
• Vorden, nabij Kerkstraat 3, live muziek, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2010,

bistro de Rotonde
Verzonden op 3 maart 2010:
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg, schaapscheerdersfeest, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,

24 en 25 april 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen voor het promoten van de landelijke

collecte van de Ned. Hartstichting, 7 t/m 20 april 2010, Bizon buitenreclame
• Zelhem, centrum, verenigingendag voor het promoten van diverse organisaties (voetbal, zang,

paardensport, hondensport etc.), 21 maart 2010 van 12.00 tot 17.00 uur, voorjaarscommissie
ondernemersvereniging Zelhem

• Halle, Halle-Nijmanweg, rommelmarkt, 15 mei 2010 van 10.00 tot 14.00 uur, muziekvereniging
Euterpe

• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van het babybiggen-
mealbal/Vordens songfestival, 26 juli t/m 8 augustus 2010, stichting babybiggenmealbal

• Hoog- en Laag-Keppel, Keppelrun, prestatieloop met diverse afstanden, 13 juni 2010 van 
09.00 tot 14.00 uur, vereniging Hessenrijders

• Hengelo (Gld), Spalstraat, voorjaarsmarkt, 21 maart 2010 van 10.00 tot 17.00 uur, Hengelose
ondernemers vereniging

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 1 maart 2010:
• Vorden, het Stroo 21, veranderen berging in keuken
Verzonden op 4 maart 2010:
• Vorden, Mosselseweg 2, bouwen carport en wijzigen gevels bijgebouw

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 1 maart 2010: 
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 6, bouwen schuur
• Zelhem, Schooltinkweg 14, bouwen bergruimte t.b.v. paardenfokkerij
Verzonden op 2 maart 2010: 
• Zelhem, Garvelinkweg 2A, splitsen bestaande woonboerderij in twee woningen, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 4 maart 2010: 
• Vorden, Hamminkweg 5, verbouwen woning

Verleende vergunningen

Kapvergunningen
Verzonden op 5 maart 2010:
• Baak, Vordenseweg nabij hoogspanningsmasten, 5 beuken, herplant 5 wilgen
• Halle, Bielemansdijk 42, 2 beuken, geen herplant
• Halle, Pluimersdijk 16A, 2 amerikaanse eiken, geen herplant
• Halle, Meuweg, 25 elzen en berken, geen herplant
• Hengelo (Gld), Saringdijk 17, 1 eik, herplant 80 bosplantsoen
• Hengelo (Gld), Varsselseweg, 1 eik, geen herplant

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijk onderhoud:
• Halle, Molenweg 2
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 35 (paasvuur)
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 14 (paasvuur)
• Hummelo, Laarstraat 9
• Vorden, Landgoed 't Suideras
• Wichmond, Lankhorsterstraat 19
• Zelhem, Akkermansstraat 3
• Zelhem, Akkermansstraat 10 (paasvuur)
• Zelhem, Akkerweg 5
• Zelhem, Davisweg 2
• Zelhem, Hogeveldweg 2 (paasvuur)
• Zelhem, Schooltinkweg kruising met Kruisbergseweg (paasvuur) 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 2 maart 2010:
• Drempt, Zomerweg 50, gedeeltelijk slopen woning en geheel slopen twee schuren, komt asbest-

houdend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de rommelmarkt op 15 mei 2010 geldt een tijdelijk stopverbod op de Halle-

Nijmanweg, gelegen tussen de Nijmansedijk en de gemeentegrens
• Hengelo (Gld), tijdens de voorjaarsmarkt op 21 maart 2010 zijn de Spalstraat (gelegen tussen

de Zuivelweg en de Veemarktstraat), Iekink (gelegen tussen de Spalstraat en de Asterstraat),
Tramstraat in Hengelo (gelegen tussen de Spalstraat en de Rozenstraat) en Sint Michielsstraat
(gelegen tussen de Spalstraat en de Rozenhoflaan) afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Hoog-Keppel, tijdens de Achterhoekse wandelvierdaagse zijn de Jonker Emilweg en de IJsselweg
op 17 augustus 2010 van 08.30 tot 14.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer 

• Hoog-Keppel, tijdens de Keppelrun zijn de Hessenweg en Monumentenweg op 13 juni 2010 van
09.00 tot 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de open zondag op 21 maart 2010 van 10.00 uur tot 18.00 uur zijn de Smidstraat,
Stationsstraat, Kerkweg, Markt, Stationsplein (inclusief de parkeerplaats) en de Doetinchem-
seweg (tussen de Markt en Achter de Hoven) afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

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

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

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 2 maart 2010:
• Halle, Dorpstraat 16, vergroten showroom en opslagruimte

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw hand-
tekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u
het griffierecht van de gemeente terug.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:
Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Okhorstweg 3, bouwen melkveestal, ontheffing voor het overschrijden van de maximale

toegestane nokhoogte, geldende bestemmingsplannen 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'
en 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008, corr. herz'  

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Steenderen, Kastanjelaan 4 en 6, bouwen carport, ontheffing voor het overschrijden 

van de maximale gezamenlijke oppervlakte voor bijgebouwen, geldende bestemmingsplan 
''t Paradijs 2003'

• Wichmond, Lankhorsterstraat 10, verbouwen woonboerderij, ontheffing voor overschrijden van
de bebouwingsvoorschriften, geldende bestemmingsplannen 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'
en 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008 corr. herz.'

De bouwplannen liggen van 11 maart t/m 21 april 2010 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Snoeien
In verband met snoeiwerkzaamheden met een hoogwerker sluiten wij onderstaande weg af:
van 4 t/m 12 maart 2010
• Vorden, de Galgengoorweg/hoek Oude Zutphenseweg en de Van Lennepweg/hoek oude

Zutphensweg

Rioolwerkzaamheden
In verband met rioolwerkzaamheden sluiten wij onderstaande weg af:
10 maart 2010
• Hengelo (Gld), Beukenlaan, tussen de Ruurloseweg en Steintjesweide

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

Werkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 11 maart t/m 22 april 2010 tijdens de
openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Roessinkweg 10, voor het veranderen van de inrichting waarop het Besluit landbouw

milieubeheer van toepassing is
• Olburgen, Dierenseweg 4, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het Besluit

landbouw inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Hummelo, Dorpsstraat 27, voor het veranderen van een autobedrijf waarop het Besluit algemene

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Hengelo (Gld), Elferinkdijk 1A, voor het veranderen van het bedrijf waarop het Besluit landbouw

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Aanwijzing toezichthouder kwaliteit Kinderopvang
Het college van b en w heeft de directeur GGD aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit in
de kinderopvang binnen de gemeente Bronckhorst, op grond van artikel 61, eerste lid van de Wet
kinderopvang. In de wet Kinderopvang is bepaald dat de gemeente toeziet op de in de wet gestelde
kwaliteitsregels. 

Dit besluit gaat in een dag na publicatie op deze gemeentepagina’s en u kunt deze tijdens
openingstijden inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanwijzingsbesluit artikel 438 Wetboek van strafrecht (toezichthouder
nachtregister) en artikel 2.3.2.4 van de Algemene plaatselijke verordening
Bronckhorst
Voor het toezichthouden op het nachtregister (art. 438 van het Wetboek van strafrecht) heeft de
burgermeester van Bronckhorst op 2 maart 2010 de volgende groepen aangewezen:
• de opsporingsambtenaren (omschreven in art. 141 en 142 van het Wetboek van strafvordering)  
• de informatieverwerkers van regiopolitie Noord- en Oost Gelderland, werkzaam bij de informatie-

knooppunten
Het toezichthouden heeft betrekking op de commerciële overnachtingsaccommodaties in de
gemeente en dit besluit gaat direct in na publicatie. Voor informatie kunt u contact opnemen met
de heer R. Visschers, tel. (0575) 75 02 50.

Verkiezing Gemeenteraad 2010, terinzagelegging proces-verbaal 
De burgemeester maakt als voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 3 maart jl. gehouden
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente bekend, dat het proces-verbaal van de zitting
van dit hoofdstembureau, waarin de uitkomst van de gehouden stemming is vastgesteld, voor
een ieder ter inzage ligt bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 11 maart  t/m 21 april 2010 tijdens de
openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Drempt, Roomstraat 27, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Halle, Landstraat 1, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Olburgen, Olburgseweg 32, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunnig
• Steenderen, Paardestraat 5, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Toldijk, Beekstraat 7, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Zelhem, Roessinkweg 10, voor het intrekken van de milieuvergunning

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 22 april 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

Wegens succes verlengt:
20% korting tot 31 maart 2010!



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 10 van
8 maart 2010 

t/m 14 maart 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN



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

POSTERS
full-colour
ze knallen er uit

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

Gaat u 
scheiden?
Vraag dan

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

www.scheidingsplanner.nl Meer informatie? Bel of mail:

Lochem

Zupthen

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

www.bouwmarkt-heijink.nl

ORGANISATIE                                    HOOFDSPONSOR                           MET DANK AAN

Van Campert tot Zwagerman: 
75 topauteurs schrijven 

hun jonge ik.
Unieke jubileumuitgave € 10,-

Vier de 75ste Boekenwee k mee!   10 t/m 20 maa rt 2010

Raadhuisstraat 22
7251 AB  Vorden
0575 - 553100

Praktijk voor de 
Chinese Geneeskunde

Vage klachten die je  leven uit balans brengen. Wie kent dat
niet, klachten die niet zomaar op te lossen zijn met een pilletje.
Met Shiatsu Therapie is deze onbalans te herstellen.

Shiatsu werkt bij 
allerlei klachten, zoals b.v.: Gewrichtspijnen

Hoofdpijn/Migraine
Rug, Nek, Schouderklachten
Depressie
Vermoeidheid
Slapeloosheid, enz.

Shiatsu heeft een  ontspannende werking en is zeer rustgevend
om te ondergaan.

Behandeling word vergoed door verschillende Zorgverzekeraars. 

Voor informatie of behandeling op afspraak:

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden
Tel.: 0575-556500
www.chinesegeneeskundevorden.nl

Vol smaak
Heerlijke zoete Zuid Afrikaanse 
blauwe of witte druiven 400 gram 1,25
Gesneden raapstelen uit de 
polder  300 gram 1,99

Weekaanbiedingen
Broccoli 500 gram 0,99
Rucola  bakje 1,25
Nieuwe oogst aardappelen  1 kilo 0,99

Uit eigen keuken
Huisgemaakte lasagne 2e bakje halve prijs
+ gratis bak rauwkost naar keuze.

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 15 maart. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Buurtvereniging „De Veldwijk” nodigt
u uit op haar jaarlijkse toneelavond.
Voor u zal worden gespeeld de platte-
landskomedie

Amor richt zijn pijlen zelf

geschreven door D.J. Eggengoor, uitge-
voerd door onze eigen leden.

Deze avond zal plaatsvinden op zater-
dag 27 maart in het Dorpscentrum te
Vorden en is voor iedereen toeganke-
lijk. Aanvang 19.30 uur.
Kaarten alleen verkrijgbaar aan de kas-
sa. Volwassenen € 5,00, basisschool-
jeugd gratis.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.

U komt toch ook?

100 testpersonen gezocht
Het Europees samenwerkingsverband van tnessclubs 
G&P voert een nationaal Fitheidsonderzoek uit.

Tijdens een periode van vijf weken  moet bevestigd  
worden dat regelmatig trainen leidt tot signi cante  
verbeteringen van gezondheid en welzijn.

Meld u aan en doe mee: 0575 - 55 34 33 

Het onderzoek wordt  
uitgevoerd bij:

Nat
io

na
al

  Fi
theidsonderzoek

Het maakt niet uit of u jong bent of oud, t of  
ongetraind, dik of dun: het programma wordt op  
uw persoonlijke situatie afgestemd.

www.stradasports.nl

Overweg 16 - 18 
7251 JS Vorden 
0575 - 55 34 33

Hoe fit is de gemeente 
Bronckhorst?
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Vrijdagmorgen 5 maart volgde de vast-
stelling van de definitieve lijst van de
nieuwe raad. Die bestaat uit bijna de
helft aan nieuwkomers: 11 raadsleden
van de 25 gekozen raadsleden debute-
ren.

FEEST VOOR DE VVD: LIBERALEN
HERVINDEN WEG OMHOOG
Al bij het binnenkomen van de eerste
verkiezingsuitslagen op de avond van
de verkiezingen in het gemeentehuis
in Hengelo liep de blauwe lijn van de
VVD op het scherm gestaag op. Rond
kwart over elf, ruim twee uur na het
dichtgaan van de stembureaus, gin-
gen de groene lijn van het CDA en de
blauwe lijn van de VVD aan kop. Na de
telling van de resultaten uit de eerste
vijf stembureaus vormde deze optel-
som het eerste voorteken voor een ver-
schuiving in het politieke krachten-
veld in de gemeente Bronckhorst.
Juichstemmingen bij de VVD dus en
een iets stillere bij GroenLinks en D66,
want ook zij boekten snel winst. CDA-
partijleden trokken zich terug achter
in de hoek van de open hal in het ge-
meentehuis. De PvdA vond het er
evenmin leuker op worden en aan de
andere zijde van de hal werd het dan
ook stiller. 

Veel hoop viel er te bespeuren bij
SGP/ChristenUnie. Maar dit mocht he-
laas niet baten. Zij kregen te weinig
stemmen voor een zetel in de gemeen-
teraad. Dorien Mulderije, lijsttrekker
van de VVD, was op vrijdag na de span-
nende verkiezingsdag nog in een lich-
te euforische stemming. Over het feit
dat ze net niet de grootste partij in
Bronckhorst zijn geworden heerst er
berusting: “We hebben het helemaal
op eigen kracht gedaan. Vanaf het be-
gin zijn we heel duidelijk richting de
kiezers geweest en gezegd waar het op
staat. De VVD is een echte volkspartij
gebleken. Zo is de partij ook samenge-
steld met kandidaten uit alle lagen
van de bevolking.” Volgens Mulderije
gingen de verkiezingen in Bronck-

horst puur over de lokale zaken. En
niet zoals CDA en PvdA beweren dat
de uitslag een vertaling is van wat er
landelijk politiek allemaal speelt.

LASTIGE COALITIEONDERHAN-
DELINGEN
De riante machtsbasis is het CDA in
gemeente Bronckhorst kwijtgeraakt.
De kiezer heeft gesproken en de partij
zal met dit gegeven in het achterhoofd
de onderhandelingen voor de forma-
tie van een nieuwe coalitie ingaan. Af-
gelopen zaterdag kwam het CDA bij-
een voor een interne bespreking. Vol-
gens CDA-lijsttrekker André Baars om
in deze partijbijeenkomst samen een
goed beeld te vormen over wat hen te
doen staat om de onderhandelingen
aan de ronde tafel goed te laten verlo-
pen. Alle partijen zullen in de eerste
ronde elk apart worden uitgenodigd.
Intussen heeft Dorien Mulderije het
CDA laten weten dat de VVD het beste
wil voor de gemeente Bronckhorst. “Ik
heb André Baars gezegd: ‘zo willen wij
het hebben!’ In het kort is dat: geen
lastenverzwaring voor de burgers,
geen regelzucht, veiligheid, stimule-
ren van economische ontwikkelingen
op het grondgebied van Bronckhorst
en een leefbaar platteland.” Peter Glas-
bergen van de PvdA stelt zich terug-
houdend op. “We kunnen trots zijn op
wat we in de afgelopen raadsperiode
samen met het CDA in Bronckhorst
hebben neergezet. In tegenstelling tot
wat landelijk onmogelijk is geworden,
hebben wij altijd heel plezierig met
het CDA samengewerkt en ook met de
rest van de raad. Het wrange is dat we
op het landelijke zijn afgerekend. We
wachten de komende dagen af. Moge-
lijke heikele punten voorzie ik niet,
maar dat moet de komende periode
gaan blijken.” Volgens de demissionai-
re PvdA-wethouder kan deze zaak bin-
nen een maand geregeld zijn. Max
Noordhoek van GroenLinks voorziet
moeilijkheden bij de portefeuillever-
deling voor de wethouders als men
met de meest voor de handliggende

coalitie van CDA en VVD verder gaat.
Kiezers hoeven er niet van op te kijken
dat er misschien voor D66 een sleutel-
rol is weggelegd om de tweestrijd tus-
sen de groten te luwen. Maar D66
geeft voor die positie een niet-thuis.

“We willen geen derde wiel aan de wa-
gen zijn. Als we mee gaan doen dan
willen we een D66-wethouder kunnen
leveren en een breekpunt kunnen vor-
men bij beslissingen”, aldus Gaston
Wouters die in ieder geval zelf zeker is
van zijn D66-zetel in de raad. 

GROFWEG NET ZOVEEL KIEZERS
WILLEN EEN RECHTSE ALS EEN
LINKSE COALITIE
De opkomst was dit keer 3 procent
meer dan ten tijden van de gemeente-
lijke herindeling eind 2004. De ver-

wachting dat het landelijke politieke
conflict meer kiezers naar de stembus
zou brengen kwam niet uit. Dit geeft
ook de lokale politiek te denken. Het
percentage van 56,82 geeft aan dat het
vertrouwen nog altijd niet terug is in

de politiek. Dit is een duidelijke sig-
naal waarmee tijdens de onderhande-
lingen voor de formatie van een nieu-
we coalitie rekening moet worden ge-
houden, boven de vertrouwde, solide
samenwerking tussen het CDA en de
PvdA in de afgelopen coalitieperiode.
De komende jaren zullen er zware be-
slissingen in Bronckhorst moeten wor-
den genomen. Ook Bronckhorst zal
namelijk niet ontkomen aan de eco-
nomische crisis en de daarmee ge-
paard gaande lagere bijdrage vanuit
Den Haag. Daarnaast zullen de uitga-

ven aan bijstand en andere sociale uit-
gaven een groot beslag gaan leggen op
de begroting die in Bronckhorst voor
de komende jaren niet sluitend is ge-
kregen. Als daadwerkelijk de CDA-kie-
zers wegbleven zoals uit verschillende
landelijke onderzoeken blijkt, zullen
beslissingen niet gemakkelijk geno-
men worden omdat zij doodgewoon
door minder dan de helft van hun kie-
zer vertegenwoordigd voelen. De uit-
slag geeft duidelijk weer hoe versplin-
terd het politieke veld is geworden. De
patstelling van de VVD ‘zo willen wij
het hebben en niet anders’, kan ge-
zien de prettige samenwerking in het
jonge verleden met de PvdA het CDA
de linkerkant opjagen. Daar zal met
GroenLinks een krappe meerderheid
kunnen worden gehaald als beide par-
tijen een GroenLinks-wethouder zul-
len toestaan. Een paarse coalitie is wel-
licht ook mogelijk met D66. Maar ook
zij willen minstens een wethouder.
Beide partijen zeggen dat gezien de ge-
tallen alles mogelijk is, maar het niet
erg galant zou zijn richting de kiezer.
Max Noordhoek van GroenLinks sluit
een coalitie CDA-VVD samen met zijn
partij niet uit als beide partijen bij be-
paalde punten recht tegenover elkaar
blijven staan. “Ideologisch zijn er mis-
schien grote verschillen, maar als ik
naar de uitvoering kijk dan kunnen
we door één deur.” D66 is en blijft ook
een coalitiekandidaat. Evert Blaauw
van GBB laat een wethouder uit zijn
partij in het midden. “Ik wil een ver-
antwoord verhaal houden en daarmee

kunnen scoren naar de achterban toe.
Ons doel is bij aanvang van de volgen-
de raadsperiode 3 tot 4 zetels te halen.
Als het formeren van een nieuwe coa-
litie door allerhande partijeisen on-
mogelijk wordt gemaakt, moet de
VVD het overnemen. Dan zullen er
wonderen moeten gebeuren om nog
een coalitie te kunnen gaan vormen.
Het aanstellen van een externe forma-
teur zal dan nog de enige mogelijke
oplossing zijn. Maar of de politieke
partijen het zover laten komen valt
deze week te bezien.

Millimeterwerk bij uitslag verkiezingen in Bronckhorst

Vol verwachting neemt CDA initiatief

De hertelling van duizend stemmen in twee stemdistricten dreef de
spanning tussen de op dat moment twee grootste partijen CDA en VVD
om de gunst van de kiezer nog meer op. Toen de uitslag na een kort
nachtje slapen uiteindelijk donderdagmorgen door burgemeester Aal-
derink werd uitgesproken, volgde de ontlading. CDA is met 14 stem-
men verschil nog net de grootste partij gebleven in Bronckhorst maar
moest het verlies van 2 zetels wel even wegslikken. De VVD zegevierde
woensdag en krijgt er 3 zetels bij waardoor de partij op een gelijke aan-
tal zetels komt als het CDA: namelijk 8 zetels in de raad. GroenLinks en
D66 verdubbelden het aantal zetels en krijgen elk 2. Met slechts 2 stem-
men verschil is GroenLinks net iets groter geworden dan D66. Gemeen-
te Belangen Bronckhorst, voorheen de Fractie Blaauw behoudt 1 zetel.
Grootste verliezer werd de PvdA. Zij keren terug met 4 zetels in de raad
en moesten een verlies van 3 zetels incasseren. Het CDA neemt nu zij de
grootste partij zijn gebleven het initiatief voor de formatie van een co-
alitie. Alle partijen worden deze week door het CDA uitgenodigd voor
een eerste onderhandelingsgesprek. Kiezers wachten het resultaat af.
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De raadszetel wordt bekleed door
Evert Blaauw, lijsttrekker van GBB. Er
is dus sprake van een éénmansfractie
in de raad, maar de fractie wordt goed
ondersteund door de schaduwfractie,
waarvan er maximaal vier beëdigd
commissielid kunnen zijn. In ieder ge-
val zal Erwin Vrieze (2e op de kandida-
tenlijst van GBB)  beëdigd commissie-
lid worden namens GBB. Voor de overi-
ge nog te benoemen beëdigde com-
missieleden zal GBB nog nadere ge-
sprekken voeren met haar kandidaten.
Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wij danken de burgers van Bronck-
horst die vertrouwen hebben gesteld

in GBB. Wij doen ons best om hieraan
invulling te geven. Dit betekent dat
wij u met regelmaat via de pers zullen
informeren. Als u lid wilt worden van
GBB of uw mening over een onder-
werp wilt geven dan kunt u ons berei-
ken via info@gbbronckhorst.nl of
e.blaauw@gbbronckhorst.nl

Gemeentebelangen
Bronckhorst
Hengelo - Gemeentebelangen
Bronckhorst heeft 831 stemmen
gekregen tijdens de verkiezing
voor de gemeenteraad. Dit bete-
kent één volwaardige raadszetel.

Joost Zwagerman schreef dit jaar het
Boekenweekgeschenk ‘Duel’. Volwas-
senen die tijdens de Boekenweek lid
worden van de bibliobus of biblio-
theek, kunnen dit boek gratis ophalen
bij de boekhandel. Daarnaast ont-
vangt een nieuw lid een boekenbon
ter waarde van 5 euro en kan zondag
14 maart met het Boekenweek-
geschenk op zak, gratis reizen met de
trein. Hanny Braakhekke, bibliotheca-

resse van de bibliobus, wil iedereen
enthousiast aan het lezen krijgen. Zij
laat een aantal boekjes zien, die in het
thema passen, zoals ‘Joe Speedboot’
van Tommy Wieringa en ‘Vingers van
Marsepein’ van Rascha Peper. Deze val-
len onder het thema ‘Titaantjes: op-
groeien in de letteren’. 

Meer informatie staat op de website
www.boekenweek.nl

Boekenweek in de bibliobus

Bronckhorst - Het thema van de Boekenweek 2010, van 10 tot en met 20
maart gehouden, is ‘Titaantjes: opgroeien in de letteren’. Daarmee staat
jong zijn en opgroeien centraal tijdens deze 75ste editie. Heel veel boeken
zijn er verschenen, waarin geschreven wordt over de periode die leidt naar
volwassenheid.

Bibliothecaresse van de bibliobus Hanny Braakhekke, laat Boekenweekboeken zien.

Met CU! Dance organiseren Kennis-
centrum voor Kunst en Cultuur (KCG),
EDU-ART en de Gelderse Sport Federa-
tie (GSF) dansactiviteiten die uiteinde-
lijk in het reguliere lesprogramma
worden ingebed. Dit met als doel om
vmbo-leerlingen via dans tot een actie-
ve leefstijl te stimuleren en daarnaast
kennis te laten maken met dans als
cultuurvorm. "Het is een groep die
weinig met kunst en cultuur in aanra-
king komt en niet zo veel sport en be-
weegt. CU! Dance is een uitgelezen
kans om dit te veranderen," aldus Mer-
lin te Wilt van de GSF.

DANS TIJDENS SCHOOLTIJD
Bij CU! Dance volgen groepen van de

deelnemende scholen gedurende 30
weken danslessen tijdens schooltijd.
De danslessen worden gegeven door
lokale dansaanbieders die dansstijlen
beheersen die jongeren aanspreken,
zoals streetdance en hip hop. Aan het
eind van het schooljaar presenteren
de leerlingen een dansproductie die
niet alleen op school maar ook op een
groot Gelders dansevenement wordt
opgevoerd.

ENTHOUSIASME
De scholen Het Rhedens uit Dieren,
Arentheem College uit Arnhem, Scho-
lengroep Cambium uit Zaltbommel
en het Ulenhof College uit Vorden
hebben zich vol enthousiasme aange-
meld voor CU! Dance. Voor de zomer-
vakantie krijgen deze scholen een stu-
diemiddag aangeboden om CU! Dance
goed binnen de school vorm te geven.
Het Liemers uit Zevenaar en het Over
Betuwe College uit Elst gingen deze
scholen al voor met het project CU!
Dance.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over CU! Dance
kunt u contact opnemen met Merlin
te Wilt van de Gelderse Sport Federa-
tie, telefoon 026 - 354 03 77 of
merlin.te.wilt@gelderland-sport.nl

Dance op 4 Gelderse scholen

Cultuur en sport in CU!
Vorden - CU! Dance start in het
schooljaar 2010/2011 op 4 Gelderse
vmbo-scholen. De leerlingen van
Het Rhedens in Dieren, Arentheem
College in Arnhem, Scholengroep
Cambium in Zaltbommel en het
Ulenhof College (locatie 't Beeck-
land) in Vorden gaan aan de slag
met diverse dansactiviteiten. CU!
Dance is een project van het Gel-
ders Kenniscentrum voor Kunst en
Cultuur, EDU-ART en de Gelderse
Sport Federatie in opdracht van de
provincie Gelderland.

Het Paasvuur is vrij toegankelijk maar
u wordt bij de ingang wel vriendelijk
gevraagd om een vrijwillige bijdrage
voor het Jeugd- en Jongerenwerk. Met
de opbrengst van het Paasvuur moet
de stichting een groot deel van de acti-
viteiten financieren voor de Jeugd in
Baak. 

Omdat er verder voor de jeugd in het
dorp niet veel te doen is zijn deze acti-
viteiten van groot belang voor het
dorp. Het Paasvuur in Baak is een ini-
tiatief van de Stichting Open Jeugd en
Jongerenwerk Baak. Naast het Paas-
vuur organiseren ze gedurende het
jaar heen organiseren verschillende
activiteiten voor de Baakse Jeugd.

SNOEIHOUT BRENGEN
Op 13, 20, 27 maart en 2 en 3 april
kunnen de inwoners van de regio
weer hun snoeihout brengen naar de
Paasweide. Evenals vorig jaar wordt
om een bijdrage gevraagd van € 5,-
voor een aanhangwagen snoeihout en

bij een trekker met een platte wagen is
dat € 10,-. Het gaat om snoeihout dat
van groen is ontdaan. Het snoeihout
mag verder geen takken bevatten dik-
ker dan 10 centimeter, dus ook geen
boomstronken. LET OP! Men kan UIT-
SLUITEND hout brengen tijdens de
openstellingdagen. Als men op andere
dagen snoeihout op het paasvuurter-
rein dumpt of langs de weg plaats
wordt dit door de politie gezien als
illegaal storten.Men is gewaarschuwd. 

SNOEIHOUT OPHALEN
Als u snoeihout heeft én zelf niet in
staat bent om dit naar de Paasweide te
komen brengen én u woont in Baak
dan wordt dat door vrijwilligers van
de stichting en de jeugd van Baak op
2 en 3 april opgehaald. Neem hiervoor
contact op met Arno Mulder die
bereikbaar is op telefoonnummer (06)
534 537 33 of stuur een e-mail naar
info@jeugdwerkbaak.nl 

LANGZAAM RIJDEN
Omdat de Paasweide op enkele hon-
derdenmeters van de provinciale weg
ligt wordt op Eerste Paasdag het ver-
keer op deze weg gemaand langzaam
te rijden. Er wordt tijdelijk een inhaal-
verbod en een maximumsnelheid in-
gesteld op de dijk tussen de sluis en de
bebouwde kom van Baak. Uit ervaring
blijkt dat veel automobilisten door
het spectaculaire vuur gemakkelijk
afgeleid zijn.

Paasvuur Baak
Baak - Paasvuur in Baak, een begrip
in de regio waar velen mee zijn op-
gegroeid. Op zondag 4 april zal
voor de 31ste keer aan de Bonte
Koeweg in Baak het paasvuur wor-
den aangestoken. Op zaterdag 13,
20 en 27 maart en op vrijdag 2 en
zaterdag 3 april kunnen inwoners
van de regio hun snoeihout komen
brengen.

Daarom worden 100 testpersonen ge-
zocht die gedurende 5 weken aan de
hand van een training-programma
gaan bewegen. Vooraf wordt een be-
gintest gedaan waarbij de PFI (per-
soonlijke fitheids index) en de PFL
(persoonlijke fitheids leeftijd) bere-
kend worden. Na 5 weken wordt bij
de hertest be-keken wat het effect van
10 trainingen is op beide cijfers is.

DE VOORWAARDEN OM DEEL
TE NEMEN ZIJN:
• Deelnemers moeten ongetraind

zijn

• Deelnemers moeten gedurende 5
weken 2 maal p/w een speciaal trai-
ningsprogramma volgen

• Deelnemers moeten tussen 30 en
60 jaar oud zijn.

De onderzoeksresultaten zullen wor-
den geëvalueerd door het Interfacul-
tair Centrum Bewegingswetenschap-
pen, onderdeel van de Rijksuniversi-
teit Groningen.   "Wijzelf weten in-
middels wel dat fitnesstraining
enorm effectief is. Het leuke is nu dat
we via dit onderzoek kunnen aanto-
nen dat het daadwerkelijk zo is. We

zijn er dan ook trots op dat ons fit-
nesscentrum als een van de testcen-
tra is verkozen, zegt eigenaar Arjan
Demers, "Het onderzoek is leuk, afge-
stemd op ongetrainde deelnemers en
wordt uitstekend begeleid door onze
medewerkers. Ik weet zeker dat het
erg gezellig gaat worden en dat de
deelnemers ervaren hoe leuk en goed
sporten eigenlijk is. 

Voor deelname aan het onderzoek
van 5 weken wordt 39 euro eigen bij-
drage gevraagd. Dat is inclusief alle
testen en 5 weken lang sporten.  Meer
informatie over het onderzoek is te
lezen op www.hoefitisnederland.nl
of te verkrijgen bij  Strada sports Vor-
den via: 0575-553433. Via dit num-
mer kunt u zich ook aanmelden voor
het onder-zoek.

Hoe fit is de gemeente Bronckhorst
Bronckhorst - Bijna iedereen weet wel dat bewegen gezond is. Maar wat
velen niet weten is dat twee maal per week een uurtje bewegen al zorgt
voor een enorme verbetering van de gezondheid. Hoe groot die verbete-
ring exact is, wordt vanaf 20 januari in een landelijk fitheidsonderzoek
onderzocht.

Landschappen spelen een centrale rol
in deze tentoonstelling van deze twee
kunstenaars, die naast hun beelden en
schilderijen ook een groot aantal wer-
ken in de openbare ruimte uitvoer-
den. Die monumentale belangstelling
en ervaring is duidelijk aanwezig in de
getoonde autonome werken. Kees
Bierman is gefascineerd door de opval-

lende vanzelfsprekendheid van lande-
lijke objecten. Zoals hekken, kerings-
wanden, verdedigingswerken of stape-
lingen. De organische, soms door
functies bepaalde herkomst herleidt
hij tot metaforen. Deerniswekkend in
hun verloren betekenis en macht. De
objecten, afgeleid van bijvoorbeeld sta-
pelingen, verdedigingswerken of res-
tanten worden opengewerkt, zodat
ook hun inwendige zichtbaar en voel-
baar wordt. Eugène Terwindt zoekt
het drama in een landschap. Dat kan
een strook licht zijn dat over een sta-
pel steenblokken strijkt of een dijkli-
chaam dat door de uiterwaarden
snijdt; sterk en kwetsbaar tegelijk.
Voor de niet eerder getoonde serie
‘quarries’ bezocht hij steengroeves. De
doorsnede over een onschuldig gras-
land, langs de harde natuursteenwan-
den tot aan de met water volgelopen
dieptes hebben tot een aansprekende
serie olieverfschilderijen geleid. Het
werk is te bezichtigen tot 24 april.

Galerie Espace Enny

Het landschap
Laag Keppel - In galerie Espace En-
ny is op 7 maart een tentoonstel-
ling geopend met werk van twee
bekende Nederlandse kunstenaars.
Onder de titel ‘Het lanschap als ob-
ject – het object als landschap’ heb-
ben Kees Bierman (1936) en Eugène
Terwindt (1941) een kabinet inge-
richt met werken die zijn ontstaan
uit een jarenlange corresponden-
tie. Ze laten een reflectie zien op
deze ‘uitwisseling’ middels brie-
ven, kaarten, schilderijen maar
ook kleine ontwerpen over het
landschap.

De misteryshopper concludeerde dat
Garritsen vooral op het gebied van
presentatie en originaliteit goed
scoort. 'Het is duidelijk dat we hier te
maken hebben met een detaillist die
veel tijd en zorg besteedt aan het zelf
maken van ambachtelijke rauwkost
en salades' aldus het oordeel van de
misteryshopper. Garritsen bevindt
zich nu in het selecte gezelschap van
genomineerden. Vanwege deze nomi-
natie heeft Garritsen het certificaat
rauwkostbereider in ontvangst mogen
nemen en worden zijn/haar rauwkost-
salades meegenomen in de strijd om
de rauwkostbokaal. Na deze nomina-
tie zal de jury nu een smaaktest uit-
voeren om de uiteindelijke winnaar te
bepalen. Hierbij zal met name op de
structuur, smaakbalans, originaliteit
en versheid van ingrediënten worden
gelet. Volgens de misteryshopper is
het niveau hoog dit jaar en heeft de
agf-detaillist weinig te vrezen van con-
currentie en dan met name uit de
hoek van de supermarkten. 'In het al-
gemeen weet een agf-detaillist zich
goed te onderscheiden en dan met na-
me op het gebied van smaak. Ook
voorbewerkte producten zijn een ech-
te specialiteit die vakmanschap vraagt
van de ondernemer, Garritsen is een
lichtend voorbeeld van superieure
smaak en kwaliteit.' Groenteboerderij
Garritsen zal gevraagd worden om in
maart van elke salade een exemplaar
in te leveren. Vervolgens gaat de vakju-
ry zich beraden. 'De kwaliteit van deel-
nemers is dit jaar wederom erg hoog'
aldus Sjoerd Postuma, voorzitter van
de vakjury. Het is duidelijk dat de agf-
specialist zich blijft ontwikkelen en
meegaat met de tijd. De uitslag zal in
april bekend worden gemaakt.

De lekkerste rauw-
kost en salades
Toldijk - Onlangs heeft Groenteboerde-
rij Garritsen Toldijk zich opgegeven
voor deelname aan de rauwkostbo-
kaal. Na het bezoek van een mistery-
shopper en overleg met de vakjury is
besloten dat Garritsen is genomineerd
voor de rauwkostbokaal.

De fractie zal zijn best doen om de ko-
mende jaren zo duidelijk mogelijk te
opereren. Iedereen moet kunnen be-
grijpen waarom het gaat in de poli-
tiek. Om goed te kunnen werken heeft
de fractie blijvend hulp nodig. Want
zonder informatie weten zij niet wat
er leeft onder de bewoners van
Bronckhorst. De fractie vergadert 1
keer per maand op locatie in een dorp
of kern. Plaats en tijd kan men vinden
op de website en in Contact. Ook de e-
mail adressen en veel actuele informa-
tie kan men u vinden op de website
van D66, www.d66bronckhorst.nl

D66
De fractie van D66 in de gemeente-
raad is verdubbeld. In de nieuwe
periode heeft D66 twee zetels in de
raad. Dit betekent dat de belangen
nog beter kunnen worden verte-
genwoordigd.
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Ik kreeg een foto van een stoommachi-
ne toegezonden. Onbelangrijk op het
eerste gezicht, maar door de geschre-
ven tekst komt er toch een stukje ge-
schiedenis boven. Het onderschrift
maakte duidelijk, dat het iets met de
in april 2008 afgebrande Aviko te ma-
ken heeft. Over de historie van de Avi-
ko kunt u een volgende keer meer le-
zen. Maar nu komt de vraag op wat 60

IPK betekent. Wat PK inhoudt weten
de meesten nog wel, dat zijn Paarden
Krachten, maar de I waar staat die
voor? Die letter staat voor: Indicateur.
Dat is een instrument waarmee het
drukverloop in een cylinder, tijdens
het bewegen van de zuiger, opgete-
kend kan worden. Het is dus een soort
ijking of het beloofde vermogen wel
daadwerkelijk geleverd wordt. In dit

geval het vermogen van een stoomma-
chine die in de oude melkfabriek met
de naam ‘Hummelo’ bij Hoog-Keppel
stond. Vanaf 1914 is men daar begon-
nen met een coöperatieve zuivelfa-
briek. In het jaar 1961 gingen Doetin-
chem en Hoog-Keppel samen en in
1963 vestigde de Aviko zich in de leeg-
gekomen gebouwen. Waarschijnlijk is
de stoommachine toen ook verdwe-
nen of meegegaan naar de op 18 sep-
tember 1963 geopende nieuwe Melk-
inrichting ‘De Oude IJssel’. De ge-
meente Bronckhorst kent 43 buurt-
schappen en dorpen en hun identiteit
wordt versterkt door een levendig be-
sef van haar eigen verleden. De ver-
bondenheid van mensen met hun
leefomgeving wordt intensiever naar-
mate ze meer weten van die geschie-
denis. 
Heeft u ook een oude foto met een ver-
haal? Reageer dan s.v.p. per brief aan
de heer Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021
EH Zelhem. Bellen kan ook via 06-
22099960. Het e-mailadres voor het
stellen van vragen en het aanleveren
van onderwerpen en oude foto’s is:
rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (128)

In het werkgebied van Waterschap
Rijn en IJssel zijn veertien rioolwater-
zuiveringsinstallaties. De rioolwater-
zuiveringsinstallatie, rwzi, van Olbur-
gen is een middelgrote installatie, die
het rioolwater uit de omliggende ker-
nen zuivert. De eerste rwzi in Olbur-
gen begon in 1977 en werd in 2004 ge-
renoveerd en fors uitgebreid. Sinds-
dien voldoen de installaties aan de
modernste eisen voor fosfor- en stik-
stofverwijdering. En er wordt gewerkt
aan een manier om met bestaande

technieken meer biogas uit rioolslib te
kunnen winnen om in de energie van
het waterschap te kunnen voorzien.
Op de site www.energiefabriek.com is
hierover meer te lezen. Er was veel be-
langstelling voor de rondleiding op de
rwzi in Olburgen. 
Het was heel koud, maar de zon
scheen tijdens de wandeling over het
terrein. Medewerkers van de rwzi leid-
den verschillende groepen gasten
rond en vertelden ze alles over het zui-
veren van het vuile water in schoon

water, wat weer terugkan naar de ri-
vier de IJssel. 
Het afvalwater van huizen en bedrij-
ven komt via het riool, de gemalen en
persleidingen naar de rwzi. Het regen-
water gaat via straatputten eveneens
naar het riool. Om stankstoffen te ver-
drijven wordt lucht in het binnenko-
mende water geblazen. Na afzuiging
van de vieze lucht wordt deze biolo-
gisch gezuiverd. In de roosters worden
de grotere stukken vuil verzameld om
verstopping te voorkomen en het zand
bezinkt in de zandvanger. In andere
voorbezinktanks zakt het zwaarste
vuil naar de bodem, wat dan via een
indikker naar een slibgistingstank
wordt afgevoerd. 

De biologische fase van de zuivering
vindt plaats in de beluchtingstank.
Bacteriën breken de ongewenste stof-
fen af tot onschadelijke reststoffen.
Omdat deze onder verschillende om-
standigheden gedijen, wisselen de
zuurstofloze en zuurstofrijke fases af.
Fosfaten worden in een zuurstofloos
deel opgenomen en nitraten in het
zuurstofrijke deel omgezet in stikstof-
gas. 
Vervolgens wordt in de nabezinktanks
het water en slib gescheiden. Het bac-
terieslib wordt hergebruikt. Het over-
schot dat wordt afgevoerd, wordt ver-
gist, waarbij methaangas ontstaat dat
gebruikt wordt als energieleverancier
van de eigen installatie. Na het indik-

ken en centrifugeren van de modder,
wordt het in Zutphen gedroogd in de
composteringsinstallatie en vervol-
gens verbrand. Het schone water
stroomt de IJssel in. 
Voor de kinderen was in de voor deze
dag geplaatste tent de mogelijkheid
om door middel van diverse water-
proefjes hun kennis over water te tes-
ten: een quiz over wat wel of niet in
het riool mag komen, welke water-
diertjes wel of niet kunnen leven in
vuil of liever schoon water en een wa-
terdiertje bekijken onder de micro-
scoop. 
Meer informatie over het Waterschap
Rijn en IJssel staat op de website
www.wrij.nl

Open dag Rioolwaterzuivering Olburgen

Geheimen ontdekken van zuiver water

Olburgen - Al het vuile water dat via de afvoer en het toilet wordt wegge-
spoeld, gaat uiteindelijk toch weer schoon de rivieren en kanalen in. Hoe
dit kan, was afgelopen zaterdag 6 maart te zien bij de rioolwaterzuivering
in Olburgen, waar het Waterschap Rijn en IJssel een open dag organiseerde.

Een rondleiding over het terrein van de rwzi Olburgen voert langs de vele bassins. Kinderen testen met verschillende waterproefjes hun kennis over water.

“Een eeuwig verlangen houdt mij el-
ke dag bezig: alles wat ontroert en
fascineert vastleggen.” en: “De gewo-
ne dingen buitengewoon maken.
Een ogenschijnlijk niet interessant
moment wordt bijzonder als het
wordt vastgelegd. Hiervoor gebruik
ik camera, pen, papier, verf, linnen,
penselen en tekenmateriaal. Zo ben
ik elke dag op zoek naar de juiste ver-
taalslag.” 
Galerij Amare is open op zaterdag-,
zondag- en maandagmiddag en op
afspraak. 
Gesloten op 28 maart en 17 april. 14
maart a.s. is het KunstZondagVor-
den. Dan zijn alle galeries en ateliers
in Vorden open. Pia is op die dag zelf
in de galerij aanwezig om een toe-
lichting op haar kunst te geven. 
De galerij is te vinden op Komvonder-
laan 6, 7251AC Vorden, tel. 0575
555783, 
e-mail nautilus-creatief@hetnet.nl 
Pia werd als vierde uit een gezin van
tien kinderen geboren op 9 april
1951. Vader was mandenmaker. ‘Ons
moeder’ was goed in het schrijven
van gedichten, liedjes en verhalen en
stimuleerde haar kinderen in dat al-
les. Ze overleed veel te vroeg aan de
gevolgen van een hersentumor. Va-
der was alcoholist en door de slechte
gezondheid van moeder verliep de
jeugd van Pia lang niet vlekkeloos. In
1970 trouwde zij met Henk Meijer
die al in 1986 overleed op 41-jarige
leeftijd. Als weduwe zonder kinde-

ren besloot Pia te doen wat ze altijd
al wilde doen: schrijven, schilderen
en fotograferen. Zij kreeg haar oplei-
ding aan de Academie voor Schone
Kunsten in Arendonk, België. 
Zelf ze zegt over haar inspiratie: “Ik
voel me het meest aangetrokken tot
het impressionisme. Met die manier
van schilderen kan ik zeggen wat ik
zeggen wil. Isaac Israëls is voor mij
een groot genie. Zijn zeggingskracht
met verf en penseel is onnavolgbaar.
Als ik naar zijn werk kijk, dan voel ik
wat hij heeft gevoeld, dan zie ik wat
hij heeft gezien. Dat is voor mij de
grootste kracht achter de schilder-
kunst: het overbrengen van die onbe-
schrijflijke indrukken. Hier ben ik
mijn hele leven mee bezig en hier zal
ik ook de rest van mijn leven mee be-
zig blijven. Vastleggen wat ontroert,
fascineert en inspireert. Hoe ik dat
doe? Met camera, pen, papier, verf,
penselen, doek, karton, met alles
waar je op kunt schrijven of schilde-
ren. Niets, helemaal niets van dit le-
ven mag verloren gaan. 

Elke dag maak ik schetsjes van men-
sen, in een café, op het station, op
een terrasje, in winkels en op straat.
Mensen en speciaal kinderen vor-
men een onuitputtelijke inspiratie-
bron. In mijn atelier ga ik op zoek
naar de juiste vertaalslag. Hoe leg ik
vast, wat ik heb gezien, gevoeld en
beleefd? Ik ben nooit tevreden. Het
kan altijd beter. En dat is de drijfveer
van een kunstenaar. Zoeken, kijken,
proberen en weer opnieuw proberen
om de kern te pakken te krijgen. Laat
die kern zich ooit te pakken nemen?
Die ijzersterke aantrekkingskracht
van de fascinatie blijft fascineren.
Altijd. Nooit niet. En zo wordt een
eeuwenoud verlangen gestild. Vast-
leggen wat er maar vastgelegd kan
worden.”

Pia van Mil in 
Galerie Amare
Tot 19 april a.s. exposeert galerij
Amare te Vorden werk van Pia van
Mil, met olieverf op doek of pa-
neel en met minischilderijen. Pia
heeft een impressionistische
schilderstijl en laat zich soms in-
spireren door Isaac Israëls, soms
door Malie Baehr. Enkele typeren-
de uitspraken van haar:

Hengelo - Afgelopen zondag was de
eerste van de drie thuiswedstrijden op
rij. Deze zondag moest worden aange-
treden tegen sv Loo. Deze ploeg staat
onderaan in de competitie en de uit-
wedstrijd was door Quintus ook ge-
wonnen. 

Misschien was het onderschatting en
dachten we te makkelijk over de wed-

strijd, maar de eerste helft was zeker
niet sterk aan onze kant. Er waren in
de aanval veel foute afspeelballen, het
normale tempo werd niet gehaald en
de afronding was ver beneden maat. 

Dit werd in de rust (ruststand 6-3) goed
doorgesproken en naarmate de twee-
de helft vorderde werd ons spel steeds
beter. Uit breakouts werd gescoord en

ook vanaf afstand werd regelmatig ge-
scoord. De eindstand werd uiteinde-
lijk 15-6 in het voordeel van SV Quin-
tus, maar dit was een wedstrijd om
qua spel snel te vergeten. 

Dit willen ze volgende week in de
thuiswedstrijd tegen het hoger ge-
plaatste Avanti uit Lochem graag
rechtzetten.

D a m e s  Q u i n t u s
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Bouwkundig Tekenburo

���������	��
������	���������������

�����������������	�����������	����

������������������������������ ������������������������� !�!�"��!� �����

�������	�
����������
�����
� ��������	������������
�����
�

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING VOOR:

OP HET GEBIED VAN: • Bedrijven
• Bedrijfsadministraties • Startende ondernemers
• Loonadministraties en ZZP’ers
• Advies en begeleiding • Verenigingen en stichtingen
• Belastingaangiften • Particulieren

Ook voor het verzorgen van uw belastingaangifte kunt u bij ons te-
recht. Bel even voor een afspraak (ook ‘s avonds zijn we meestal
bereikbaar).

Wilhelminalaan 9   •   7255 DC Hengelo Gld.   •   Tel. 0575-462216.

      Gratis Horren bij alle  
 draai/kiep kozijnen 
 

 

                                                                                                                     
 
 
 
 

   0575-542983     0575-549935        
   06-42812803     06-52312655        
  

  

          

 

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

WINTERBANDEN
tegen scherpe prijzen

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

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 €8,50. Geldig van 18 januari t0t 29 april (muv feestdagen).

T R A I N I N G

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 
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Het Achterhoeks en Liemers dialect
zijn zo wezenlijk anders, dat de orga-
nisatie van het Streektaaldictee 2010
de zinnen uit die twee gebieden nu
ook gescheiden laat voorlezen. Dat is
de belangrijkste wijziging bij de pen-
nenstrijd die voor de derde keer wordt
gehouden. De deelnemers krijgen het
dictee voorgeschoteld in twee blok-
ken, waarbij Dianne Marsman van
muziekduo Hadiejan de Achterhoekse
tekst voorleest. Henk van Aalten
neemt de zinnen uit de Liemers voor
zijn rekening. Het geheel wordt ook
dit jaar gepresenteerd door onze
streektaalconsulent Arie Ribbers. Tij-
dens de bijeenkomst wordt uitleg ge-
geven over de spellingregels. Het pro-
gramma wordt muzikaal omlijst door
Bonne Route. Deze dialect- muziek-
groep is opgericht in het voorjaar van
2005 en zij spelen 'Mooie liedjes op
zien Achterhoeks' onze eigen streek-
taal waarin vooral de Achterhoekse
leefstijl- en ‘gemuudelukheid’ cen-
traal staat. In de drie jaar van hun be-
staan is er langzamerhand een eigen-
stijl ontstaan, een muziekstijl waarin
humor - het verleden - het heden - ont-

spanning en vrolijkheid terug te vin-
den is. De liedjes die ze spelen komen
grotendeels uit ‘eigen keuken’ en de
bijzondere combinaties van de ver-
schillende instrumenten maken het
tot een zéér ‘smaakvolle’ en verrassen-
de muzikale dialect belevenis. Voelt u
zich ook betrokken bij de streektaal,
dan is er de mogelijkheid om deel te
nemen aan deze taalstrijd. U kunt
zich inschrijven tot 16 maart. De eer-
ste aanmeldingen voor dit streektaal-
dictee zijn ondertussen binnen. Ook
een aantal bekende Achterhoekers en
Liemersen hebben zich al aangemeld
om met elkaar hun taalstrijd uit te
vechten. Mensen die nauw verbonden
zijn aan het Staringinstituut of het or-
ganiserend comité komen in een apar-
te categorie tegen elkaar uit. Wilt u
meedoen? Dan kunt u zich gratis in-
schrijven via een link op de website
van de organisatie: www.streektaaldic-
tee.nl. Op die site staat ook meer ach-
tergrond informatie en een aantal dic-
teeoefeningen waarmee u zich kunt
voorbereiden. Bell’n kan ok (06-
20497232) ie kriegt dan Hans Beer-
nink an d’n draod.

Achterhoek en Liemers apart

Taalstrijd

Schrijvers, maar vooral liefhebbers van de streektaal van beide zijden van
de Oude IJssel komen op donderdag 25 maart naar Hummelo om daar
hun taalstrijd uit te vechten. In zaal De Gouden Karper wordt dan vanaf
19.30 uur het jaarlijkse Oost-Gelders Streektaaldictee gehouden. De voor-
bereidingen zijn in volle gang en er wordt al druk geoefend met voor-
beelddictees op internet.

Yvonne Hoek is fijnschilder met aqua-
relverf. Zo gedetailleerd mogelijk legt
ze beelden vast, zoals landschappen,
bloemen en stadsgezichten. Het stadje
Bronkhorst is bij haar favoriet. Van
haar schilderijen worden ook repro-
ducties gemaakt, die terugkomen in
bijvoorbeeld placemats. Meer dan 50
verschillende maakte ze, die aanko-
mend weekend, 13 en 14 maart, te
zien zijn in de Kapel van Bronkhorst. 
De schilderijen van Yvonne Hoek zul-
len in de maand juli 2010 te bezichti-
gen zijn in de expositieruimte op de
deel van de woning tegenover de Ka-
pelstraat nummer 1, eveneens in
Bronkhorst. Eind augustus 2010, van
zaterdag 21 tot en met maandag de
30ste, richt zij alweer de 15de exposi-
tie in de Kapel van Bronkhorst in.
Meer informatie over Yvonne Hoek op
haar site www.aquarelyvonnehoek.nl

Fijnschilder Yvonne Hoek exposeert in Bronkhorst

Placemats
Bronkhorst - In het weekend van 13
en 14 maart 2010 zullen in de Kapel
van Bronkhorst placemats van de
hand van Yvonne Hoek worden
geëxposeerd. Zij maakte hiervoor
vele aquarel schilderingen. De ka-
pel is deze beide dagen geopend
van 10.00-18.00 uur.

Bert Krabbbenborg werd in 1964 gebo-
ren in Vorden. Zijn vroegste kunst-
werk dateert van toen hij een jaar of
tien was. Hij zou elk half jaar weer iets
nieuws maken. Hij herinnert zich nog
dat hij als kind in de kerk zat. “Dan
zag ik die marmeren zuil, dat moest
nota bene uit Italië komen, zonder
benzine. Wat ze toen zonder stekker
konden maken, inspireerde me al,
heeft altijd mijn aandacht gehad. Die
waterspuwers, al die vormen’. Heb ik
altijd mooi gevonden,” vertelt hij. 

“Tekenen ging me redelijk af en als ik
door een bos liep zag ik in een takje al
van alles.” De liefde voor ijzer kwam
toen hij met bromfietsen en later au-
to’s kluste. Tekenen vindt hij nog
steeds belangrijk. “Je kunt beter teke-
nen zonder te oefenen, door beter te
kijken. Als je langer naar iets kijkt, ge-
detailleerder, geconcentreerder, teken
je al beter.” Bert maakt schetsen, car-
toons, stipverhaaltjes of muurtekenin-
gen.  Na de LTS kon hij als automon-
teur niet aan de slag. “Het was een
slechte tijd.” Hij wilde toch in de me-
taal blijven en kwam bij Ten Have in
Vorden terecht. Vervolgens werkte hij
bij Jansen Metaalwaren, eveneens in
Vorden en Van Blankers Metaaltech-
niek in Zutphen. Maar het seriewerk
was niks voor Bert en hij nam ontslag.  

“Daarna ben ik bij Oldenhave terecht
gekomen,” vertelt hij verder. “Bij een
smid komen ze met zulke vreemde
dingen en worden de gekste oplossin-
gen gevraagd. Het zijn vaak voorwer-
pen die je nooit hebt gemaakt, maar
die je toch maar gaat maken. Dat is
qua creativiteit leuk. Ik vindt het pret-
tig, als ik niet weet wat ik morgen
moet gaan doen.” 

Bert Krabbenborg werkt alweer 20 jaar
bij Smederij Oldenhave in Vorden,
waar hij verschillende laswerkzaam-
heden verricht. De kroonluchters van
de Ridderzaal bijvoorbeeld, koperen
lampen, maar ook divers hang- en
sluitwerk.  “Smeden is een ambacht.
Het is kunstig, maar het blijft een con-
cept dat al meerdere malen gemaakt
is. Op het moment dat je begint weet
je al wat het wordt, het is geen verras-
sing meer. Met kunst kun je alle kan-
ten nog op. Onder het maken verande-
ren de inzichten én het kunstwerk.”
Vooral het afval bij de smederij inspi-
reert hem. “Dan zie ik dingen in de
container liggen. 

Als smid weet ik hoeveel werk het is
geweest om een bepaalde vorm te krij-
gen. Dat kan weer een basis zijn voor
een kunstwerk.” Ook de tangen van
het winnende kunstwerk van de Gel-
derlander Kunstprijs 2009, ‘Kijvende
piranha’s’, komen uit een container
van een boer uit de buurt. “Het zijn
tangen om oren te blikken van var-
kens,” legt Bert uit.  Zijn vrouw Moni-
que vult aan: “Het is kunst waar je aan
mag zitten. Dat was ook de bedoeling.
Het is voor kinderen, om ze de bele-
ving van kunst mee te geven, belang-
rijk dat ze ergens aan mogen zitten.
Maar dat zijn de mensen helemaal
niet gewend.” 

De jury beoordeelde zijn werk. “Het is
kinetische kunst, beweegbaar. Daar
waren ze wel van gecharmeerd. En dat
het een hoop lawaai maakte, vonden
ze helemaal prachtig, naast het mate-
riaal gebruik, nieuw en oud bij elkaar
en een strakke uitvoering.“ Een kunst-
criticus ziet veel mooi geschilderde
werken, maar ze zijn niet origineel.

“Doordat er zoveel kunstschilders
zijn, is het veel moeilijker om origi-
neel uit de hoek te komen,” lacht Bert.
“Een kunstcriticus heeft al veel gezien.
Ook als het mooi is uitgevoerd, raakt
het hem niet meer.” 

Bert en Monique Krabbenborg wonen
bijna 20 jaar aan de Banninkstraat. De
flinke schuur op het terrein kochten
ze er later bij. Bert richtte daar werk-
plekken in voor de reparatie van
brommers en auto’s en zijn Smederij
de Schoppe, maar kreeg tevens de mo-
gelijkheid om de bakken, dozen en
stellingen met oud ijzer waar nog een
kunstwerk van gemaakt kan worden,
op te bergen. “Voor mij bestaat er geen
afval, alleen materiaal wat tijdelijk
niet gebruikt wordt,” vindt hij, we-
tend dat het soms jaren duurt voor
het materiaal wordt gebruikt voor een
kunstwerk. 

Bert werkt niet alleen met gebruikte
materialen. Ook nieuwe materialen
worden verwerkt, zoals RVS, ijzer, ko-
per, messing, steen, hout of combina-
ties hiervan. De ervaring die hij op de
smederij heeft opgedaan, gebruikt hij
voor zijn kunstwerken: vooral materi-
aalkennis en technieken. 
Bij Kunst en Stijl, de galerie van Joost
Bosman in Doesburg was zijn eerste
expositie. Later zocht Henk Hulshof
van Galerie 1880 de Krullevaars uit,
die prompt verkocht werden. Onder
de naam Arti-Flex wil hij meer bekend
worden: Arti betekent kunstzinnig en
flex betekent flexibel, kortom flexibe-
le kunst. 

Arti-flex is tijdens de Kunst10Daagse
geopend van 11.00-17.00 uur. De tuin
en de smederij worden ingericht met
Bert’s ijzerkunstwerken. De middagen
zal hij aan het werk zijn en belangstel-
lenden mogen over zijn schouder
meekijken. 

IJzerkunstenaar Bert Krabbenborg,
Banninkstraat 4a, 7021 LD Velswijk/
Zelhem, telefoon (0314) 641 605 of
(06) 4036 4093, email info@Arti-Flex.nl,
internetsite www.arti-flex.nl

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

IJzerkunstenaar Bert Krabbenborg

Bronckhorst - De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vindt plaats van 7 tot en met 16 mei 2010. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe brochure samengesteld, met een ver-
trouwde formule: Kunst en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers
en tentoonstellingsruimten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst
laat beleven. IJzerkunstenaar Bert Krabbenborg maakt kunstwerken van
oud ijzer en andere materialen en exposeert in zijn eigen tuin en Smede-
rij de Schoppe. Tijdens de Kunst10Daagse is hij elke middag aan het werk
en kunnen belangstellenden meekijken.

Bert Krabbenborg in Smederij De Schoppe.

Na veel te lang weinig tot zeer weinig
kunnen doen leek het afgelopen zon-
dag maar weer eens te moeten gebeu-
ren.  Socii moest het op nemen tegen
kampioen kandidaat Etten. Helaas
werd deze wedstrijd uiteraard vanwe-
ge weersomstandigheden (dit keer te
nat) afgelast.

Trainer Jan Steffens die ook volgend
seizoen actief blijft bij de rood/witte
brigade had al snel een vriendschap-
pelijke wedstrijd ingepland tegen Zut-
phen. Deze werd met 0-3 verloren on-
der slechte omstandigheden met heel
mat voetbal van Socii zijde.

Zondag  7 maart gaan we voor de top-
per naar Vosseveld.

Verdere uitslagen
Warnsveld 3 - Socii 2 2-1
Socii 3 - Gorssel 5 1-1
Socii 5 - Ruurlo 5  1-4
Programma zondag 7 maart
Vosseveld 1 - Socii1
Socii 2 - Klein Dochteren 2
Zutphen 3 - Socii 3
Socii 4 - Keijenburgse B 5
Lochem 7 - Socii 5

S o c i i

Drempt - Op woensdag 17 maart is er
een bijeenkomst van de Club 60+ in
het Dorpshuis te Drempt. Deze mid-
dag kunt u een lezing meemaken met
de titel ‘In en rond de boerderij’. De le-

zing wordt verzorg door de heer Stol-
tenborg uit de Keijenborg en begint
om 14.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom.

CLUB 60+

In en rond de boerderij
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Spreekstalmeester André Nijman, hét
muzikale brein achter Jovink zal de
avond op geheel eigen wijze openen.
Zijn alter ego DJ Dré alias DJ Rolpens
zal het Boakse lentegras doen schud-
den. In de bierpauzes zullen de borrel-
noten klinken en ook de afsluiting ligt

in de zachte handjes van DJ Dré. Laat
de lente beginnen! Het avondprogram
is gevuld met twee bands die hun Ach-
terhoekse roots niet verloren zijn.
Openingsact JPR-Strinxband zal op ei-
gen energieke wijze de avond opstar-
ten met veel Rock&Roll, Rythm and

Blues, Pop, Rock enz. De Zingende Fre-
sia's zettend de Achterhoekse lente in
volle sneltreinvaart. Ando Jansen (ex
Gewoon Jansen), frontman en tevens
knapste man van Gaanderen zal me-
nig meisjeshart sneller doen kloppen.
Ronny Ruysdael (De Sjonnies) mag de
klus afmaken en zal er samen met de
Fresia's voor zorgen dat iedereen lente-
kriebelvrij huiswaarts keert. Koop snel
uw Achterhoeks Lentefeestkaart op de
bekende voorverkoopadressen en be-
spaar u alvast een lentebiertje!

Ruysdael for President….

Voorverkoop Achterhoeks Lentefeest

Baak - Ook last van de lentekriebels? Kom dan 20 maart naar het kermis-
terrein in Baak tegenover Huize Baak. Het Achterhoekse Lentefeest opent
het feestseizoen op spectaculaire wijze. De feesttent wordt in lentesfeer
gehuld en tot in de nok voorzien van spektakel op het gebied van licht,
show en sound.

Rond tienen was de aankomst in het
Belgische Lier. Ondanks het slechte
weer, met regen en wind, zat de sfeer
er goed in. Na een uurtje struinen op
de markt, diverse duiven in de hand
gehad hebbende, was het tijd voor een
lekker bakje Belgische koffie, waarna
het echte handelen kon beginnen!
Met diverse kistjes duiven werd vervol-
gens een bezoek gebracht aan kweek-
centrum Natural te Zoersel. Dit
kweekcentrum staat bekend om de

grote diversiteit van postduivenrassen.
Naast deze grote diversiteit, kon het
duivenmuseum bezocht worden. Na-
tural beschikt ook over en prachtig
grote feesttent, dus konden de Bronck-
horsters genieten van een lekker Bel-
gisch pintje. Tegen het eind van de
middag werden een aantal duiven ver-
loot onder ruim 1000 liefhebbers die
Natural aandeden. En uiteraard ging
ook een prachtig duifje richting
Bronckhorst, die werd gewonnen door
Henk Hulshof van P.V. De IJsselbode te
Steenderen. 

Aan het begin van de avond reed de
bus een rondje Bronckhorst en wer-
den alle liefhebbers netjes vlak bij
huis afgezet met hun aanwinsten. Het
was een lange, maar zeker geslaagde
dag!

Uitje Leden Bronckhorster Postduivenverenigingen

Postduivenmarkt in Lier

Bronckhorst - Zondag 28 februari
jl. was de dag dat maar liefst 40
postduivenliefhebbers uit de ge-
meente Bronckhorst een dagje uit
gingen. Rond 7.00 uur werd de
heenreis aanvaard naar de grote
postduivenmarkt, op zoek naar
versterking.

Henk Hulshof van P.V. De IJsselbode te Steenderen won een jonge duif.

Tijdens het open huis zijn er diverse
demonstraties van tuinmachines en
barbecues, is er vermaak voor de kin-
deren, een hapje en een drankje en
nog veel meer. Ondanks het feit dat
het seizoen eigenlijk pas net begint
geeft De Heide Smid in Halle nu al die
aantrekkelijke korting op de gehele
collectie. 'Tijdens een open huis mag

dit ook wel', zegt Bert Wisselink, direc-
teur van De Heide Smid. 'Wij organise-
ren deze grote happening maar twee
keer per jaar, onze klanten mogen
daar best van profiteren, want na het
open huis gaan we op gewone voet ver-
der.' 

Maar ook de haarden krijgen aan-
dacht tijdens de open dagen. Samen
met de branche organisatie, Het Sfeer-
verwarmingsgilde, organiseert De Hei-
de Smid tijdens de voorjaarsshow ook
de Stookdagen. Een uitstekende gele-
genheid om advies in te winnen over
sfeerverwarming of bijvoorbeeld voor-
delig stoken met de hout CV haard.
Hiermee wordt via de houtkachel in
combinatie met een CV installatie het
gehele huis verwarmd. 'Nu advies in-
winnen over stoken is belangrijk voor
mensen die er in de komende winter
behaaglijk bij willen zitten', aldus Bert
Wisselink. Wie hierover meer wil we-
ten wordt geadviseerd een bezoek te
brengen aan De heide Smid op 20 of
21 maart.

Voorjaarsshow bij 
De Heide Smid
Halle - Nu het voorjaar begint te
kriebelen, is De Heide Smid in Hal-
le weer helemaal in lentesferen ge-
huld. Tijdens een feestelijk open
huis op zaterdag 20 en zondag 21
maart aanstaande, zal alles weer
uit de kast getrokken worden om
de lente in te luiden met interes-
sante aanbiedingen en nieuwe col-
lecties. Tuinmachines, tuinpom-
pen, tuinmeubelen, terrashaarden
en gewone haarden en schouwen
worden tijdens deze dagen ver-
kocht met een feestelijke korting
van 10%. En daarnaast zijn er nog
meer aantrekkelijke aanbiedin-
gen.

Lisette Bijenhof reed hier met haar
paard Rolexus in de klasse Z1. Ze be-

haalde een 3de prijs met 214 punten.
Chris van Dijk reed in Didam. Hij be-
haalde in de klasse L1 een 4de prijs
met 191 punten. Dit deed hij met zijn
paard Amigo Maya.

L.R. de Graafschap
Vorden - Er werd dit weekend een
wedstrijd georganiseerd in Heeten.

Het was een komen en gaan die mid-
dag aan de Wichmondseweg 28. De
nieuwe werkplaats in de voormalige
stal werd enthousiast bekeken evenals
de op de schappen uitgestalde spullen.
In de stal werden de zes paarden van

de familie Elders met bewondering op
de snoeten geaaid. 

Op de deel stonden stoelen gereed om
de gasten een plek te bieden voor een
hapje en een drankje, geserveerd door

twee behulpzame buurvrouwen. Daar
stonden ook de tweedehands tuigen
en dergelijke ter bezichtiging. 

Martin en Dirrie zijn zeer tevreden
over deze middag. Familie en vrien-
den verrasten hen met bloemen en ca-
deaus en ook mensen uit de omgeving
maakten kennis met het nieuwe be-
drijf Tuigenmakerij Elders. Voor meer
informatie wordt verwezen naar de
website www.tuigenmakerijelders.nl

Open Huis Tuigenmakerij Elders

Hengelo - Er was veel belangstelling voor de nieuwe Tuigenmakerij van
Martin en Dirrie Elders in Hengelo Gld. Zij ontvingen tijdens het open
huis, zaterdag 6 maart jl. vele bezoekers. Ze kregen complimenten over de
werkplaats en behalve “Succes gewenst” zegden de mensen met “We ko-
men binnenkort met onze spullen hier” een volgend bezoek toe.

Er was veel belangstelling voor de werkplaats van de Tuigenmakerij Elders.



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

Deze auto is de derde in de rij van de
nieuwe look van Chevrolet. De Aveo
en Cruze gingen de Spark voor en niet
zonder succes, als dit de voorbode is
voor de nieuwe Spark dan beloofd het
veel goeds. De auto heeft vier sterren
in de EuroNcap ( instituut voor veilig-
heid) en is dus bijzonder veilig voor
een auto in deze klasse. De laatste tijd

vind er duidelijk down seizing plaats
maar daarbij willen de mensen niet
inleveren op zaken waar ze in de loop
der jaren aan gewend zijn geraakt.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de
prijs uitgereikt aan de persoon die het
spelletje heeft gewonnen, dat je de af-
gelopen maanden op hyves kon spe-

len. Via hyves kon je deelnemen aan
een behendigheid spelletje waarin
ook heel veel leuke gadgets zaten ver-
werkt. Daarna gingen alle deelnemers
een proefrit maken in de nieuwe
Spark en kwamen zeer enthousiast
terug. Erg onder de indruk van de
rijeigenschappen van deze nieuwe
Chevrolet.

De nieuwe Spark heeft altijd vijf deu-
ren. Wilt u echt een goed beeld krij-
gen van deze auto kom dan naar de
Showroom van autobedrijf Groot Jeb-
bink te Vorden en maak een afspraak
voor een proefrit.

De nieuwe Chevrolet Spark

Vorden - Afgelopen zaterdag was het zo ver, tijdens een feestelijke bijeen-
komst werd de nieuwe Chevrolet Spark geïntroduceerd. Deze bijeen-
komst werd gehouden in het experience  centrum van Miele in Vianen.
In deze omgeving van design kwam de Chevrolet Spark erg goed tot
zijn recht. Deze auto zal een opvallende verschijning worden op de Neder-
landse wegen.

Jan en Jochem Groot Jebbink staan in de startblokken om de nieuwe spruit in de familie naar de zaak te brengen

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Onthold: 
Ontholden. In het geheugen opnemen. "Argens gin onthold
van emaakt hemm". "Door he'k gin onthold van emaakt;
'k bunne 't stomp vergetten".

B. Brugem: 
Bruidegom. "De brugem en de broed".

C. Dam-Damme: 
Tepel van een zeug.

Vorden - Hulde aan de Gospel-
muziek, is de rode draad die Gos-
pelkoor "Inspiration - Vorden" in-
spireert. Beleef en ervaar onze
Gospelmuziek door een bezoek te
brengen aan een repetitieavond
die voor de geïnteresseerden gratis
toegankelijk is. 

Elke woensdagavond is dit de onder
bezielende en inspirerende leiding
van hun dirigent Piet Piersma steeds
weer een belevenis. Gospelkoor "Inspi-
ration - Vorden" viert dit haar 35-jarig
jubileum en bestaat momenteel uit 40
enthousiaste mannen en vrouwen
vanaf 18 jaar die genieten van samen
zingen en zingen voor publiek. 

De leden komen uit de regio Zutphen,
Gorssel, Eefde, Hummelo, Borculo,
Ruurlo, Vorden en Almen. De stem-
men zijn evenwichtig verdeeld in so-
pranen, alten, tenoren en bassen en
we zingen meestal vier- of meerstem-
mige liederen. Het koor laat zich bege-
leiden door 'backingtracks' (orkestban-
den), maar zingt ook a capella. (zonder
begeleiding). De liederen worden in
overleg gekozen en getuigen van 'de
Gospel' zonder gebonden te zijn aan

een religieuze stroming. Het zijn liede-
ren met ietsje meer en maakt dat zij
het hart raken. 

Natuurlijk wordt er ook aandacht be-
steed aan stemvorming, ademhalings-
techniek en muzikale vorming zodat
het steeds mooier gaat klinken. Daar-
naast is het ook gewoon gezellig en in
de pauzes onder het genot van koffie
en thee praten we elkaar bij. Voor de
komende tijd zijn er al weer diverse
concerten en optredens gepland,
waarover u binnenkort in zowel de
plaatselijk- als in de regionale bladen
meer zult lezen! 

Noteert u in elk geval alvast zaterdag-
avond 8 mei aanstaande in uw agenda
voor een speciaal concert in Vorden sa-
men met het Vordens Mannenkoor.
De repetities vinden plaats in "Basis-
school Het Hoge", Het Hoge 36, 7251
XX Vorden. Je kunt meer informatie
inwinnen bij ons secretariaat, Joke
Droppers. Telefoon 0575-540505 of
e-mail j.droppers@upcmail.nl
Of een bezoek brengen aan onze
website www.inspirationvorden.nl
Beide kan verhelderend en inspirerend
werken.

Vinden en beleven van Gospelkoormuziek

Gospelkoor Inspiration - Vorden

Wichmond - Na veel te lang weinig tot
zeer weinig kunnen doen leek het
afgelopen zondag maar weer eens te
moeten gebeuren. Socii moest het op
nemen tegen kampioen kandidaat
Etten. Helaas werd deze wedstrijd
uiteraard vanwege weersomstandig-
heden (dit keer te nat) afgelast. Trainer
Jan Steffens die ook volgend seizoen

actief blijft bij de rood/witte brigade
had al snel een vriendschappelijke
wedstrijd ingepland tegen Zutphen.
Deze werd met 0-3 verloren onder
slechte omstandigheden met heel mat
voetbal van Socii zijde.

UITSLAGEN
Warnsveld 3 - Socii 2 2-1
Socii 3 - Gorssel 5 1-1
Socii 5 - Ruurlo 5 1-4

S o c i i

In dit deel van De Graafschap treft
men een kleinschalig coulisseland-
schap aan met relatief veel bos. Dit
deel van De Graafschap is de streek
van de landgoederen. Deze landgoed-
bezitters waren minder gelnteres-
seerd in agrarische productie, maar
meer in jachtgenot, bosbouw en land-
schapsschoon. Dit wijkt duidelijk af
van het landschap in de verdere Ach-
terhoek, dat is veel meer open en gro-
tendeels boomloos. 

In de verdere Achterhoek waren de
"vrije" boeren juist sterk gericht op uit-
breiding van hun boerenbedrijf en
gingen over tot ontginning van de
"woeste gronden" zodra ze daar kans
toe zagen. 

De heer Van Cruyningen zal laten zien
hoe de landgoedeigenaren hun land-
goed beheerden en zo ook het land-

schap vorm gaven. En ook hoe het boe-
renbedrijf zich in dit landschap ont-
wikkelde. Omdat de landgoedeigena-
ren niet zo gericht waren op vernieu-
wing van de boerenbedrijven zijn op
die landgoederen vaak nog fraaie ou-
de boerderijen te bewonderen.  

Dr. P.J. van Cruyningen (1958) is ver-
bonden aan de Leerstoelgroep Agrari-
sche Geschiedenis van de Wageningen
Universiteit. Hij is geboortig uit Zee-
land en heeft veel onderzoek gedaan
naar de geschiedenis van de land-
bouw in Zeeland. Echter hij is inmid-
dels ook een groot kenner van De
Graafschap. Hierover zegt hijzelf: "Het
is een hele overgang van de open
Zeeuwse polders, waar ik vandaan
kom, naar het coulisselandschap van
De Graafschap. Het is echter niet
moeilijk om op dat vriendelijke, intie-
me landschap verliefd te worden en
dat is mij overkomen". 

De bijeenkomst wordt georganiseerd
door de Werkgroep Familie- en Boerde-
rijgeschiedenis in Oost-Gelderland en
is voor een ieder vrij (kosteloos) toegan-
kelijk in het Dorpscentrum, te Vorden.

Landschap en landgoederen
Vorden - Op zaterdagmiddag 13
maart zal de heer Van Cruyningen
een lezing houden over het karak-
teristieke landschap en de land-
goederen in De Graafschap (omge-
ving Lochem, Vorden, Warnsveld).

Medewerking werd verleend door
IJ.G.V. IJzervoorde, W.S.V. Warnsveld,
Borchlo Borculo, S.S.S. Zelhem, G.V.
Brinio en gastvereniging DOG Baak.
Zij brachten een middagvullend pro-

gramma. De organiserende vereni-
ging D.O.G. opende de middag met
‘Sjoe Sjoe Wa’ van de 3 t/m 6 jarigen.
Vervolgens kwamen Jazz en Street-
dance acts in verschillende leeftijds-

categorieën afwisselend op de vloer.
De muziek en choreografieën verschil-
den veel van elkaar en dat maakte het
programma leuk om te blijven kijken. 

Als altijd was veel aandacht besteed
aan de kleding van de groepen. 

Als afsluiting bracht de DOG groep da-
mes van 16 jaar en ouder het ‘Forever’.

Gymnastiekvereniging DOG Baak

Jazzdemo in Wichmond wervelend

Wichmond - In Sporthal De Lankhorst in Wichmond traden zondag 7
maart jl. zes verenigingen op die maar liefst 30 acts hadden ingestudeerd
voor de Jazz Demonstraties, georganiseerd door Gymnastiekvereniging
DOG Baak.

De meisjes van 6 en 7 jaar van S.S.S. Zelhem doen 100% mee.

Allemaal hebben ze een geweldige
week gehad, waarin van alles werd ge-
daan; van zwemmen tot knutselen en
van spelen in het bos tot zingen. Alles
gebeurde op het kampterrein in Eiber-
gen, waar we een geweldige kampplek
hebben gevonden. Alle vrijwilligers
worden natuurlijk grandioos bedankt
voor hun hulp en inzet! Ook in de zo-
mer van 2010 worden de blauw-witte

tenten weer in Eibergen opgezet. De
kampweken zijn als volgt ingedeeld:
• maandag 5 juli t/m zaterdag 10 juli

8 - 10 jaar Kamp A.
• zaterdag 10 juli t/m zaterdag 17 juli

10 - 12 jaar Kamp B.
• zaterdag 17 juli t/m dinsdag 20 juli

6 - 8 jaar Kamp C.
• zaterdag 25 juli t/m zaterdag 1 au-

gustus 13 - 16 jaar Survivalkamp.

Om mee te kunnen gaan met het sur-
vivalkamp moeten de deelnemers
minstens 1 jaar naar het voortgezet
onderwijs zijn geweest. 

Opgave is nu nog niet mogelijk. De
nieuwe flyers en kampboekjes ver-
schijnen in april, waarna opgeven wel
mogelijk is. 
Voor vragen en/of meer informatie
kan men bellen met Marc Eenink,
tel. (0575) 461336 of kijken op
www.cjvzomerkampen.nl

CJV Zomerkampen 2010
Hengelo - Afgelopen zomer zijn er weer heel veel kinderen op CJV kamp
geweest.
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"Het jubileum willen wij op bijzonde-
re wijze vieren", zegt Axel Becker, ma-
nager verkoop en marketing van
Hörmann KG. "Met de actieproducten
geven wij onze dealers een mooie
voorzet tot score." Want: "Behalve hoge
productkwaliteit en innovaties droe-
gen de sterke partners van Hörmann
in de afgelopen 75 jaar aanzienlijk bij
aan ons succes. Zo willen we hen be-
danken voor de jarenlange trouw en
support."

HÖRMANN JUBILEUMWEDSTRIJD
De naam Hörmann is voor de meeste
klanten verbonden met garagedeuren.
In een speciale wedstrijd maken
Hörmann-klanten dan ook kans om
één van de 75 jubileumdeuren Micro-
Matic 75 te winnen. 

Een garagedeur die standaard in wit
en met een symbolische meerprijs ook
in vijf andere kleuren verkrijgbaar is.

ACTIEPRODUCTEN BIJZONDER 75
Alle producten zijn bijzonder '75'. Van
op renovatie afgestemde deuren zoals
RenoDoor 75 en RenoMatic 75 tot de
nieuwe huisdeur TopSecur 75, met in-
braakwerende veiligheid volgens klas-
se WK2. En met de aandrijving Turbo
75 maakt Hörmann zijn jubileumaan-
bieding compleet. Deze set is voor een
actieprijs te koop en bestaat, behalve
uit een snelle aandrijving, ook nog uit
een radiocodeschakelaar, een binnen-
schakelaar en twee handzenders. In-
formatie bij: E&S Zonwering, Torenal-
lee 8, Hummelo tel. (0314) 38 93 93

Wie jarig is trakteert!

Deurfabrikant Hörmann
bestaat 75 jaar
De grootste deurproducent van Eu-
ropa is jarig; in 2010 bestaat de
Hörmann-groep 75 jaar. En dat
wordt gevierd met bijzondere jubi-
leumproducten, van voor- tot gara-
gedeur, tegen speciale actieprijzen.
Daar profiteren zowel eindklanten
als dealers van. Aan de verkoop-
partners biedt Hörmann extra on-
dersteuning met een speciaal pro-
motiepakket, een postercampagne
en door zichtbare aanwezigheid
langs de Nederlandse voetbalvel-
den en op internet.

Als eerste werd het begrip sponsors-
aandeel geïntroduceerd. Per duizend
euro, die een sponsor investeert in de
APD, ontvangt hij een sponsoraan-
deel. Voor dit bedrag, of een veelvoud
daarvan, wordt een sponsorpakket sa-
mengesteld aan de hand van alle mo-
gelijkheden die het evenement biedt.
Daarbij toont de organisatie aan over
een grote flexibiliteit te beschikken en
de bereidheid te hebben om het de
sponsor zo veel mogelijk naar de zin te
maken. Zonder daarbij de onderlig-
gende basis uit het oog te verliezen. Na
afloop van het evenement wordt de
opbrengst van dit bedrag, vermeer-

derd met de opbrengst van de kaart-
verkoop, op de afgesproken wijze ver-
deeld. Verwacht wordt, dat de organi-
satie op die manier voor elk aandeel
een deel van de investering kan terug
betalen. Een soort 'dank je wel' aan die
personen en bedrijven, die het mede
mogelijk maken om de APD 2010 weer
tot een succesvolle happening te laten
groeien.
Als tweede werd bekend gemaakt, dat
de dagkaarten dit jaar vergezeld gaan
van een voordeelpas, die geldig is tot
en met 31 maart 2011. Deze kaart
heeft reeds een brede landelijke dek-
king, zodat het publiek dat een entree-

kaartje koopt, een jaar lang verzekerd
is van leuke aanbiedingen. Natuurlijk
ligt het in de bedoeling dat lokale on-
dernemers deelnemen aan deze voor-
deelpas en zij worden met name uitge-
nodigd om zich hiervoor te melden bij
de organisatie.

Burgemeester Aalderink van de ge-
meente Bronckhorst benadrukte de
belangen en positieve effecten van dit
grote evenement voor de regio. Hij gaf
aan dat de gemeente haar ondersteu-
ning verleent aan het tot stand komen
van deze editie van de APD en dat zij
verwacht dat het weer een mooi fes-
tijn zal worden met een succesvolle
toekomst. De aanwezigen reageerden
met enthousiasme. Ellen Berntsen, de
eigenaresse van Ellen's Eethuisje Res-
taurant in Zelhem, zei spontaan:
"Daar doe ik aan mee." Daarmee is zij
de eerste deelnemer aan de voordeel-
pas geworden. We hopen dat velen
haar goede voorbeeld volgen. Achter-
hoekse Paardedagen, Zelhem 22 t/m
24 mei 2009 www.apdplaza.nl

Nieuwe ideeën en activiteiten

Achterhoekse Paardedagen

Op maandagavond 1 maart was er in Zelhem een open bijeenkomst van
de businessclub van de Achterhoekse Paardedagen. Omdat er intiatieven
zijn ontwikkeld die niet alleen interessant zijn voor de leden van de busi-
nessclub, maar ook voor vele bedrijven en ondernemers uit Zelhem en de
Achterhoek, kon iedereen zich aanmelden. Daar is zichtbaar gebruik van
gemaakt, want er waren vele nieuwe gezichten tussen de oude bekende.
Voor de pauze was er ruim baan voor de heer Geert Jan Bittink, die een uit-
eenzetting hield over de laatste ontwikkelingen, waarmee de organisatie
hoopt de bekende sponsors opnieuw aan zich te binden en vele nieuwe
sponsors voor het evenement aan te trekken.

Hij heeft ook nog aan steenbewerking
gedaan maar dat lag hem niet zo
goed. Schilderen werd zijn passie. De
meeste schilderijen die hij maakt
komen voort uit het gevoel. Soms ge-
bruikt hij voorbeelden om daaraan
een eigen invulling te geven. Een niet
zo voor de hand liggend thema vor-
men de schilderijen die de chakra's
weergeven. André maakte deze schil-
derijen in een periode waarin hij
regelmatig in contact kwam met para-

normaal begaafde mensen. Het thema
paranormaliteit boeide hem niet
alleen, maar zette hem ook aan het
denken. 

Door er schilderijen van te maken
kwam het onderwerp dichter bij hem
te staan. De spirituele sfeer die de cha-
kra's oproepen, wordt benadrukt door
de pasteltinten die hij hiervoor heeft
gebruikt.

De geschilderde chakra's en ander
werk van André Bergmans zijn te be-
wonderen in het voorste gedeelte van
Familie Park CactusOase. Dit voorste
gedeelte is gratis toegankelijk. Voor
meer informatie kunt u contact opne-
men met: Familie Park CactusOase,
Jongermanssteeg 6 te Ruurlo, tel. 0573
45 18 17 e-mail: info@cactusoase.nl
website: www.cactusoase.nl

20 maart t/m 31 mei

Expositie André Bergmans
Ruurlo - De 62-jarige André Berg-
mans werkte ± 43 jaar als bakker,
kok en daarna als manager Hotel-
dienst in ziekenhuizen. Deze be-
roepen vereisten de nodige creati-
viteit. Nadat André met vervroegd
pensioen ging, zette hij deze creati-
viteit o.a. om in tekenen en schilde-
ren.

Tijdens het 3e Reurpopfestival zullen
naast Boh Foi Toch, ook vele andere
bands optreden. Zo zijn onder andere
een Rolling Stones coverband (Tum-
bin' Dice), Crystal Dream in de stijl van
U2, One Two Trio en Fragment te be-
wonderen dit weekend. 

De voorzitter van stichting De Vrien-
den van Reurle, organisator van Reur-
pop, Martijn Klein Brinke: "Wij zijn
heel blij dat wij Boh Foi Toch hebben

weten te boeken voor in het Reurpop
weekend. Tijdens de eerste keer Reur-
pop bleek dit een zeer goede zet, en
hopen dit jaar op eenzelfde resultaat.
Ook ben ik zeer benieuwd naar de an-
dere bands, omdat alles bij elkaar het
plaatje compleet maakt".

Nieuwsgierig naar BFT of de andere
bands? Op zaterdag 12 en zondag 13
juni 2010 is het Reurpopfestival aan de
Wiersseweg in Ruurlo. Naast het uitge-
breide programma op de diverse po-
dia, is er op de Reurpopzondag een
uitgebreid kinderprogramma. 

Zaterdagavond 3 april gaan de Reurp-
opkaarten in de voorverkoop bij de
Tapperij in Ruurlo. Vanaf maandag 5
april ook voorverkoop bij Focus Fa-
shion Ruurlo, Totaal Gemak Ruurlo en
op de Reurpopsite. '

Meer info? www.reurpop.nl

Boh Foi Toch wederom van de partij!

Reurpop
Ruurlo - Tijdens het Reurpop festi-
val op 12 en 13 juni in Ruurlo zal
ook de uit Silvolde/Zeddam en om-
streken afkomstige band Boh Foi
Toch komen optreden. 2 Jaar gele-
den, tijdens de eerste editie van
Reurpop, heeft Boh Foi Toch ook
opgetreden. Een optreden naar al-
le tevredenheid van bezoekers en
band, wat reden was tot een 2e
Reurpop optreden.

De container voor oud ijzer staat
permanent in het weiland van de
familie Bretveld aan de Boskapelweg.

Oud papier basisschool

Veldhoek
Veldhoek - Van woensdag 10 tot en
met maandag 15 maart kan er
weer oud papier in de container
worden gedeponeerd die dan bij
school staat.

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

• Gas, Water, Elektra en Sanitair
• Badkamer en keuken verbouwingen
• Plaatsing en onderhoud van complete CV

ACTIE!
De ATAG A244EC. De beste cv-ketel vol-
gens de Consumentenbond. Zuiniger wor-
den ze niet gemaakt. Inclusief montage*
voor de actieprijs van € 1600,--.
* Geldig tot 31 maart 2010, mits alle leidingen en afvoeren binnen
1 meter van de ketel aanwezig zijn. Vraag naar de voorwaarden.

Paulus Potterstraat 14
7204 CV Zutphen
06-10947866
www.cornelisseninstallatie.nl
info@cornelisseninstallatie.nl

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

HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES

CONSUMPTIE-BONNEN

Jubileumfeest?
het drukwerk verzorgen wij graag



‘Jammer dat ik Vorden moet verlaten,
ik had er nog graag een aantal jaren
aan vast geknoopt. Een periode van
zes jaar lijkt veel, maar het duurt ge-
middeld drie jaar alvorens je het dorp
en de mensen kent. In dat opzicht is
een periode van zes jaar eigenlijk te-
kort’, zo zegt Jack Tabor. Hoewel de in-
vulling van de functie van wijkagent
overal hetzelfde moet zijn, is hij van
mening dat hij zijn taak in Doetin-
chem op een geheel andere wijze
moet invullen. Hij legt het verschil uit.
‘Een wijkagent in een dorp als Vorden
heeft zijn ‘werkplek’ in een straal van
pakweg 68 km2. Daar komt bij dat je
in ‘breder verband’ je werk moet doen.

Kijk bijvoorbeeld naar de afgelopen
week. Zo werd ik o.m. betrokken bij
het project ‘Veilig ondernemen’. Een
paar uur later vond er een bijeen-
komst met de ‘hangjeugd’ plaats. Ver-
der besprekingen over welke veilig-
heidsmaatregelen er bij diverse evene-
menten in Vorden geregeld moeten
worden. Denk daarbij aan evenemen-
ten die de horeca organiseert. Beveili-
ging op Koninginnedag, braderie, ker-
mis. Festiviteiten die o.m. Kasbendjen
en Stevo organiseren. Daarnaast nog
de gebruikelijke werkzaamheden
m.b.t. verkeersongevallen, brand,
noem maar op, Een breed scala aan
werkzaamheden. Voor mij boeiend en
leuk om te doen.

In Doetinchem bestrijk ik straks (net
als in Vorden) een gebied met 8500 tot
9000 inwoners. Maar dan wel op een
oppervlakte van circa 7 km2. Dan ben
ik dus echt ‘blauw op straat’ en kan ik
mijn werk op de fiets doen. Toch ook
wel weer een uitdaging’, zo zegt Jack
Tabor. Momenteel is hij in Vorden
nauw betrokken met het zojuist ge-
noemde project ‘hangjongeren’. (El-
ders in dit blad staat een artikel over
deze jongeren die bezig zijn een stich-
ting Jongerenwerk op te richten, red.).
Jack Tabor: ‘Wij hebben helaas hier en
daar met jeugd te maken die overlast
veroorzaakt. In Vorden zijn er zo’n zes
plekken waar jongeren bij elkaar ko-
men en die je als ‘hangplekken’ kunt
omschrijven.

Dat wil niet zeggen dat deze jeugd ook
op al die plekken overlast geeft. Feit is
wel dat de overlast door hangjongeren
of hoe je ze wilt omschrijven, na de zo-
mermaanden toeneemt. Rond scheu-
ren op brommers, drinken op straat,
vernielingen, overlast na terugkeer
met de discobus, noem maar op. Ik
weet niet hoe het komt, maar het lijkt
erop dat deze categorie jongeren in
het donker meer durft. Ik ben blij dat
ouders en jongeren (Wiemelink en
omgeving HAVO terrein) de koppen bij
elkaar hebben gestoken. Ik merk dui-
delijk dat vanaf het moment dat de ge-
sprekken zijn begonnen op die plek-

ken de overlast afneemt. Er blijven dus
nog wel wat ‘hangplekken’ in Vorden
over maar ook daar wordt aangewerkt.

Zo is er inmiddels een samenwerking
met de ABN/AMRO om op die plek in
het dorp camera’s aan te brengen. Het
project m.b.t. tot ’t Stampertje is een
proefperiode van zes maanden. Ik
denk dat de begeleiding en toezicht
vanuit de politie, mijn laatste (grote)
klus in Vorden is. Ik werk er graag aan
mee, want nogmaals, ik vind het een
buitengewoon goed initiatief’, zo zegt
hij. Terugkijkend op zeven jaar Vor-
den, concludeert Jack Tabor dat hij
hier een mooie periode uit zijn loop-
baan afsluit. ‘Wat ik hier als een grote
plus heb ervaren is dat de bevolking
met de politie meedenkt en dat geeft
een goed gevoel’. Dat er sinds een paar
jaar in de Rabobank voor de politie
weer een eigen kantoor is waar hij el-
ke dinsdagmorgen tussen 10.00-12.00
uur ‘spreekuur’ houdt, ook daar kijkt
Jack Tabor goed op terug. Verder is hij
altijd bereikbaar 0900- 8844 (doorscha-
keling naar hem toe).

Ook roemt Jack Tabor de geweldige sa-
menwerking met de diverse instanties
en organisaties. ‘De mensen hebben er
eerst aan moeten wennen dat er te-
genwoordig bij evenementen vanaf el-
ke 250 bezoekers, een bevoegde bevei-
ligingsman ingeschakeld moet wor-
den. Er moesten hekken geplaatst wor-
den. Het kost wel geld, maar men kan
daardoor tegenwoordig wel weer ge-
zellig naar een feestje gaan. Soms wor-
den er toch nog wel eens ‘ongewenste
gasten‘ gesignaleerd. We weten wie
het zijn, ze zijn bij de politie goed ‘in
beeld‘ gebracht’, zo zegt hij. Toch
heeft de jaren in Vorden bij wijkagent
Jack Tabor ook littekens achter gela-
ten. 

Jack: ‘Dan denk ik aan het drama bij
de blikseminslag op het kerkhof. Ik
was in het dorp en hoorde plotseling
een harde klap en wist gelijk dat er ‘er-
gens’ iets niet goed zat. Ik werd vrijwel
meteen gebeld. Ik zag in het dorp een
bekend iemand lopen waarvan ik wist
dat hij bij de EHBO was. Ik heb hem ge-
lijk meegenomen en een paar minu-
ten later waren wij al op het kerkhof.
Tijd om te schrikken was er niet. Je zet
de blik op oneindig en gaat aan de
slag. 

Ik was 's nachts om 03.00 uur thuis,
van slapen kwam niets terecht, ook de
dagen er na niet. Wat ik nadien wel
heb gemerkt dat de bevolking hier bij
onweer nog steeds wat angstig is. Als
wijkagent bij dodelijke verkeersonge-
vallen betrokken raken, gaat je trou-
wens evenmin in de koude kleren zit-
ten. Dat soort calamiteiten, het hoort
allemaal bij het vak. Desondanks blijft
het een mooi beroep’, zo zegt Jack Ta-
bor die al sinds 1978 bij de politie
werkzaam is. Onder andere als recher-
cheur, maar toch gaat zijn voorkeur
uit naar de functie van wijkagent. En
dat beroep wil hij nog graag een flink
aantal jaren uitoefenen!

'Ik was nog graag een paar jaar gebleven'

Wijkagent Jack Tabor verlaat Vorden

Vorden. Wijkagent Jack Tabor gaat Vorden verlaten. Met ingang van half
juni gaat hij in dezelfde functie in Doetinchem aan de slag. Hoewel de
voorschriften luiden dat een wijkagent zes jaar in dezelfde stad of dorp
werkzaam mag zijn, heeft Jack Tabor er nog een jaartje ‘bonus’ in Vorden
bij gekregen!

Jack Tabor

MAROKKO
Gewetensgevangene veroordeeld tot drie jaar 
Mensenrechtenverdediger Chekib El-Khiari zit een gevangenisstraf van drie jaar uit vanwege het on-
dermijnen of beledigen van openbare instellingen, voor het openen van een bankrekening in het bui-
tenland en het overmaken van geld zonder de juiste vergunning. El-Khiari is de oprichter van een
mensenrechtenorganisatie, die onder andere campagne voert tegen de drugshandel in het noorden
van Marokko. Op 17 februari 2009 moest hij zich op het politiebureau melden, volgens het staatspers-
bureau vanwege zijn uitspraken over betrokkenheid van hoge ambtenaren bij drugshandel en corrup-
tie. De volgende dag werd zijn huis doorzocht en werden zijn computer en documenten in beslag ge-
nomen. Amnesty International beschouwt hem als gewetensgevangene die vastzit vanwege kritiek op
de Marokkaanse autoriteiten. In de brief wordt de autoriteiten van Marokko opgeroepen Chekib El-
Khiari onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

NOORD-KOREA
Zuid-Koreaan ontvoerd
Kang Gun, een Zuid-Koreaans staatsburger, werd ontvoerd door in China werkzame Noord-Koreaanse
agenten. Hij werd voor het laatst gezien op 4 maart 2005. Naar verluidt is hij meegenomen naar
Noord-Korea en zes maanden lang ondervraagd en mogelijk gemarteld voordat hij werd overgeplaatst
naar een gevangenis in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Hij loopt risico op marteling en

executie. Gun groeide op in Noord-Korea en was agent bij de Nationale Veiligheidsdienst. Hij vlucht-
te in 2000 naar China en later naar Zuid-Korea, waar hij het staatsburgerschap kreeg. Sinds 2004
streed hij tegen mensenrechtenschendingen in Noord-Korea en hielp hij Noord-Koreanen te vluchten.
In de brief wordt de Noord-Koreaanse autoriteiten opgeroepen Kang Gun vrij te laten en hem toe te
staan het land te verlaten, òf hem onmiddellijk te vervolgen voor een erkend misdrijf middels een eer-
lijk proces.

MEXICO
Onderzoek naar dood journalist
Op 27 oktober 2006 werd de Amerikaanse videojournalist Brad Will doodgeschoten toen hij in de
Mexicaanse stad Oaxaca een gevecht filmde tussen aanhangers van een oppositiepartij en leden en
aanhangers van de lokale regerende partij. In oktober 2008 werd oppositiesympathisant Juan Manu-
el Martinez gearresteerd voor de moord. Hij staat op dit moment terecht, maar ontkent elke betrok-
kenheid. Het onderzoek naar de moord was onbetrouwbaar. Er werd geen enkele poging gedaan alle
verdachten en getuigen te ondervragen en zowel de ngo Physicians for Human Rights als de Nationa-
le Mensenrechtencommissie concludeerde dat er geen bewijs was dat Will van dichtbij was bescho-
ten, zoals de officiële onderzoeken beweren. In de brief wordt de autoriteiten van Mexico opgeroepen
om het onderzoek naar Brad Will's dood grondig en onpartijdig te evalueren en Juan Manuel Marti-
nez een eerlijk proces te geven.

Voor meer informatie over  het verkrijgen van de brieven en werkzaamheden van Amnesty kan men
terecht bij Annie Velhorst tel. 0575-551916

Schrijfactie maart  Amnesty International
Vorden - Een nieuwe maand, weer nieuwe schrijfacties van Amnesty International. Hieronder
vindt u in het kort waar er weer voor geschreven kan worden.

Een nieuw testament?

Programma’s als Tros Radar zijn
goed voor u, want ze brengen vaak
misstanden bij bepaalde bedrijven
aan het licht en geven mensen goe-
de adviezen. Toen ik dan ook in de
vooraankondiging het woord “nota-
ris” hoorde vallen, dacht ik direct:
“welk onrecht hebben we de men-
sen nu weer aangedaan”, aangezien
we als beroepsgroep al vrij snel on-
der de noemer van oplichters,
grootverdieners en noodzakelijk
kwaad worden geschaard.
Maar gelukkig werd er in het pro-
gramma nu eens op het NUT van
een notaris gewezen. Want oplich-
ters zijn we nooit geweest (op een
enkele uitzondering na, dat heb je
in elke beroepsgroep), grootverdie-
ners zijn we allang niet meer en dat
hoeft ook niet en voor sommige
handelingen moet je op grond van
de wet nu eenmaal naar de notaris,
maar u weet nog niet de helft van
wat wij allemaal doen om zaken
goed te laten lopen.
Het maken van een testament doet
u uit vrije keuze. Het is meestal heel
verstandig, bijvoorbeeld als u in af-
wijking van de wet uw eigen erfge-
namen wilt benoemen of om fiscale
redenen. In het programma ging
het om een testament bedoeld voor
partners, al dan niet gehuwd, met
kinderen en de daarbij komende be-
lastingproblemen.
In een eerdere “Notarispraat” heb
ik precies hetzelfde probleem ge-
schetst, maar het beeld blijft meest-
al beter op het netvlies plakken dan
het woord. Of ik schrijf niet goed.
Het in het programma voorkomen-
de geval doet zich voor in twee situ-
aties: of er is een langstlevende tes-
tament gemaakt of er is geen testa-
ment, zodat de wettelijke verdeling
van toepassing is (dat laatste geldt
alleen voor gehuwden).
In beide gevallen krijgt de overblij-
vende ouder alle bezittingen en alle
schulden en krijgen de kinderen
een vordering op deze overgebleven
ouder ter grootte van hun erfdeel.
De fiscus zegt nu dat over deze vor-
deringen belasting moet worden be-
taald, want ze zijn immers geld
waard. De kinderen kunnen nog
niet aan het geld komen, maar het
is er wel. De langstlevende ouder
zal dus met de fiscus moeten afre-
kenen, want de kinderen krijgen
immers niets, zodat daar niks te ha-
len valt.
Dit probleem heeft niets met de ge-
wijzigde Successiewet per 1 januari
te maken. Dit gaat al jaren zo. Het
wordt ook altijd zo uitgelegd en
zelfs geadviseerd. Wat het program-
ma namelijk niet vermeld is dat het

langstlevende testament wel dege-
lijk ook fiscale voordelen heeft.
Voordelen die het fiscale nadeel bij
het eerste overlijden meestal met
een veelvoud overstijgen. Dat komt
omdat in deze testamenten de vor-
deringen die de kinderen krijgen
worden opgerent met een bepaald
percentage, vaak 6%. Bij het overlij-
den van de laatste ouder hebben de
kinderen dan een forse aftrekpost
gekregen, die veel meer belasting
kan opleveren dan dat het de
langstlevende ouder heeft gekost.
Het punt is alleen dat de ouders dus
niet van het voordeel hebben kun-
nen profiteren. De fiscus is dus de
lachende en handenwringende der-
de als deze testamenten massaal
worden omgezet naar de in het pro-
gramma genoemde tweetrapstesta-
menten. 

Om toch te voorkomen dat de
langstlevende ouder met een belas-
tingclaim wordt opgezadeld bestaat
al een tijd lang het zogenaamde
tweetrapstestament. Hiermee
wordt voorkomen dat de kinderen
een vordering op de overgebleven
ouder krijgen, zodat deze dus geen
belasting hoeft te betalen. Alleen de
langstlevende is erfgenaam, maar
die heeft een vrijstelling van €

600.000,00. Dit testament is vooral
verstandig voor mensen die weinig
spaargeld hebben, maar bijvoor-
beeld wel een eigen huis. Of voor
mensen die geen eigen huis hebben
maar wel ander vermogen en de
overgebleven partner verzorgd wil-
len achterlaten. Het inkomen daalt
immers en er komen nog andere
kosten na een overlijden. De kinde-
ren betalen dan bij het tweede over-
lijden wel meer belasting, maar zij
redden zich vaak wel en bovendien
is het tarief maximaal 20%, dus ze
houden nog wel wat over. En als u
gewoon door blijft leven en niet op
een houtje gaat bijten of gaat schen-
ken aan uw kinderen, kan er ook
nog wel wat belasting bespaard
worden. Het gaat in dit testament
in feite om een bewuste keuze voor
elkaar en nog even niet voor de kin-
deren.

Aangezien ik niet iedereen durf te
adviseren om een tweetrapstesta-
ment te laten maken omdat dat af-
hangt van uw persoonlijke situatie
en wensen, adviseer ik u  een af-
spraak te maken om uw bestaande
testament door te nemen of om te
adviseren af te wijken van de wette-
lijke verdeling. De koffie pruttelt al.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
0575-552220.



Spar Janssen, Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo, telefoon: 0314 - 381281
Openingstijden: ma t/m do van 8:30 - 19:00 uur (nu voortaan tot 19:00 uur geopend)
vrij van 8:30 - 20:00 uur, za van 8:30 - 17:00 uur

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 11 maart t/m zaterdag 13 maart 2010, tenzij anders vermeld.
Prijs- en assortimentswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden. Bezoek ook onze website: www.spar.nl

1000 396

Perssinaasappelen
net 2 kilo

099

Alle Optimel drink
pak 1 liter

089

255

Verse boeren 
appeltaart 
met roomboter 
bereid

4,49 349

199 199
2,59

099
Prijs per 
kilo 9,90

Pickwick vruchten-
thee of tea for one  
diverse varianten, 
pakje 40 gram, 
3 stuks

Alle Karvan Cevitam
bus 750 ml

6,49

1,35

3,15

prijs per liter 
vanaf 1,86 
prijs per kilo 
vanaf 1,93

2,67/2,97

2,19/1,49

Prijs per 
liter 2,65

Alle Persil 
wasmiddelen
flacon of pak,
3 stuks

boerenachterham
of boerenschouderham
100 gram

schouder-
karbonade
kiloverpakking

Alle Dubbelfrisss 
pak 1,5 liter,
3 pakken

Prijs per 
liter 0,44

Alle chips
zak 200 gram,
2 zakken

19,47

100
Prijs per 
kilo 2,501,50

2 zakken

3 pakken

3 stuks

+ Gratis Sesamstraat 

voorleesboek (op=op) 

kiloverpakking

5 10

3

4

6

7

9

8

2

1



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

PIANODUO
SCHOLTES&JANSSENS

20 MAART 20.15 UUR

MET WERKEN VOOR 2 PIANO’S
EN QUATRE-MAINS

KAARTEN RESERVEREN: 0575-550756

Ambachtsweg 2a, 7251 KW Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Vaatwasser Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

5 EURO KORTING op een reikibehandeling
gedurende de maanden maart en april 2010.

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

Doetinchemseweg 71, 7021 BR Zelhem • tel. (0314) 621141, fax (0314) 623327
e-mail: notaris@pera.knb.nl • homepage: www.notariskantoorpera.nl

Notariskantoor Pera te Zelhem zal op 18 maart 2010 om 15.00 uur ten verzoeke
van de eigenaresse overgaan tot:

OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
van twee percelen landbouwgrond gelegen aan de Terborgseweg te Zelhem (na-
bij woning Terborgseweg 17) uitmakende ter plaatse kennelijk aangeduide gedeelten
van de kadastrale percelen bekend als gemeente Zelhem, sectie G, nummers 1773 en
1790 en sectie W, nummer 96, waarbij zowel op de massa als op de afzonderlijke ka-
vels - resp. groot ongeveer 5.65 ha en 2.35 ha - ingeschreven kan worden.

Inschrijvingsvoorwaarden
Verkocht zal worden conform de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij open-
bare inschrijving van registergoederen 1996 (AVIN) van de Koninklijke Notariële Be-
roepsorganisatie en de Bijzondere inschrijvingsvoorwaarden, die bij het notariskantoor
ter inzage liggen.

Inlevering biedingen
Inschrijfbiljetten zijn verkrijgbaar bij het notariskantoor, of te downloaden van de web-
site www.notariskantoorpera.nl. Inschrijfbiljetten moeten - met een verklaring van de
bank dat men zijn bieding kan financieren - in een gesloten envelop worden ingeleverd,
in handen van een medewerker van het notariskantoor, of tijdens de zitting op 18
maart aanstaande, uiterlijk aan het begin van de zitting om 15.00 uur.

Bekendmaking
Bekendmaking vindt openbaar plaats, tijdens een zitting op 18 maart 2010 om 15.00
uur in het notariskantoor.

Informatie
Vanaf 10 maart aanstaande is een informatiebrochure beschikbaar, welke eveneens ver-
krijgbaar is bij het notariskantoor en te downloaden van website.
Contactpersoon is mr. J.A. Blankestijn. Voor meer informatie wordt verwezen naar:
www.veilingnotaris.nl en www.notariskantoorpera.nl.

Notariskantoor Pera

Vacature BSO Wolferskids
(onderdeel van Stichting kindcentrum Wolfersveen)
Voor onze nieuwe bso zoeken wij per 17 mei 2010 een enthousiaste medewerker voor de
opvang op maandag- dinsdag en donderdagmiddag van 15.00 uur tot 18.00 uur (op ba-
sis van oproepcontract).
Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang ben je verantwoordelijk voor de ontwik-
keling en de verzorging van kinderen van 4 tot 13 jaar in de buitenschoolse opvang. 

Voor de functie van pedagogisch medewerker BSO zoeken wij iemand die:
• bij voorkeur ervaring heeft met het werken op een buitenschoolse opvang;
• onze visie “Back to basic” wilt uitdragen; 
• activiteiten voor de doelgroep kan organiseren en aanbieden;
• zelfstandig, oplossingsgericht en initiatiefrijk is;
• in teamverband kan werken en een gemotiveerde werkhouding heeft;
• goed kan communiceren met kinderen, collega's en ouders;
• kan werken vanuit een pedagogische visie;
• minimaal in het bezit is van een voor de functie erkend diploma.

Sollicitatie brieven met cv kunt u voor 26 maart sturen naar: info@wolfersveenschool.nl
of naar: Stichting kindcentrum Wolfersveen, Wolfersveenweg 3, 7021HH Zelhem.
Voor inlichtingen kunt u bellen: Wolfersveenschool, tel. 0314-623028.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TIG LASSER M/V
Omgeving Zutphen - fulltime
vacaturenummer; VVN00497

Werkzaamheden;
Je houd je in deze functie bezig met het samenstellen en
aflassen van RVS constructies van tekening, ten behoeve
van machine- en apparatenbouw.

Functie eisen;
- TIG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal;
- woonachtig in de omgeving van Zutphen;
- geen 9 tot 5 mentaliteit.

W-MONTEUR M/V
Omgeving Vorden - Fulltime
vacaturenummer; VJB00043

Werkzaamheden;
In deze functie onderhoud je CV ketels van klanten. Ze
hebben meer dan 2000 cv ketels in onderhoud. Je dient
bereid te zijn tot het draaien van storingsdiensten in
zowel Arnhem als Zutphen. Je dient te beschikken over
kennis van diverse soorten CV ketels.

Functie eisen;
- ervaring in soortgelijke functie;
- afgeronde LTS/MTS opleiding;
- rijbewijs B;
- woonachtig in directe omgeving.

MONTEUR BUITENDIENST M/V
Omgeving Vorden - fulltime
vacaturenummer; VIW00016

Werkzaamheden;
In deze functie houdt u zich bezig met het uivoeren van
demontage-, montage- en inspectie werkzaamheden op
locatie in binnen- en buitenland. Verder behoren het
samenstellen en uitlijnen van complete machines, even-
als (constructie) bankwerken, tot je werkzaamheden.

Functie eisen;
- MBO WTB werk– en denkniveau;
- ervaring in de machinebouw of voedingsmiddelen in-

dustrie;
- bij voorkeur lascertificaten op niveau 2 (MIG/MAG of

TIG);
- VCA certificaat;
- heftruck certificaat. 

PHP PROGRAMMEUR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime
vacaturenummer; VDB00831

Werkzaamheden;
De werkzaamheden bestaan uit het bedenken, ontwikkelen
en integreren van internettoepassingen. Je volgt de
ontwikkelingen in het vakgebied om zo de kwaliteit van
de oplossingen te blijven verbeteren. 

Functie eisen;
- HBO werk- en denkniveau;
- minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
- ruime ervaring met MySQL, AJAX, JavaScript, Jquery,

XML en XHTML;
- je bent een teamspeler die kennis vraagt en deelt.

In ons klantgerichte installatiebedrijf zijn wij opzoek naar een

ALLROUND INSTALLATIEMONTEUR

Wij bieden je een boeiende baan met veel afwisseling, prettige werksfeer en uiteraard
goede arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Wim Bosman, 
per telefoon 0575-552627 of per E-mail w.bosman@bosman-vorden.nl

Wij zijn op zoek naar een

Verzorgende 
(met een afgeronde opleiding niveau 3)

en

vakantiemedewerkers
(in opleiding en met enige ervaring)

Het betreft: Een functie van verzorgende voor de avond en/of

slaapdienst. Het aantal uren is bespreekbaar. Vakantiemedewer-

kers voor n.m. de dagdiensten die samenwerkt met een gediplo-

meerde collega.

Wij bieden: Een leuke afwisselende baan in de ouderenzorg met

tijd en aandacht voor mensen. Een prettige werkomgeving zonder

stress. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Een salaris in ver-

houding met functiezwaarte, leeftijd en ervaring.

Je bent: Enthousiast, accuraat, flexibel en collegiaal. Je kunt zelf-

standig en methodisch werken. 

Je hebt: Ervaring in de ouderenzorg en een dienstverlenende in-

stelling, een goede uitdrukkingsvaardigheid zowel mondeling als

schriftelijk.

Als bovenstaande je aanspreekt nodigen wij je uit te solliciteren.
Graag zien we je sollicitatiebrief met CV voor 18 maart a.s. tege-

moet op het volgende adres: Hazelnoot 17, 7261 HC Ruurlo of per

e-mail: info@villaroderlo.nl. Telefonisch reageren kan ook op:

0573 45 43 50. Internet: www.villaroderlo.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Villa Roderlo
La Fontaine

woonzorgvoorzieningen voor ou-

deren, gelegen in de mooie Ach-

terhoek waar het prettig wonen

en werken is.

In deze prachtig gerenoveerde

monumenten wordt professionele

zorg en persoonlijke aandacht

gegeven. 

De kleinschalige opzet met zeven

tot acht wooneenheden straalt

warmte en huiselijkheid uit.

Er is tijd voor mensen in de vorm

van een wandeling, een gesprek

of een andere activiteit.

Beide huizen hebben een multi-

functionele ruimte en in de wan-

deltuin is het goed vertoeven

voor bewoners en medewerkers.

VRACHTWAGENCHAUFFEUR 
GEVRAAGD (m/v)

Wij zijn op zoek naar een chauffeur.
Enige ervaring met een autolaadkraan en kie-
perwerk is een pré. 

Ben je tussen de 25 en 35 jaar, in het bezit van 
C en E rijbewijs, chauffeursdiploma en heb je
geen van 7.00 tot 17.00 uur mentaliteit?
Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou.

Voor meer informatie kun je contact opnemen
met: Transportbedrijf Firma Kramp.

Vraag naar Hennie of Herman.
Tel. 0314-631177 of 631241




