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Verkeerslichten Dorpsstraat Vorden verwijderd

Dorpsschool maakt zich zorgen
om veiligheid kinderen

De verkeerslichten aan de Dorpsstraat zijn weggehaald. Ouders en bestuur van de nabij-gekgen Dorpsschool maken zich zorgen om de
veiligheid van de leerlingen.

Vorden - 'Het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen,
in Almelo is altijd wat te doen', zo luidt een bekende grap van cabare-
tier Herman Finkers. In Vorden zijn de verkeerslichten aan de Dorps-
straat ter hoogte van de kerk donderdag 15 maart verwijderd. En daar
zien de ouders en het bestuur van de nabijgelegen Dorpsschool de lol
niet van in. In een brief die zij deze week de deur uit deden, vragen zij
de gemeente nog eens kritisch naar de situatie te kijken.

Het dorpscentrum in Vorden gaat
flink op de schop. In de herinrich-
tingsplannen is opgenomen dat de
Dorpsstraat in een 30km-zone komt
te liggen en dat de verkeerslichten
ter hoogte van de kerk verdwijnen.
Jan van der Gaast, directeur van de

Dorpsschool, is net als veel ouders
van mening dat daardoor gevaarlijke
situaties ontstaan voor overstekende
kinderen. "Het liefst zien we dat de
verkeerslichten blijven staan, maar
van de gemeente hebben wij begre-
pen _dat het niet gebruikelijk is dat

die in een 30km-zone staan." Daarom
dringen'ouders en schoolbestuur in
een brief aan op andere maatregelen
om de veiligheid te verbeteren. "Het
liefst zien wij dat er een zebrapad
wordt aangelegd. Daar moeten auto's
wel voor stoppen."
Van der Gaast zegt verder te hopen
op een constructief overleg met de
gemeente. "We zijn geen protest-
groep, maar voor ons staat wel de
veiligheid van de kinderen voorop."
De gemeente laat via een woordvoer-
ster weten dat de brief is ontvangen
en dat binnenko

Voorjaarsconcert
Sursum Corda
Vorden - Op zaterdag 24 maart
geeft Muziekvereniging Sursum
Corda Vorden haar jaarlijkse
voorjaarsconcert. Het thema is
dit jaar "Sterren, planeten en
andere zaken tussen hernel en
aarde..."

Welke muziek krijgt u te horen?
Het harmonie orkest begint met
een heel mooi gezang gevolgd door
een vlot stuk met veel afwisseling
in de dynamiek onder leiding van
Jacob Jansen. Een jonge sky rider is
op zoek naar geluk en komt van al-
les tegen. De majorette groepen zul-
len op muziek van Men in Black een
mooie show laten zien onder leiding
van Irma te Brake en Linda Beusink.
Twee mannen in zwarte pakken die
het opnemen tegen de buitenaardse

wezens. Spannend dus.
Life on Mars en Orion, de namen zeg-
gen het al, planeten. Ze worden in
de muziek weergegeven als kalm en
rust. Dan een stuk van Star Wars, wie
kent de films niet.
De jeugdslagwerkgroep zal een paar
marsen laten horen.
Een leuke groep jeugdige slagwerk
leerlingen die al een aantal jaren sa-
men leuk muziek maken onder lei-
ding van Geert Jan Dijkerman. Dan
marcheren we naar de planeet Mars,
statig en netjes. Een stukje uit de hè
mei plukken, heel snel en dan weer
rustig.
En als laatste een aantal nummers
van Eric Clapton. Tears in Heaven en
Wonderful Tonight komen voorbij.
Een mooi programma.
U komt toch ook 7?
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De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer

POLITIE (0900) 88 44

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Benefietconcert
Urtica de
Vijfsprong
Vorden - Zaterdag 24 maart om
16.00 uur is er een benefietcon-
cert bij Urtica de Vijfsprong in
Vorden. De opbrengst voor dit
concert gaat naar het culturele le-
ven van deze therapeutische leef-
werkgemeenschap, waar zo'n 50
woonplekken zijn voor mensen
met psychiatrische problematiek
en/of een verstandelijke beper-
king.

Met hun begeleiders werken zij over-
dag op de biologisch dynamische Vijf-
sprong boerderij waar verschillende
werkgebieden zijn, te weten de tuin,
het vee, de zuivelverwerking en het
huis. In de avonden is er een breed
aanbod aan scholing, muziek, kunst-
zinnige vorming. Hier wil de Vijf-
sprong aan blijven voldoen, en orga-
niseert daarom dit benefietconcert.

De opbrengst van deze avond gaat in
zijn geheel naar dit culturele leven.
Programma, voor volwassenen en
kinderen: "Babar, van Francis Pou-
lenc "Peter en de Wolf van Sergej
Prokofjev.
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Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 maart 10.00 uur, ds. J. Kool.
19.00 uur in de Hervormde Kerk, Zangdienst 'Vorden Zingt'.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 maart 10.00 uur, ds. N. Slok, Veenendaal.
19.00 uur in de Hervormde Kerk, Zangdienst 'Vorden Zingt'.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 25 maart 10.00 uur ds. Deddie v. Alphen, Warnsveld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 maart 9.30 uur, J. van Heugten, Woord- en communie-
viering, 5e zondag 40-dagentijd, Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 maart 17.00 uur Eucharistieviering, 't Klooster, He-
renkoor. Zondag 25 maart Geen viering.

Tandarts
24-25 maart G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, (0573) 25 18 70.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art l Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie?
Neem contact op met Art. l Meldpunt discriminatie Achterhoek
via www.artlno-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch ad-
vies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts of een af-
spraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen
optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoe-
ken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw ver-
zekeringsnummer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze
mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huis-
artsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op de
site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25,7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A l, A2, BI , B2,
Hartbewaking (CCU), Fl, NO, NI en N2: dagelijks van 13.30-
14.15 uuren van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks
van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag
en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling BO: dagelijks van
15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
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
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij
Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, dia-
betische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische-
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg;
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in
Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het lebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800)02 30 550.
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriet Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 91 62 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) 52 06 12. 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.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrij-
dag van 8.30 tot 10.30 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St COEH
Ie en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling
kleding. Afgifte aan de Vordenseweg 58 te Hengelo Gld.

Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
HetWiemelink11
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgMachten:
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Weekblad Contact behoudt zich
ten aanzien van de inhoud van
deze uitgave en/of website zowel
het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de
Auteurswet als het databankrecht.

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

•Te koop: Enkele schil-
derijen van de Zelhemse
kunstschilder H.E. Knaake,
o.a. schaapherder met
kudde aan de bosrand op
de Slangenburg, de Veentje
Zelhem, bloemstuk o.a.
Indische kers. Prijs tussen
€ 350,- en € 750,-. Inl. tel.
0573-451208.

•Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16.
(06)51 601516.

• Huurwoning gezocht in
buitengebied Vorden voor
permanente bewoning.
Privacy en tuin belangrijk.
Tel. 06-23172468

• Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00
uur terecht voor 2e hands
meubels, kleding, witgoed,
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz.
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar
tussen 9.00 uur en 10.00
uur of d.m.v. een telefonisch
afspraak (06-44629049).
Tevens kunt u via dit num-
mer ook een afspraak
maken voor doordeweeks
halen of brengen van spul-
len. Kijkt u ook eens op onze
website:
www.veilingcommissie.nl

•Te koop: droog eikenhout
voor meubels of eiken vloe-
ren. Ook balken in eiken voor
een schouw. Lageschaar,
Woerdseweg 8, Groenlo, tel.
461827.

•Te koop: Fiat trekker old-
timer, bj. 1959, zeldzaam,
type 211 R. Ook het adres
voor het slijpen van zagen
en fraisen ook in widia.
Lageschaar, Woerdseweg 8,
tel. 461827, Groenlo.
• V o o r j a a r s / P a a s s t u k
maken, www.creatief.by mar-
jo.nl. Ook voor kinderfeest-
jes. M.Frederiks.Keijenborg.
Tel:0575463442

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

Vlaai van de week

Dame-blanchevlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbiedingen

Eierbrood € 2,50

Tompoucen 5 halen 4 betalen
Aanbiedingen geldig van dinsdag 20 t/m zaterdag 31 maan:.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens,tel.(0575)463743.

Alleen op afspraak.

NU ook Herbalifeshakes die vrij zijn
van Gluten, Soja en Lactoseü

Altijd een gratis advies!
Nieske Pohlmann 06-54326669

Reinier & Leonie's
Groenten, Fruit & Traiteur

Struik broccoli 0,69

Hollandse tomaten 500 gram 0,99

Zoet sappige minneola's 8+2

Hand/pers sinaasappelen i kilo
2e kilo voor de halve prijs

Bij aankoop van onze stamppot raapstelen
met een speklap pp 5,95
een bakje compote naar keuze voor l,UU

Aanbiedingen ^cldi^ r/m maandag 26 muurt.
Hm-». c ;« / / tv .sm«u 3, Varden. Tel. 0575-550850

/Ushw/<,S5ci, Im/>/k't i . Te/. 0575-5427JJ

GRAND \

de ROTONDE
Dagmenu's 21 maart t/m 27 maart
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu's bij u thuis laten
bezorgen € 8,75. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.
Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 21 maart
Croentesoep / Hachee met aardappelpuree en rode kool.

Donderdag 22 maart
V2 haantje gegrild met jus, frieten en rauwkostsalade /
Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 23 maart
Knoflookroomsoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en
rauwkostsalade.

Zaterdag 24 maart (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse Cordon bleu, aardappelen en groente / Us met
slagroom.

Maandag 26 maart
Tomatensoep / Wokki wokki van ossenhaas en kip, roerbak-
groente, rijst en rauwkostsalade.

Dinsdag 27 maart
Wiener schnitzel met aardappelen en seizoen groente / Us
met slagroom.

Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas



Degene die ik lief heb verlaat ik
om degene die ik lief had terug te vinden

Na een leven gekenmerkt door eenvoud, behulp-
zaamheid en liefde is van ons heen gegaan mijn
lieve mam, schoonmoeder, oma en allerliefste omi

Riek Riefel-Becks
sinds 2010 weduwe van Derk Riefel

23 maart 1944 13 maart 2012

Marietje Schmitz-Riefel
Willem Schmitz
Rianne, Chayenne
Jesper

Eikenlaan 14
7251 LT Vorden

De begrafenis heeft maandag 19 maart 2012
plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te
Vorden.

Een sterke vrouw, een warme persoonlijkheid heeft
haar aardse paradijs "de Boschhoek" verlaten en is
op weg gegaan naar haar "Grote Feest"

Op 16 maart overleed mijn lieve vrouw

DAATJE
VAN WELZENIS-VAN BRUMMELEN

*31 december 1936 f 16 maart 2012

Echtgenote van: Emanuel van Welzenis

Moeder, schoonmoeder en oma van:

Jantine en Henk Bobbink-van Welzenis
Lieselotte Bobbink en George van Limbeek
Bruno Bobbink en Karlijn van Essen
Juliette Bobbink en Jorrit Timmer

Koos van Welzenis (in liefdevolle herinnering)
Nathalie Ortalo en Ton de Groot

Kevin van Welzenis
Claire van Welzenis

Elisabeth en Jan Groot Jebbink-van Welzenis
Jochem Groot Jebbink
Steven Groot Jebbink
Emma Groot Jebbink

Hansje van Welzenis (in liefdevolle herinnering)

Bram en Caria van Welzenis-Krooshof
Linde van Welzenis
Jasmijn van Welzenis

"de Boschhoek"
Scheggertdijk 100, 7218 NP Almen

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op donderdag 22 maart 2012 van 10.30 tot 11.15 uur
in "Ons Huis", Dorpsstraat 37, 7218 AC Almen,
waarna om 11.30 uur de dankdienst voor haar
leven zal plaatsvinden in de Protestantse Kerk,
Dorpsstraat 36 te Almen.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

Herinner mij, maar niet in sombere dagen
als wolkenluchten licht verjagen.

Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Na een mooi en intensief leven is overleden mijn
lieve vrouw, onze ma, oma en overgrootmoeder

Johanna Willemina
Dimmendaal-Wassink

Jantje

in de leeftijd van 85 jaar.

A. Dimmendaal

Kinderen

Klein- en achterkleinkinderen

16 maart 2012

'De Wehme'
Nieuwstad 32, kamer 26
7251 AJ Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op woensdag 21 maart van 19.00 tot 19.45 uur in
crematorium 'De Omarming', Voorsterallee 95 te
Zutphen.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Na een periode van afnemende gezondheid is toch
nog plotseling overleden onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Hendrika Johanna
Klein Lenderink - Wolsheimer

Hentje

sinds 1 juli 1985 weduwe van
Jacobus Bernardus Klein Lenderink

* Hengelo Gld.,
5 november 1925

t Vorden,
16 maart 2012

Zutphen: Gerrit Klein Lenderink |

Wichmond: Jan Klein Lenderink
Gracia Klein Lenderink - Zweverink

Jacobien
Anne-Wil en Jordi

Vorden, De Delle 51

Correspondentieadres:
Hackforterweg 16, 7234 SH Wichmond.

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. De Jong,
Dr. Radstake en de medewerkers en vrijwilligers
van Sensire "De Wehme", voor al Ie liefdevolle

zorg en aandacht.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
dinsdag 20 maart van 19.30 tot 20.00 uur in het
uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd
zal worden gehouden op woensdag 21 maart om
10.30 uur in voornoemd uitvaartcentrum.

Aansluitend willen wij haar begeleiden naar haar
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats
aan de Kerkhof laan te Vorden.

Hierna is er eveneens gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum.

Verdrietig maar met mooie herinneringen moeten
wij afscheid nemen van mijn lieve zuster, onze
schoonzuster en tante

Hentje
Klein Lenderink-Wolsheimer

Fam. Hulshof
Fam. Arends
Fam. Derksen
Fam. Klein Lenderink
Fam. Oortgiesen

Vorden, maart 2012

Mar i on Polman
uit\ v-Ieidinc

A

T 06-55-916250

voor een geheel
verzorgde

persoonlijke
uitvaart.

bij iedere
in de gehele regio

www.marionpol

Maandenlang toonde hij kracht en grote moed.

Heel rustig is van ons heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader, opa en overgrootvader

Marinus Gerrit Rothman
• Ines -

* Vorden t Zutphen
31 maart 1932 19 maart 2012

Dickie Rothman-Rietman

Riet en Hans
Hein en Wilma in herinnering

Klein- en achterkleinkinderen
c

Onze welgemeende dank gaat uit naar de mede-
werkers van Thuiszorg Sensire voor de liefdevolle

verzorging.

Graaf van Limburg Stirumstraat 7
7251 XG Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condo-
leren op donderdag 22 maart van 19.00 tot 19.30
uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op vrijdag 23 maart om
12.00 uur in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
te Vorden. Hier kunt u van 11.30 tot 11.50 uur ook
afscheid van Ines nemen.

Aansluitend aan de afscheidsdienst zal de begrafe-
nis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats
aan de Kerkhof laan te Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in het Dorpscentrum.

Mocht u geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieve
dan deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is 't leven zoet

Waar men blij en ongedwongen
Alles voor elkander doet

Wij bedanken iedereen voor de warme belangstelling
die we mochten ontvangen tijdens het ziekbed en
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en lieve oma

Gerda Lindenschot - Oldenboom

De mooie woorden, prachtige bloemen, lieve
kaarten en brieven, het was overweldigend. Het
doet ons goed te mogen ervaren, dat zij bij zo velen
geliefd was. De leegte blijft moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en
vergroot de moed om verder te gaan.

Jan Lindenschot
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 2012

Verhuisd:
De heer en mevrouw

Hartman-Krauts

van de Hoetinkhof 75

naarde
Smidsstraat 16
7251XS Vorden

Kennismaken met
Herbaliffe?

GRATIS proef pakket incl.
gratis advies

en begeleiding.
Bel/SMS

06-55166420

ALOEVERA
Alles over de krachten van

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

HOOI en STRO

Veevoederhandel
H. Vlogman

0575-552959

Verhuisd:

Mevr. H.E. (Lina)

Lindenschot

van de Wheme

naar de Lunette

Coehoornsingel 3-407

7201 AA Zutphen

Tel. (0575) 510290

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)522919.

U ITVAARTVERZORGING

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
Henriet Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen

Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

industrieterrein "De Mars"
to. Woonboulevard Eijerkamp

van de Poll metaakecycling

In- en verkoop van oud ijzer en metalen.

Wij geven de hoogste prijzen en tevens
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Ma. t/m za. van 09.00 tot 16.00 uur



Help een kind
op het paard

Vereniging Paardrijden
Gehandicapten Oost

Van 23 tot en met 27 maart in

de kern van Vorden

Huis aan huis inzameling van gebruikte
kleding en textiel door de VPGO

voor het paardrijden gehandicapten
Uw gebruikte kleding houdt onze
gehandicapte ruiters in het zadel!

U ontvangt een dezer dagen de inzamelzak.
Zak niet opgehaald of geen zak ontvangen?

Tel: 0575-575464

PAASSLOF
75

NU VOOR € 3.
BLOND

VOLKOREN

2.25

WITTE

BOLLEN

O VOOR

1 95
•

VOOR€
De enige, lachte

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept

LAMMETJES

VLAAI

8 95
•

13„25

KLEIN

GROOT

€

VAN ASSELT
De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 20 t/m zaterdag 24 maart

De Echte Bakker Dat proef je'.

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)55 1384

Runneboom 2a - Warnsveld
Tel. (0575)57 1528

GARAGEBEDRIJF

TEERINKBv

t f̂aceboofc-cooWgarageteerink

w youtube.conWgarageteerink

Uw adres voor:

Personen- en bedrijfsauto's
In- en verkoop, nieuw en gebruikt
APK-keuring
Onderhoud en reparatie
Schadetaxatie en schadeherstel

Financiering
Vervangend vervoer
Autotransport

Garagebedrijf Teermk B.V. Boeninksteeg 14, Doetinchem 0314-324453

't Is Oranje/t blijft Oranjel

Het bestuur van de Oranjevereniging

Vorden nodigt hierbij alle leden en mee-

werkende vrijwilligers en verenigen uit tot

het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DINSDAG 3 APRIL 2012

De vergadering begint om 20.00 bij Cafe-Restaurant de
Herberg te Vorden.

AGENDA:
01. Opening
02. Notulen vorige vergadering
03. Ingekomen stukken/medede-

lingen
04. Verslag Penningmeester
05. Verslag Kascommissie
Oó. Jaarverslag Secretaris

07. Overleg met commissieleden
betreffende het programma
30 april 2012

08. Programma horeca
09. Programma bestuur

Koninginnedag 2012
10. Rondvraag
11. Sluiting

Uw aanwezigheid, en in het bijzonder die van de meewer-
kende vrijwilligers en verenigingen op 30 april, stellen wij
daarom zeer op prijs.

Administratiekantoor • WASSINK

Verzorging

Belastingaangifte

Overige dienstverlening:
• Verzorgen administraties
• Salarisverwerking
•Jaarrekeningen
• Omzetbelasting
• Fiscale adviezen

Spittaalstraat 112
7201 EH Zutphen

t 0575-511879
f 0575-518545

info@administratiewassink.nl
www@administratiewassink.nl

Bert van Genderen koopt en
haalt uw boeken en betaalt

a contant. Tel. (0543)451311.

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

40 MILJOEN
JVIENSENOP
DE VLUCHT

IN LANDEN ALS CONGO,
SRI LANKA, KENIA,
DARFUR IN SOEDAN
EN COLOMBIA ZIJN
MILJOENEN MENSEN
OP DE VLUCHT.

GEEF VANDAAG
NOG OP GIRO 99S
of doneer online op
www.vluchteling.nl

S T I C H T I N G
VLUCHTELING

U?'

D E N H A A G

Directe hulp bij acute nood

RllfcKLAVIER
PIANO'S
VLEUGELS

STEMMEN- REPAREREN- REVISIE

VERKOOP- VERHUUR- ACCESSOIRES

PIANOLESSEN-CONCERTEN
EXPOSITIES

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.OO TOT 21.OO UUR
ZATERDAG VAN 9.OO TOT 15.OO UUR
OF OP AFSPRAAK (O6 51O98865)

AMBACHTSWEG 2A
7251 KW VORDEN

SM HET WERKVELD

gcmafcfceijk «spnwrv De» week K
hd bexpn *•*• óf Kntf IPUCJI voor ttn
bijzonder ««-n» wrfnuend kippend*.
Gemaakt war» Óe fefcfcmte inysr-
dtortttn. stuk. aaH* dbf*<oo^s> Dras*
tomaten. wtvp «MnandHten. btodprtt

n knoflook DIK airs •vefpakT in «*n nok stukje
•Jkt. mt'ftmdte» tente; vaat maar •-

SPECIAL
Gevuld kippendijtje 60

100 gram

VLEESWARENKOOPJE
Bij 150 gram gebraden fricandeau

100 gram to

Bernina
• Brother
• Bernina lockmachines

Voor
naaimachines
en kleinvak

QOAGOnjEn
• Pfaff \J

Anker
• 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

Nieuw in Zelhem:

Baby-, kinderen-, dames- en herenmerkleding.

Bij ons is uw euro vele malen meer waard!
Dr. Grashuisstraat 14 te Zelhem.

Elke zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur.
En onze webwinkel www.outleteweka.nl

Graag tot ziens, Emiel en Maylin.

MAALTIJDIDEE

Rundvlees
salade

TIP VAN UW KEURSLAGER
Filetlapjes
gemarineerd / naturel

329

550

Prr*V DJ. VLOGMAN, keurslager

K^ Zutphenseweg 16,7251 DK VORDEN
I Tel. 057.S-551.U1, I-ax 0575-552287

"H www.vlogman.keurslager.nl
t info@vlogman.keurslager.nl l

• Kunstgebit
• Implantaten
Geen eigen bijdrage

Op verzoek thuis aanmeten

Praktijk voor tandprothese en implantologie

0575-545953. Paardenwal 3, Zutphen

Werken aan de weg

provincie
Gelderland

Werkzaamheden aan de

en Ruurlo
De provincie Gelderland start op maandag

2 april met wegwerkzaamheden aan de NBIQ

tussen Vorden en Ruurlo. Naar verwachting is

het werk op vrijdag 8 juni klaar.

Werkzaamheden

De aansluitingen van de Mosselseweg en de

Wiersserallee op de Nsig worden

gereconstrueerd. Dit houdt in dat er bij de

Mosselseweg een verkeersplateau wordt

aangebracht en bij de Wiersserallee een

middengeleider om oversteken voor het

fietsverkeer te verbeteren.

Tevens wordt er duurzaam veilige

wegmarkering aangebracht en wordt er tussen

Vorden en Kranenburg een snelheid van 60 km/

uur ingesteld.

De rotonde op de kruising van de 1x1319 / N3i2 in

Ruurlo wordt gereconstrueerd. Dit houdt in

dat het middeneiland van de rotonde wordt

vervangen en onderhoud wordt uitgevoerd aan

het asfalt.

Aan de spoortunnel in de rondweg Zuid in

Ruurlo wordt onderhoud uitgevoerd aan de

betonwanden van de tunnel.

Verkeersmaatregelen en omleidingen

Bij de reconstructie van de aansluitingen van

de Mosselseweg en de Wiersserallee met de N3ig

wordt bij het werkvak telkens één rijstrook

afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt met

een verkeersregelinstallatie langs het werk

geleid.

tussen Vorden

Verkeer van en naar de Mosselseweg en de

Wierserallee wordt lokaal omgeleid.

Tijdens de markeringswerkzaamheden wordt

gebruik gemaakt van een rijdende afzetting.

Voorde reconstructievan de rotonde in Ruurlo

wordt deze gedurende één week afgesloten

voor het verkeer.

Op werkdagen van maandag tot vrijdag wordt

het verkeer op de Nsig met een

verkeersregelinstallatie langs het werkvak

geleid. In het weekend wordt de rotonde

geheel afgesloten en wordt het verkeer op de

N3ig tussen de rotonde Zelhemseweg N3i5 en

de rotonde Groenloseweg N3is omgeleid.

De omleid ing loopt via Vorden, Lochem en

Borculo om Ruurlo heen.

Planning

De planning van de werkzaamheden wordt

minimaal één week voor aanvang met borden

langs de weg bekend gemaakt.

Ook op www.bereikbaargelderland.nl en

www.gelderland.nl > werkenaandeweg kunt u

informatie vinden over de planning van

het werk.

Meer informatie

Voorvragen over de werkzaamheden kunt u op

werkdagen contact opnemen met de provincie

Gelderland, Kees Bleijerveld,

T(026)359963i.

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt



Denk aan je toekomst,
maak van afval geschiedenis!

24 maart
:ompost halen!

Heeft u al lentekriebels? Overal staan krokussen en narcissen en ook de
eerste bomen lopen al uit. Dit is de ideale tijd om flink aan de slag te gaan
in uw tuin of op uw balkon. De natuur kan best een beetje hulp gebruiken.
Compost is een echte bodemverbeteraar: hiermee helpt u eenvoudig uw
tuin of bloembak nog mooier te worden. En die compost krijgt u ook dit jaar
weer gratis van uw gemeente. Als cadeautje voor uw inspanningen bij het
scheiden van GFT!

Zaterdag 24 maart is het weer Compostdag! Net

als vorig jaar kunt u op deze dag gratis compost

ophalen. U krijgt dit van de gemeente, als dank

voor al de groente-, fruit- en tuinresten (GFT) die

u het afgelopen jaar gescheiden heeft ingeleverd,

leder huishouden krijgt maximaal vijf zakken van

20 liter. Daar kunt u flink wat moois van laten

bloeien. Zo geniet u deze zomer van een prach-

tige tuin of kleurrijk balkon dankzij compost van

uw eigen GFT.

Mooie resultaten

De inwoners van de gemeente Bronckhorst lever-

den in 2011 in totaal maar liefst ruim zes miljoen

kilo groente-, fruit- en tuinresten in. Dat is ge-

middeld 173 kg per persoon! En daar zijn we blij

mee, want uw GFT wordt verwerkt tot compost

en groene energie.

Van GFT naar compost en groene energie

Berkel Milieu brengt uw GFT naar VAR in Wilp-

Achterhoek. Daar wordt eerst gekeken of het GFT

schoon genoeg is. Daarna wordt het GFT gezeefd.

Een deel van het GFT gaat naar de vergistings-

installatie. Bij het vergisten ontstaat biogas, dat

wordt omgezet in elektriciteit. Zo ontstaat groene

stroom van uw eigen GFT-afval! Het andere deel

van het GFT wordt gecomposteerd. Na ongeveer

zes tot zeven weken is compost ontstaan. Deze

compost wordt als meststof gebruikt in de land-

en tuinbouw en bij hoveniersbedrijven. Compost

dat u nu cadeau krijgt!

Twee keer winst

Het is heel belangrijk dat u uw groente, fruit- en

tuinresten niet bij het restafval gooit. Door GFT

te scheiden, levert u een belangrijke bijdrage aan

een beter milieu. Want behalve dat GFT compost

en groene stroom oplevert, komt er door geschei-

den inzameling ook minder CO2 vrij doordat uw

GFT niet met het restafval wordt verbrand. Kleine

moeite, dubbele winst dus!

Zaterdag 24 maart Compostdag
Groen scheiden? Daar krijg je iets voor terug!

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

en Berkel Milieu op zaterdag 24 maart weer een speciale Compostdag. U kunt op deze dag,

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

voor uw eigen huishouden ophalen. Er wordt geen losse compost verstrekt. In verband met de

veiligheid mogen er geen aanhangwagens op het terrein. Kom wel snel, want op = op!

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

- Strooi een compostlaagje van 1 tot

2 cm tussen uw bloemen en struiken.

• In het voorjaar strooit u ook een fijn

laagje compost op het gras.

Meng in uw moestuin de compost

door de grond vóór het planten of

zaaien. Dek daarna de grond af met

een laagje compost.

Meng in bloembakken één deel compost

met twee delen gewone tuinaarde.

Gratis bloemzaden
bij 2Switch

Kringloopbedrijf 2Switch viert de Com-

postdag mee en geeft op zaterdag 24

maart alle bezoekers van de vestigingen

van 2Switch een zakje bloemzaden ca-

deau! jm^

www.2switch.nl
SWITCH
KRINGLOOPBEDRIJF

Meer weten over
de inzameling en
recycling van G FT? t

Kijk op uw Afvalkalender, www.berkelmilieu.nl en

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

Berkel Milieu, telefoonnummer (0575) 545 646.

Bedankt!
De Compostdag wordt georganiseerd door de

gemeente Bronckhorst en Berkel Milieu in sa-

menwerking met Chr. Muziekvereniging Cres-

cendo, OBS de Bongerd Hoog Keppel, mu-

ziekvereniging Nieuw Leven, muziekvereniging

Sursum Corda, voetbalvereniging Zelhem en

Kringloopbedrijf 2Switch.

gemeente Bronckhorst

berkei

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

Hengelo (Gld): Gemeentewerf, Hoek Zelhemseweg/Molenenk

Hoog Keppel: Plein voor de kerk, Burg. Van Panhuysbrink 1

Steenderen: Sporthal Het Hooge Wessel, Pr. Bernhardlaan 3

Vorden: Groendepot, Het Hoge 65

Zelhem: Gemeentewerf, Kampweg 2 Gemiddeld
173 kilo GFT
per inwoner
ingezameld
in 2011

Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen!

A F V A L V R I J . N L IS EEN S A M E N W E R K I N G T U S S E N A F V A L B E H E E R B E D R IJ V E N C I R C U L U S EN B E R K E L M I L I E U EN DE G E M E E N T E N
A P E L D O O R N . B R O N C K H O R S T , B R U M M E N , D E V E N T E R , D O E S B U R G , E P E , L O C H E M E N Z U T P H E N



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

Opa/oma-dag peuterspeelzaal
"Het Eerste Steentje"

Een spelletje voor jong en oud

Steenderen - SPSB peuterspeelzaal "Het Eerste Steentje" in Steenderen
had een open huis voor genodigden: alleen peuters en hun opa's en
oma's.

Op donderdag 8 en vrijdag 9 maart
jongstleden was er voor de eerste
maal speciaal voor de opa's en oma's
van alle peuters van peuterspeelzaal
"Het Eerste Steentje" gelegenheid om

te komen kijken naar hun kleinkin-
deren. In beide peutergroepen van
de peuterspeelzaal was er extra aan-
dacht voor de grootouders en werden
ze door hun kleinkinderen in het

zonnetje gezet. Er was speciaal voor
hen een opvoering van een dansje en
een creatieve activiteit.

Daarnaast was er gelegenheid voor
jong en oud om samen te spelen in
de peuterspeelzaal.We hopen dat we
hier een jaarlijkse traditie van kun-
nen maken.

Modelboten en 'grote bubbels' in kasteelgracht
Lente Fair bij Orangerie en Huize Ruurlo
Ruurlo - Dieren ontwaken langzaam uit de winterslaap, bloemen en
planten komen voorzichtig in bloei. Bij de mens begint het te krie-
belen, wellicht een grote schoonmaak en het huis en tuin weer klaar
maken voor de mooie warme dagen die gaan komen. Maar heeft u
wel voldoende inspiratie? De organistoren van de Lente Fair bij de
Orangerie Ruurlo op 24 en 25 maart heten u van harte welkom. Want
daar kunt u de inspiratie op de doen voor de komende maanden van
het jaar. Nieuw dit jaar zijn de demonstraties van modelboten en zo-
genaamde 'bubbels'.

Evenals vorig jaar, wat een groot suc-
ces was, zullen diverse participanten
zich presenteren en iets laten gemeten
van de lente in de Achterhoek! Maar
liefst twee dagen zal het terrein van
de Orangerie Ruurlo en Kasteel Huize
Ruurlo het decor vormen voor dit unie-
ke evenement. Wat kan men zoal ver-
wachten: Mooi ingerichte stands in een
tuin die geheel in sfeer is aangekleed.
Op alle gebieden is wel iets te vinden,
van interieur tot exterieur, van culi-
nair tot mode. Gedurende de hele dag
inspirerende shows en demonstraties.
Zo zal de Modelboten club uit Almelo
(MBA) zaterdag en zondag demonstra-
ties gegeven. Zij bouwen model boten,
molens en andere schaalmodellen. le-

der bouwt aan zijn eigen model, Maar
omdat het ene lid verstand heeft van
elektronica, de ander van hout bewer-
king en weer anderen van schilderen
en stoommachines is er dus veel des-
kundigheid aanwezig. Bovendien is
het een erecode voor de leden dat ze
elkaar altijd met raad en daad terzijde
staan. Als dan na lange tijd van bou-
wen aan bijvoorbeeld een modelboot
de tewaterlating plaats vindt, dan ge
niet de bouwer met volle teugen, als
het model via de zender zich door het
water beweegt en luistert naar de beve-
len die via de zender worden gegeven.
Ook nieuwsgierig naar de tewaterla-
ting van modelboten? Kom dan naar
de Lente Fair in Ruurlo!

BUBBELS
Leden van Scouting Ruurlo zullen
een demonstraties geven van een
grote opblaasbare bubbel. Een Bub-
bel is een doorzichtige bal met een
doorsnede van ruim twee meter en
is bedoeld voor gebruik op het water.
Zowel voor kinderen als volwassenen
is de Bubbel een fantastische beleve-
nis. De Bubbel wordt middels een
'blower' gevuld met 5000 liter verse
lucht en doormiddel van een rits af-
gesloten. De persoon in de Bubbel
kan vrij bewegen over het water en
heeft absoluut een bijzondere erva-
ring. Er is genoeg zuurstof in de Bub-
bel aanwezig om er langere tijd in te
rennen, springen, kruipen, maar de
ervaring heeft geleerd dat vijf mi-
nuten actief bewegen al behoorlijk
wat energie kost. Het gebruik van
de Bubbel is nog leuker wanneer er
meerdere Bubbels naast elkaar op het
water zijn.

De Lente Fair is zowel zaterdag 24
maart als zondag 25 maar van 11.00
tot 17.00 uur geopend.

Eerste lustrum Oost-Gelders Streektaaldictee

Taalstrijd
Hummelo - Liefhebbers van de streektaal van beide zijden van de Oude
IJssel komen op donderdag 29 maart naar Hummelo om daar hun
taalstrijd uit te vechten. In zaal De Gouden Karper wordt dan voor de
vijfde maal het Oost-Gelders Streektaaldictee gehouden. De voorberei-
dingen zijn in volle gang en er wordt al druk geoefend met voorbeeld
dictees op internet. U kunt zich nog aanmelden.

Het comité van het Streektaaldictee,
bestaande uit Henk van Aalten, Hans
Beernink, Theo Boland, Gerard Bo-
mers, Eddy Geurtsen, Geert Roelofs
en Lex Schaars, heeft een origineel
dictee en een dialect-ABC opgesteld.
Door deelname aan het dictee test
u niet alleen uw schriftelijke kennis
van de streektaal maar verrijkt u ook

uw dialectwoordenschat. Het dictee
wordt voorgelezen door zangeres Di-
anne Marsman en streektaalcomitélid
Henk van Aalten. Behalve een ludieke
strijd met de pen is dit lustrum ook
een gezellige avond vol streektaal en
optredens van Jan Ottink, Dianne
Marsman en Henry Welling. Publiek
is daarbij welkom. De organisatie van

het dictee is dit jaar voor het eerst is
samenwerking met het Erfgoedcen-
trum Achterhoek en Liemers. Een
aantal van de medewerkers van het
Erfgoedcentrum heeft zich inmiddels
laten bijscholen in het dialectschrift
om niet onbeslagen ten ijs te komen.
Voelt u zich u betrokken bij het on-
derwerp, dan is er ook voor u de mo-
gelijkheid om deel te nemen. Voor
meer informatie kunt u terecht op de
website: www.streektaaldictee.nl
Aanmelding kan via info@streektaal-
dictee.nl of bij het Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers. U kunt ook
bellen met telefoonnr. (0314) 787078.

Wat is: A. Kas.

B. Fien.

C. Dretterig.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Xandra Veltman over trauma
Je lichaam spreekt
duidelijke taal!
Baak - Wie een traumatiserende
gebeurtenis meemaakt en daar
niet overheen komt, kan last
krijgen van klachten zoals nacht-
merries en herbelevingen, soms
alleen al door een geur of een be-
paald geluid. Ook kun je je chro-
nisch onveilig gaan voelen en op
je hoede büjven. Of ineens agres-
sief uitvallen. Daarnaast kun
je lichamelijk last ondervinden
doordat je te gespannen raakt.
Spierpijnen, sterk transpireren,
moeilijker ademen, hartkloppin-
gen.... Maar ook kun je door zo'n
gebeurtenis 'verdoofd' raken;
je voelt minder, je stemming is
vlak.... Niet fijn voor jezelf en je
omgeving. Je bent niet meer de
ouwe, je lijkt een beetje ander
mens dan je altijd was.

Het mooie van lichaamsgerichte trau-
matherapie is dat je al snel ontdekt
hoe die spanning telkens opnieuw
wordt opgebouwd, en hoe je zelf
spanning kunt afbouwen voordat het
teveel wordt, zegt therapeut Xandra
Veltman. "Juist door op te merken
wat er in je lichaam gebeurt: dat je je
voeten amper voelt, of amper adem-
haalt, of je schouders spant als je aan

die gebeurtenis denkt. Je lichaam
spreekt duidelijke taal! Veel mensen
in mijn praktijk ervaren al snel hoe ze
die fysieke reacties kunnen volgen en
erbij kunnen blijven zónder dat emo-
ties of gedachten hen overspoelen. En
hoe ze daardoor stukje bij beetje span-
ning loslaten en ontspannen. Uitein-
delijk komt er gezonde energie terug
en bén je er weer!" Xandra heeft zich
na de Rebalancing opleiding 3 jaar
gespecialiseerd in deze manier van
werken met posttraumatische stress
stoornis (PTSS). Dit heet somatic ex-
periencing en is ontwikkeld door Pe-
ter Levine. Levine vond dat er iets ont-
brak aan de traditionele manier van
werken. Want trauma zit niet 'alleen
tussen de oren' maar juist ook in je
zenuwstelsel. Xandra: "Ik vind deze
benadering een enorme eye-opener.
Dit bestond 20 jaar geleden nog niet.
Nu kun je stellen dat op trauma geen
levenslang meer staat, er kan veel
pijn en verdriet de wereld uit!"

Meer weten? Xandra Veltman, na-
tuurgeneeskundig therapeut, Baak.
(0575) 442 885 www.respectrum.nl
Afhankelijk van je ziektekostenver-
zekering worden sessies (deels) ver-
goed.

Bostuin De Waranda
Weer open

Laag Keppel - Afgelopen zondag 18 maart ging de tuinpoort van De
Waranda weer open. Het voorjaar is in volle gang en in de bos tui n is
de komende weken van alles te ontdekken.

Voor de bosanemonen (die ieder jaar
een overweldigend effect geven) moet
men nog een week of twee wachten,
maar de Scilla's, Lenteklokjes, en
Crocussen bloeien al uitbundig. In de
kwekerij zijn naast stinzenplanten
ook varens en andere bosplanten te
verkrijgen. Tevens biedt kunstenares

H. Woerdeman haarschervenkunst
aan. De bostuin is voor publiek ge-
opend op zondag 25 maart, zaterdag
31 maart en zondag l april. Meer in-
formatie over openingstijden en toe-
gangsprijs is te vinden op de website
van de bostuin: www.dewarande.nl

Zondag 25 maart

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
De heer Gerrit Jan Bos uit Laag Soe-
ren is zondag 25 maart voorganger in
de kerkdienst van de Vrijzinnige Ge-
loofsgemeenschap Hengelo. De aan-

vang van de dienst is om 10.30 uur in
de kleine kerk aan de Banninkstraat.

Na de dienst is er koffie en thee.
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BERENDSEN
AANHANGWAGENS

OMHEININGEN

Verkoop van diverse
merken aanhangwagens.

Ifor Williams, Anssems en
Hapert.

Paardentrailers
Aanhangwagens
Vee- en kleinveetrailers
Speciaalbouw
Onderdelen
Reparatie alle merken trailers
Ook reparatie en keuring van
caravans

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

Houten omheiningen
Paarden bakken
Doorsteekschuttingen
Weide afrasteringen
Doorgangen
Verlichtingen
Gaasomheiningen

Dealer van Weijer paardentrailers
Hoefkensestraat 16a, DremptJT: 0313-47 63 11 M: 06-53842907

www.berendsenaanhangwagens.nl

Nieuw in Zelhem:

Baby-, kinderen-, dames- en herenmerkleding.

Bij ons is uw euro vele malen meer waard!
Dr. Grashuisstraat 14 te Zelhem.

Elke zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur.
ledere eerste vrijdag van de maand van 18.00 tot

20.30 uur geopend.
En onze we b win kei www.outleteweka.nl

Graag tot ziens, Emiel en Maylin.

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel.(0575)461484

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

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

www. spannevogel. n l

' j MAAKT

AKTIE
ONWERING

mschermen
rolluiken

screens

HOSMAN
G R O E N S P E C l AL l S T

Het tuinwerk wordt u te veel?
Wij helpen U verder met:

• Voorjaarsbeurt
• Gazononderhoud
• Onderhoud per beurt of op contractbasis

Al meer dan 30 jaar uw partner in het groen!
Vraagt u eens vrijblijvend informatie en prijs.

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

Aantrekkelijk gelegen helft van een dubbel woon-

huis met garage. Gunstig gelegen aan de rand van

het dorp nabij school en speelweide.

Adres:

Wethouder Campermanstraat 18 in Toldijk

Inlichtingen: tel.nr.: 0575-451566

PARTYCAFE

^BIERKAAI
KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

PARTYRUIMTE DE DEALE
-van 25- tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

ffutasnelseruice

• Onderhoud
•APK
•.Banden en
Velgen

• Uitlaten

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

i Een kleine beurt i
i & i
; APK vanaf € 75,00 j
i i
! Bel vrijblijvend voor een \

offerte van uw auto.

j APK €19,00 ALL-IN j
! VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO'S !
^ ^m ^m ^m ^ ^m ^m ĵ  ^m ^m ^m ^m ^m ^ ^m ^ ^ ^ —i ^^ J^ J

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

Openingstijden:
Ma. tyrn vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

1500 meter blijft favoriete afstand
Bram Rouwen hoopt PR
verder aan te scherpen
Vorden - (Amateur) sporters hebben
over het algemeen een voorkeur om
in wedstrijdverband op eigen veld
te spelen. Statistisch gezien wor-
den 'thuis' ook de meeste punten
behaald. Sommige motorcoureurs
rijden graag de TT in Assen, weer
anderen hebben voorkeur voor
Francorchamps, Nurburgring of
Hockenheim. Als je (prof) wielren-
ner bent wil je dolgraag de Tour de
France rijden.

Kijk naar atleet Bram Rouwen. Van
huis-uit 1500 meter specialist en toch
onlangs in Vorden meedoen aan de 10
kilometer. Geboren en getogen in Vier-
akker laat Bram zich de kans niet ont-
nemen om aan de Achtkastelenloop in
Vorden mee te doen. Bram daarover: 'In
de eerste plaats ben ik natuurlijk in de
buurt opgegroeid, bovendien wordt de
Achtkastelenloop door mijn eigen ver-
eniging Hanzesport georganiseerd en
dan wil ik sowieso van de partij zijn', zo
zegt hij. Bram heeft natuurlijk, behalve
het ontmoeten van 'oude bekenden' wel
een doel voor ogen: gewoon prettig lo-
pen en een goed resultaat behalen! Bo-
vendien heeft hij 'Vorden' al een paar
keer gewonnen, dus adel verplicht, zou
je zeggen!

Bram: 'Eigenlijk was het voor mij een
soort testwedstrijd, na maanden weer
een wedstrijd lopen, kijken hoe het
gaat. Ik heb gelijk geprobeerd het tempo
hoog te houden en dat lukte prima. Ik
liep vanaf het begin solo op kop, aan de
finish bleek ik een minuut voorsprong
te hebben op de concurrentie', zo zegt
Bram met innerlijke trots. Zijn trainer
Herman Ijzerman zei het volgende
over de prestatie van zijn pupil: 'Gelet
op zijn trainingsopbouw en het gebrek
aan wedstrijdritme vertrok Bram in een
gecontroleerd tempo, maar wel zodanig
dan hij gestaag de voorsprong kon uit-
bouwen'. Bram Rouwen lijkt met zijn
optreden in Vorden de weg naar herstel
te hebben ingeslagen en zegt daarover:
'Ik ben enkele maanden niet fit geweest.
De klachten openbaarden zich vorig jaar
augustus/september. Snel vermoeid, ner-
gens geen zin meer in. Ook geen lust om
te trainen.

Onderzoek door de huisarts leverde ook
niets op. Wel flink uitrusten. Dat heeft
mij goed gedaan. In januari heb ik de
training weer opgepakt. Voorzichtig op-
gebouwd en nu ben ik al weer zover dat
ik zes tot zeven keer per week train en

loop ik wekelijks in totaal zo' n honderd
kilometer', zo zegt hij. Bram Rouwen
richt nu zijn pijlen weer op zijn favoriete
afstand de 1500 meter. Vier jaar geleden
werd Bram in het Olympisch stadion in
Amsterdam in een tijd van 4.08.08 kam-
pioen van Nederland. In de loop der ja-
ren heeft hij zijn PR op deze afstand aan-
gescherpt tot 3.43. Die prestatie leverde
hij vorig jaar tijdens de Global Athletics
in Nijmegen. Bram: 'Mijn ultieme doel is
om de 1500 meter in een tijd van 3 mi-
nuten en 40 seconden te lopen. 'Onder
de 3.40 zou nog leuker zijn', zo zegt hij
lachend. Bram is realistisch, lukt het dit
jaar niet, dan maar in 2013!

De komende drie weken wil hij de basis
leggen voor een goed zomerseizoen. Sa-
men met nog vier leden van zijn vereni-
ging Hanzesport gaat Bram Rouwen drie
weken op trainingsstage in Holten. On-
der leiding van trainer Harm Ijzerman
wordt er dan dagelij les getraind.

Bram: 'De bedoeling is om elke dag drie
keer te trainen, eerst 's morgens drie
kwartier rustig 'loslopen'. Vervolgens
een intensieve middagtraining (sprin-
ten, duurloop e.d.). Aan het eind van de
dag staan er tot slot krachtoefeningen
op het programma. Daarna 's avonds
rusten, een beetje T.V. kijken e.d. Zo wil
ik de basis leggen voor een goed 1500
meter seizoen. In mei worden de eerste
baanwedstrijden gehouden, waarna eind
juni in het Olympisch stadion de NK zal
plaats vinden. Benieuwd hoe dat ver-
loopt', zo zegt Bram Rouwen.

Doe de test op
watdoejijbijbrand.nl

sponsoren
1 vierkante

meter natuur.

•~-—*. . -j*

KERK2BALANS

watisdekerkmijwaard.nl

€5 per vierkante meter. Bel nu gratis 0800-1314
Kijk en koop bij onze adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



Volle bak feestmiddag De Zonnebloem

Polka met lepels

Vorden. De zaal van het Dorpscen-
trum was zaterdag tijdens de feest-
middag van de afdelingen Vorden
en Wichmond- Vierakker van De
Zonnebloem tot op de laatste plaats
bezet. Hoogtepunt was het optreden

van de Egerlanderkapel 'Original Lie-
mers Musikanten'. Een groot orkest
(22 personen) die fijn in het gehoor
liggende nummers speelde.
Het publiek kreeg een aaneenschake-
ling van walsen, polka' s, blues e.d.

Veel belangstelling

voorgeschoteld. Voor de zang zorg-
den Lies en Albert Ketz. Een groot
succes, de Löffel Polka.

Onder luid applaus mochten ook me-
vrouw Vlogman en de heer Meijerink

(vanuit de zaal) meewerken aan deze
demonstratie. Het nummer Rosa-
munde werd door iedereen uit volle
borst meegezongen. De hapjes en
drankjes verhoogden de sfeer op deze
feestmiddag.

Voorzitter Hans Hulleman deelde
mede dat De Zonnebloem afdeling
Vorden op 10 november het 25 jarig
bestaan zal vieren.
Zaterdag 14 april maakt de afdeling
een boottocht.

Dash boekt degelijke overwinning Ondernemerscafe
Vorden
Afgelopen donderdag tijdens
het ondernemers café Vorden
werden de deelnemers mee-
genomen de keuken in. Henk
Klaassen van Brasserie Lettink
gaf tips hoe de amuse hapjes
thuis kunnen worden gemaakt
als wat luxere borrelhapjes.

In groepen werden de diverse
gangen bereid. Om vervolgens
ook door diegenen te worden op-
gediend en verteld wat de ingre-
diënten zijn van het betreffende
gerecht. Het was weer een goede

bijeenkomst. Diverse contacten
werden gelegd tussen de onder-
nemers om voor elkaar wat te
betekenen of om elkaar te ver-
sterken.

De volgende bijeenkomst zal zijn
donderdag 19 april, vanaf 18.00
uur. Aanmelden is gewenst via
mail c.smeerdijk@chello.nl

Voor het programma van die bij-
eenkomst zie de vooraankondi-
ging in het contact van 10 april.

Afdekdekens voor
"In de Dennen"

Janine te Walvaart (5) probeert te scoren voor Dash.

Zaterdag 17 maart 2012 stond er eindelijk weer een thuiswedstrijd op
het programma voor Dash. De laatste thuiswedstrijd was alweer een
maand geleden. De tegenstander was ditmaal Renswouw uit, hoe kan
het ook anders, Renswoude. Omdat Dash al zo'n lange tijd niet meer
thuis had gespeeld wilden ze er weer een keer vol voor gaan, helemaal
voor eigen publiek. Ook speelde de uitwedstrijd tegen Renswouw nog
een rol, na de eerste set toen gewonnen te hebben met 10-25 werd het
toch nog spannend. De Vordenaren wisten nog wel de wedstrijd te
winnen met 2-3, maar hadden toch het gevoel dat ze hier punten ver-
loren hadden. Daarom was er de afgelopen week hard getraind om dit
keer thuis in eigen hal een beter resultaat neer te zetten.

De eerste set begon Dash alleen niet
zoals ze wilden en afgesproken had-
den. Er werden veel eigen fouten
gemaakt aan Vordense kant. Passes
kwamen te scherp, de blokkering
werd niet goed gezet en er werd met
de service geen druk bij de tegenstan-
der gelegd. Hierdoor kon Renswouw
in het spel komen en zetten ze de
thuisploeg flink onder druk met de
service. De set ging dan ook voor
Dash verloren, met 17-25.
De eerste set leek wel nodig om de da-
mes uit Vorden wakker te schudden.
Ze kregen door dat het wel degelijk
nu moest gaan gebeuren. Het spel
werd in de tweede set dan ook goed
opgepakt. Passes kwamen op de juiste
plek en hierdoor had de spelverdeel-
ster ruime keus om speelsters aan te
spelen. Het blok van Renswouw werd

mede door de goede pass helemaal uit
elkaar getrokken. Dash kwam weer
in het eigen spel en Renswouw kreeg
het duidelijk een stuk moeilijker dan
in de eerste set. Dit was ook te zien in
de eindstand van deze set, 25-22.
Het plezier wat de Vordenaren in
de tweede set maakten moest in de
derde set vast gehouden worden. Dit
lukte ook aardig, waardoor ze al een
stuk minder wisselvallig werden.
Maar helaas kwam op een 17-6 voor-
sprong de klad erin. Er werd te mak-
kelijk over de setwinst gedacht en
Dash speelde alsof ze de set al binnen
hadden. Hierdoor wist Renswouw
nog een stuk terug te komen, maar
door goede time-outs pakten ze het
toch weer op en wisten ze de setwinst
nog vrij eenvoudig binnen te slepen,
25-17.

Nu was het zaak om de vierde set bin-
nen te slepen en zo een beter resul-
taat neer te zetten dan in Renswou-
de. Vanaf het begin was Dash weer
goed geconcentreerd. De servicepass
werd weer goed gebracht en er wer-
den weer een paar mooie punten ge-
scoord. Ook werd er weer gevochten
voor elk punt, er werd voor elkaar ge-
werkt. Dat is het volleybal wat Dash
graag speelt. Renswouw had ook
moeite om de servicepass onder con-
trole te krijgen waardoor het blok in
deze set wel goed gezet kon worden.
Deze positieve inzet aan de kant van
de thuisploeg zag je ook terug in de
setwinst, 25-18.

Deze setwinst betekende een 3-1 over-
winning voor Dash en het Vordens
volkslied kon weer gezongen worden.
Na een wat mindere start hebben de
dames uiteindelijk nog goed volleybal
laten zien en ook niet onbelangrijk,
er was plezier in het spel.
Volgende week staat er voor Dash
een uitwedstrijd op het programma.
Er wordt dan gespeeld tegen de kop-
loper, Landstede Zwolle, om 14.30
uur. Hopelijk zullen er veel suppor-
ters richting Zwolle vertrekken om
de Vordense dames aan te komen
moedigen!

Vorden - Komend seizoen zal het zicht rond het zwembad iets veran-
deren. Om enorme hoeveelheden gas te besparen en misschien zelfs
de watertemperatuur iets te verhogen wordt er hard gewerkt aan de
aanschaf en installatie van twee afdekdekens.

De isolerende werking van deze de-
kens houd de warmte vast waardoor
er in de nacht niet onnodig veel
warmte verloren gaat. De deken voor
het ondiepe bassin wordt uitgevoerd
met solarlamellen. In de ochtend
uren als uw kinderen nog op school
zitten zal ook deze deken dicht blij-
ven. De eerste zonnestralen op de de-
ken worden dan omgezet in warmte

en wordt afgegeven aan het water
onder de deken!

Op de foto ziet u een voorbeeld van
hoe het er ongeveer uit komt te zien.
Voor meer updates over de dekens,
het nieuwe sanitairgebouw en de
abonnementverkoop kunt u terecht
op de site of op de facebookpagina
van zwembad 'In de Dennen'.



met de Po
Boompjes verwisselen in Vorden
Een groot aantal Vordenaren is geschrok-
ken van het plan om 70 bomen te kappen,
een onderdeel van het centrumplan. Er zijn
handtekeningen verzameld, ook door jonge-
ren, om kap te voorkomen. Het is de vraag of
er nog wel draagvlak is voor dit deel van het
centrumplan want voorstanders laten zich
niet horen.
Het college heeft uitgelegd dat het plan na
overleg met de werkgroep Leefbaarheid Vor-
den en de Stichting Bomenbelang tot stand
is gekomen. Deze organisaties konden zich
destijds vinden in het totaalontwerp en de af-
spraken hierover zijn ondertekend. Maar de
PvdA hoort nu dat de Stichting Bomenbelang
niet meer achter haar handtekening staat. Er
zijn bezwaarschriften ingediend en binnen-
kort doet de bezwarencommissie uitspraak.
In de tussentijd heeft ook de burgemeester
aangegeven dat kap niet zeker is, althans dat
lezen we in de krant. En uit onderzoek blijkt
ook dat het deels om gezonde bomen gaat.
Al met al is er een uiterst onplezierige situa-
tie ontstaan. Onze fractie heeft daarom onder
andere de volgende vragen gesteld aan het
college: Wie heeft er uiteindelijk het laatste
woord betreffende de kap? De gemeenteraad?
Klopt het krantenbericht dat burgemeester

stelde dat de kap
onzeker is? En als
dit kiopt, is dit Bronckhorst
dan wel correct
en worden Vordenaren niet op een verkeerd
been gezet? Achteraf kunnen we allemaal
leren van hoe de besluitvorming is gegaan.
Het is uitstekend om inwoners te betrekken,
bij de ontwikkeling van plannen. Maar deze
praktijk wijst uit dat mooie papieren plannen
met getekende bomen niet veel zeggen. Pas
op het moment dat duidelijk werd dat er 70
bomen gaan sneuvelen, werd het inwoners
voorstelbaar wat er staat te gebeuren. Organi-
saties kunnen dan een handtekening hebben
gezet, uiteindelijk garandeert het niet dat er
draagvlak is.
De PvdA hoopt in ieder geval dat het college
actief meedenkt over een compromis, zodat
mooie en gezonde bomen behouden blijven.
En dat er een volgende keer op een andere
manier invulling gegeven wordt aan betrok-
kenheid van inwoners. Er komen immers
nog heel wat grote veranderingen op ons af,
over nog meer centra, over accommodaties,
over de zorg. Onderwerpen waar inwoners
van Bronckhorst wel betrokken bij moeten
worden.

pvdafractie@bronckhorst.nl • www.bronckhorst.pvda.nl

AiValbeleid
Deze maand staat de uitwerking van de ad-
viezen met betrekking tot de afvalevaluatie
op de agenda van de raad. De CDA fractie is
een voorstander van het bevorderen van het
milieubesef bij burgers.

Landelijk is de discussie gaande betreffende
het afschaffen van statiegeld voor kunststof
flessen. Als dat doorgaat zal ook dat invloed
hebben op de hoeveelheid afval in de ge-
meente.

In de hele gemeente zijn al veel milieuparkjes,
waar het afval gescheiden ingezameld wordt.
Het doel dat zoveel mogelijk afval grondstof
is, is o.a. van toepassing op papier, kunststof
sap- en melkpakken, glas en kleding. Dit afval
levert geld op en daardoor kunnen de totaal-
kosten van het afvalsysteem binnen de per-
ken blijven.

In het voorliggende plan wordt voorgesteld
om elk huishouden een container aan te bie-
den voor het verzamelen van kunststof ver-
pakkingen, deze container zal één maal per
maand leeg gemaakt worden. Als in de prak-
tijk blijkt dat dit niet voldoende is kan er over-

gestapt worden
naar 2 maal per
maand.

CDA
Eenmalig is er de mogelijkheid de huidige
containers gratis om te wisselen voor een an-
der formaat.
Bij goed scheiden van afval wordt de hoeveel-
heid restafval minder en het spaart ruimte in
de grijze container en men hoeft deze grijze
container minder vaak aan de weg zetten.
Verbranding van het restafval is een kostbare
zaak, goed scheiden van afval spaart het mi-
lieu en uw portemonnee.
De resultaten van de proef met het systeem
om kunststof apart in te zamelen, zijn posi-
tief.
Binnenkort zal er in de raad een besluit geno-
men worden over het plan en u zult als bur-
ger bericht krijgen over het verdere verloop.
De CDA fractie is positief over het voorge-
stelde systeem en hoopt dat iedere burger
beseft dat we met elkaar verantwoordelijk
zijn voor het milieu en dat ieder zijn steentje
bijdraagt.

CDA-fractie

cdafractie@bronckhorst.nl • www.cdabronckhorst.nl

Lang leve particuliere initiatieven
In navolging van mevrouw Kröller-Müller is
de heer Melchers voornemens een museum
op te richten voor zijn onlangs vergaarde
kunstverzameling. Wij liberalen worden al-
tijd een beetje warm van binnen, wanneer
particulieren zelf het initiatief nemen om
met hun goede ideeën, tijd en middelen iets
toe willen voegen aan onze samenleving.
Nu de heer Melchers kenbaar heeft gemaakt
om zijn nieuwe museum voor surrealistische
kunst in de Achterhoek te willen stichten,
zien we dat vele gemeenten en ondernemers,
zoals architecten en makelaars, hun beste
beentje voort zetten. Het is mooi om te zien
dat vele partijen de komst van een nieuw mu-
seum op waarde schatten en als een verrijking
zien voor de lokale cultuur en economie.

Kenmerkend voor surrealistische kunst is dat
het een samenvoeging is van absoluut onver-
wachte en verrassende combinaties en dat
surrealistische kunstenaars zoveel mogelijk
proberen hun fantasie de vrije loop te laten.
Misschien moeten we op dezelfde wijze onze
mede-inwoner van Bronckhorst de heer Mel-
chers over de streep trekken om zijn museum
in onze gemeente te vestigen.

Er moet vast wel ergens
in onze gemeente een
goede locatie zijn waar
een nieuw en modern
museum gerealiseerd kan
worden. Maar wat als de
Achterhoek één gemeente
zou zijn, wordt deze creativiteit en enthou-
siasme dan wel door gemeentelijke bestuur-
ders getoond?

Het is mooi om te zien dat particuliere initi-
atieven zoveel dynamiek opleveren. We kun-
nen trots zijn op zulke inwoners!

vvdfractie@bronckhorst.nl • www.vvdbronckhorst.nl

Alle gemeente zwembaden en sporthallen dicht?!
In de commissievergadering van deze maand
werd ingesproken door de voorzitter van een
net opgericht Platvorm Baak. Alle belangen-
groeperingen van die samenleving zijn daarin
vertegenwoordigd. Van kerk, school, sport-
vereniging, cultuur, muziek tot dorpsbelan-
genorganisatie. De noodkreet was duidelijk.
Met het wegvallen van de accommodaties en
subsidies voor de verenigingen in deze kleine
samenleving, verdwijnt ook de leefbaarheid.
Zwart wit denkt u misschien. Een doemsce-
nario? Misschien maar misschien ook niet.
We hebben deze leefgemeenschap gecompli-
menteerd met het zo snel oppakken van wat
op hen afkomt. Want het is naar ons oordeel
waar. De bezuinigingen (TBB - Toekomst Be
stendig Bronckhorst) lijken belangrijker te
worden/zijn, dan dat wat echt belangrijk is sa-
menleven = samenleving. Naar onze verwach-
ting zijn er nog veel samenlevingen (grotere
kernen) in Bronckhorst die onvoldoende in de
gaten hebben wat er werkelijk op ze afkomt.
Sluiting van accommodaties en wegvallen van
subsidies. De smeermiddelen die vrijwilligers
en hun organisaties nodig hebben om de leef-
baarheid in stand te houden. Platvorm Baak
heeft dus al actie ondernomen naar de poli-
tiek. Onze fractie zal daar zeker op reageren

om in samenspraak
te kijken wat nodig
is om de leefbaar-
heid daar in stand
te houden. Naast deze openlijke reactie in de
commissie bereiken onze fractie ook vanuit
andere organisaties soortgelijke signalen. Ac-
commodaties, zoals zwembaden en anders-
zins zullen gaan sluiten, subsidies vervallen
en het smeermiddel verdwijnt. Een terug-
tredende overheid is prima, maar alles over-
laten aan de vrijwilligers en de organisaties,
waarin zij werkzaam zijn zonder middelen is
het niet alleen het badwater weggooien, maar
het kind erbij. Onderneem actie en meld u bij
ons als u denkt dat uw samenleving in gevaar
dreigt te komen. Binnenkort worden ook wij
als raad geïnformeerd over de wijze waarop
het college denkt de bezuinigingen te realise-
ren. Dan willen wij ook graag van u weten hoe
u er over denkt. En welke mogelijke oplossin-
gen u ziet. Naar ons gevoel maakt het college
van het middel privatisering een doel om de
doelstellingen van bezuinigingen te bereiken.
De doelstellingen van GBB is "de belangenbe-
hartiging van de leefgemeenschappen in de
gemeente Bronckhorst." Deze doelstelling is
nu belangrijker dan ooit te voren.

gbbfractie@bronckhorst.nl

Accommodatiebeïeid: alle heil van
privatisering en de markt?
Het college is op dit moment hard bezig om
onder de noemer van 'eigen verantwoorde
lijkheid voor de burgers' het voorzieningen-
niveau van de gemeente om zeep te helpen.

Hoe gaat het met het accommodatiebeleid?
Eerst de sportverenigingen. Door het college
wordt hoog opgegeven over het belang van
leefbaarheid en sociale cohesie in al onze
kernen. We weten ook dat veel verenigingen
in onze gemeente op dit moment al in grote
mate gebruik maken van vrijwilligers. Dat is
goed en te prijzen en toont het belang aan
van verenigingen als bindmiddel in onze sa-
menleving. Wat nu dreigt te gebeuren is dat
vrijwilligers professioneel ingezet gaan wor-
den. Zij zullen in de toekomst, als het aan
het college ligt, zelf de verantwoordelijkheid
moeten dragen voor niet alleen de vereniging,
maar ook voor de sporthallen, de velden en
de kleedkamers. Feitelijk een onverantwoor-
delijke opgave.

Als de sportverenigingen al op afstand
zijn gezet komen we vervolgens bij de ver-
schillende buitenzwembaden in onze ge-

GROENE 1NKS
ZIN IN DE TOEKOMST

meente. In een kadernotitie heeft het college
aangegeven dat één buitenzwembad ruim
voldoende is voor onze gemeente. Ziet u het
voor u? Stel u wilt uw kind op zwemles doen
en woont in Veldhoek en het enige zwembad
waar les genomen kan worden is het Hessen-
bad in Hoog Keppel. U ziet het autoverkeer
al fors toenemen. Dit is geen denkbeeldig
voorbeeld, aangezien het college vindt dat
een commercieel gerund zwembad in Hoog
Keppel al voldoet aan het criterium dat er één
passende voorziening in stand is gehouden
binnen onze gemeente.

Met al deze maatregelen kunnen we ons met
recht afvragen wat de gemeente nog voor
de burgers doet. Onze fractie stelt zich een
andere toekomst voor! Graag komen we in
contact met verenigingen en instellingen om
te bespreken hoe het anders kan. Belt u ons
rustig: 06-26110788.

Herman van Rooijen,
GroenLinks Bronckhorst

groenlinksfractie@bronckhorst.nt • www.groenlinksbronckhorst.nl

Vrijwilligerswerk is win/win-situatie
Veel inwoners van onze gemeente verrichten
vrijwilligerswerk.

Op de website www.bronckhorst.nl schenkt
onze gemeente aan dit thema ruim aandacht.
Daarbij komen bestaande mogelijkheden aan
bod zoals een collectieve verzekering en een
vergoeding van onkosten. Vrijwilligerswerk
kan heel persoonsgericht zijn. Denk aan ou-
dere inwoners helpen met dagelijkse klusjes
of gezellig met hen een spelletje doen of gaan
wandelen. Eigenlijk geen werk dus. Het kan

ook verenigings-
werk zijn zoals het
doen van (licht) ad-
ministratief werk.
Of samen met an-
deren werken aan
natuuronderhoud
om onze eigen
Achterhoek mooi
te houden. Niet al-
leen voor onszelf
maar ook voor toe-
risten van elders.
Kortom, er zijn veel
mogelijkheden om

D66iets te doen voor de
maatschappij. En dat
wordt steeds meer
noodzaak. Door bezui-
nigingen kunnen organisaties en overheden
juist aan dit soort werk minder geld besteden.
D66 vindt het belangrijk dat burgers hun ei-
gen verantwoordelijkheid erkennen. Dat ver-
sterkt de samenleving en maakt ons minder
afhankelijk van de overheid. D66 is daar een
voorstander van. Vrijwilligerswerk voegt een
extra dimensie toe aan uw dagelijkse bezig-
heden. Of dat nu betaald werk is bij een baas
of onbetaald in uw eigen huishouding. Door
vrijwilligerswerk leert u mensen kennen die
tot nog toe misschien niet in uw vrienden- en
kennissenkring voorkomen. Dat kan uw blik
op de maatschappij verruimen.
Vrijwilligerswerk is een win/win-situatie. Niet
alleen dat u met uw inzet de samenleving een
dienst bewijst, maar u zult ook meer plezier
beleven aan de dagen dat u niet werkt. En
de waardering zult ervaren die anderen voor
uw inzet hebben. Doet u al vrijwilligerswerk?
Nog niet? Denk er dan eens over na.

Paul Moerdijk, commissielid D66

d66fractie@bronckhorst.nl • www.d66bronckhorst.nl

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: WD (8), CDA (8), PvdA (A), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties.
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie.



Monuta Kamperman organiseert
memorial-middag

Lochem - De medewerkers van Monuta Kamperman organiseren op zon-
dag 25 maart van 14.00 tot 16.00 uur een memorial-middag in uitvaart-
centrum Monuta Kamperman aan de Zutphenseweg 91b te Lochem.

In het jaar 2011 heeft het team van
Monuta Kamperman vele uitvaarten
mogen verzorgen in haar werkgebied
Lochem, Laren, Barchem, Borculo,
Ruurlo, Vorden, Geesteren, Gelse-
laar, Haarlo en omstreken. Voor de
nabestaanden is het afscheid nemen
van een dierbare overledene een in-
grijpende en droevige gebeurtenis ge-
weest. De medewerkers van Monuta
Kamperman willen daar samen met
hen nog een keer bij stilstaan. De

middag zal in het teken staan van
muziek en troostende woorden. De
muziek wordt verzorgd door Martine
Smit en het gesproken woord wordt
gedaan door Hennie Stempher, spre-
ker bij uitvaarten.

Het team van Monuta Kamperman
laat zich als lokale onderneming zien
als een betrokken en oprechte on-
derneming met een brede dienstver-
lening rondom het laatste afscheid.

Daarbij gaan we uit van ieders wens.
Met de persoonlijke aandacht van ons
team zijn wij de steun bij iedere uit-
vaart. Steun die wij ook ruim na de
uitvaart willen bieden. Het team van
Monuta Kamperman bestaat uit: Ger-
rit Wissink, Wilko Eijkelkamp, Henk
Ruiterkamp, Veronie Bakker, Gerly
Nijhof, Anouk Vehoff en Anneke Rig-
terink.
Wilt u deze memorial-middag bijwo-
nen? Wij heten u van harte welkom
op zondag 25 maart van 14.00 tot
16.00 uur. U kunt zich dan aanmel-
den bij onze medewerkers via tele-
foonnummer 0573 - 45 13 13

QR Campagne van
succesvol bij Brasserie Lettink

Vorden - In september heeft koffiebranderij Peeze een geheel nieuw
servies gelanceerd en Brasserie Lettink was èèn van de eersten die dit
servies in gebruik namen.

Met het nieuwe servies lanceert Peeze
een unicum in de horeca, want op de
schotels staat een QR-code die naar
een speciaal voor dit doel ontwikkel-
de mobiele website leidt waarop de

gast zijn koffie kan beoordelen. Door
de code op het schoteltje met uw mo-
biele telefoon te scannen maakt u
meteen kans op een fantastisch kof-
fiepakket van Peeze. Roy Huetink uit

Vorden was onlangs te gast bij Bras-
serie Lettink en keek iets verder dan
de rand van zijn kopje, hij scande de
code en hij is winnaar geworden
van het koffiepakket!

Op vrijdagavond 16 maart mocht
Brasserie Lettink namens Peeze het
pakket aan Roy overhandigen.

G E N D A V O R D E N
IEDERE DAG
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma-, wo- en
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Informatie en opgave bij Welzijn
Ouderen Vorden.

• Kaartclub elke maandagmiddag
en bingo elke woensdagmiddag in
Dorpscentrum.

• Sjoelen, kaarten, rummikub iedere
maandag en woensdag vanaf 14.00
uur in het Dorpscentrum. Opgave
bij Stichting Welzijn Vorden.

• Koersbal dinsdag van 11.00 tot 12.00
uur in het Dorpscentrum. Opgave
bij Stichting Welzijn Vorden.

• Stijldansen iedere woensdag van
14.00 -16.30 uur in het Dorpscen-
trum. 25 april is er geen dansen.
Opgave bij stichting Welzijn Vor-
den.

MAART
21 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.
22 Paasviering 14.30 uur met me-

vrouw M. Glashouwer in het
Stampertje.

KUNSTAGENDA VORDEN
• t/m 31 maart Beeldende kunst en

vormgeving, Overzichtstentoon-
stelling KunstZondagVorden in
ABNAMRO Vorden tijdens regu-
liere openingstijden.

• t/m l april Beeldende kunst in
openbare ruimte in Centrum Vor-
den, Monumentale objecten van
Floris Brasser.

• tot eind april foyer TOM, Dick van
Welzen met olieverfschilderijen,
geopend tijdens voorstellingen:
www.tom-vorden.nl

• 20 maart - eind april galerij Ama-
re, Andrea van der Werff met
bewerkte fotografieën, geopend
6 april en op afspraak. In de tuin
beelden van Anneliese Melens.
www.amare-galerij. nl

Uitslagen DASH
Dash DS l Renswouw DS l 3-1
Longa'59 HS 4 Dash HS 3 1-3
Avanti DS 2 Dash DS 3 3-1
Dash DS 6 D.V.O. DS 9 1-3
Dash DS 2 Labyellov DS l 3-1
Avanti HS 3 Dash HS 2 OA
Dash MI 5 Dynamo-Neede MI 2 0-8
Dash MC l WSV MC l 3-2
Dash MC 2 Dynamo-Neede MC 4 3-2

Kerkemeijer Gem. MB Dash MB l 0-4
Boemerang MI 4 Dash MI 4 2-6
Dash MI l S.C. GORSSEL MI l 8-2
VIOS Eefde MI 2 Dash MI 2 3-6
KSH DS l Dash DS 4 2-3
Dash HY l s.v. Harfsen HY 2 2-1
Dash DY 2 Epse DY l 3-0
Halley HS l Dash HS l 0-4

PROGRAMMA DASH WEEK 12
2012-03-19 21:15 Keizersprong DY 2
Dash DY 2 Keizerslanden, Deventer
2012-03-21 19:30 VIOS Eefde DY 2
Dash DY l De Stuw, Eefde
2012-03-21 21:00 Marvo 76 DS 2 Dash
DS 4 Sportzaal WaalderwMarienvel-
de
2012-03-22 20:15 Side-Out DS l Dash
DS 2 Hanzehal, Zutphen
2012-03-23 21:15 Heeten Sportief HY
l Dash HY l Sporthal Heeten, Hee-
ten
2012-03-24 09:30 VIOS Eefde MI l

Dash MI l De Stuw, Eefde
2012-03-24 10:00 Dash MI 4 Kerkeme-
ijer Gemini MI 3 't Jebbink, Vorden
2012-03-24 10:00 Dynamo-Neede MI 2
Dash MI 5 't Spilbroek, Neede
2012-03-24 11:30 Dash MA l WSV
MA 2 't Jebbink, Vorden
2012-03-24 11:30 Dash MB 2 Brevolk
MB l 't Jebbink, Vorden
2012-03-24 12:00 V.C.V. MC 2 Dash
MC l van Pallandthal, Varsseveld
2012-03-24 13:30 Dash DS 3 VIOS Eef-
de DS l 't Jebbink, Vorden
2012-03-24 13:30 Dash MI 2 WSV MI
6 't Jebbink, Vorden
2012-03-24 13:30 Dash MI 3 VIOS Eef-
de MI 2 't Jebbink, Vorden
2012-03-24 13:45 Labyellov DS 4 Dash
DS 6 Lentemorgen, Zevenaar
2012-03-24 14:15 Smash '68-SCM MC
2 Dash MC 2 Montferland, 's-heeren-
berg
2012-03-24 14:30 Landstede Volley-
bal/VCZ DS l Dash DS l Landstede
Sportcentrum, Zwolle
2012-03-24 15:30 Dash DS 5 Wevoc
DS 3 't Jebbink, Vorden
2012-03-24 15:30 Dash HS 2 Langhen-
kel Orion HS 5 't Jebbink, Vorden
2012-03-24 17:30 Dash HS 3 VIOS Eef-
de HS 3 't Jebbink, Vorden
2012-03-24 17:30 Dash HS l VIOS Eef-
de HS 2 't Jebbink, Vorden

Krato groot succes met
'Wie zaait zal oogsten'

Vorden - Afgelopen vrijdag zette toneelvereniging Krato de klucht
"Wie zaait zal oogsten" op de planken van het Dorpcentrum in Vor-
den.

Het publiek, dat in grote getale was
gekomen, genoot van de hilarische
verwarringen. Een boerenfamilie die
adellijk bezoek krijgt en koeien heeft
die 'chocolaaiemelk' geven... Het was
duidelijk te zien dat de spelers zich
goed hadden voorbereid, iedereen
zette zijn/haar rol sterk neer, wat ook

bleek uit de reacties vanuit de zaal.
De regie was in handen van Henny
Fleming, de souffleusse was Anneke
Roelvink en het decor was in handen
van Bernard Wunderink. De muzi-
kale omlijsting en de radioberichten
waren in handen van Gerald Tem-
pelman.



Bosgolfbaan bij Johan Pardijs

Johan Pardijs verricht de opening

Wildenborch - Johan Pardijs is samen met echtgenote Alie in de bos-
sen nabij zijn woning aan de Wildenborchseweg een 'bosgolfbaan'
met negen holes begonnen.

Johan wilde het bos al lang een an-
dere bestemming geven. Met name
voor de kleinkinderen is de golfbaan
een 'speelplaats van jewelste'. Zondag

werd de officiële opening in familie
kring met een 'glaasje' gevierd.

De bosgolfbaan

Vele liefhebbers van kunst bezoeken Vorden

KunstZondagVorden

Vorden - Zondag 11 maart jl., de zon schijnt, de KZV-vlaggen wappe-
ren in de lentebries en een onophoudelijke stroom publiek komend
uit alle windstreken van het land trekt door Vorden-dorp en haar
buitengebied. Sommige bezoekers hebben al eerder deelgenomen aan
deze kunstroute en zijn nieuwsgierig naar het nieuwe werk van de
deelnemende kunstenaars.. Anderen komen voor een eerste kennis-
making met deze route en zijn aangenaam verrast door de kwaliteit
en diversiteit die KZV te bieden heeft.

Deze 22e KunstZondagVorden werd
zeer druk bezocht en was een in alle
opzichten zeer geslaagd evenement.
Veel bezoekers startten de route bij
de KZV-overzichtstentoonstelling in
de ABNAMRO, waar van alle deelne-
mende kunstenaars/vormgevers een
werk geëxposeerd wordt. Hier kon-
den schilderijen in diverse technie-
ken, fotografie, keramiek, glaskunst
en de ragfijne draadfiguren van Roni
Katz bekeken worden. Zo kon ieder-
een zijn eigen route naar voorkeur
samenstellen aan de hand van het
KZV- Infoblad.

Mocht u deze KZV-overzichtstentoon-
stelling gemist hebben, deze is nog
tot en met 30 maart a.s. tijdens de
openingstijden van de ABNAMRO te
bezoeken.

Op alle locaties ontstonden geani-
meerde gesprekken tussen geïnteres-
seerde bezoekers en de makers van
de kunstwerken. Er werd goed en
intensief gekeken en men wilde alles
weten over de toegepaste technieken
en inspiratiebronnen. Ook ontston-
den ontroerende situaties: zoals de
trouwe KZV-bezoekster aan Galerie

De Ezelstal, die de daar exposerende
kunstenaar Gradus Verhaaf een fles
wijn aanbood voor zijn tachtigste ver-
jaardag. Bewondering en verwonde-
ring alom en ook bezoekers die beslo-
ten tot aankoop van een kunstwerk
over te gaan.

KZV is er wederom in geslaagd om
bruggen te slaan tussen makers en be-
schouwers: om kunst toegankelijker
te maken voor een breder/groter pu-
bliek. Een laagdrempelige vorm van
kunsteducatie. Bezoekers en kunste-
naars/vormgevers en galeriehouders
kunnen terug kijken op deze zeer
geslaagde KunstZondagVorden vol
positieve indrukken en inspiratie.

Noteert u alvast in de agenda: Kunst-
ZondagVorden 10 juni 2012 Voor
meer informatie www.kunstzon-
dagvorden.nl of voorzitter St. KZV
Will(emijn) Colenbrander

Demonstratie gebruiks-
vriendelijke computer
Vorden - Op dinsdag 27 maart
2012 vindt er in het Servicehuis
in Vorden een demonstratiedag
van computers plaats. Het zijn
niet zomaar computers, maar zo-
genoemde SimTouch computers.

Een eenvoudig bedienbare en vei-
lige computer met full-HD aanraak-
scherm, zeer geschikt voor iedereen
die geïnteresseerd is in de voordelen
van een computer, maar opziet tegen
installatie, onderhoud en het risico
van virussen. Iedereen kan op dins-

dag 27 maart tussen 10.00 en 16.00
uur binnen lopen bij het Sensire
Servicehuis aan de Dorpsstraat 7 in
Vorden om kennis te maken met de
SimTouch.

Aanmelden is niet nodig. Geïnteres-
seerden kunnen de mogelijkheden
van deze gemakkelijke computer
bekijken of zelf achter de SimTouch
plaatsnemen om te ervaren hoe een-
voudig het is. Er zijn experts aanwe-
zig die alle vragen kunnen beant-
woorden.

Tekentherapeuten en tekentaaldocenten

Open dag
In het kader van de Landelijke
Tekendag op zaterdag 31 maart
2012 wordt u hartelijk verwel-
komd door tekentherapeuten en
tekentaaldocenten in de regio.

Geïnteresseerden kunnen op deze dag
vrijblijvend kennismaken met beeld-
en tekentaai. Tijdens deze open dag
kan jong en oud zien wat het vak van
tekentherapeut en tekentaaldocent
inhoudt. Naast het verkrijgen van in-

formatie kunt u op kleine schaal een
tekenles of workshop volgen en zelf
ervaren dat tekenen meer is.

In onze regio kunt u terecht in: Vor-
den: Tekenpraktijk Het Kleine Veld,
Almenseweg 39, Vorden, T 0575-
542937 Atelier en tekentherapieprak--
tijk 'Amare', voor meer dan tekenen
alleen, Komvonderlaan 6, Vorden,
Tel. 0575-555783.

Open dag basisschool
'De Vordering'
Vorden - Op woensdagochtend 28
maart a.s. organiseert basisschool
'De Vordering' een open dag! Op
deze dag kunt u de school bezoe-
ken en 'in bedrijf zien.

U kunt vanaf 08.45 uur tot 12.00 uur
een kijkje nemen in de school en in
de klassen, waar op dat moment 'ge-
woon' les wordt gegeven. Bent u wel-
licht op zoek naar een goede én leuke
basisschool voor uw kind(eren), dan

is dit een mooie gelegenheid om bijv.
in groep 0-1 of 1-2 te gaan kijken. In
groep 3 kennen ze alle letters maar
hoe ziet voor hen de dag eruit?! U
kunt het komen zien en ervaren!

Dus bent u nieuwsgierig naar het on-
derwijs dat wij geven en/of zoekt u
een school voor uw kind(eren)? Kom
dan op woensdagmorgen 28 maart
a.s. gerust een kijkje nemen in onze
school.

Sociï moet meerdere erken-
nen in Epse
Epse - Sociï moest deze zondag
aantreden tegen Epse. Deze ploeg
draait net als Sociï bovenin mee,
dus de Wichmonders waren
vooraf gewaarschuwd. Er werden
78 minuten gespeeld, het restant
van een eerdere wedstrijd toen
de scheidsrechter geblesseerd
uitviel. De ploeg van trainer Jan
Steffens was voorbereid op een
pittige tegenstander, de spitsen
van de ploeg uit Epse staan te
boek als bijzonder gevaarlijk.

In de eerste helft lukte het Sociï goed
om Epse niet in scoringspositie te
brengen. Één keer moest Henry Vree-
man reddend optreden en dat deed
hij keurig. Aan de andere kant kwam
Sociï niet of nauwelijks aan aanval-
len toe, dat mocht het met name
zichzelf aanrekenen. Toen na ruim
een half uur de thee aanstaande was,
was het Arend Jan Groot Jebbink die
de bal kinderlijk eenvoudig afgaf aan
de spits van Epse. Deze liet het bui-
tenkansje niet liggen en schoot de
1-0 binnen (ruststand). In de tweede
helft werd Sociï de wei ingestuurd
met de opdracht om vooral aan te
vallen. Dit lukte na de rust behoorlijk
goed zodat Epse onder druk kwam te
staan. Dit kon het echter rustig toela-

ten aangezien de druk ophield bij de
zestien. Serieuze kansen werden dus
nauwelijks gecreëerd. Enkel Kevin
Esselink en Stefan Roording kwamen
tot schietkansen, ook deze waren ech-
ter niet effectief. Aan de andere kant
kreeg Epse steeds wat meer ruimte
en dat leidde ook tot gevaarlijke aan-
vallen, tot aan de 80e minuut hield
Sociï het echter spannend door deze
ballen niet door te laten. Tot aan de
80e minuut dus, toen viel namelijk
de 2-0 waardoor de wedstrijd totaal
in het slot werd gegooid. Sociï was
de hoop op een goede afloop kwijt en
was niet meer bij machte om nog een
weerwoord te geven. De eindstand
was daardoor 2-0, Epse mocht zich de
verdiende winnaar noemen van deze
ontmoeting. Aanstaande woensdag is
het aan Sociï om zich te revancheren
tegen V en L uit Terwolde, aanvang
14.00 uur.

UITSLAGEN ZONDAG 18 MAART
Epse 1-Sociï 1; 2-0, Sociï 2-Voorst 2;
1-0, Sociï 3 en 4 (vrij), Sociï 5-Keijen-
burgse Boys 6; 3-5

PROGRAMMA 25 MAART
V en L 1-Sociï l, Warnsveldse Boys
4-Sociï 2, Sociï 3-SCS l, Sociï 4-Pax 10,
Keijenburgse Boys 6-Sociï 5

Oud Vorden
Vorden. De vereniging Oud Vorden
houdt dinsdag 27 maart in zaal De
Herberg haar jaarvergadering. Bij
de bestuursverkiezing is Gerrit Es-
kes aftredend maar wel herkiesbaar.
Aansluitend aan de vergadering geeft
Andries Udink een inleiding over de
film ' Liever geen bezoek' die deze
avond gedraaid zal worden. ' Liever
geen bezoek ' is een documentaire
over de vaak dramatische lotgevallen

van onderduikers en hun helpers in
Harfsen. In deze film komen mensen
aan het woord, die vanuit alle hoeken
van Nederland onderdak vonden in
de buurt van Harfsen. Indringende le-
vensverhalen van ooggetuigen uit die
tijd worden afgewisseld met veel his-
torisch beeldverhaal. Zo ontstaat een
beeld van oorlogstijd in een dorp op
het platteland. Aanvang 19.30 uur.



Zondag 25 maart Medler Lente Fair

Groot saamhorigheidsgevoel bij organisatie
Vorden - Degene die momenteel per fiets of auto via de provinciale
weg (Vorden - Ruurlo) de gebouwen van de CWV-MEDO in de Medler-
tol passeert schrikt zich een hoedje. De blik zal verbaast omhoog gaan.
Op het terrein een groot bod met de aankondiging 'Zondag 25 maart
Medler Lente Fair' en daarboven hangen twee personen, gekleed in ou-
derwetse boerenkledij met in de hand een gavel (de boer) en een bezem
(boerin). Gelukkig is het gezichtsbedrog en zijn het twee poppen. De
voorbijgangers vervolgen opgelucht hun weg!

V.I.n.r: Reini Groot Nueknd, Erna Otten, Andre Knoef, Henk Oortgiesen en Geert Groot
Nuelend.

'Het is een echte' aandachtstrekker,
iedereen kijkt er naar en spreekt er-
over', zo zegt Reini Groot Nuelend
lachend. 'De poppen hebben ook
een naam, het zijn onze 'Ingrid en
Henk', zo zegt Erna Otten. De beide
bestuursleden van de Stichting Oran-
jefeest Medlertol hebben er samen
met hun mede-bestuursleden André
Knoef, Geert Groot Nuelend en Henk
Oortgiesen duidelijk lol in dat de affi-
che inderdaad haar doel heeft bereik:
aandacht trekken! En nu maar hopen
dat de weersomstandigheden zondag
25 maart een beetje meewerken.
'Vorig jaar hadden we, onder uitste-
kende weersomstandigheden, tussen
de 500 en 1000 bezoekers. Wellicht
is dit aantal aanstaande zondag ook
haalbaar', zo zegt André Knoef, voor-
zitter van de Stichting Oranjefeest
Medlertol.
De reden tot het houden van deze
Medler Lente Fair is om wat extra
geld voor het jaarlijks Oranjefeest te
genereren. André Knoef: 'Het Oran-
jefeest dat dit jaar op vrijdag 6 en
zaterdag 7 juli zal worden gehouden,
is tot nu toe kostendekkend. Om ook
tijdens 'magere jaren' over voldoende
centen te kunnen beschikken hebben
we een spaarpot nodig. Trouwens de
Medler Lente Fair kent nog een ander
aspect: gezelligheid en een saamho-

righeidsgevoel', zo zegt hij. Geert
Groot Nuelend: 'Bestuur en commis-
sie tellen samen zo'n 30 personen.
Deze vrijwilligers zijn zowel tijdens
de Oranjefeesten als ook op de Lente-
fair actief bezig. Ook bij hen staat de
gezelligheid voorop. Ze zijn met een
kopje koffie en een drankje al dik te-
vreden', zo zegt hij.
André Knoef: 'Datzelfde geldt voor de
bezoekers. Ze komen overal vandaan.
Kijk bijvoorbeeld naar mijn ouders.
Die wonen in het dorp en ik weet
zeker wanneer de weersomstandig-
heden het toelaten, komen ze straks
op de fiets hier naar toe. Dan komen
ze weer oude bekenden tegen en daar
genieten ze van. En dat geldt voor
meerdere bezoekers, even bijkletsen'.
De Medler Lente Fair komt eigenlijk
uit de koker van bestuurslid Erna Ot-
ten. Zij opperde een paar jaar geleden
het idee om op de Medlertol, eveneens
om de kas te spekken, een rommel-
markt te houden. André Knoef: 'Wij
hebben daar in het bestuur over ge-
sproken, maar vonden een rommel-
markt zo algemeen. Wij vonden dat
het evenement meer aanzien moest
hebben, vandaar dat we gekozen heb-
ben voor Medler Lente Fair.
Wij hebben hier in de naaste omge-
ving tal van kleine bedrijven. Die heb-
ben we aangeschreven en gevraagd of

ze op de fair een stand willen beman-
nen. Daarop kregen we zeer positieve
reacties', zo zegt hij en zo vult Reini
Groot Nuelend aan: 'De deelnemers
zien het ook als een stukje promotie
voor hun bedrijf. Op de komende
Medler Lente Fair een grote verschei-
denheid aan producten: wijn uit ei-
gen streek, bloembinderij, hovenier,
honing, planten en stmiken, klussen-
bedrijf, rietdekkers-bedrijf, kortom
er zijn tal van ambachten op de fair
vertegenwoordigd. Erna Otten: 'De
dames van het bestuur en commis-
sie zijn ook van de partij. We hebben
inmiddels al een flinke partij kleding
en speelgoed ingezameld dat we te-
gen aantrekkelijke prijzen gaan ver-
kopen'.

Voor de kinderen worden deze zon-
dag ook diverse activiteiten georga-
niseerd. Zo is er een mini-kraan om
zand te verplaatsen. Er wordt een
gazonmaaier-race voor de jeugd ge-
houden. Bestuurslid Henk Oortgiesen
is momenteel in overleg met de PKV
(Pluimvee- en konijnenvereniging)
om de Lentefair 'op te vrolijken' met
dieren. Geheel in de gedachte met de
aankomende lente, zijn er ook lam-
metjes. Willen de volwassenen nog
iets anders doen dan het genieten van
een hapje en een drankje, dan kun-
nen ze een bieipul ter hand nemen
om mee te doen aan de wedstrijd
'bierpul-schuiven'. De Medler Lente-
fair begint om 10.00 uur en duuit tot
16.00 uur. André Knoef tot slot: 'Wij
zijn als organisatie hartstikke blij dat
wij deze dag gratis gebruik mogen
maken van de gebouwen en het ter-
rein van CWV-MEDO'.

Leerlingen Stedelijk Vakcollege
vallen in de prijzen

'De man met de gouden handjes'

Chris Hofman 40 jaar bij
Burgers van der Wal
Vorden - Vrijdag 23 maart is Vor-
denaar Chris Hofman 40 jaar in
dienst bij Burgers van der Wal.
Eigenlijk dubbelfeest want Chris
is inmiddels 62 jaar en maakt op
I april gebruik van de VUT rege-
ling. Hij heeft dan 46 jaar van
zijn leven gewerkt als schilder/
glaszetter en is een vakman in
hart en nieren!

Chris groeide op in een gezin van
II kinderen en was 16 jaar toen hij
thuis de keuze kreeg; of leren voor
schoenmaker, of leren voor schilder.
Hij koos het laatste en is als 16-jari-
ge gaan werken met zijn inmiddels
overleden broer Henk Hofman bij
Schildersbedrijf Ten Vaanholt te Nee-
de. Toen Chris 17 jaar was heeft hij
twee maanden in de WW gezeten, de
enige keer in zijn hele loopbaan dat
hij niet werkte! Daarna is Chris als
17-jarige gaan werken bij Schilders-
bedrijf ' Kiffin' te Eibergen en vervol-
gens als 22-jarige bij Schildersbedrijf
' Van der Wal' te Vorden, waar hij
op 23 maart 1972 een vast contract
kreeg aangeboden. Datzelfde jaar, 18
augustus 1972 trouwde hij zijn grote
liefde Marian Schepers.
Leo Westerhof, die in december 2011
overleed, was jarenlang zijn werkge-
ver. Henk Duistermaat is een waarde-

volle collega van Chris en die als enige
nog steeds binnen het bedrijf werk-
zaam is. In 2001 werd Van der Wal
overgenomen door Ludwig Smits, die
twee jaar daarvoor het schildersbe-
drijf 'Burgers ' had overgenomen in
Duiven. Vier jaar later verhuisde het
totale bedrijf naar een nieuw pand
aan de Fabrieksstraat 17b te Doetin-
chem. Vanaf dat moment heette het
bedrijf logischerwijs: ' Burgers van
der Wal '. Chris moest het gemoe-
delijke bedrijf in Vorden loslaten en
mee gaan in alle veranderingen. En
dat gelukte hem prima.
Chris staat bekend als een vakman
met gouden handen , die allround is
in zijn werkzaamheden en die zelden
ziek is geweest. Bovendien een man
die loyaal is naar het bedrijf en een
man die vrijwel iedere dag fluitend
naar zijn werk gaat en ook weer flui-
tend thuis komt ! Zelf zegt hij over
zijn naderend afscheid: 'Er is een tijd
van komen en een tijd van gaan., en
de tijd van gaan is nu gekomen'. De
dochters Denise en Chantal vinden
het 'tof' dat pa met de VUT gaat en
zeggen daarover : ' Pa , we zijn trots
op je, ga genieten, je zult je absoluut
niet vervelen. Met je lieve vrouw Ma-
rian, twee dochters, twee schoonzo-
nen en vijf kleinkinderen zijn er ge-
noeg leuke dingen te ondernemen'!

Zutphen - Alle vier de vakrichtingen van het Stedelijk Vakcollege die
de finale van Skills Talents 2012 in Ahoy Rotterdam bereikten, haalden
daar ook een plek op het erepodium. Een resultaat waar leerlingen
en docenten van het Stedelijk Vakcollege trots op zijn! Het Stedelijk
Vakcollege uit Zutphen was van alle deelnemende scholen aan deze
landelijke vakwedstrijden voor laatstejaars vmbo'ers de enige school
met zoveel finalisten.

Eerder dit jaar deden leerlingen van
alle zeven vakrichtingen die het Ste-
delijk Vakcollege in Zutphen biedt,
mee aan de voorrondes van Skills Ta-
lents 2012, om een plek te bemach-
tigen in de (halve) finales van deze
landelijke vakwedstrijden. Zes van de
zeven vakrichtingen waren daarbij
succesvol.
Deze zes streden op vrijdag 16 maart
in Ahoy Rotterdam om een plek in

de finales van Skills Talents 2012.
Dat lukte maar liefst vier vakrich-
tingen. Een resultaat dat geen van
de andere deelnemende scholen aan
Sküls Talents het Stedelijk Vakcollege
nadeed.
Tijdens de finales op zaterdag 17
maart waren de leerlingen hard en
geconcentreerd aan het werk. Dat
het Daltonprincipe van de school zijn
vruchten afwerpt, werd duidelijk:

door samen te werken en verantwoor-
delijkheid te nemen, behaalden alle
vier de vakrichtingen uiteindelijk een
plek op het erepodium. De vakrich-
tingen Bouw, wonen & interieur, Mo-
biliteit en Horeca behaalden de derde
plaats. De vakrichting Handel & Ad-
ministratie eindigde, met slechts een
verschil van 0,8 punt, als tweede.

Tijdens het Open Thuis van het Ste-
delijk Vakcollege, a.s. donderdag 22
maart van 17.30 tot 20.30 uur, Wijn-
hofstraat l te Zutphen, zijn in een
speciale Skills Talents-stand foto's te
zien. Het Stedelijk kijkt vol trots en
met veel plezier op terug op dit eve-
nement.

Vordense senioren met
vakantie
Vorden - Senioren uit Vorden en
omgeving hebben een paar dagen
vakantie gevierd. Zoals elke win-
ter was de bestemming weer het
Drentse dorp Vledder.

Vandaar uit werden diverse uitstap-
jes gemaakt. Er werd een bezoek ge-
bracht aan de VAM. Heel spectaculair
om te zien wat voor een bedrijf bezig
is om ons afval te verwerken.

Er werd een bezoek gebracht aan de
dierentuin in Emmen.
Ook werd er nog een beozek gebracht
aan het 'Drentsche' Waterlooplein,
in deze winkel kon naar hartelust ge-
winkeld worden. Al met al weer een
gezellig emidweek.
De gasten kijken nu al weer uit naar
de volgende vakantie, gepland in
juni. De reis gaat dan naar Millingen
a/d Rijn.

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



HUURDERSVERENIGING

leden-
vergadering

Huurdersvereniging He Vb
Leden van de huurdersvereniging HeVo (Hengelo en
Vorden) worden hierbij uitgenodigd op woensdag
28 maart a.s. om 19.30 uur in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden voor de algemene leden-
vergadering.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen ledenvergadering 201 1.
4. Jaarverslag 201 1.
5. Financieel verslag 201 1 en begroting 2012.
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
X. Bestuursverkiezing.
9. Rondvraag.
1.0. Sluiting.

De notulen/verslagen onder de agendapunten 3 en 4
worden voor de vergadering uitgereikt.
Bij agendapunt 8 zijn aftredend en door het bestuur her-
kiesbaar gesteld de heer G.E.M. Kohier en de heer C.
Kraakman. Aftredend en niet herkiesbaar de heer A.C.
Aalderink en de heer H.J. van der Lende. Kandidaten
kunnen tot 2 dagen voor de vergadering worden aan-
gemeld bij de voorzitter, per adres de Steege 7, 7251
CK Vorden. Hierbij dient tevens te worden overlegd
de bereidverklaring van de kandidaat, voorzien van K)
handtekeningen van leden van HeVo.

Voor meer informatie zie onze website:
www.huurdershevo.nl

Bestuur Huurdersvereniging HeVo

Maandag & broden

Wit, tarwe of volkoren € 6,60

Wfan&dag4 meergraneiibrodeii
Waldkorn, Toscaan§ of elfzaden €

Vlaai van de week:

Tropiealvlaai

Appelcake van 4,95 voor

€7,75

€3,75

Duitse harde broodjes
O voor € l.'

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing,
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
EefJansen
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel
of gedeeltelijk vergoed.

Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt

graag met u mee en kan op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor

een lege zaal te staan.

weevers Grafimedia

Koffieconcert Lionsclub in Kapel van Bronkhorst

Organist begeleidt sopraan
Bronkhorst - Op zondag l april
begint om 11.00 uur in de Ka-
pel in Bronckhorst een bijzon-
der koffieconcert: organist Gijs
van Schoonhoven begeleidt de
internationaal bekende sopraan
Evelyn Ziegler op het prachtige
orgel dat door Albertus Antho-
nie Hinsz in 1739 in Utrecht werd
gebouwd. Dit is het derde concert
dat de Lions Club Bronckhorst
organiseert. De opbrengst is zoals
altijd voor een goed doel.

Evelyn Ziegler is de Duitse sopraan
die zondagmorgen optreedt. Zij zong
onder andere solopartijen van diverse
Bach-kantates en Mozart's Krönungs-
messe. Daarnaast vele aria's van Gou-
nod en Rossini en diverse duetten,
terzetten en kwartetten van Mozart,
Delibes, Verdi en Bernstein. Zij be-
haalde haar Bachelor of Music aan
het ArtEZ conservatorium en zingt in
het vrouwenensemble Capella Isala-
na en met het vermaarde Nederlands
Kamerkoor. Gijs van Schoonhoven
studeerde orgel, kerkmuziek en mu-
ziektheorie aan het Arnhems Stede-

Een bijzonder koffieconcert: organist Gijs van Schoonhoven begeleidt sopraan Evelyn
Ziegler op het orgel van de Kapel van Bronkhorst.

lijk Conservatorium. Hij is stadsorga-
nist van Enschede en docent aan het
ArtEZ-conservatorium in Enschede.
Hij geeft verder workshops aan de
conservatoria te Riga, Weimar, Sofia,
Birmingham, Wroclaw en Lodz.
De werken die Evelyn Ziegler en Gijs
van Schoonhoven tijdens het kof-
fieconcert zullen uitvoeren, bestaan
onder andere uit stukken van Bach,
Mendelssohn en Sweelinck.
De opbrengst is voor drie goede doe-
len: de Medische Kliniek in Sawla-

Ghana, Stichting Sravana in Doetin-
chem en de Stichting Noodhulp in
Zelhem.

Het derde Lions Bronckhorst Koffie-
concert, zondag l april in de Kapel
van Bronkhorst. Aanvang concert
11.00 uur, de kapel is open om 10.30
uur. Einde concert ca. 12.00 uur. En-
tree is 15 euro, inclusief koffie na af-
loop. Kaarten te verkrijgen bij Paulien
Assink, tel. (06) 18 08 8112 en Walter
Stellaart, tel. (06) 81 49 46 56.

Benefiet Frühshopconcert
Concordia
Hengelo - De Koninklijke Harmo-
nie Concordia uit Hengelo Gld.
organiseert op Eerste Pinkster-
dag, zondag 27 mei, een Benefiet
Frühshopconcert ten bate van het
KWF fonds. De aanvang is om 11
uur en het concert vindt plaats
rondom het repetitielokaal op
de I liet maat aan de Zelhemseweg
13a in Hengelo.

De ochtend staat in z'n geheel in het
teken van Alpe d'Huzes omdat de
malletband instructeur van de ver-
eniging, Emile Laarveld, op 7 juni zal
deelnemen aan deze sponsor fiets-
tocht. Alpe d'HuZes is een actie waar-
bij fietsers, alleen of in een team,
geld bijeen fietsen waarmee zij een
bijdrage leveren aan de strijd voor de
overwinning op kanker. Op één dag
wordt de legendarische Alpe d'Huez
soms tot 6 keer aan toe beklommen.
Alpe d'HuZes zet zich ervoor in dat
de strijd voor de overwinning op kan-
ker uiteindelijk wordt gewonnen.
Dat kanker niet meer als een dode-
lijke ziekte, maar als een chronische

ziekte kan worden gezien. Om hier
aan mee te doen moet Emile met zijn
team een flink bedrag inleggen.
Muziekvereniging Concordia wil Emi-
le Laarveld hier graag bij steunen en
daarvoor organiseert zij een gezellige
muziekmorgen in combinatie met
verschillende acties zoals een voor-
jaarsmarkt en een veiling.
Verschillende personen en bedrijven
hebben hun medewerking toegezegd
om van deze ochtend een groot suc-
ces te maken. Zo zijn er voor deze vei-
ling al een fiets, een kunstwerk, een
grote BBQ, een stoel en nog veel meer
mooie spullen beschikbaar gesteld.
De namen van de sponsoren zullen
binnenkort bekend worden gemaakt.
Zo ook de complete lijst van de te vei-
len stukken. De veiling staat onder
leidingvan notaris H.S. Kleinburink.
De muziekvereniging hoopt dat u
allen, samen met Concordia, een bij-
drage wilt leveren aan deze fantas-
tisch actie. U bent van harte welkom
op zondag 27 mei, Ie pinksterdag
2012 om Huur.

Eddy Geurtsen vertelt bij
Radio Ideaal Dialect
Zelhem - In deze uitzending van
zondag 25 maart kunt u naar
de verhalen van Eddy Geurtsen
luisteren. Verder is er weer een
prijsvraag, waarmee een 'lekke-
re' prijs te winnen is. Appie oet
Dwingel houdt 'n praötje, 'Klaore
met 'n Klont'.

Naast de presentatie van de nieuwe
cd van de Drentse zangeres Ineke de
Jong kunt u luisteren naar muziek
van Boh foi Toch met het'nummer

'Gradus Jehan' en van Edwin Jonge-
dijk uit Groningen, met het nummer
'Oadem Mien Oadem'. Van Normaal
wordt een nummer van de blues-cd
gedraaid en Kennèh uit Didam zingt
het lied 't Regent in Brussel'.
Het programma wordt afgesloten
met Matije met de dieren van de
boerderij,
Ideaal Dialect wordt uitgezonden op
de zondagmorgen tussen 11.00 en
12.00 uur.

Frank van Rijn

Wereldfietser en auteur
Doetinchem - De bibliotheek en
de Koninklijke Gazelle uit Dieren
organiseren samen een boeiende
lezing met de wereldfietser en au-
teur Frank van Rijn.

Ruim 30 jaar onderneemt Frank van
Rijn al fietstochten naar alle uithoe-
ken van de wereld, bij voorkeur rijdt
hij met zijn Gazelle over ongebaande
wegen en geheel en al selfsuppor-
ting. Inmiddels heeft hij tien keer
de aarde gerond! Met een scherp oog
voor details heeft hij in de afgelopen
jaren een aantal van zijn reizen opge-
tekend in tien boeken. Vandaag ver-
telt hij onder andere over zijn laatste
grote reis. Kom, maar bedenk wel: u
neemt een risico, want de kans is niet

denkbeeldig dat u daarna zelfde fiets
ter hand zult willen nemen, om met
onbekende bestemming te vertrek-
ken! Kijk op de website van Frank van
Rijn voor meer verhalen: http://www.
frankvanrijn.nl/.
Het inschrijfgeld komt geheel ten
goede aan Alpe d'HuZes voor Kanker-
bestrijding KWF!
De lezing vindt plaats op maandag 26
maart van 19.30-22.00 uur in de bibli-
otheek van Doetinchem. Inschrijven
is verplicht en kan in de bibliotheek of
via de website www.bibliotheekwest-
achterhoek.nl Kijk bij agenda. Kosten
voor de lezing: leden met een basis-
abonnement of hoger betalen 5 euro.
Bent u geen lid van de bibliotheek
dan betaalt u 8 euro.

Vorden - Zondag l april houdt
kunsthistoricus Jaap Nijstad,
om 13.00 uur een lezing Galerie
A Quadraat aan de Mosselseweg
in Vorden over het thema ' Kun-
stenaars houden van vrouwen,
kunsthistorici ook '. Wat hebben
Lespugue, Wülendorf en Laussel
met elkaar gemeen ?

De westerse kunstgeschiedenis begint
in de oertijd met rotsschilderingen
en beeldjes van vrouwelijke idolen.
En wat er ook in de tussenliggende
dertigduizend jaar is gebeurd, het
vrouwbeeld is nooit meer uit onze
cultuur verdwenen. Wat wel is ver-
anderd is de verschijningsvorm en de
betekenis in een steeds wisselende en
evoluerende cultuur. Zo is de vrou-
wenfiguur een perfecte drager geble-
ken voor heel uiteenlopende functies
en idealen. Venus, Judith, Salomé,
Maria, Hadewych, Jeanne d'Are of
Mariannë, het zijn maar een paar na-
men uit een bijna eindeloze opsom-

ming van vrouwen die, naast hun his-
torische, mythologische of religieuze
betekenis, een rol hebben vervuld in
onze rijke beeldtraditie.
En zo is de vrouw een rode draad,
zowel in de kunstpraktijk, als in de
kunstgeschiedenis. Voor kunste-
naars, tot op de dag van vandaag een
onuitputtelijke inspiratiebron, en
vervolgens voor kunsthistorici een
heerlijk onderwerp om over te spre-
ken en schrijven. Er ligt weliswaar
een wereld van verschil tussen de
"Venus van Willendorf' en een "Na-
na" van Niki de Saint Phalle.maar aan
de oorsprong van beide werken staat
een vrouw.
De expositie van John Noy en Sytske
Miedema gaf aanleiding om Jaap
Nijstad te vragen bovenstaand thema
uit te diepen. John Noy is op l april
in Galerie A Quadraat aanwezig en
Sytske Medema zondag 15 april .De
expositie van beide kunstenaars is te
bezichtigen op vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.



ZATERDAG WRRIL2012

OPTREDENS VAN:
JAN SMIT
JANNES
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MARIANNE WEBER

MONIQUE SMIT
BEN KRAMER
LEE TOWERS
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TONI WILLE
ELZ BAKKER

JACQUES HERB
JAN KEIZER &

ANNY SCHILDER
KOOS ALBERTS

SIENEKE
WILLEM BARTH
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ERNA TEMMING
DE PIRATENTOPPERS

BÖKKERS DUT NORMAAL
JUDITH
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** VOORVERKOOP INTERNET:
megapiratenfestijn.nl / paylogic.nl

VOORVERKOOP FYSIEK:
ZELHEM: Eetcafé De Groes, Café De Tol, Radio Ideaal

Produktie en pi

Terrein open:
18.30U

anni ilendammusicbv.nl

Aanvang: l
20.00u

Primera
RUURLO: Bruna DOETINGHEM: De Roos Lederwaren
VORDEN: Bruna ULFT: Café 't Hemeltje 'S HEERENBERG:
Café De Snor VARSSEVELD: Dri-Com DIDAM: Dri-Com
ZEVENAAR: Totaal Gemak Leuven GAANDEREN: Restaria Bos Entree:
VRAGENDER: Fox Partycentrum En alle winkels van Primera. i vanaf € 25 -
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Goedkoop en zonder
zorgen naar het MPF:

eventtravel.nl
Event Travel• « « • « « • • « • • I
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MODE- & WOON INSPIRATIE
SHOW HENGELO GId
zaterdag 24 maart a.s.
tijden: 16.30 uur en 19.00 uur in de REMIGIUS KERK te Hengelo GId

•

CEBFH

koopzondag
Hengelo G Ld

55 maart
van 1 2.00 tot 17.00 uur

%M*.—.^-a <-wuesienerm

ocus

Van Nature
n.<«-\n<\.v. »v.MAHHuf MEI

PI l PA
M l L A N O

HEMA

DEdSPANNEVOGEL
M K U B C I . - K N T A P I ) Til N HU IS

De Barbier

Fashion with feeling

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

V .; . | C

25 maart
van 12.00 tot 17.00 uur

Je bent op stap met je
vrienden, je ontdekt
verborgen plekjes en je
maakt op lange avonden
zoals deze dolgraag een
wandeling. Het begin
van deze zomer is vol
met stijlen waarvan je
volop kunt genieten.

tt lie ook
www.schroder-mode.n

T U I N M E U B E L E N T U I N V E R L K H T I N G T U I N A C C E S S S O I R E S W E R K - EN V R I J E T I J D S K I E D I N G A A N L E G S P R O E I - I N S T A L L A T I E S ' C A D E A U - A R T I K E L E N

Kooi luveweg l

7255 DE Hengelo Gld.

T 0575 46 1232

www.schrt'

Vertel ons wit j* bent en maak kans op een
Sandwich outfit ter waarde van € 200,-.

Wij willen graag weten welke stijl bij jou past,
dus kom naar onze winkel voor de nieuwe
Sandwich collectie en maak bij aankoop kans
om jouw eigen Sandwich outfit te winnen.

t/m 30 maar t 2012.
Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

DE DUNSBORG

ruitersport
paardendekenwasserij

borduurstudio

OP koopzondag 25 maart 2012 ontvangt u

20% korting
OP alle kleding die tijdens de Modeshow is getoond,

Officieel dealer van o.a.:
Ariat, BR. Casco. HKM. Horze. HU-Polo. (mperial Ridine. Lauria Garelli. Premiere. QHP. Robbv's. Sarm Hippique.

DE DUNSBORG

ruitersport
paardendekenwasserü

borduurstudio

Voorjaar geeft je kleur
Kom kijken en beleef de lente!

Donderdagavond koopavond Hengelo
Vrijdagavond koopavond Groenlo

H E R f D H f l S

Beltrumsestraat 34, Groenlo, T 0544 - 461394
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

é
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KOODI

6-7-9 april

PAAS-
SHOW

Aluminium
tuinset Jersey
l nel. polywood
tafel.
Nu van
958,80 voor

icknick-tafel
Oslo
177 cm lang
Nu slechts

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

koopzondag
Hengelo G Ld

van 12.00 tot 17.00 uur

MOO
R

MOD
MODEC
€20,

ü
DEZE MODECHEQUE IS GELDIG T/M KOOPZONDAG

25 MAART 2012. TE VERZILVEREN BIJ AANKOOP

VANAF € 100,-. NIET GELDIG IN COMBINAITE MET

ANDERE CHEQUES OF AANBIEDINGEN EN ACCESSOIRES.

Fashion with feeling
fnvlrn+vnn+ 11 ^^Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

onze merken:

ROOZEGAARDE
Sport&Mode^r
Spalstraat 13 Hengelo Gld.

open
van 12.00 tot 17.00 uur

10% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE

BIJ AANKOOP ONTVANGT U EEN EXTRA KORTINGSBON
DEZE BON KUNT U INLEVEREN IN DE MAAND

APRIL BIJ EEN BESTEDING VANAF € 25,00
m.u.v. andere cheques of aanbiedingen

%



KOM KIJK EN N
Meubelen voor meeneempruzen!
Banken, fauteuils, eethoekeik tosten
matrassen en bodems.

oxsprmgs

inuuï • 9
KOOPZOMDRG BPAASDAG

NIEUW BIJ DE
SPANNEVOGEl

MEUBELEN VOOB DE ALLERLAAGSTE MEENEEMPRUZEN!
Tegen am kleine meen rijs bezonen N mentoren wil de meubelen M| • thils.

DE ty SPANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

RBIRLOSEWEG2 BENGELQ GUI TEL (0575) 4614 84

25 maart
van 12.00 tot 17,00 uur

Raadhuisstraat 21 a, naast de Hema te Hengelo Gid
www.capuchongirlsenboys.nl

nieuwsgierig
naar de nieuwe
collectie

kom kijken naar onze modeshow.
zaterdag 24 maart,
16.3O - 19.OO uur
HEMA Hengelo, Raadhuisstraat 21B
HEMA Vorden, Dorpsstraat 18B

zondag 25 maart geopend van 12:00 tot 17:00 uur
HEMA



gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
een publicatie van de gemeente Bronckho

Jaargang 7
Nr. 12,20 maart 2012

Gemeentehuis
Elderinkweg 2. 7255 KA Hengelo (Gtd)

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
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur (telefonisch tot 17.00 uur).
• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur

(telefonisch tot 17.00 uur).
• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen
wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen
wij u eerst een afspraak te maken.

Wij kunnen u hierbij beter van dienst

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen
voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden)

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Voorlichting/

communicatie en promotie, Dualisering,

Publiekszaken (dienstverlening),
Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,

Financien en belastingen. Afval en milieu,
Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie
plattelandsontwikkeling, Recreatie en

toerisme

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur),

Wegen en groen, Verkeer en vervoer,

Werk en inkomen en Zorg

Wethouder Josephine Steff ens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisatie,

Volksgezondheid, Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel.(0575)750384.

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)750250
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.

Ontmanteling Cruyff Court voorlopig uitgesteld
In 2006 is op verzoek van voetballer
Klaas Jan Huntelaar een Cruyff
Court aangelegd op de J.D. Penne-
kampweg in Hummelo. Hij won het
court tijdens het jaarlijkse voetbal-
gala als prijs voor zijn verkiezing tot
Talent van het jaar'. Helaas ervaren
buurtbewoners teveel overlast van
de activiteiten op het court, (geluids-
overlast van voetballende jeugd en
door ballen die tegen het hekwerk
aankomen en overlast in tuinen door
ballen die over het hekwerk worden
geschoten). We hebben op verschil-
lende manieren de klachten probe-
ren op te lossen: gesprekken met de
jeugd, het ophangen van gedrags-
regels en het invoeren van een slui-
tingstijd, aanpassingen aan het hek-
werk etc. Helaas leidde dit niet tot

afdoende resultaat en bleek ontman-
teling de enige oplossing.

De Dorpsbelangenorganisatie (DBO)
van Hummelo is in gesprek gegaan
met wethouder Seesing. De DBO
heeft aangeboden om met buurt-
bewoners in gesprek te gaan om het
court te behouden. Om het DBO de
tijd te geven om een oplossing voor
te dragen, is nu besloten de ontman-
teling van het court voorlopig uit te
stellen. De wethouder neemt dit mee
in een nieuw voorstel voor de ge-
meenteraad.

Maatregelen
De DBO krijgt een aantal weken de
tijd om met een voorlopige oplossing
te komen voor het probleem van ge-

Container niet geleegd?
Neem contact op met de Afval-Informatie-Lijn!
Nieuwe inzamelaar huishoudelijk
afval
De gemeente Bronckhorst en Berkel
Milieu hebben onlangs de inzameling
van restafval, GFT en oud papier aan-
besteed. Uitkomst hiervan is dat de
Van Gansewinkelgroep sinds 1 maart
jl. uw huishoudelijk afval komt opha-
len. Ondanks extra maatregelen die
getroffen worden, kan deze overgang
aanloopproblemen geven. Is uw con-
tainer niet geleegd? Bel of mail dan
de Afval-Informatie-Lijn van Berkel
Milieu.

Voorheen werd de inzameling in de
gemeente Bronckhorst verzorgd
door Sita. Sinds 1 maart jl. heeft Van
Gansewinkel dit stokje overgenomen.
De Van Gansewinkelgroep heeft hier-
voor nieuwe chauffeurs aangesteld
en extra voertuigen aangeschaft.
Van Gansewinkel zamelt op dezelfde
dag in, maar kan wel eerder of later
op de dag langskomen dan u gewend
bent! Plaats uw container op de
inzameldag daarom bijtijds (uiterlijk
07.00 uur) aan de weg. Laat uw
container, als deze niet geleegd is,
tot 22.00 uur aan de weg staan.

Overgang
De nieuwe chauffeurs zijn uiteraard
minder bekend met de routes dan
hun ervaren collega's die voorheen
de inzameling verzorgden. Dit maakt
dat de inzameling in het begin langer
duurt en dat onverhoopt een adres
vergeten kan worden. Ook bleek de
eerste weken dat de nieuwe inzamel-

wagens kinderziektes vertoonden,
met als gevolg storingen en vertra-
gingen bij de inzameling.

Maatregelen
Berkel Milieu en Van Gansewinkel ne-
men verschillende maatregelen om
de aanloopproblemen te beperken en
op te lossen. Chauffeurs rijden, indien
nodig, ook 's avonds door om de inza-
melroutes af te maken. Wagens met
storingen worden ter plekke gerepa-
reerd of, indien nodig, vervangen.
Daarnaast heeft Van Gansewinkel in
deze eerste periode een aparte wa-
gen beschikbaar om klachten op te
lossen. Niet geleegde containers
worden na melding uiterlijk de vol-
gende werkdag alsnog ingezameld.
Ook worden ze in de routeboeken
verwerkt, zodat het niet vaker voor-
komt.

Container niet geleegd?
Is uw container op de reguliere inza-
meldag niet geleegd? Onze excuses
voor dit ongemak! Wij vragen u dit te
melden bij de Afval-Informatie-Lijn
van Berkel Milieu, tel. (0575) 54 56 46,
bereikbaar op werkdagen tussen
09.00-12.30 en 13.00-16.00 uur.
Is de Afval-Informatie-Lijn bezet, pro-
beert u het dan op een later tijdstip
nog eens. U kunt ook een e-mail
sturen via het contactformulier op
www.berkelmilieu.nl of door te mai-
len naar afval.info@berkelmilieu.nl.
Uw container wordt dan uiterlijk de
volgende werkdag alsnog geleegd.

luidsoverlast, door sluiting van het
court na 20.00 uur. Omdat de over-
last ook gedurende de dag is, moet
het court op termijn wel uit de wijk

verdwijnen. De DBO probeert de ko-
mende maanden fondsen te werven
om verplaatsing van het court naar
een andere locatie te financieren.

Twitterspreekuur met b en w
Stel b en w vragen via twitter iedere
dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!
Wethouder Josephine Steffens is ver-
antwoordelijk voor jeugd- en onder-
wijsbeleid, de Wet maatschappelijke
ondersteuning (incl. ouderenbeleid),
volksgezondheid en regiozaken.
Heeft u een vraag aan de wethouder
over iets wat speelt in de gemeente
en onder haar verantwoordelijkheid
valt? Bijvoorbeeld over het aanbod
van onderwijs in Bronckhorst en op
welke wijze we inwoners bijstaan die
zonder hulp niet aan de maatschappij
kunnen deelnemen. Of wellicht over
de samenwerking met andere Ach-
terhoekse gemeenten? Dit kan door
een afspraak met haar te maken,
maar het kan ook op een modernere
manier: via het twitterspreekuur! le-
dere dinsdag (tussen de middag) hou-
den, om de beurt, de burgemeester
en de wethouders een twitterspreek-
uur om vragen te beantwoorden die
over hun vakgebied gaan. We kondi-
gen dit steeds aan via onze twitterac-
count (@gem_bronckhorst). www. .
bronckhorst.nl en zo nu en dan de ge-
meentepagina's in Contact. Nog een
reden om ons te volgen via twitter!

Het eerstvolgende spreekuur is met
wethouder Steffens op dinsdag 27
maart a.s. tussen 12.30 en 13.00 uur.
U kunt haar een vraag stellen door de
hashtag tfvraagbronckhorst te ge-
bruiken. We gaan dan graag met u in
twittergesprek!

Twitter met ons tijdens het
twitterspreekuur iedere dinsdag

tussen 12.30 en 13.00 uur via
tfvraagbronckhorst!

Met de paasdagen is het weer tijd
voor het ontsteken van de paasvuren.
De vuren verlichten de wijde omge-
ving en de rookwolken trekken weer
over de velden. Jaarlijks komen hier
duizenden mensen op af. Het paas-
vuur geldt als een lentevuur, dat de
zon moest aanmoedigen en dat de
vruchtbaarheid van de velden bevor-
derde. Hoewel de paasvuren een ty-
pisch plaatselijke traditie zijn, ge-
maakt door en voor de eigen bevol-
king, is iedereen welkom.
Ook in onze gemeente zijn dit jaar
weer vele paasvuren. De ene groter

dan de ander; met of zonder voorzie-
ningen en bij een aantal van deze
paasvuren kan snoeihout worden ge-
bracht. Informeert u daarvoor bij de
desbetreffende organisatie of het
mogelijk is om snoeihout te brengen
en op welke momenten dat kan.
Voor 2012 zijn ontheffingen voor het
verbranden van snoeihout in het ka-
der van een paasvuur op diverse lo-
caties afgegeven. De paasvuren mo-
gen worden ontstoken op 7, 8 of 9
april 2012. Voor de locaties zie ver-
derop onder Openbare Bekendmakin-
gen of kijk op www.bronckhorst.nl.



Uit de raad —
Raadsvergadering 29 maart
2012
Op 29 maart 2012 vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende onderwer-
pen:

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
2009; Varsselseweg 49, Hengelo
(Gld)'
De wijziging betreft de vergroting
van de buitenopslagcapaciteit en
het realiseren van akoestische
voorzieningen bij Enzerink B.V.
binnen de bestaande bestemming.
De raad wordt gevraagd dit be-
stemmingsplan ongewijzigd vast
te stellen

• Bestemmingsplan 'Buitengebied;
Zutphen-Emmerikseweg 2-4,
Toldijk'
De wijziging betreft vergroting van
een agrarisch perceel. B en w vra-
gen de raad het bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen

• Bestemmingsplan 'Actualisering
bestemmingsplan Vorden Dorp'
Als onderdeel van- het traject actu-
alisering bestemmingsplannen is
het bestemmingsplan 'Vorden
Dorp' gereed om door de raad te
worden vastgesteld

Subsidie Kulturhus Vorden
De raad wordt gevraagd akkoord
te gaan met een eenmalige bijdra-
ge van € 49.680,- voor stichting
Kulturhus Vorden voor de nieuw/
verbouw van het Kulturhus Vor-
den. Voorwaarde is wel dat de pro-
vincie het project mee subsidieert
en er geen beroep wordt gedaan
op een gemeentelijke exploitatie-
bijdrage.
Wijziging beleidsregels voor
GSM en UMTS antenne(sdrager)s
Door de afstandseis tussen een
antennedrager en woningen terug
te brengen naar 100 m kunnen
meer masten worden geplaatst en
operators hun netwerken beter
aan de maatschappelijke ontwik-
kelingen en vraag aanpassen. B en
w vragen de raad in te stemmen
met de nieuwe afstandseis
Voorbereiding planologische
procedure uitbreiding bedrijfs-
terrein Toldijkseweg 21,
Steenderen (FrieslandCampina)
In principe zijn er kansen voor uit-
breiding van het bedrijfsterrein
van FrieslandCampina, maar dan
moet wel het planologisch kader
worden aangepast. De raad wordt
gevraagd hiermee in te stemmen

• Klaas Jan Huntelaar Cruyff Court
in Hummelo
In 2006 is het Klaas Jan Huntelaar
Cruyff Court aangelegd in Humme-
lo. Dit veld wordt veel gebruikt
door jongeren. Sinds 2007 ontvan-
gen wij echter structureel klachten
van de omwonenden, omdat zij
extreme overlast ervaren van het
veld. B en w zien ontmanteling en
verplaatsing als enige mogelijk-
heid voor het wegnemen van de
overlast. Zie voor de laatste stand
van zaken het artikel 'Ontmante-
ling Cruyff Court voorlopig uitge-
steld' elders op deze gemeentepa-
gina's.

• Rapportage interne klachten
2011
Van de afhandeling van klachten
over bejegening door ambtenaren
wordt jaarlijks een rapportage
gemaakt, waarvan de raad kennis-
neemt. In totaal werden in 2011 26
klachten in behandeling genomen
en volgens procedure afgehan-
deld.

• Startnotitie kindvoorziening
Bronckhorst-West
De raad wordt gevraagd kennis te
nemen van de Startnotitie kind-
voorziening Bronckhorst-West,
waarin de stichtingen Pro8, scho-
lengroep Gelderveste (in totaal 5
scholen vertegenwoordigend) en
de gemeente het plan schetsen
voor één sterke school in het
gebied Steenderen e.o. dié de con-
tinuïteit van het lokale onderwijs
kan waarborgen. Zij zien hierin
ook kansen voor aanvullende kind-
voorzieningen. De prognose is dat
het aantal leerlingen in dit deel van
de gemeente van de 356 leerlingen
nu, terugloopt naar 242 leerlingen

in 2017. De kwaliteit van het on-
derwijs is leidend voor het plan.

• Werkgeverscommissie griffie-
personeel

• Uitwerking adviezen afvalevalu-
atie, o.a. nieuw afvalinzameling-
systeem per 2013
B en w vragen de raad per 2013
het huidige afvalinzamelingsy-
steem aan te passen van volume
naar volume/frequentie en de in-
zameling van kunststof verpakkin-
gen nog meer te vergemakkelijken
door huishoudens hiervoor een
container aan te bieden. Doel van
de wijzigingen is inwoners te
stimuleren hun afval nog beter te
scheiden, wat goed is voor het
milieu en uw portemonnee.

Spreekrecht tijdens raadsvergade-
ringen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:
1 .allerhande onderwerpen die niet

op de agenda staan
2. agendapunten aangaande project-

besluiten op grond van de Wet
ruimtelijke ordening, die niet in een
raadscommissie zijn behandeld.

U kunt de raad tijdens een raadsver-
gadering niet toespreken over:
a. de ingekomen stukken en presen-

taties

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

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

d. een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

e. onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de Griffie, tel. (0575)
7502 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u
raadsvergaderingen live volgen.
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het
gemeentehuis.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan,
kijk op www.bronckhorst.nl
Bestuuren
organisatie •->
Openbare ver-
gaderingen >
Gemeenteraad,
of scan de
QR-code.

Informatieavond voor organisaties over maat-
schappelijke stage
Laat u bijpraten over de mogelijkheden!
Het is inmiddels bijna een jaar gele-
den dat de gemeente Bronckhorst,
samen met Perspectief Zutphen,
MaS-Achterhoek en 't Beeckland een
informatieavond over de maatschap-
pelijke stage (MaS) heeft georgani-
seerd. Afgelopen jaar waren diverse
MaS stagiairs als vrijwilliger actief
binnen verschillende organisaties in
Bronckhorst en in oktober 2011 kon-
den 50 tweede klas-leerlingen van
't Beeckland tijdens de MaS Kick-Off
kennis maken met de MaS.

Werken met vrijwilligers
De MaS begint in de gemeente al een
duidelijke plaats te krijgen en er zijn
positieve geluiden, zowel van de or-

ganisaties als van de leerlingen. Maar
het blijkt ook dat nog veel organisa-
ties niet op de hoogte zijn van de mo-
gelijkheden die de MaS kan bieden en
er zijn organisaties met vragen over
de MaS en de vacaturebank.

Wij onderschrijven het belang van de
maatschappelijke stage en willen sa-
men met Perspectief Zutphen en MaS
Achterhoek opnieuw een informatie-
avond over de MaS organiseren voor
alle organisaties die met vrijwilligers
werken. Ook wanneer u al ervaring
heeft met het werken met MaS stagi-
airs bent u deze avond van harte wel-
kom, ook om uw ervaringen te delen
met andere organisaties.

Inrichting industrieterrein
Vinkenkamp in Zelhem gereed

Informatieavond
De informatieavond vindt plaats op
woensdag 28 maart van 19.30 tot
21.00 uur in het gemeentehuis
(raadszaal) in Hengelo.
U kunt zich voor deze avond aanmel-
den via info@mas-achterhoek.nl.
Geeft u daarbij aan welke organisatie
u vertegenwoordigt en met hoeveel
personen u aanwezig zult zijn.

Heeft u uw energieverbruik in beeld?
Bent u benieuwd hoe uw energiever-
bruik is in vergelijking met het ver-
bruik in uw buurt? Neem dan eens een
kijkje op de website EnergielnBeeld.nl.
Op deze site krijgt u een overzicht van
het energieverbruik in onze gemeen-
te. Dankzij de kleurvakken ziet u
precies welke gebieden veel energie
verbruiken en welke weinig. Vanwege
privacy worden er geen gegevens op
individueel niveau getoond, maar uit-
sluitend op postcode- en buurtniveau.
U kunt inzoomen op uw straat of wijk.
Aan de hand van uw eigen jaarver-
bruik kunt u vervolgens zien of u
meer of minder verbruikt dan het ge-
middelde in uw straat of wijk. Op ba-
sis daarvan kunt u zelf in uw woning
kijken waar dit door komt, bijvoor-
beeld u heeft veel apparatuur in ge-
bruik of uw woning is niet goed geïso-
leerd.

Welke informatie vindt u op Energie
in beeld?

• Energieverbruik (gas en elektrici-
teit) in de gehele gemeente

• Totale en gemiddelde energiever-
bruik

• Historisch energieverbruik vanaf
2008

• Diverse onderverdelingen mogelijk
van het verbruik, zoals naar elek-
triciteit, gas en C02, particulier en
zakelijk, maar ook per postcode-
niveau

Inloggen
Log in via www.energieinbeeld.nl ->
'Log in voor uw Energie in beeld'.
De gebruikersnaam is Bronckhorst
en het wachtwoord is AswRt.
(P.s. Het kan zijn dat u eerst het
programma Silverlight moet down-
loaden)

Vragen?
Voor vragen kunt u contact met de
gemeente opnemen via tel. (0575) 75
02 50. Wilt u s.v.p. geen gebruik ma-

II
ken van het
telefoon-
nummervan
Liander of
Enexis zoals
op de website is vermeld. Zij bieden
alleen ondersteuning aan de
gemeente voor deze website.

Als u van de gegevens gebruik wilt
maken, houdt u dan rekening met het
volgende:
- De gegevens zijn uitsluitend bedoeld

ter ondersteuning van het klimaatbe-
leid en mogen alleen voor dit doel
worden gebruikt

- De gegevens kunnen niet herleid
worden tot afzonderlijke aansluitin-
gen. Waar dat het geval zou zijn, zijn
de gegevens geblokkeerd

- Liander en Enexis hebben Energie in
Beeld met zorg samengesteld, maar
aanvaarden geen aansprakelijkheid
ten aanzien van de informatie die
wordt aangeboden

Deze week ronden wij de werkzaam-
heden voor de inrichting van industrie-
terrein Vinkenkamp in Zelhem af. De
volgende aanpassingen zijn gedaan:

Asfalt
Het asfalt is voor een deel vorig na-
jaar aangebracht en het laatste deel
is twee weken geleden. Wij hebben
het asfalteren bewust over twee peri-
odes verdeeld, om de bedrijven be-
reikbaar te houden en de overlast te
beperken. Een deel van de rabatstro-
ken is ook herstraat.

Afwatering
De molgoten zijn herstraat om het
water goed weg te laten lopen. Om
het hemelwater van het industrieter-
rein te bergen - ook het water van da-
ken van toekomstige bedrijven - heb-
ben we wadi's aangelegd. Al het wa-
ter dat op de wegen valt wordt (gro-
tendeels) bovengronds afgevoerd en
infiltreert uiteindelijk in de bodem.
Dat is vrij uniek, tot nu toe werd he-

melwater meteen via buizen onder-
gronds afgevoerd. Nu wordt alleen
het vuile water nog via een rioolbuis
naar de rioolwaterzuivering afge-
voerd.

Beplanting
In de winterperiode hebben wij bo-
men geplant en overige beplanting
aangebracht. De overtollige grond is
vorige week afgevoerd en nu rest al-
leen nog her en der het afwerken van
de bermen, de wadi's en het inzaaien
van gras. Vanaf nu wordt het hele ter-
rein meegenomen in het reguliere
onderhoud.

Hengelo, kleurrijk en groen het hele
jaar rond
In Hengelo leggen wij de laatste hand
aan de werkzaamheden in het dorp.
De wegen zijn klaar, de bomen staan
er en de boomroosters en boomkor-
ven zijn aangebracht.
In de plantenbakken waar de bomen
in staan is nog geen onderbegroeiing.
Deze onderbegroeiing wordt deze
week geplant, maar zal niet de stan-
daard bodembedekker zijn, die her
en der in de gemeente staat! Om
Hengelo groener/kleurrijker het jaar
rond te houden en duurzame beplan-
ting te geven, hebben we gekozen
voor 'zorgeloos groen'.
Het is een assortiment aan vaste
planten, grassen en heesters. Deze
worden vrij dicht geplant in de bak-

ken, waardoor het onkruid nauwe-
lijks kans krijgt. Het ontwerp is ge-
maakt samen met tuinarchitecten-
buro Mien Ruys. Naast de kleurrijke
uitstraling het hele jaar door, geeft
deze beplanting een besparing op de
onderhoudskosten. Met de aanne-
mer die de aanplant verzorgt, is na-
melijk een onderhoudscontract voor
de komende driejaar afgesloten.



Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, Halle-Nijmanweg 40, rommelmarkt, 19 mei 2012 van 9.00 tot ± 18.00 uur, muziekvereniging

Euterpe
• Hengelo (Gld), Steintjesweide, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. vogelschieten, 14 juli

2012, ijsvereniging Steintjesweide
• Hengelo (Gld), tijdelijke gebruiksvergunning kleedkamers Pax i.v.m. overnachting tijdens jeugd-

kamp, 25 t/m 27 mei 2012, V. en A.V. Pax
• Keijenborg, diverse straten, kermisoptocht, 24 juni van 13.00 tot 15.30 uur, afsluiten Kerkstraat,

Sint Janstraat, Pastoor Thuisstraat, Hogenkampweg en Poelsweg, 24 juni van 12.00 tot 17.00 uur,
rommelmarkt op Booltinkplein, 1 juli 2012 van 10.00 tot 17.00 uur, RK drumfanfare Sint Jan

• Zelhem, Pluimersdijk 2, zomerfeest, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet, 1 juli 2012 van
14.00 tot 17.00 uur. camping De Pluimerskamp

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo)
Ontvangen op 29 februari 2012:
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 13, kappen boom
Ontvangen op 7 maart 2012:
• Vorden, Oude Zutphenseweg 7, aanbrengen draagconstructie loopbrug voor afrollen deken
Ontvangen op 8 maart 2012:
• Halle, Dorpsstraat 105, bouwen garage/berging
Ontvangen op 9 maart 2012:
• Halle, nabij Halseweg 44, bouwen woning
Ontvangen op 12 maart 2012:
• Vorden, Nieuwstad 32. slopen entree
Ontvangen op 13 maart 2012:
• Steenderen. Korenbloemstraat 17, plaatsen erfafscheiding
• Vorden, Ruurloseweg 28, splitsen woning
Ontvangen op 14 maart 2012:
• Olburgen, Olburgseweg 42A, vernieuwen fakkelinstallatie, uitvoeren pilotonderzoek ter optimalisa-

tie biogaskwaliteit en productie, aansluiting rioolwaterzuiveringsinstallatie op biogas en warmwa-
ternet van afvalwaterzuiveringsinstallatie

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 14 februari 2012:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 44, slopen schuur

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

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 9 maart 2012:
• Hengelo (Gld), Broekweg 2A, feestavond met live-muziek. Broek uut fuif, tijdelijke gebruiksvergun-

ning tent, 14 april 2012 van 20.30 tot 01.30 uur, Broek uut fuif
Afgegeven op 13 maart 2012:
• Zelhem, Pluimersdijk 5. Oldtimerdag, 14 oktober 2012 van 12.00 tot 17.00 uur, Oogst- en Folkloredag,

26 augustus 2012 van 12.00 tot 17.00 uur, Harmonica en accordeondag, 20 mei 2012, slachtvisite,
4 november 2012 van 12.00 tot 17.00 uur, museum Smedekinck

Afgegeven op 14 maart 2012:
• Vorden. Ruurloseweg 110, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet. 29 april 2012 van 10.00 tot 19.00

uur, touwtrekvereniging Vorden
• Zelhem, Lageweg en omgeving, recreatieve survivalwedstrijd, 7 april 2012 van 09.00 tot 17.00 uur,

survivalvereniging Jan in 't Touw
Afgegeven op 15 maart 2012:
• Hengelo (Gld), houden loterij (verkoop loten van 1 april tot 31 oktober 2012, trekking 31 oktober

2012), vereniging tot bevordering van het marktwezen en andere openbare belangen
• Hengelo (Gld), Spalstraat, Raadhuisstraat en Kerkstraat, dweilorkesten festival/braderie, 1 5 april

2012 van 13.00 tot 18.00 uur, plein Kerkstraat/Raadhuisstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horeca-
wet, 12.00 tot 18.00 uur, stichting Hengels Dweilfestival

• Steenderen. Burg. Buddingh'plein, standplaats voor de verkoop van groenten en fruit, wekelijks op
vrijdagen, J. Bleijenberg

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Verzonden op 9 maart 2012:
• Vorden, Hackfortselaan 1, aanbrengen geluidsisolerende voorzieningen in de woning
• Vorden, Ruurloseweg 77, bouwen schuur
• Vorden, Zutphenseweg 26, aanbrengen deur in voorgevel
Verzonden op 12 maart 2012:
• Halle, Halle-Heideweg 32A, slopen varkensschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Hummelo, Broekstraat 21, slopen en herbouwen woning (anders gesitueerd), komt asbesthoudend

afval vrij
Verzonden op 13 maart 2012:
• Vorden, Burg.Galleestraat 69 (voormalig Havo terrein), kappen meerstammige eik
Verzonden op 14 maart 2012:
• Halle, Halle-Nijmanweg 1, slopen kippenhok, komt asbesthoudend afval vrij
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 31, verwijderen asbesthoudende golfplaten van drie schuren
• Vorden, nabij Veldwijkerweg 3, plaatsen telecommunicatiemast

Ingetrokken omgevingsvergunningen
Verzonden op 14 maart 2012:
• Hengelo (Gld), de Kwekerij

- bouwen 6 woningen (twee onder één kap), kavels 41 t/m 46
- bouwen 8 woningen (twee onder één kap), kavels 47 t/m 54
- bouwen vrijstaande woning, kavel 65
- bouwen 6 woningen (twee onder één kap), kavels 55 t/m 60

- bouwen 4 woningen (twee onder één kap), kavels 61 t/m 64

Ontheffingen verbranden van afvalstoffen (paasvuren)
Verzonden op 25 maart 2012:
• Baak, Bakermarksedijk- Holtslagweg
• Baak, Bontekoeweg
• Halle, Bielemansdijk 17
• Halle, Fortstraat
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 35
• Hengelo (Gld). Gompertsdijk 5
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 17
• Hummelo, Dorpstraat 11
• Hummelo, Groeneweg
• Keijenborg, Roggetoren 2
• Varssel. Scharfdijk 2
• Velswijk, Kruisbergseweg/Schooltinkweg
• Vierakker, Koekoekstraat
• Vorden, Bergkapperweg
• Vorden, Larenseweg 1
• Zelhem, Akkermanstraat 10
• Zelhem, Garvelinkweg 8A
• Zelhem, Hogeveldweg 6
• Zelhem, Ruurloseweg 42

Geweigerde ontheffing
Verzonden op 15 maart 2012:
• Zelhem, Halseweg 32

De (geweigerde) ontheffingen zijn in te zien via www.bronckhorst.nl
-> bekendmakingen paasvuur.

Actueel > Actuele informatie

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens het dweilorkestenfestival en de braderie op 15 april 2012, zijn van 06.00 tot

20.00 uur de Spalstraat vanaf de Zuivelweg, Kerkstraat, Raadhuisstraat, tussen de Schoolstraat en
de Spalstraat, en alle toegangswegen uitkomend op genoemde afsluitingen, afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Laag-Keppel, tijdens de Keppelrun op 10 juni 2012, is van 09.00 tot 14.00 uur de Monumentenweg
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, en geldt een stopverbod
aan de noordzijde van de Hessenweg, tussen de Monumentenweg en de Burg. Vrijlandweg

• Velswijk, tijdens het paasvuur, is op 7 april de Schooltinkweg van 08.00 tot 17.00 uur en zijn op
8 april van 16.00 uur t/m 9 april 2012 03.00 uur de Kruisbergseweg (N316), tussen de Hummelose-
weg in Zelhem en de Kroezerijweg in Keijenborg, Schooltinkweg, tussen de Kruisbergseweg en de
Banninkstraat, Banninkstraat, Davisweg, Neuzendijk, tussen de Velswijkweg en de Davisweg en de
Oude Kruisbergseweg van afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de Harmonica- en accordeondag op 20 mei, de Oogst- en folkloredag op 26 augus-
tus, tijdens de oldtimerdag op 14 oktober 2012 en tijdens de Slachtvisite op 4 november 2012, geldt
een stopverbod op de Pluimersdijk, tussen huisnr. 3 en 5

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-
meente Bronckhorst, 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 be-
zwaar en uw ondertekening.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u een
voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector
Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Omgevingsvergunningen voor het kappen van
bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in werking.
Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de werking van het
besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. Voor een ver-
zoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 92A, kappen en herplanten bos en reconstructie voormalige lanenstel-

sel ter plaatse van het bos
• Vorden. Almenseweg 60, herstel- en maatregelplan landgoed Het Enzerinck

De vergunningen zijn ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. De stukken liggen van
22 maart t/m 2 mei 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de

ontwerpvergunning
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben

ingebracht tegen de ontwerpvergunning.
De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205,7200 AE
Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijko-
mende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Werkzaamheden
• Steenderen/Toldijk, in verband met wegwerkzaamheden sluiten wij vanaf 2 april t/m 11 mei

2012 de Toldijkseweg vanaf de Wehmestraat in Steenderen tot aan de Wethouder Massinkstraat
(Kruisbrinkseweg) in Toldijk af

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven, omdat er omstandigheden kunnen
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weers-
omstandigheden.
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Installatiebedrijf

HARCO HERMANS
Schootönkweg 4 • Velswijk • 0575-461199

www.harcohermans.nl

/ Een zachtere huid en haar na het douchen;
/ Besparing op alle schoonmaakmiddelen van 50-75%;
/ Langere levensduur wasmachine, koffiezetapparaat, sanitair,

cv-ketef enzovoort;
/ Minder verstoppingen in leidingen, douchekoppen, enzovoort;
•/ Geen lelijke kalkaanslag meer;
/ Energie- en milieu bes parend;
/ Uw wasgoed is zachter, kleding behoudt langer haar kwaliteit.

Ervaar de voordelen
van kalkvrij water

Kalk heeft vele nadelen.
Von sommige zijn we on» bewust

van andere niet.
Je raakt ze in elk geval
allemaal kwijt met een

centrale
waterontharder.

Wij hebben altijd
zout op voorraad

ZONDAG
25 MAART - ll.00-17.00 UUR

(SHOWROOM OOK BUITEN KANTOORUREN TE BEZOEKEN OP TELEFONISCHE AFSPRAAK)

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

HUNTINK ZELHEM
< k u n s t s t o f k o z i j n e

GILDENWEG20-ZELHEM T.0314-622308 WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

KOZIJN. NL

Seegers-Halle
OPEN DAG zaterdag 24 maart 10.00 tot 16.OO uur

zondag 25 maart 11.00 tot 17.00 uur OPEN DAG
Aanhangwagens
* Open wagens 750 tot 3500 kg
* Gesloten wagens
* Paardentrailers - Veetrailers
* Speciaalbouw
* Paardenboxen + toebehoren
* Hondenkennels
* Berg skelters + Trampolines

Verhuur aanhangwagens, Paardentrailers

Met spectaculaire aanbiedingen
RDW erkend RAIL

Halseweg 58 • 7025 CG Halle • Tel. 0314 63 17 98 • Fax 0314 631536 • www.seegershalle.nl

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

(0575) 55 68 7O

Levering van: • Ophoogzand
• Tui naarde
• Mengkorrelmix 0-6
• Gebroken puin
• Grind
• (Sier)-klinkers
• Bestratingsmateriaal

Tevens voor al uw landschapswerken kunnen
wij u van dienst zijn: • Poelen graven

• Hout versnipperen
• Laanbomen snoeien
• Maaiwerkzaamheden

"Mecfo geelt de landbouw een karakter!"

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-:•:- TUINONTWERP *

# TUINAANLEG (RENOVATIE) *
-:•:- TUINONDERHOUD *

-:•:- (SIER)BESTRATING *
» VIJVERS »

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD

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

Openingstijden Open Huis:
13.30-2'

lag 9.0C jur «|
zone

• " jfessionele kok geeft adv
,jr

:i\qn badkar -.eukens

irmatie over bouwen en verbou
1 Set van 5 apparaten voor € 1.398,--

::H

De mooiste keukens
en badkamers voor

VASTE
LAGE
PRIJZEN
Betaal in termijnen
zoals ü het wilt!

Keukens Badkamers
H e e l w e g b i j V a r s s e v e l d

Kijk voor meer Informatie op]
www.bruggink-bv.nl

Adres;
Molenweg 11,
Heelweg/Varsseveld
Telefoon 0315 24 29 29
www.bruggink-bv.nl

"Een (niet) doorlopend (goederen of geld)krediet van Comfort Card, een handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux
B.V. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en standaard informatieblad in de winkel. Bruggink treedt op als (niet) verbon-
den bemiddelaar van Santander Consumer Finance Benelux B.V.. Santander en Bruggink geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het
door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

Let op! Geld lenen kost geld ̂

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 24 maart

in het café
Haverkamp-

band
en in het

voor program ma
Undercover
in de discotheek

Apres Ski Party

TULPEN KOPEN
BIJ EEN KWEKERI).

VERSER EN LEUKER
KAN NIET! 1ISSELTULP

We hebben een groot assortiment
aan tulpen, prachtig gemengde bos-
sen en onze unieke tulpenschoven
(tulpen met bol, gebonden tot een
boeket). Daarnaast verkopen we
wikkels (5 bossen) voor een aantrek-

kelijke prijs. Wij zien u graag!

TULPENKWEKERIf IJSSELTULP
Vertrouwd om te geven,

een plezier om te ontvangen!

Adres kwekerij: Hardsteestraat l, Toldijk
(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

Voor meer info: WWW.IJSSELTULP.NL

Handelsonderneming
Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN.

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

TeL/fax: 0575 - 46 22 21
Mobiel: 06-50676024

Beekstraat 1. Toldijk
(bi| Leferink Tractoren)

Kom genieten van de nieuwste Woon- en Slaaptrends

HELMINK ,
- wonen l vorden

ZONDAG 25 MAART MEUBELSHOW VAN 12 TOT 17 UUR

* Vraag naar de voorwaarden
vivante JhUIST

BE H O M E l e e f h e t m o m e n t

Zutphenseweg 24, Vorden p; @helminkwonen
Telefoon 0575 55 1 5 1 4
www.helminkwonen.nl •• facebook.com/helminkwonen

Helmink maakt het mooier bij u thuis
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™

Goed onderhouden 3-kamer appartement
gelegen in de kern van het dorp aan het dorpsplein.

" Bouwjaar 2007 " Bouw met GIW gare'
" Ruim balkon overdekt * Inclusief inrichting

* Eigen parkeerplaats * Woningruil is bespreekbaar

Vraagprijs: € 192.000,-k.k.

leOU"*!
r O

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25

info@gerritsmakelaardij.nlwww.gerritsmakelaardij.nl

Lithodora diffusa
'Heavenly Blue'.
Potmaat 15 cm.

GroenRijk Doetinchem • Wassinkbrinkweg 2
0314-621021 .groenrijk.nl

Gedhun Choekyi Nyima
werd door de Oalai Lama
aangewezen als 11e

Panchen Lama. De Chinese
autoriteiten ontvoerden
hem op zesjarige leeftijd.
Sindsdien is er niets meer
van hem vernomen.

Kom nu in actie tegen
deze nachtmerrie van het
Tibetaanse volk. Geef op
giro 4223

LL IIM SHAPE
Specialist in het shapen van uw lichaam.

Altijd
Gratis

Proefles
Nijverheidsweg 2-4
7021 BX Zelhem
www.allinshape.nl
Tel. 0314-62 5763
Bij geen gehoor:
Mobiel: 06-51981150

Vacustep

Powerplate
Zonnebankstudio
Nagelstudio

Kijk en koop
bij onze

adverteerders!
•M»

lekker
dichtbij
en een

ruime keus!

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36

H Dt. Doebourg
0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

SIO, School voor Intuïtieve
Ontwikkeling organiseert

in april een workshop
VERANDERING & GROEI.

Vanaf september start weer
de opleiding: PSYCHO-

ENERGETISCH THERAPEUT.
Informatie: 0314-381084

www.siomariamajoor.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 24 maart

in het café

Haverkamp-
band

en in het
voorprogramma

Undercover
in de discotheek

Apres Ski Party

Ken de 9 signalen.
Hoe eerder kanker wordt
ontdekt, hoe beter.
Kijk voor meer informatie op
www.kwfklachtadvies.nl

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

BRANDENBARG V.O.F. Ë|^
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

met de service en
garantie van Expert!

PHILIPS SONY.
32PFL3517. «Draadloos te verbinden metoptionele draadloze USB-adapter • Smart TV «DLNA KDL40HX750. • Motionflow XR 400 Hz • Opnemen naar USB HDD • 2D naar 3D conversie
voor het delen van foto's, muziek en films op uw TV • WiFi • BRAVIA internet video • DLNA • 4x HDMI • Energieklasse A

^^99.- J
ra

5510EALL. • Draadloos printen met HP Auto Wireless Connect • Mobiel printen met HP
ePrint • Print foto's zonder witrand • Extra zuinig dankzij gescheiden cartridges

Van experts kun je meer verwachten,

VAN

TOSHIBA
C660D-1C7. • AMD E300 processor • 4 GB geheugen • 320 GB harde schijf • AMD
HD6310 grafische kaart • LED-scherm

expert
Prijs-en modelwijzigingen en eventuele druk-en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekten uiterlijk t/m zaterdag 24 maart 201 2.
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Culinaire verrassing:
Gaon etten in de Achterhoek

Regio - De Achterhoek heeft veel meer te bieden dan menigeen denkt.
De streek is sowieso veelzijdig, maar zeker op culinair gebied is er voor
veel mensen nog een wereld te ontdekken. Daar zijn de initiatiefne-
mers van 'Gaon etten in de Achterhoek' van overtuigd. Zij willen als
gastheren hun bezoekers verrassen. Het komende halfjaar verschijnt
er zes keer vanuit het niets op een ongebruikelijke, maar prachtige
locatie een 'pop-up restaurant'. Behalve door Achterhoekse chef-koks
samengestelde gerechten en bijpassende dranken, wordt er streekcul-
tuur geserveerd. Op www.gaon.nl kan men reserveren om zich voor
een bedrag van 50 euro laten onderdompelen in de verrassingen die
culinair en cultureel Achterhoek te bieden heeft.

Op 13 april is de eerste editie van
'Gaon etten in de Achterhoek' op een
locatie in Hummelo. Arthur Ross,
chef-kok van Villa Ruimzicht, kookt
een driegangendiner met uitsluitend
Achterhoekse ingrediënten. 'Eet de
Achterhoek in de Achterhoek' is het
motto. Na Ross zullen andere regio-
nale chef-koks van naam op een ver-
rassende plek de lekkerste gerechten
op de lange en mooi bedekte eettafels
zetten. Dat kan in een bijzonder ge-

bouw zijn, maar ook middenin een
mooi landschap of een wijngaard.
Tussen de drie gangen zal er een
kleinschalig optreden zijn. De eerste
keer zal natuurfilosoof en dialect-
schrijver Jan Wagenvoort spreken en
zorgt de a capella groep VPS KeK voor
de muzikale noot. De volgende editie
kan dat een dichter, verhalenvertel-
ler of andere kunstenaar zijn.
De initiatiefnemers vonden elkaar in
hun passie voor goed, lekker eten en

de Achterhoek. "Het beeld dat men-
sen hebben, is dat de Achterhoek
vooral wild te bieden heeft, maar
er is zo veel meer. Elk seizoen heeft
wel iets lekkers te bieden, maar dat
is vaak onbekend." Wat dat allemaal
is, kan iedereen volgens de organisa-
tie het beste zelf komen proeven. Een
van de eerste spontane reacties van
een bezoeker aan de website: "Ge-
woon Gaon, dan zee'j wal wat d'r op
oew bord kump." En ook dat is de be-
doeling. Positief, impulsief en volop
gemeten van alles wat je meemaakt.
Via www.gaon.nl blijft u op de hoog-
te van de activiteiten en kunt u reser-
veren. Tevens staat er informatie op
over de Achterhoekse keuken en het
dialect.

De site is tweetalig. Behalve de Neder-
landse versie is de site ook in het Ach-
terhoeks vertaald door het Erfgoed-
centrum Achterhoek en Liemers.

Bridgen in Tol d i j k
Uitslag van de eerste avond van de
zesde competitieronde van Bridgeclub
Bronkhorst, gespeeld op 15 maart
2012 in Toldijk.
Lijn A: 1. Dick Brinkman & René Win-
kelman 70,42 %; 2. Will Snelder &
Harry Hofman 58,75 %; 3. Hans Dek-
ker & Wim van Wanrooij 54,58 %.
Lijn B: 1. Emmy Stegeman & Joop ten
Holder 60,76 %; 2. Gerda Schuurman
& Gerda Tankink 59,17 %; 3. Irene
Lichtenberg & Theo Schoenaker 57,64
%.
Lijn C: Een gedeelde Eerste plaats: 1.
Annie Berentsen & Wil van de Berg
58,33 %; 1. Theo Schut & Theo Damen
58,33 %; 3. Paulien Gasseling & Mini

Peters 56,25 %.
Afgelopen week miste u de uitslagen
van het Ruitenboertoernooi. Bij deze
alsnog: al was er sprake van een A- en
B-lijn, iedereen speelde dezelfde 'ge-
stoken' spellen. Grappig om te zien
dat beide lijnen evenredig in de prij-
zen vielen. De zes hoogst geëindigde
paren kregen een flesje wijn aangebo-
den.
Uitslag Ruitenboertoernooi: l A. Dick
Brinkman & Rene Winkelman; 62,82
%; 2 B. Karen Notten & Herman Sta-
pelbroek 62,34 %; 3 A. Marijke Hilder-
ink & Erica Schut 58,65 %; 4 B. Wil
ten Holder & Leni Lamers 58,49 %; 5
A. Gerrit Jaspers & Jan Supheert 57,85
%; 6 B. Theo Geurts & Jos Jehee 55,77

De nummers l t/m 3 gaan door naar
de finale die op zondag 25 maart ge-
speeld zal worden.
Al met al zijn wij in de zesde ronde van
dit bridgeseizoen beland. Scoorden de
heren Brinkman en Winkelman in
het Ruitenboertoernooi, ook in deze
eerste ronde laten zij zich gelden. Een
70,42 % score is bijna onwaarschijn-
lijk te noemen. Gefeliciteerd heren!
Als het goed is ontving u de Nieuws-
brief met de formatie van het huidige
bestuur. Fijn, dat alle functies weer
ingevuld zijn en Van Harte succes ge
wenst aan allen die de club draaiende
weten te houden.

Een hartelijke bridgegroet, Silvia
Schreiber.

PCOB-bijeenkomst in het
teken van Pasen
Vorden - De volgende bijeen-
komst van de PCOB afdeling Vor-
den wordt gehouden op donder-
dag 22 maart a.s. om 14.30 uur in
het Stampertje (Dorpscentrum)
te Vorden.

Dan hoopt voor ons te spreken me-
vrouw M.Glashouwer-van der Lugt
uit Amersfoort, over het onderwerp

"Pesach en Pasen".

Pesach is het oudste joodse feest, wel
3500 jaar. Het is het teken van ver-
lossing door God van het volk Israël
uit de slavernij van Egypte. Zo is ook
de Here Jezus ons Paaslam, dat voor
onze zonden is geslacht. Door Hem
worden wij bevrijd van de macht van
de zonde.

Handbal
Hengelo - Uitslagen SV Quintus van
18 maart:
Quintus l - Blauw wit 2: 35-11 (he-
ren);
Quintus l - Brummen 1: 10-2 (da-
mes);
Quintus Al - Apollo 70 Al: 19-14;
Quintus BI - Minerva BI: 7-16;
Quintus C2 - UGHV C2:16-2;
Quintus Dl - Pacelli Dl: 13-4;
Quintus D2 - Minerva Dl: 1-0.

Zaterdag 24 maart en zondag 25 maart as!

Lenteshow bij De Heide
Smidbv
Halle - Om de start van de lente te
vieren houden wij een open huis
in onze vestiging te Halle. Naast de
grootste kachels- en haardenshow
van de regio staat dit weekend
bol van de demonstraties.acties
en aanbiedingen.

Zaterdag 24 maart (van 9.00 tot 16.00
uur) is er een Weber bbq demonstra-
tie.

Zondag 25 maart (van 11.00 tot 17.00
uur) zijn er gratis frites bij aankoop
vanaf 10 euro.

Verder is er dat weekend op het ge-
hele assortiment 10% korting. Wij
hebben alles voor uw tuin van ga-
zonmaaier tot tuinmeubelen. Voor
de gezellige avonden hebben wij ook
mooie buitenhaarden. Beide dagen is
er een springkussen voor de kids.

Georganiseerd door Ons Huis/Mart eten en drinken

Koen Kampioen Tandem/
fietstocht
Hengelo - Nu hoor ik u bijna denken; wat heeft Koen Kampioen met
Ons Huis te maken? Toch nog wel behoorlijk veel eigenüjk. Koen kam-
pioen is het afgelopen jaar op diverse locaties hier in de regio opgeno-
men. Ons Huis/Mart eten en drinken heeft, in opdracht van Wansink
Supermarkt, de catering verzorgd tijdens de opnamedagen van Koen
Kampioen. Dat wil zeggen dat Ons Huis/Mart eten en drinken 32 dagen
lang van 's morgens vroeg tot 's avonds laat met cast en crew is opge-
trokken om hen te voorzien van ontbijt, lunch en natuurlijk snacks
op de diverse locaties.

Dit bracht ons op het idee om een
leuk arrangement samen te stellen.
In samenwerking met Slotboom
tweewielers, Heijerman de bakker en
Eetsalon Langeler zijn een 2-tal tan-
dem/fietstochten langs de draailoca-
ties van Koen Kampioen uitgezet. Zo
kunt u een aantal van deze opname-
locaties zelf bezoeken. Een leuk spor-
tief uitje met uw kinderen? Of wilt u
gewoon genieten van een leuke fiets-
tocht en houdt u van lekker eten?
Reserveer dan een tandem/fietstocht
arrangement bij Ons Huis/Mart eten
en drinken. U mag uiteraard ook met
uw eigen fiets de tocht rijden.

Dit tandem/fietstocht arrangement
bestaat uit een dagvullend program-
ma met uiteraard een hapje, een
drankje, een verrassingsvolle lunch
en een Diner/buffet bij Ons Huis/Mart
eten en drinken met alle gerechten
die crew en cast zo lekker vonden tij-
dens de draaidagen.

Kosten voor dit arrangement op tan-
dem bedragen: 35 euro per persoon
voor volwassenen; kinderen tot en
met 12 jaar 20 euro per persoon.
Kosten op eigen fiets: 29,50 euro per
persoon voor volwassenen; kinderen
tot en met 12 jaar 14,50 euro per-
soon.
Wanneer: Zondag l april, maandag
9 april (Tweede Paasdag), zondag 22
april, zondag 29 april, zondag 6 mei,
zondag 13 mei (Moederdag) en zon-
dag 20 mei 2012, vanaf 10.00 uur tot

Meer informatie of Reserveren? Voor
dit tandem/fietstocht arrangement is
reserveren per telefoon of e-mail ver-
plicht. Reserveer tijdig, doch uiterlijk
3 dagen van te voren bij: Ons Huis/
Mart eten en drinken, Beukenlaan
30, 7255 DM Hengelo Gld, Tel.: 0575-
463555.
Website: www.onshuishengelogld.nl.
Mail: info@onshuishengelogld.nl

Geheugenspreekuur in Bronckhorst

Nieuwe locatie in Vorden
Bronckhorst - Op dinsdag 27 maart wordt van 10.00 tot 11.00 uur een
geheugenspreekuur gehouden in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat
6 in Vorden.

Dit geheugenspreekuur is bedoeld
voor mensen van 55 jaar en ouder
in Vorden en omstreken, die vragen
hebben over hun geheugen of over
andere klachten zoals piekeren, con-
centratieproblemen of somberheid.
Het bezoek aan het geheugenspreek-
uur is gratis. Iedere bezoeker krijgt
een persoonlijk gesprek. Voor een
folder, meer informatie of een over-
zicht van alle (regionale) geheugen-
spreekuren kunt u contact opnemen
met mevrouw M. Bannink, tel. 0575-
582450.

Het geheugenspreekuur in .de ge-
meente Bronckhorst vindt plaats op
de vierde dinsdag van de maand wis-
selend in de plaatsen: Vorden op 27
maart, Hummelo op 24 april, Henge-
lo op 22 mei, Steenderen op 26 juni
en Zelhem op 24 juli.
Op het geheugenspreekuur kan men
zonder afspraak en zonder verwij-
zing van de huisarts terecht. In een
persoonlijk gesprek beantwoordt een
deskundige uw vragen. De vragen
kunnen gaan over uzelf maar ook
bijvoorbeeld over uw partner of één
van uw ouders. Indien van toepas-
sing kan een korte geheugentest af-
genomen worden. Het gesprek wordt
afgerond met een vrijblijvend advies.
Elke bezoeker krijgt een boekje met
geheugentips.

Waarom het geheugenspreek-
uur?
Iedereen vergeet wel eens een naam
of waar de sleutels zijn gebleven. Jon-

geren maken zich daarover geen zor-
gen, maar ouderen denken bij zo'n
gebeurtenis al snel aan dementie.
De vraag of er sprake is van gewone
vergeetachtigheid, ouderdomsver-
geetachtigheid of dementie komt
om de hoek kijken. Dit kan veel on-
zekerheid met zich meebrengen en
mogelijk zelfs leiden tot het ontstaan
of een toename van de (lichamelijke)
klachten. Veel ouderen met zorgen
over hun geheugen stappen niet of
te laat naar de huisarts of een andere
hulpverlener. Men vindt het moeilijk
om het onderwerp aan te snijden of
meent dat er aan geheugenklachten
weinig te doen is. Dat laatste is echter
vaak onjuist. Vergeetachtigheid kan
veel verschillende oorzaken hebben
zoals somberheid, een lichamelijk
probleem of overbelasting doordat
men zorgt voor een ander. Door niet
over geheugenklachten te praten kan
men zich onnodig ongerust maken of
te lang rondlopen met een probleem
dat mogelijk verholpen zou kunnen
worden. Op het geheugenspreekuur
heeft men de tijd en de deskundig-
heid om een eerste inschatting te
maken wat de oorzaak van de ge-
heugenklachten zou kunnen zijn en
of verdere hulp nodig is. Heeft u dus
geheugenklachten (of aanverwante
problemen zoals angst, gepieker, con-
centratieproblemen of somberheid)
óf heeft u in de naaste omgeving ie-
mand met dergelijke problemen én
wilt u er meer over weten: bezoek het
geheugenspreekuur!
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Daar zit beweging in

Kinderopvang Avonturijn

Ruurlo - Jaarlijks koppelt de organisatie aan haar jaarwerkplan een
thema. Het werken met een thema zorgt voor verbinding in de organi-
satie. Mooi om te zien is, dat het werken met een thema elk jaar weer
een geweldige uitbarsting van creatieve energie onder de medewerkers
teweeg brengt. Met name bij de medewerkers werkzaam bij de BSO's.
'Avonturijn, daar zit beweging in!'. Dat bedoelen we zowel figuurlijk
als letterlijk: Het komend jaar zal bol staan van de bewegingsactivi-
teiten! Beweegwijs heeft ons daarbij geïnspireerd en dat gaan we bin-
nen de gehele organisatie verder uitrollen. We hebben hiervoor twee
beweegwijs coördinatoren intern opgeleid: Mike Tangelder en Cindy
Klein-Gunnewiek. Afgelopen donderdag hebben zij, in samenspraak
met Ron ten Broeke van Beweegwijs, het gehele BSO-team bijgepraat
over de plannen die ze voor en met alle BSO-locaties hebben.

WAT IS BEWEEGWIJS?
Ieder kind heeft behoefte aan vrije
spel momenten. Dit gebeurt tijdens
een schooldag vooral op het school-
plein. Toch is dit niet voor alle leer-
lingen een makkelijke situatie. De
structuur die een kind de hele dag
binnen op school geboden wordt, valt
op het schoolplein weg en sommige
leerlingen staan dan op een plein dat
voor hen groot en onveilig lijkt. Het
is daarom belangrijk dat er op het
plein een situatie wordt gecreëerd
waar kinderen zich veilig voelen, dan
komen zij tot spelen. Een fijne speel-
plek tijdens schooltijd, maar ook NA
schooltijd. Daarom leidt Avonturijn
haar pedagogisch medewerkers op
tot professionele speelbegeleiders
met leuke speel ideeën en speelmate-
rialen. Zij creëren situaties en speel-
plekken zodat kinderen op hun ei-
gen niveau kunnen spelen. Hierdoor

is de kans veel kleiner dat kinderen,
tijdens het spelen, buiten de boot val-
len. Als dat wel gebeurt, hebben de
medewerkers dat eerder in de gaten
en bedenken ze er binnen de 5 kleu-
ren een oplossing voor. De kleuren
geven niet alleen de kinderen meer
structuur en duidelijkheid, maar
biedt dit ook aan de medewerkers.
Daarnaast biedt de kleur wit voor het
kind altijd de ruimte om iets zelf te
bedenken. Door Beweegwijs wordt
er op alle locaties op één manier ge-
werkt, waarbinnen ieder zijn of haar
kwaliteiten volledig kan benutten en
inzetten.

SAMEN HEBBEN WE EEN
DROOM OM WAAR TE MAKEN
Avonturijn streeft naar een toekomst
waarin ouders voor hun kinderen ge-
bruik kunnen maken van kwalitatief
goede, maar vooral leuke opvang in de

eigen woonomgeving. Onze locaties
zijn daarom bij voorkeur een onder-
deel van een veilig en samenhangend
netwerk, gericht op opvang, ontmoe-
ting, onderwijs, ontspanning en op-
voedingsondersteuning voor nul- tot
dertienjarigen. Daarom zitten we bij
voorkeur in of nabij basisscholen. Zo
kunnen we elkaar versterken!

Met elkaar hebben we de kinderen
goed in beeld (van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat) en kunnen we
hen samen volgen, begeleiden en sti-
muleren in hun (taal)ontwikkeling.
Daarnaast willen we samen ouders
hierbij ondersteunen in hun opvoed-
taak. Spelenderwijs gaat dat vaak als
vanzelfsprekend en daarom sluiten
we ons graag aan bij een spreuk van
"Loesje".

ZIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!
De pedagogisch medewerkers van
Avonturijn hebben met elkaar een
geweldige boost gekregen van het en-
thousiasme van hun collega's Mike
en Cindy: ze hebben er zin in! Zij
gaan de komende tijd op alle BSO-lo-
caties de Beweegwijs-carrousel uitzet-
ten en de kinderen na schooltijd en in
de schoolvakanties vooral een leuke
tijd bezorgen. In de zomervakantie
zullen we ons vakantieprogramma
ook in het teken van bewegen plaat-
sen en zal de aftrap in Ruurlo groots
plaats vinden!

Drukbezocht Achterhoeks
Lentefeest in Baak
Baak - Het Achterhoeks Lentefeest
werd zaterdagavond 17 maart
groots gevierd. Veel mensen kwa-
men naar de feesttent in Baak,
waar Fragment, The Romance en
DJ Sander tekenden voor de mu-
zikale invulling.

Vele fans van een goed stuk flinke
muziek van de twee topbands Frag-
ment en The Romance en DJ Sander,
vulden de grote tent. De speciaal voor
de gelegenheid gebouwde kroeg in de
feesttent mocht eveneens veel gasten
ontvangen.

De organisatie, Eetcafé Herfkens,
Party-Café De Bierkaai, J&J-werk Baak
met medewerking van Music and En-
tertainment in Voorst kan terugkij-
ken op een geslaagde avond. De sfeer was prima in de tent van het Achterhoeks Lentefeest.

Zangdienst 'Vorden zingt'
Vorden - Op zondagavond 25 maart om 19.00 uur is er in de Dorps-
kerk van Vorden een zangdienst. Er worden dus weer mooie en be-
kende liederen gezongen die op verzoek zijn aangevraagd.

De muzikale begeleiding hierbij is van dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn

die het fraaie orgel van de Dorpskerk
bespeelt en Kees van Dusseldorp zit
achter de piano. Er is nog meer muzi-
kale medewerking deze avond, want
het bekende duo 'De moeite waard' -
bestaande uit Anja den Bakker (zang)

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek CO.E.H. Hengelo Gld.
Info: (06) 27 43 53 95
Banknummer: Rabo 3274.52.714

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met het bestuur

Voorzitter: Stef Gisbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel. 46 04 04

Secretaris: Bart-Jaap ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel. (0314) 64 18 96

Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo, tel. 46 27 66

Lid: Ronald Harmsen, Schoenmakersplein 18, 7255 GA Hengelo, tel. 46 02 86

Lid: Anneke Cornelissen, Hulshofweg 8, 7261 SL Ruurto, tel. (0573) 46 16 64

Administrateur: Jaap van Mourik, Raadhuisstraat 4d, 7255 BM Hengelo, tel. 46 32 41

Inzameling kleding, textiel en
schoenen door de COEH
De inzameling van kleding, textiel en schoenen zal gewoon doorgaan
ondanks dat de opslagruimte, begin april 2012, bij de meubelfabriek
Lenselink komt te vervallen. Met de geplande sloop door de gemeente
Bronckhorst tbv de woningbouw in het herziene plan "De Kwekerij" op
dit deel van het terrein, komt deze opslagruimte te vervallen.

Wat nu? We zoeken per direct een vervangende locatie als opslagruim-
te voor de in te zamelen goederen. Hierbij dus een dringende oproep
voor mogelijke alternatieven.

Het afleveringsadres blijft voorlopig:
tam. Hiddink aan de Vordenseweg 58 te Hengelo Gld. -

Zoals voorheen: voor de eigen COEH-projecten wordt de kleding beperkt
gesorteerd en ingepakt. Vanuit Roemenië blijft de vraag om dekens
en dekbedden, winterkleding en schoenen, dekbedhoezen en lakens
actueel. De resterende kleding wordt zoals voorheen o.a. aan "Reshare"
verkocht. Deze organisatie sorteert voor hergebruik als noodhulp in
ontwikkelingslanden.
De opbrengsten van de verkoop worden gebruikt voor financiële on-
dersteuning van onze projecten, o.a. de gaarkeuken in Toplita en het
thuiszorg-project in Ocna Mures in Roemenië.

Het blijft dus zeker de moeite waard om Uw kleding en schoenen, de-
kens te brengen voor hergebruik daar waar nodig. De kleding en schoe-
nen alleen in plastic zakken aan te leveren.
Verder zijn ook de bekende knuffels voor de kinderen welkom en na-
tuurlijk ook goederen van medische aard zoals incontinentiemateriaal,
verbandmiddelen e.d.

Inzameling is op de Ie en de 3e maandag van de maand, uitsluitend
tussen 18.30 en 20.00 uur.

Voor nadere informatie t.a.v. andere speciale en bruikbare zaken graag
vooraf even contact opnemen met Geert Hiddink / tel. 0575 - 46 2238.

v

Voordeel en zekerheid bij
Bruggink in Heelweg
Heelweg - Wie de economische be-
richten in kranten leest of radio-
en televisieprogramma's over dit
onderwerp beluistert, wordt daar
meestal niet vrolijk van. Hoe
vindt je een betaalbaar huis? Hoe
krijg je daar een goede, veilige hy-
potheek voor? Niet zo makkelijk
nu allerlei regels en voorschrif-
ten worden aangescherpt.

Is je dit uiteindelijk gelukt, dan wil
je zo'n huis tot een echt thuis maken
door het in je eigen stijl in te richten.
Belangrijke ruimtes, naast de woon-
kamer, zijn daarbij de keuken en de
badkamer. Keuze mogelijkheden in
overvloed en een groot aantal aanbie-
ders van keukens en sanitair.
Maar hoe vind je een bedrijf dat je
badkamer, je keuken, of de (ver)
bouw van je huis kan verzorgen voor
een echt goede prijs, zonder dat je
concessies moet doen aan service en
kwaliteit? En zonder dat je zelf moet
zorgen dat de planning van de keu-
kenleverancier, de tegelzetter en de
installateur goed op elkaar aanslui-
ten
Bij Bruggink in Heelweg kennen ze
deze vragen van de consument ter-
dege.
Al meer dan 25 jaar kan de klant daar
alles via één aanspreekpunt regelen.
Het bouwbedrijf en de keuken en
badkamershowroom werken nauw
met elkaar samen. Daardoor wordt
het verbouwen van de woning, het

installatiewerk, het plaatsen van keu-
ken of sanitair en het aanbrengen van
tegels in één planning strak op elkaar
afgestemd. En met de vaste lage netto
prijzen voor keukens en badkamers is
het echt mogelijk om ook als starter
een prachtige keuken of badkamer
aan te schaffen. Vooral ook omdat
Bruggink verschillende betalingsmo-
gelijkheden heeft en u bij Bruggink
niets hoeft aan te betalen
Al meer dan 25 jaar is klanttevreden-
heid de basis voor succes bij Bruggink.
Door middel van wekelijks onderzoek
naar die klanttevredenheid bewijst
Bruggink al jaren dat klanten ook
echt tevreden zijn. Klanten kunnen
er op vertrouwen dat er vakmensen
aan het werk zijn en dat, als er zich
iets voor doet, ze op een goede service
van Bruggink mogen rekenen.
Tijdens het Open Huis op 23, 24 en
25 maart a.s. is er voor consumenten
weer volop gelegenheid om in een
ontspannen sfeer het grote aanbod
aan verbouwmogelijkheden, keukens
en badkamers en tegels voor elk bud-
get te bekijken.
Alle adviseurs zijn aanwezig om ad-
viezen te geven over de beste oplos-
sing voor uw woning. En van de kok
die tijdens het open huis in de keu-
ken staat kunt u, naast heerlijke ge-
rechten ook allerlei tips en adviezen
krijgen over het gebruik van uw keu-
kenapparatuur.
Nadere informatie is te vinden op
www.bruggink-bv.nl

en Piet Piersma (zang/gitaar) — zal ook
een aantal liederen ten gehore bren-
gen, het belooft dus een hele mooie
zangdienst te worden.
Tussen dit alles door is er een korte
overdenking door dhr. W. Zemme-

link uit Zelhem over het thema: "Hoe
is uw relatie met Jezus?"

Na afloop is er in de Achterhoek van
de kerk koffie en thee en kan er nog
gezellig nagepaat worden.
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Het Bedankt alle vrijwilligers van Bronckhorst

Hengelo - Speciaal voor alle vrijwilligers in Bronckhorst zal het CDA op zaterdag 31
maart een gezellige middag organiseren in dorpscentrum de Horst in Keijenborg. Deze
middag is bedoeld voor iedereen die het afgelopen jaar op welke wijze dan ook vrijwilli-
gerswerk heeft gedaan in Bronckhorst. Vrijwilligers zijn volgens het CDA enorm belang-
rijk en zijn een belangrijke factor voor een leefbare gemeente. Het CDA wil de vrijwil-
ligers graag bedanken, en wat terug doen voor de mensen die zich belangeloos inzetten
voor de Bronckhorster gemeenschap.

Deze middag hoeft de vrijwilliger eens een keer
niets de doen: De fractie en het bestuur van het

CDA Bronckhorst zullen u zo goed mogelijk in
de watten proberen te leggen. Voor de vrijwil-

ligers worden er deze middag onder meer pan-
nenkoeken gebakken, soep gekookt en koffie
gezet om u te bedanken voor het werk dat u
als vrijwilliger heeft verzet. Kortom: geen uit-
gebreid programma, maar gewoon gezellig
samenzijn met andere vrijwilligers vanuit de
gemeente.

Twee jaar geleden heeft het CDA deze middag
ook georganiseerd in de Horst. Meer dan 130

vrijwilligers kwamen naar Keijenborg om daar
gezellig met elkaar een vorkje te prikken en te
praten. De aanvang van de middag is 14:00 uur,
u kunt tot 16:30 gewoon binnenlopen bij Dorp-
centrum de Horst in Keijenborg.

Het CDA hoopt u te mogen begroeten op deze
middag om u op deze manier te bedanken voor
het vele vrijwilligerswerk dat binnen onze ge
meente wordt verzet.

Open Zondag in Lichtenvoorde:

Modeshow en vrolijke activiteiten

Deze foto is genomen tijdens de grote modeshow in maart vorig jaar tijdens de geweldige opening van het centrum

Lichtenvoorde - Zondag 25 maart staat het volledig vernieuwde cen-
trum in Lichtenvoorde weer bol van de activiteiten. Alles zal staan in
het teken van de lente en natuurlijk hoopt iedereen op het bijpassen-
de weer zodat er volop gebruik gemaakt kan worden van de gezellige
terrasjes op de Markt.

De lente is in aantocht en dat is ook
de tijd waarop iedereen zijn winter-
garderobe wil vervangen voor luchti-
ger kleding. Om u een idee te geven
wat de mode aankomend seizoen zal
zijn, wordt deze tijdens de Open Zon-
dag getoond tijdens de modeshows
van 13.30 uur en 15.15 uur.

De modellen laten u zien welke com-
binaties en kleuren dit voorjaar het
straatbeeld zullen vertegenwoordi-
gen. Diverse winkeliers hebben deze
dag de deuren van hun winkels ge-
opend van 12.00 tot 17.00 uur zodat
u volop gelegenheid heeft uw inko-
pen te doen en bovendien te genieten

op een van de terrassen van een kopje
koffie of iets dergelijks.
Natuurlijk is er ook nu weer gedacht
aan de kleintjes, want voor hen is er
heel wat te doen. Naast de luchtkus-
sens is er een modelbouwshow van
auto's en trucks. Verder is er een
roofvogelshow en kunnen ze (bege-
leid) op ezels rijden.
Het is dus echt een dag voor het hele
gezin en als het weer meewerkt zal
het hopelijk een van de eerste gezel-
lige, zonnige zondagen van 2012 wor-
den in Lichtenvoorde.

Voorspeelochtend Jubal
Wichmond. Vorige week heeft mu-
ziekvereniging Jubal uit Vierakker-
Wichmond zich weer gepresenteerd
op basisschool de Garve. Hier heb-
ben zij met behulp van koperdocent
Henk Vruggink en houtdocente Ym-
kje Hellinga, de kinderen laten ken-
nismaken met Jubal en muziekles-
sen. De jongere leerlingen is het een
en ander verteld over AMV (dit is Al-
gemene Muzikale Vorming) en bij de
groepen 5 t/m 8 hebben ze muziek-
instrumenten laten zien en horen.
Vanaf september starten er vanuit

Jubal weer nieuwe instrumentlessen
en ook AMV-lessen. Via de Garve kun-
nen de kinderen zich hiervoor opge-
ven, mocht u of uw kind dat niet op
de Garve zit toch geïnteresseerd zijn,
dan kan contact met Jan Schieven
worden opgenomen ( 0575-442046 ).
Afgelopen zondag heeft Jubal in na-
volging hierop een voorspeelochtend
georganiseerd in het Ludgerusge-
bouw. Op deze ochtend hebben bijna
alle jeugdleden/leerlingen een stukje
gespeeld. Er is individueel opgetreden
maar ook in verschillende groepjes,

soms begeleid door muziek van een
cd. Een gevarieerd programma dat
gepresenteerd werd door de enthou-
siaste docenten. Zo was er een samen-
spel op trombone en piano, trombone
en trompet en speelden de verschil-
lende instrumentgroepen samen een
muziekstuk.

De ochtend werd afgesloten met een
klein concert door het opleidingsor-
kest o.l.v. Henk Vruggink.

Na afloop bedankte voorzitter Ever-
dien Berendsen de muzikanten en de
aanwezigen. Het was een geslaagde
ochtend.

Passieconcert Flor d'Luna
op Hackfort
Vorden - Liefhebber van Portuge-
se fadomuziek? Flor d'Luna is za-
terdag 31 maart opnieuw te gast
in de sfeervolle muziekzaal van
kasteel Hackfort in Vorden. Aan
de vooravond van de Stille Week
voor Pasen een speciaal passiecon-
cert. Flor d'Luna, dit keer niet als
duo maar als trio, met gastmu-
zikant celliste Manuela Verbeek.
Een avond vol sfeer en variatie.
Het concert in de prachtige Wes-
terholtzaal begint om 20.0O uur.
Belangstellenden kunnen kaar-
ten reserveren via www.natuur-
monumenten.nl of Ledenservice,
tel 035 - 6 55 99 11. Vooraf aan-
melden is noodzakelijk, wegens
de te verwachten grote belang-
stelling is tijdige reservering aan
te bevelen! Natuurmonumenten,
beheerder van landgoed Hack-
fort, is gastheer van deze avond.

,Een concert met eigen repertoire
en speciale muziekstukken voor de
passietijd, maar ook over passie in
muziek, liefde en leven Genie-
ten van Zuid-Europese klanken uit
de Achterhoek. Portugese fado's met
Spaanse flainenco-invloeden, met de
prachtige stem van Carla Koehorst en

virtuoos gitaarspel van Marcel Ver-
heugd. De uitzonderlijke chemie tus-
sen de gepassioneerde musici Marcel
Verheugd en Carla Koehorst ontstond
bij hun eerst kennismaking in 2005
meteen. En werd door het publiek
onmiddellijk opgemerkt. Deze bij-
zondere ontmoeting leidde dan ook
tot de vorming van Flor d'Luna. Dit
duo heeft een eigenzinnig en meesle-
pend repertoire ontwikkeld, waarin
zij traditionele fado's en gepassio-
neerde Latijns-Amerikaanse muziek
combineren met eigen - soms Neder-
landstalige - composities. Flor d'Luna
treedt inmiddels op in binnen- en
buitenland. Kijk ook op www.natuur-
monumenten.nl en volg op twitter @
NM-Gelderland

Stichting Dorpshuis Hummelo

P.C. Dorpsstraat
Hummelo - Een uitpuilende kle-
dingkast en toch niks om aan te
trekken? Zoekt u mooie fashion
spulletjes en wilt het gevoel van
de P.C. Hoofdstraat dichtbij huis
hebben? Kom dan op donderdag-
avond 22 maart naar de kerk in
de Dorpsstraat.

De programmacommissie van de
Stichting Dorpshuis Hummelo heeft
tijdens de inleveravonden echt mooie
kleding, tasjes en schoenen ontvan-
gen. Anders dan bij andere kleding-
beurzen gaat 50% van de opbrengst
naar de verkoper zelf. Zo kunnen
bezoekers en participanten een leuk
kledingstuk op de kop tikken, maar
ook verdienen aan de eigen inbreng.
Oftewel: gratis shoppen. Met de an-
dere 50% kan de Stichting wat spek
op de botten krijgen voor alle activi-

teiten die nog op de planning staan.
De programmacommissie van de
Stichting Dorpshuis Hummelo staat
los van de kerk en organiseert activi-
teiten om, naast de twee horecazaken
in het dorp, een ontmoetingsplek te
hebben op cultureel vlak. De com-
missie verwacht een goeie opkomst
bij deze 'luxe' tweedehands kleding-
beurs. Het wordt een laagdrempelige
avond, compleet met kledingstylistes,
stands met accessoires, een glaasje
bubbels (prosecco) en alcoholvrije
cocktails, muziek en een modeshow.
Ook is er een stand met handgemaak-
te fairtrade chocolade en kunnen de
dames hun nagels mooi in de lak la-
ten zetten. Hoewel mannen van harte
welkom zijn, vallen ze niet onder de
doelgroep en gaat het puur om da-
meskleding. P.C. Dorpsstraat is gratis
toegankelijk en begint om 19.30 uur.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Hengelo middelpunt van Euregio tijdens demografieconferentie

'Stop met kerktorenpolitiek'

De vlaggen van Europa, Euregio, Duitsland en Nederland hingen tijdens de Euregioconferentie in het gemeenteh
vanwege het tragische busongeval waarbij vorige week Nederlandse en Belgische kinderen om het leven kwamen.

?Io halfstok

Hengelo - "We moeten stoppen met het staren naar onze eigen kerk-
toren en beseffen dat door internet en andere ontwikkelingen de
leefomgeving van mensen stukken groter is dan vroeger. We leven
tegenwoordig in een global village", riep de een. "Het is onmogelijk
en tevens onnodig om alle voorzieningen voor een klein dorp in stand
te houden", betoog een ander. Professoren uit Nederland en Duitsland
waren vrijdag 16 maart naar het gemeentehuis van Bronckhorst ge-
komen om bestuurders en ondernemers te overtuigen van hun stand-
punten over krimp en om ervaringen en kennis te delen. Hengelo
was deze dag het middelpunt van de Euregio tijdens de demografie-
conferentie 'Euregio bewe(e)gt1. Behalve de lezingen was er ook een
ideeënmarkt waar vooral overheden elkaar lieten zien hoe zij omgaan
met krimp.

De Euregio is een samenwerkings-
verband in het Nederlands-Duitse
grensgebied met een oppervlakte van
ongeveer 13.000 vierkante kilometer
waar rond de 3,4 miljoen mensen wo-
nen. Er zijn in totaal 131 gemeenten
en 'Kreise' bij Euregio aangesloten. In
Nederland zijn dat de regio's Twente,
Achterhoek en delen van Noordoost-
Overijssel en Zuidoost-Drenthe. Aan
de Duitse kant liggen Munsterland,
de Landkreis Grafschaft Bentheim,
Stadt en Landkreis Osnabrück en de-
len van het zuidelijke Emsland. De
partners werken samen en proberen
van elkaar te leren. Bijvoorbeeld op
het gebied van krimp. Daarmee heb-
ben zowel de Duitse als Nederlandse

lokale overheden te kampen.

Grenzen vervagen in Euregio
Tijdens het welkomstwoord werd
door stil te staan bij zowel een tragi-
sche als een vrolijke gebeurtenis dui-
delijk gemaakt dat grenzen vervagen.
Eerder die week verongelukte een
bus met Belgische en Nederlandse
kinderen uit het grensgebied aldaar.
Samen wordt het verdriet gedragen.
Het positieve was dat de avond voor
de conferentie, tijdens de Europa
League-wedstrijd tussen FC Twente
uit Enschede en Schalke 04 uit het
naburige Gelsenkirchen, supporters
hand in hand hun team hadden aan-
gemoedigd. Ook uit de presentatie

van Frank Osterhage bleek dat de
grenzen vervagen in het Euregio-ge-
bied. Hij heeft tussen 2005 en 2009
onderzoek naar onder meer woon-
keuzes en verhuisbewegingen in de
grensregio. Hij ontdekte dat binnen
het gebied veel Duitsers naar Neder-
land verhuizen en vice versa gebeurt
dat nog meer.
Op de kaart die hij toont, is te zien
dat de grote steden Osnabrück, En-
schede, Munster en de omliggende
plaatsen op dit moment nog aan in-
woners winnen of kleine verliezen
lijden. In veel andere gemeenten
krimpt de bevolking. Met name stu-
denten en mensen die beginnen met
werken trekken weg. Volgens Os-
terhage is het dan ook zaak om vol-
doende opleiding- en arbeidsplaatsen
te creëren, te werken aan het 'image',
het woningaanbod op de vraag aan te
passen en de kwaliteit van de woon-
omgeving op peil te houden.

'Boemerang Achterhoekers'
Volgens de Duitse onderzoeker kan
men een woonplaats het beste zien
als een mens met een eigen karakter,
charme en uitstraling die uitnodi-
gend of afschrik kan wekken. Gert-
Jan Hospers is professor economische

geografie en regiomarketing aan de
Universiteit van Twente en de Rad-
boud Universiteit Nijmegen en is blij
met zijn voorganger. Hij vindt dat in
het verleden te veel de nadruk lag
op de negatieve gevolgen van krimp.
"Het is daarom positief te noemen
dat mijn voorganger de krimpge-
bieden met blauw en niet met rood
markeerde. Rood staat voor gevaar
en angst verwijdt de pupil, maar ver-
nauwt de blik. We moeten juist de
kansen zien en mensen aanspreken
op hun gevoel." Hij pleit voor warme
marketing van krimpgebieden. Als
voorbeeld van koude marketing en
hoe het dus niet moet, noemt hij het
project Blauwestad in Groningen.
"Mensen uit het hele land moesten
in dat nieuwe dorp komen wonen.
Dat doel is niet gehaald omdat men-
sen van buitenaf geen gevoel bij die
streek hebben."
Het is volgens Hospers zaak om jonge-
ren die zijn verhuisd voor hun studie
weer terug te halen. "Zorg daarom
voor goede stageplekken. Veertig pro-
cent van de studenten blijft hangen
bij het bedrijf waar ze stage lopen."
De professor heeft ook al wat namen
voor deze groepen mensen bedacht.
"Ik noem ze Hunker Tukkers of Boe
merang Achterhoekers."

Kerktorenpolitiek versus global
village
Er zijn bestuurders en politici die de
neiging hebben naar hun eigen kerk-
toren te blijven staren. Kerktoren-
politiek noemt Hospers de obsessie
om alle voorzieningen in een dorp
in stand te houden. Dankzij internet
en andere ontwikkelingen leven we
anno 2012 eigenlijk in een global vil-
lage. "Er is sprake van een mentale

verstedelijking. Mensen hoeven niet
meer per se in hun eigen dorp naar
school of de bibliotheek."
Volgens Hospers zou er een mini-
mumpakket moeten worden samen-
gesteld waarin bijvoorbeeld geregeld
is dat de ambulance op tijd kan ko-
men, er een centrale ontmoetings-
ruimte is en sluit heel het platteland
aan op glasvezel." Voor overheden is
het volgens hem zaak om alle voor-
zieningen echt heel goed tegen het
licht te houden en ze niet ten koste
van alles te behouden."Bereken bij-
voorbeeld eens hoeveel één boek in
van de bibliotheek de samenleving
kost."

Mens, stad, stenen
De mens staat voorop en dan komen
pas de stad en de stenen ofwel ge-
bouwen. Dat stelt Ulrich Harteisen,
professor voor regiomanagement en
regionale ontwikkeling aan de Hoch-
schule für angewandte Wissenschaft
in Göttingen. Hij vertelt over het pro-
ject Duderstadt 2020. Duderstadt is
een plaats in de Duitse deelstaat Ne-
dersaksen waar burgers een actieve
rol spelen bij het instandhouden of
realiseren van nieuwe voorzieningen.
"We erkennen en gebruiken regios-
pecifieke potentiëlen." Als voorbeeld
noemt hij het ontstaan van een kun-
stenaarscollectief die zelf een expo-
sitieruimte exploiteren zonder over-
heidsgeld. "Maak gebruik van het
sociaal kapitaal en zorg als overheid
voor professionele ondersteuning."
Met de informatie van de professoren
en de ervaring die zij wisselden met
collega's, keerden de lokale en regi-
onale bestuurders, politici en onder-
nemers weer terug naar hun eigen
kerkdorp, provinciestad of gehucht.

Eric Höjkes van 40plusrelatie bemiddeld singles

Neem je liefdesgeluk in eigen hand
Hengelo - Valentijnsdag is alweer even voorbij. Heeft u die ene persoon
nog kunnen verrassen? Of bent u zelf door iemand verrast, die u een
warm hart toedraagt? Of heeft u haar of hem toch nog niet gevonden,
ondanks al uw bemoeienissen?

Bent u alleen en op zoek naar een
(nieuwe) relatie en kunt u hem of
haar nog niet vinden. Laat u dan op
een gezellige manier hulp krijgen bij
de zoektocht. Bel dan Eric Höfkes.
Met zijn relatiebemiddelingsbureau
40plusrelatie voor de regio Achter-
hoek, Liemers en Overijssel zorgt de-
ze Hengeloër Gld. ervoor, dat je niet
langer meer ongewild alleen hoeft
door te brengen.
Door: 40Plusrelatie heeft 15 kantoren
door heel Nederland en daardoor kan
Eric uit een ruim bestand van singles
veertigplussers putten om die per-
soon voor je te vinden met wie het
kan klikken. Ik leg daarvoor de .per-
soonsbeschrijvingen en wensen van
de mensen naast elkaar vertelt Eric.
"En het gevoel speelt natuurlijk ook
mee". Als ik denk, ja dat zou kunnen
klikken, dan neem ik telefonisch con-
tact met beide personen op. Na goed
overleg stuur ik vervolgens beide
personen de persoonsbeschrijving
toe met de telefoonnummers, zodat
zij met elkaar contact op kunnen ne-
men. Sommige mensen zoeken een
partner om mee samen te gaan leven,
anderen zoeken iemand om leuke
dingen mee te doen. Wat de mensen
wel gemeen hebben is, dat zij hun le-
ven verder goed op orde hebben. Ze
hebben een leuk huis en een plezie-

rige baan, alleen 'dat ene' ontbreekt
nog. "Daarvoor komen zij naar ons
toe".
Partnerwensen. Mannelijke en vrou-
welijke veertigplussers in de Achter-
hoek, Liemers, en Overijssel die meer
willen weten kunnen Eric mailen,
maar het leukste vindt hij het als
iemand belt op, tel. 0575-200298. Ik
maak dan een afspraak om iemand
vrijblijvend thuis te bezoeken. Ik ver-
tel hoe ik te werk ga en zij vertellen
over zichzelf. Zo kan ik me een beeld
vormen over de persoon, ook omdat
we elkaar echt ontmoeten. Als dit
oriënterende gesprek positief is volgt
een intakegesprek. Dat kan meteen
plaatsvinden, maar iemand kan er
ook even over nadenken en later
weer een nieuwe afspraak maken. In
dit intakegesprek van anderhalf tot
twee uur stel ik persoonlijke en alge-
mene vragen, zoals over iemand rela-
tieverleden en partnerwensen, maar
ook bijvoorbeeld over hoe iemand
over roken en huisdieren denkt. Ik
maak een persoonsbeschrijving die
ik ter goedkeuring voorleg en als het
dossier compleet is, kan de bemid-
deling beginnen. Daarbij werkt de
Hengeloër niet met foto's. Omdat het
weinig zegt over hoe iemand is. En
de één staat nu eenmaal leuker op de
foto, dan de ander. "Het gaat erom,

dat mensen qua persoonlijkheid bij
elkaar passen en met foto's erbij kij-
ken mensen alleen naar plaatjes."
Geluk. Hoelang het duurt voordat
er een match is, is heel verschillend,
vertelt Eric. "Ik heb toevallig iemand
met twee weken een voorstel kun-
nen doen. Het kan echter ook mis-
schien wel zes weken duren voordat
iemand gekoppeld wordt. Over het
algemeen duurt het langer naarmate
iemand meer partnerwensen heeft.
Zo scheelt het of ik voor iemand al-
leen in de buurt kan zoeken of in
een groot gebied", vertelt Eric. Eric is
eerlijk in zijn gesprekken en zegt het
wanneer hij denkt, dat iemand nog
niet toe is aan relatiebemiddeling.
Bijvoorbeeld als zij nog niet over de
verlating van hun ex heen zijn. "Ik
wil mensen helpen en niet perse een
inschrijving bereiken".
Eric vindt zijn werk ontzettend leuk
en wil de drempel voor singels om
naar een relatiebemiddelingsbureau
te stappen verlagen. Als ik voor een
leuke match heb gezorgd word ik
daar heel blij van. Tegen mensen die
interesse hebben zou ik willen zeg-
gen. "Neem jou geluk zelf in de hand
en schrijf je in. Hoe meer mensen
zich bij 40plusrelatie inschrijven, hoe
meer mensen ik met mijn collega's
kunnen helpen". Voor meer informa-
tie en inlichtingen kunt u terecht bij:
40plusrelatie, Eric Höfkes, Postbus
69, 7255 ZH Hengelo Gld. Tel. 0575-
200298, www.40plusrelatie.nl, email;
ehofkes@40plusrelatie.nl.

Dynamicgym
wederom succesvol
Zelhem - Ook in de 3e voorronde
voor de districtkampioenschap-
pen in de 6e divisie wisten een
aantal meisjes van Dynamic gym
het podium te bereiken. In de
sporthal in Ruurlo behaalde Iris
Nieuwenhuis deze keer de 2e
plaats, terwijl Solemn Hiddink
weer een gouden medaille kreeg
omgehangen.

Door deze goede resultaten zijn Iris
en Solemn uitgenodigd voor de finale
op 12 mei in Doetinchem, maar ook

Eva Mentink, Sophie ten Kate, Rilana
Buiting, Anne Vos, Ellen Oosterink
en Tamara Derksen hebben in de
voorrondes zodanig gepresteerd dat
ze ook aan deze finale mee mogen
doen.

Tijdens deze wedstrijddag in Ruurlo
werd ook geturnd in de pre-instap-
categorie. Hier wisten Lindey Peppel-
man en Cénic Hiddink in hun eerste
wedstrijd voor het rayon allebei een
prachtige 4e plaats te behalen.

Kom en Be-Kiek-Ut
Hengelo - Na de succesvolle pre-
mière op vrijdag 16 maart kijken
de spelers van toneelgroep Be-
Kiek-Ut uit naar de komende twee
weekeinden, waarin het blijspel
'Graag U en Meneer', geschreven
door de Drentse schrijver Harm
Dijkstra en geregisseerd door Ben
te Dorsthorst uit Vorden nog drie
keer wordt opgevoerd.

Komend weekeinde zijn er nog twee
voorstellingen in Ons Huis in Hengelo
(G). Voor de zaterdagavondvoorstel-

ling is nog een beperkt aantal kaarten
beschikbaar. Voor de matineevoor-
stelling op zondagmiddag zijn nog
wel voldoende kaarten beschikbaar.
Kaarten kosten € 5,- en kunnen gere-
serveerd worden via tel. 0314-621914
of op de website van de vereniging:
www.be-kiek-ut.nl. Op dezelfde web-
site kunnen ook de foto's van de pre
mière worden bekeken.
Zaterdag 31 maart wordt het stuk op-
gevoerd in De Brink in Zelhem. Ook
voor deze voorstelling zijn nog kaar-
ten beschikbaar.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Tuincentrum Steentjes maakt TV opnamen
* regio Groenrijk Van Kavel tot Kasteel'

Zelhem - Met 2500 m2 verkoopruimte, een buitenterrein van 1500 m2
en meer dan honderd parkeerplaatsen is er in het buitengebied tussen
Zelhem en Doetinchem een prachtig tuincentrum ontstaan. Eigenaar
Gerben Steentjes is trots op het resultaat en blij met zijn keuze voor
de 'Groenrijkformule', die zich, zoals Gerben het omschrijft, onder-
scheidt van de rest door zich vooral bezig te houden met de verkoop
van artikelen voor de tuin en aanverwante artikelgroepen. En ook met
hen heeft hij er af en toe discussies over of een artikel nu wel of niet

Eind september vorig jaar ging de eer-
ste spade de grond in om het nieuwe
tuincentrum te realiseren. Al zo'n 36
jaar houdt de familie Steentjes zich in
de kassen aan de Wassinkbrinkweg
bezig met het kweken en verkopen
van planten en bloemen en de laatste
tien jaar was het bedrijf, mede door
de inzet van de jongste generatie Ger-
ben Steentjes, uitgegroeid tot Tuin-
centrum Steentjes.
"Maar de kassen waren aan vervan-
ging toe en het winkelende publiek
vraagt tegenwoordig om een andere
presentatie", aldus Gerben en dus
ging hij op zoek naar mogelijkheden
tot nieuwbouw.
"Naast de enorme investering die het
vergt, vond ik het vooral ook van be-
lang dat we een tuincentrum bleven.
Van planten en tuinartikelen hebben
we verstand en daar willen we ons

mee bezig houden."
In de 'Groenrijkformule' vond Ger-
ben wat hij zocht. "Zij regelen in de
franchiseformule een groot deel van
de inkopen voor mij en daarnaast
doen ze de promotie, marketing en
reclame, zodat wij ons bezig kunnen
houden met de belangrijkste taak,
het adviseren en verkopen van de ar-
tikelen."
De nieuwe kas heeft qua oppervlakte
dezelfde grootte dan de oude kas,
maar is veel hoger. Door de vloerver-
warming is de temperatuur zowel
voor het winkelend publiek als voor
de vele soorten planten behaaglijk en
door de open inrichting van de winkel
krijgt de bezoeker een goed beeld van
het assortiment. Planten, potten, ac-
cessoires, handgereedschappen voor
de tuin en aan de tuin verwante ar-
tikelen als barbecues en in een apart

gedeelte voor dieren met konijnen,
cavia's en vijvervissen. Voor de bui-
tenplanten is naast de hal een buiten-
terrein van 1500 m2 beschikbaar.
De naam Steentjes is van de gevel
verdwenen, maar volgens Gerben is
Steentjes gewoon Steentjes gebleven.
"Groenrijk Doetinchem is de nieuwe
naam, maar qua bedrijfsvoering is er
niets veranderd. We blijven werken
op de vertrouwde manier die de klant
van ons gewend is. Door de 'Groen-
rijkformule' hebben we nu nog meer
te bieden voor een lagere prijs en kun-
nen we beter inspelen op de nieuwste
trends en kleuren."

De franchiseformule GroenRijk, die
dit jaar 20 jaar bestaat, heeft met
meer dan 50 lokale vestigingen en
een webshop een landelijke dekking.
GroenRijk legt de focus op de merk-
waarden deskundig, bewust, behulp-
zaam, gepassioneerd en verrassend,
want 'GroenRijk weet wat er leeft'.
Op de website www.groenrijk.nl/
GroenRijk-Vestiging-GroenRijk-Doe-
tinchem houdt Gerben Steentjes u
graag op de hoogte van de aanbie-
dingen en bijzonderheden van zijn
GroenRijkvestiging.

Bingo met 'varken op leer'

Een impressie van het werk van Hans en George voor en na de werkzaamheden.

Steenderen - In Contact van vorige week stond te lezen dat Colors@
Home Gosselink was uitgenodigd om mee te werken aan het program-
ma van Kavel tot Kasteel. "Wij vinden het heel erg leuk dat we door de
organisatie gevraagd zijn om mee te werken en beschouwen dit als een
compliment voor ons vakmanschap en kwaliteit," aldus Hans Geurts
van Colors@Home Gosselink, Steenderen.

Het programma van Kavel tot Kas-
teel bestaat al een aantal jaren en
wordt erg goed bekeken. Met name
de combinatie van bijzondere huizen
en interieurtrends blijkt een schot in
de roos. Nieuw dit jaar is dat een be-
paalde trend tijdens het programma
ook daadwerkelijk wordt vertaald in
een stijlkamer. Uitgaande van een
leeg decor wordt met behulp van
verschillende soorten vloerbedek-
king, behang, verf, gordijnen, raam-
decoratie en meubelen een kamer
ingericht. Zo ziet de consument dat
het 'aanpakken' van een vertrek niet
eens zo'n groot project hoeft te zijn,
wanneer er specialisten worden inge-
zet om het werk te verzetten. Vorige
week maandag waren de laatste op-
namen voor de Colors-bijdrage aan
dit programma en aan Hans Geurts
werd gevraagd om de ervaringen op
die dag op papier te zetten.
"'s Morgens rond tienen kwamen we
aan bij de filmset, die eigenlijk hele-
maal niet zoveel voorstelde: l lange
wand van 8 meter met halverwege
- loodrecht daarop - een wandje van
4 meter. Hierdoor ontstonden twee
'vertrekken' die aangekleed moesten
worden. Bij aankomst waren twee
collega's van een andere colors vesti-
ging al druk in de weer met verf en
behang. Eén vaste camera maakte
continu intervalopnamen (om de 5

seconden een shot). Dit geeft bij het
afdraaien een heel bijzonder effect.
Daarnaast maakte een cameraman
.close-up opnamen terwijl er gewerkt
werd."
Na de lunch mochten George en
Hans, van Colors@Home Gosselink
in Steenderen, aan de slag niet een
modern-klassieke opdracht: licht-
blauw op de muren, klassiek behang
op één muur in 3 lijsten waarvan
één brede en twee smalle, een luxe
hoogpolig tapijt en tenslotte vitrage
en velours gordijnen voor de ramen.
"In goed drie uur hadden we de klus
geklaard en eerlijk gezegd merk je er
niet veel van dat er ondertussen ook
nog camera's op je gericht staan, want
je bent geconcentreerd bezig met het
werk," vertelt Hans verder. "Nadat
wij ons werk klaar hadden, werd het
interieur door twee stylistes ingericht
en van de nodige decoratie voorzien.
Met name de klok in de grote behang-
lijst was een echte oogvanger. De
foto's geven een goede impressie van
voor en na de werkzaamheden.

Al met al was het een leuke ervaring
en de komende zaterdagen is het re-
sultaat op TV te zien. De zes uitzen-
dingen zijn te zien op de zaterdagen
van 17 maart aanstaande tot en met
21 april om 17.30 uur (herhaling zon-
dags erna om 10.30 uur).

Vastenwandeling en maaltijd
in Vorden voor Ethiopië
Vorden - Ruim 50 parochianen
genoten zondagmiddag van een
gezamenlijke Vasten-maaltijd.
Chili con carne, brood en Panne-
koeken voor de kinderen. Voor
de wandelliefhebbers begon deze
Vasten Actie middag met een
wandeling van 4 of 8,9 km. Een
prachtige wandeling door de om-
geving van Vorden. De Vasten Ac-
tie vond plaats in de parochiezaal
van Christus Koningkerk.

Ria en Wim Janssen uit Ruurlo lieten
het publiek genieten van een echte
Ethiopische koffie ceremonie en Ju-
dith Kunen uit Zutphen gaf aanslui-
tend een lezing over Ethiopië van een
van haar werkbezoeken voor de Vas-
tenactie aan Ethiopië. Iedereen was

inmiddels voorzien van een lekkere
warme schotel. De bijdrage voor de
ze activiteit leverde 228 euro op. Op
scholen in Ruurlo en Vorden hebben
ze een eigen actie voor het project.
De vasten bezinningsboekjes die aan
het begin van de Vasten werden ver-
kocht in alle 12 gemeenschappen van
de Parochie de HH !2 Apostelen heb-
ben ook al 400 euro opgeleverd.
Daarnaast kunnen parochianen hun
bijdrage voor dit project in Ethiopië
nog tot en met Pasen in de kerk in
de vastenactiebus deponeren of men
kan een bijdrage overmaken op het
gironummer van de Vastenaktie 5850
in Den Haag o.v.v. MOV-project Paro-
chie 12 Apostelen. Het thema van de
Vastenaktie in deze parochie is "Aan-
dacht voor een ander".

Volleybalnacht bij Sparta

Zelhem - Vrijdag 30 maart verzorgt de activiteiten-
commissie van voetbalvereniging Zelhem een gro-
te vleesbingo in de kantine van de vereniging op
sportpark 'de Pol' aan de Vincent van Goghstraat.

De vleespakketten zullen tijdens deze bingo worden be-
reid en samengesteld door een vakkundige slager. De
bingo begint om 20.00 uur zal om ongeveer 23.00 uur af-
gelopen zijn.

Zelhem - Volleybalvereniging
Sparta organiseert, in samen-
werking met sportcafé 'de Pol'
een heuse volleybalnacht in
sporthal 'de Pol', die gehou-
den gaat worden op zaterdag
26 mei, te beginnen om 23.00
uur tot de volgende ochtend
om 6.00 uur.

Het toernooi is bedoeld voor vrien-
dengroepen, teams van collega's,

buurt of zo maar een stel gezel-
lige volleyballers bij elkaar.

De kosten bedragen € 25,- per
team en wil je 's morgens deelne-
men aan het ontbijt dan kost dat
€ 5,- per persoon.

Aanmelden kan via de email op
nachtvolleybalsparta@hotmail.
com of bij sportcafé 'de Pol' in
sporthal de Pol.
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Roll-over Bronckhorst W, 11 en 12 mei 2012

Achtste editie van de
'Rolstoel-wandel' driedaagse

3e koffieconcert 2012

De Roll-over Bronckhorst kan jaarlijks rekenen op vek enthousiaste deelnemers.

Bronckhorst - De Roll-over Bronckhorst organiseert een driedaagse
voor invaliden en mindervaliden puur voor recreatie. Dit jaar voor de
achtste keer met opnieuw prachtige routes voor rolstoelers en scoot-
mobielen. Drie dagen lang is een vast team van vrijwilligers in touw
voor het organiseren van de Roll-over Bronckhorst.

Ook dit jaar zijn voor drie dagen twee
prachtige routes uitgestippeld, per
avond één voor rolstoelen en hun
duwers en één voor scootmobielen,
handbikes, driewielers of zelfs rol-
bedden. Carla Schotman uit Zelhem
maakt deze routes, zij fietst altijd met
haar vriend Gerrit rond. Het is overi-
gens niet verplicht om ook drie dagen
deel te nemen, een dag meedoen is
ook goed! Het is tenslotte, zeker voor
scootmobielen, een opgave om ver-
voer van en naar de startplaats te re-
gelen. Daarvoor is hulp van anderen
noodzakelijk.
"Dat dit zo'n succes zou worden,
hadden we nooit gedacht. Het is wel
beklemmend om te ontdekken dat
steeds meer mensen hulpbehoevend
zijn," vertelt Jan Visser, die op de za-
terdagen kan rekenen op in elk geval
250 rolstoelers met de daarbij beho-
rende 250 of meer duwers. "Belang-

rijk is de gezelligheid en het contact
met validen. Er is veel plezier en de
mensen gaan met een stralende lach
huiswaarts. Daar doe je het voor!"
Ook de vele Zonnebloemvrijwilligers
zijn met hart en ziel betrokken, weet
hij. De Roll-over Bronckhorst is een
regionale activiteit van de Zonne-
bloem afdeling IJsselstreek.
De sponsoring wordt wel minder.
"Jammer, want bedrijven moeten zich
realiseren dat oud-medewerkers deel-
nemen aan deze tocht." De roll-over
is een humanitair gebeuren, er wordt
geen winst gemaakt. "We willen de
mensen leuke dagen bezorgen!"
Jan Visser geeft aan dat het belang-
rijk kan zijn voor verzorgingstehui-
zen om deel te nemen aan dit rolstoe-
levenement. "Als teambuilding, maar
ook om meer tijd voor de gasten en
voor elkaar te hebben." Jongeren die
een maatschappelijke stage moeten

vervullen, kunnen zich eveneens
aanmelden voor deelname aan de
Roll-over Bronckhorst.
Dit jaar wordt voor het eerst een vrije
gift gevraagd aan de mensen die mee-
gaan met een betalende gast. Er staat
hiervoor een bus bij het eindpunt van
de route. Dit is nodig omdat sponso-
ring minder wordt. "We willen deze
mensen toch hun koffie of thee blij-
ven aanbieden, maar niet de kosten
voor de deelnemers verhogen."
Meer informatie en inschrijven, zo-
wel voor deelnemers als duwers en
scootmobielen, via de website www.
rolloverbronckhorst.nl of via de
plaatselijke afdelingen van de Zon-
nebloem.

INFORMATIE OVER
STARTPLAATSEN
Donderdag 10 mei: 18.30- 20.30 uur.
Startplaats en eindpunt in Warnsveld
bij Restaurant De Boggelaar. Vrijdag
11 mei: 18.30- 20.30 uur. Startplaats
en eindpunt in Steenderen bij Sport-
hal Het Hooge Wessel. Zaterdag 12
mei: 14.00-17.00 uur. Startplaats en
eindpunt in Varssel bij de Hamove.

Mode- en wooninspiratieshow

Hengelo - Op zaterdag 24 maart aanstaande wordt er in de Remigius-
kerk te Hengelo weer een spetterende mode- en wooninspiratieshow
georganiseerd. In september 2011 vond de eerste editie plaats. Deze
is door veel enthousiaste mensen bezocht en dus is besloten hier een
vervolg aan te geven. Deze keer doen er zelfs nog meer winkels mee,
de modellen lopen nu namelijk ook voor Capuchon en Goossens Ato-
mica.

De andere zaken waarvan mode en/
of accessoires geshowd worden zijn
De Dunsborg, Focus Fashion, HEMA,
Langeler mode, Roozegaarde, Schoen-
mode Hermans, Schröder mode en
De Spannevogel.
Kapsalon Wuestenenk en De Barbier

zullen ervoor zorgen dat de modellen
keurig gekapt de catwalk over gaan.
Net als de vorige keer wordt er twee
keer geshowd; om 16:30 uur en 19:00
uur.
Al het moois dat u tijdens deze show
ziet, kunt u de volgende dag in de

winkels komen bekijken want dan is
het koopzondag. De eerdergenoemde
Hengelose winkels zullen 25 maart
aanstaande van 12:00 tot 17:00 voor
u geopend zijn. U kunt deze middag
bij de deelnemende winkeliers stem-
pels sparen voor koffie met appelge-
bak. Hiervoor heeft u de flyer nodig
die zaterdag in de kerk zal worden
uitgedeeld.

Bent u nieuwsgierig naar de nieuwste
trends op mode- en woongebied, dan
moet u dit weekend zeker naar Hen-
gelo komen! Hopelijk tot ziens!

Regio - Op zondag l april be-
gint om 11.00 uur in de Kapel
in Bronckhorst een bijzonder
koffieconcert: organist Gijs van
Schoonhoven begeleidt de inter-
nationaal bekende sopraan Eve-
lyn Ziegler op het prachtige or-
gel dat door Albertus Anthonie
Hinsz in 1739 in Utrecht werd ge-
bouwd. Dit is het derde concert
dat de Lions Club Bronckhorst
organiseert. De opbrengst is zoals
altijd voor een goed doel.

Evelyn Ziegler is de Duitse sopraan
die zondagmorgen optreedt. Zij zong
o.a. solopartijen van diverse Bach-
kantates en Mozart's Krönungsmesse.
Daarnaast vele aria's van Gounod en
Rossini en diverse duetten, terzetten
en kwartetten van Mozart, Delibes,
Verdi en Bernstein.
Zij behaalde haar Bachelor of Music
aan het ArtEZ conservatorium en
zingt in het vrouwenensemble Ca-

pella Isalana en met het vermaarde
Nederlands Kamerkoor.

Gijs van Schoonhoven studeerde or-
gel, kerkmuziek en muziektheorie
aan het Arnhems Stedelijk Conser-
vatorium. Hij is stadsorganist van
Enschede en docent aan het ArtEZ-
conservatorium in Enschede.Hij geeft
verder workshops aan de conservato-
ria te Riga, Weimar, Sofia, Birming-
ham, Wroclaw en Lodz.

De werken die zij die zondagmorgen
zullen uitvoeren bestaan o.a. uit stuk-
ken van Bach, Mendelssohn en Swee-
linck De opbrengst is voor 3 goede
doelen: De Medische Kliniek in Sawla-
Ghana, St. Sravana in Doetinchem en
St. Noodhulp in Zelhem

Zondag l april, aanvang concert 11.00
uur Kaarten te verkrijgen bij Pau Hen
Assink 06 -18 08 81 12 of Walter Stel-
laart 06 - 81 49 46 56

Designschrijven Prachtig

Schrijfcursus om te spelen
met taal in zakelijke teksten
Baak - Op 26 maaqt geeft Yoeke
Nagel, bekend van boeken en tijd-
schriften, de schrijfcursus 'De
juiste toon'. De workshop is be-
doeld voor mensen die (al) schrij-
ven, en wordt gehouden in 'het
huisje achter in de tuin' in Baak.

Hoe spreek je je contacten aan: met
jij of met u? Waarom eigenlijk? Klopt
de toon van je teksten wel met de uit-
straling die je wilt neerzetten? Al je
informatie op de website zetten is
niet genoeg. Er zijn heel wat schrijf-
stijlen beschikbaar om ook nog eens
precies de juiste toon te treffen.
Door de juiste toon te gebruiken kun

je veel toevoegen aan de woorden
op je website, in je folder, journalis-
tiek artikel, boek of nieuwsbrief.
Dat maakt je herkenbaar voor je
klant. En het helpt jou om dicht bij
je product of dienst te blijven. Zon-
der poespas. Tijdens deze workshop
experimenteer je met verschillende
stijlen, sferen en woorden tot je het
design te pakken hebt van teksten die
precies bij je passen. Schrijven wordt
gemakkelijker omdat je rechter- en
linkerhersenhelft plezierig gaan sa-
menwerken. Geschikt voor iedereen
die al eerder eigen teksten schreef
en de puntjes nu graag een keer zet
waar ze horen.

Tweede Lochemse Bergloop op l april

Hardlopen voor het goede doel

t

Dit jaar zal het inschrijfgeld van de Lochemse Bergloop geheel worden besteed aan een
tweetal goede doelen: stichting Doe een Wens en de Stichting Muyinga Burundi.

Barchem - Zondag l april vindt voor de tweede keer de Lochemse
Bergloop plaats. Een pittige trimloop door het prachtige gebied van
het Geldersch Landschap. Het parcours voert de hardlopers over de Lo-
chemse Berg en de Kaleberg en een aantal fikse beklimmingen zorgen
er voor dat de lopers behoorlijk op de proef gesteld worden. Vooral de
beklimming richting de watertoren zal voor menige loper een echte
kuitenbijter zijn. De deelnemers die vorig jaar hebben meegedaan wa-
ren zeer enthousiast over de wedstrijd en noemden de wedstrijd nu al
een klassieker die niet in de agenda mag ontbreken.

Nieuw is dit jaar de kidsrun over een
afstand van 750 meter met daarin
een echte klim van de eerste catego-
rie. De volwassenen kunnen kiezen
uit twee afstanden: 7.5 of 15 kilome-
ter. De inschrijving vindt plaats bij
Camping Reusterman aan de Looweg
in Barchem. De start van de kidsrun
is om 10.30 uur, de 15 kilometer om
11.00 uur en de 7.5 kilometer start
om 11.15 uur in de directe omgeving
van de kiosk aan de Lochemseweg in
Barchem. Dit jaar zal het inschrijf-
geld geheel worden besteed aan een
tweetal goede doelen: stichting Doe

een Wens en de Stichting Muyinga
Burundi. Doe Een Wens werkt eraan
om alle kinderen en jongeren met
een levensbedreigende ziekte een
wensvervulling te geven. De Stichting
Muyinga Burundi, opgericht door de
Lochemse Jo Klaver, is een stichting
die zich bezighoudt met inzamelen
van geld voor het gehandicaptencen-
trum in Muyinga, Burundi. De orga-
nisatie is in handen van de Stichting
Lochemse Bergloop.
Meer informatie over de Lochemse
Bergloop is te vinden op de website
www.ruumpoLrunners.nl
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Herwers 75 jaar lid van BOVAG Metalfestival Hummelo

Vier bands en collecte voor
goed doel

Hummelo - Op zaterdag 24 maart wordt het eerste Metalfestival Hum-
melo gehouden bij 'FF naar Steef aan de Dorpsstraat. Liefhebbers van
metalmuziek kunnen hun hart ophalen aan tal van stevige nummers
gespeeld door 4 bands.

Hengelo - Vandaag is door de BOVAG aan Herwers in Hengelo een
speciale oorkonde uitgereikt. Dit dealerbedrijf viert namelijk dat het
al 75 jaar lid is van de BOVAG. Tegenwoordig is deze merkdealer ui-
teraard aangesloten bij de BOVAG Autodealers, een afdeling van de
BOVAG.

Herwers staat reeds 75 jaar bekend
als een alom gewaardeerd autobedrijf
dat garant staat voor kwaliteit, be-
trouwbaarheid en garantie. "Een der-
gelijke prachtige prestatie verdient

speciale aandacht en waardering",
aldus Eric Tak, voorzitter van de
BOVAG autodealers. "Zekerheid en
vertrouwen zijn twee zaken die voor
de koper van een auto van groot be-

lang zijn. De auto die je koopt, nieuw
of gebruikt, moet gewoon goed zijn
en en de service perfect. De merkdea-
lerbedrijven die zijn aangesloten bij
de BOVAG kunnen dit vertrouwen en
deze zekerheid bij uitstek bieden. Dat
is ook de reden dat ze al 75 jaar lid
zijn van BOVAG ", aldus Tak.

Kijk voor meer informatie op
www.herwers.nl

Het wordt een avond vol metalmu-
ziek van o.a. Black, Death, Thrash en
Industrialmetal. De bands Overlegne,
Impalement, Mortal Form, en Dead-
cell zullen hun beste beentje voor-
zetten om de bezoekers in de juiste
stemming te brengen. Het festival be-
gint om 19.00 uur en toegangskaar-
ten zijn aan de kassa te koop voor €
10,-. Deze avond word georganiseerd
door Han en Robin Lusink en kaste-
lein Steef. Organisatoren vragen deze
avond ook uw aandacht voor de stich-

ting Opkikker. Deze stichting organi-
seert speciale dagen voor gezinnen,
waarvan een kind langdurig ziek is
en de hele familie een dag zonder
zorgen mag door brengen. Voor dit
goede doel zal een bus voor een vrije
gift aanwezig zijn.

Organisatoren hopen, dat de bezoe-
kers een leuke avond hebben, maar
dat er ook weer een aantal gezinnen
een geweldige zorgeloze dag kunnen
krijgen!

Gratis miniboekje bij Goudkistje ijs

Koen Kampioen-ijs gepresenteerd
bij Langeler

Opruimingsdagen van
overtollige fruitbomen

Regio - Op zaterdag 24 en zaterdag 31 maart en 7 april 2012, alle drie
dagen vanaf 8.30 tot 15.00 uur verkoopt de Stichting Behoud en Bevor
dering Fruitcultuur uit Doesburg weer haar overtollige fruitbomen
uit haar museum tuin.

Na afloop was het heerlijk ijs eten bij cafetaria/ijssalon Langeler.

Hengelo - Het was zaterdag 17 maart smullen geblazen bij cafetaria
Langeler in Hengelo Gelderland. Daar was de Achterhoekse kinder-
boekenschrijver Fred Diks op uitnodiging van Hans en José Langer
aanwezig.

Diks, die ondermeer al vijftien boeken
over de voetbalheld Koen Kampioen
heeft geschreven, vertelde gedreven
voor een goed gevulde zaal met ijs-
liefhebbers over zijn Koen Kampioen-
boeken, zong op enthousiaste wijze
de liedjes uit zijn kindertheatervoor-
stelling en maakte de prijswinnaar
van het luisterhoek bekend. Ben Wij-
kamp had meegedaan aan een wed-
strijd op de site van Fred Diks. Uit de
186 inzendingen werd Ben gekozen.
Hij kreeg van Diks het luisterhoeken

van Koen Kampioen overhandigd. Ac-
teur Tim Murck, die in de tv-serie de
rol van Broekie speelt, heeft het boek
voor uitgever Rubinstein uit Amster-
dam ingesproken. Ben gaf te kennen
dat hij altijd heel goed naar zijn vader
luisterde en daarom graag in aanmer-
king kwam om het boek te winnen.
Na afloop werden er tien Koen Kam-
pioen-boeken verloot onder de tal-
rijke aanwezigen door Hans en José
Langeler en Joost Wekking, die na-
mens Frusco Ice Creams aanwezig

was in Hengelo. Daarna kregen alle
kinderen gratis ijs aangeboden en
een miniboekje van Koen Kampioen
en mochten ze op de foto. Wekking
van Frusco: "Er zijn 100.000 boekjes
gedrukt om te verspreiden door heel
Nederland, maar nu moeten er al
weer wat bijgedrukt worden".

Hans en José Langer hadden genoten
van de goede opkomst en het enthou-
siasme van de kinderen. "Het Koen
Kampioen-gebeuren begint al goed te
leven in Hengelo. Straks als de tv-se-
rie vanaf 31 maart op tv komt, zal het
een gekkenhuis worden in de cafeta-
ria. Dan verwachten we dat iedereen
Koen Kampioen-ijs wil gaan eten."

Het handelt hier om hoogstam, half-
stam, struik, leibomen, parasolbo-
men enz. Er worden verkocht appel-,
peren-, kersen-, pruimen-, mispel-,
Japanse peren-, kweeperen-, perzik-,
abrikozen-, moerbei-, walnoten-, kas-
tanjebomen, hazelnoten op stam enz.
Verder ook verschillende bessen. Van
sommige rassen (Juttepeer, Noord
Hollandsche Suikerpeer, Sterappel,
pruimen en kersen) zijn enkele (soms
zelfs zeer zware, tot 15 cm in stam-
doorsnede) zware bomen te koop.
Er zijn vele zeldzame rassen bij met
namen die soms menigeen nog be-
kend in de oren zullen klinken.
Verder ook namen die tot de verbeel-
ding spreken, zoals onder andere.
Appel: Court Pendu Plat, Dantziger
Kantapfel, Glorie van Doesburg, Gro-
ninger Kroon, Haneman, Honingzoet,
Ingrid Marie, Jacques Lebel, Kandel
Sinap, Rambour Papeleu, Zoete Ana-
nas, Alexia, Florisappel, Notarisappel,
Princesse Noble(Haagje), Prins Al-
bert von Preussen, Rabau, Rambour
Franc, Reinette du Canada, Swaar Ap-
pel, Zoete Aagt enz. Vele rassen zoete
appels.
Peren: Bergamotten, boterperen,
stoofperen, Winterjan (Kleipeer),
Dubbele Winterjan, handperen zoals

Mooije Neeltje, Bloedpeer, Boeren-
groentje, Bruine Kriekpeer, Clapp;s,
Oranjepeer, Juttepeer, IJsbout, Zwijn-
drechtse Wijnpeer enz.
Pruim: Reine-Claude Verte, Hongaar-
sche Kwets, Belle de Louvain, Haus-
zwetsche, Belgische Bakpruim, Dub-
bele- en Enkele Boerenwitte, Czar,
Mirabellen, Valor, Voyageur, Eldense
Blauwe, Opal, St. Julien enz.
Kers: Spekkers (Bigarreau Napoleon),
Wijnkers, Ridderoordtsche, Sunburst,
Merchant, Koningskers, Van, Varik-
sche Zwarte, Hedelfinger, Schneiders
Spate Knorpelkirsche, IJskers enz.
Kweepeer: Vranja, Champion, Reas
Mammoth, Champion, Lescovacs.
Mispels: germanica, Westerveld.
Verder: Zwarte Walnoot en Turkse
Hazelaar (Stam Hazelaar).

Gezien de hedendaagse trend van
steeds meer bereiding van natuurlijk
voedsel zonder vreemde bestandde-
len, mogen wij onze, op geheel bio-
logische wijze geteelde en verzorgde
fruitbomen aanbevelen. Fruitbomen
in veel rassen die weinig verzorging
behoeven en fruit voortbrengen die
zonder bespuitingen met giften, goe-
de, eetbare en erg smakelijke vruch-
ten produceren.
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Wereld Vrouwendag gevierd in Bronckhorst
Fantastische middag met Iteke Weeda
en AmaZing

Impressie van Vrouwendag Bronckhorst met Iteke Weeda, AmaZing en veel enthousiaste vrouwen.

Toldijk - De histrummiddag van Wereld Vrouwendag in Bronckhorst,
op 10 maart georganiseerd door de vrouwenwerkgroep Bronckhorst
was, met zeker 200 vrouwen in Zaal Den Bremer, een groot succes.
Gastspreekster Iteke Weeda en het koor AmaZing uit Drempt zorgden
voor een fantastische middag.

Iteke Weeda, columniste en sociologe,
is een zeerbespraakte vrouw die met
veel verve en enthousiaste kan vertel-
len over vrouwen en wat ze beweegt.
Vergelijkingen met mannen wist ze
op een zeer humoristische wijze te
brengen en lachen konden de aanwe-
zige vrouwen volop. Haar columns
zijn in boekvorm verschenen en deze
konden in de pauze worden gekocht.
Wie wilde kon haar exemplaar laten
signeren door de schrijfster. Ook na
de pauze sprak Iteke Weeda de dames
toe. Zo las zij bijvoorbeeld van een hele

lijst aan wijsheden er een aantal voor.
Het vrouwenkoor AmaZing bracht
een gevarieerd programma. Onder
leiding van dirigente Esther van der
Steeg zongen zij niet alleen bekende
of Engelse liedjes, maar ook gezang
uit verre landen. Dit alles overigens
in voorbereiding voor hun tweejaar-
lijks groot concert in de Heilige Geest
kerk in Doetinchem op vrijdag l juni
2012. Daar zullen de Afrikaanse liede-
ren worden begeleid door een djembé
groep. Naast het prachtig zingen met
elkaar en voor publiek, zijn de da-

mes van dit koor verbonden aan het
project 'Krachtige Vrouwen, ofwel
Nguinyan Bito'. Met medewerking
van de SWAA, Society for Women
and Aids in Africa steunen zij vrou-
wen in Douala, Kameroen. Het koor
geeft daar op haar website www.ama-
zing-swaa.nl meer informatie over. In
de pauze verkochten de dames van
het koor leuke spulletjes voor hun
goede doel. De aanwezige vrouwen
van de verschillende vrouwenver-
enigingen in Bronckhorst, Vrouwen
van Nu en Passage, maar ook vele
andere vrouwen, genoten van het ge-
boden programma. Zij namen in de
pauze de gelegenheid om met elkaar
bij te praten. De vrouwenwerkgroep
Bronckhorst mag terugkijken op een
zeer geslaagde lustrummiddag.

Keppelse Golfclub Dag

Hoog Keppel - Zondag 25 maart houdt 'De Keppelse'een Open Dag
voor iedereen die belangstelling heeft voor de golfsport. Er zijn al-
lerlei activiteiten onder leiding van een golfprofessional en ervaren
leden. Daarom is deze dag bijzonder geschikt voor 'family golf, dus
als gezinsuitje.

Maak op een relaxte manier kennis
met de diverse onderdelen van golf,
zoals het afslaan op de rivingrange,
chippen, pitchen, putten enz.

De geoefende golfer kan een rondje
op de vorig jaar aangelegde 9 holes
spelen. De 18 holes baan ligt prachtig
midden in de natuur, omgeven door

uitdagende waterpartijen en verras-
sende greens. Ontmoet andere Keppe-
laars, die u ontvangen en begeleiden
bij de activiteiten die u onderneemt.
Kom kijken, geniet en proef de speci-
ale Keppelse sfeer.
U bent van harte welkom van 13.00
tot 16.30 uur op de baan (achter de
kerk) aan de Burgemeester Vrijland-
laan te Hoog Keppel.

We' f wan
af'd. Dialect

Wat is: A. Kas.
Vitaal, flink.
"I j zeet ter nog Kas uut".

B. Fien.
1: "Fiene vruchten", gewassen die in de moestuin verbouwd

worden. "Hoo staot de fiene vruchten d'r bi'j?"
2: '"n Fienen". a. Een Ideskauw. "Hee is zonnen fienen met 't

etten". b. Iemand die gereformeerd of orthodox hervormd
is. Tj hebt Roomsen en Fienen".

C. Dretterig.
l: Aan de diaree lijdend. "Wa'k egettende heb, we'k neet.moar

ik bun zo dretterig".
2: Armzalig "Zo'n dretterig keerltjen en toch zo volle

praötjes".

Meander Kwartet in
Dorpskerk Vorden

Vorden - Zaterdagavond 24 maart
voert het Meander Kwartet het
beroemde strijkkwartet van Jo-
seph Haydn opus 51 "Die sieben
letzten Worte unseres Erlösers
am Kreuze" uit in de Dorpskerk
van Vorden. Deze compositie van
Joseph Haydn wordt jaarlijks
veelvuldig uitgevoerd in de aan-
looptijd naar Goede Vrijdag en
Pasen. Joseph Haydn (1732-1809)
componeerde dit werk in op-
dracht van de bisschop van Ca-
diz in 1786 voor de inwijding van
de Santa Cueva Grotkerk onder
de Santo Rosario-kerk te Cadiz
en was bedoeld voor de jaarlijks
terugkerende bijzondere liturgi-
sche dienst op Goede Vrijdag.

Het strijkkwartet bestaat uit een In-
trada, gevolgd door zeven Sonata's, die
de zeven kruiswoorden van Jezus aan

het kruis verklanken. Het strijkkwar-
tet wordt afgesloten met II Torremoto,
'de aardbeving'. De uitvoering van dit
strijkkwartet krijgt in de Dorpskerk
een bijzondere extra dimensie om-
dat voor- en tijdens de uitvoering er-
van toepasselijke schilderwerken van
grote meesters geprojecteerd zullen
worden en Jan Kool tussen de zeven
Sonata's de kruiswoorden uitspreekt
en kort toelicht. Het Meander Kwartet
is opgericht in 1987 en bestaat uit Sas-
kia Bos Ie. viool, Anke Foede 2e viool,
Peter van Praagh altviool en Agaath
Kooistra cello. Het strijkkwartetspel is
voor deze vier musici een onmisbare
uitdaging naast hun werk in, onder
andere, Het Gelders Orkest, Combat-
timento Consort Amsterdam, Parnas-
sus Ensemble en hun lespraktijken.
Het concert begint om 20.15 uur. Zie
ook www.muziekdorpskerkvorden.nl
en www.meanderkwartet.nl

JïUil
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GOTINK
T O T A A L I N S T A L L A T E U R INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA'S

Nu een complete badkamer
incl- montage en tegelwerk

€ 8400,-

Complete badkamer Bestaande uit :
Douchekabine met vlakke douchebak
Douchemengkraan & doucheset Hansgrohe
Badkamermeubel met spiegel en verlichting S- One
Wastafelkraan Hansgrohe
Wandcloset compleet Villeroy&Boch softclose
Handdoekradiator. 24 m2 Wand & 6 m2 Vloertegels
en Accessoires. de voorwaarden.

Gotink Installatie
Molenenkó

SANITIEM '2" f "f"f'°(Gld)
KIF OOtN • SAMtN OOEN i UIEN OOIN l U->/_> ~ *f-O J 2. ->O

F 0575-46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

Zoekt u professionele
opvang voor uw kind?

Gastouderopvang van Avonturijn is kleinschalig en de gewenste op-
vangtijden worden afgestemd op uw werktijden. Er is voldoende,
persoonlijke aandacht voor uw kind en er zijn individuele afspraken
te maken. Dit creëert rust, stabiliteit en vertrouwen.

Wij hebben plek bij gastouders in o.a.; Zelhem, Hengelo Gld,
Ruurlo, Wichmond, Vorden, Lochem, Toldijk en Doetinchem.

U kunt het gastouderbureau bereiken per telefoon (0573) 760 222
of per mail gob@avonturijn.nl Voor meer informatie verwijzen wij
graag naar onze website www.avonturijn.nl

We doen wat we zeggen en
we zeggen wat we doen!

Nieuwe Weg 5-01, Ruurlo, Telefoon (0573) 760 222, gob@avonturijn.nl

NATUURLIJK
BELEEF HET
BUITENLEVEN
Welkoop is dé seizoenswinkel van Nederland. U
kunt bij ons terecht voor producten en adviezen,
toegespitst op de tijd van het jaar. Met steeds
wisselende producten ziet onze winkel er dus
telkens weer anders uit. Kom het buitenleven
beleven in de winkel en laat u verrassen!

Welkoop Zelhem
Koopzondag 25 maart geopend van 12.00 - 17.00 uur.

Op al uw aankopen l 5% KORTING*
*in de vorm van een waardecheque.

Zelhem
Dr. Grashuisstraat 11,
tel.: 0314 - 62 12 38

op
'.wvlkoop.nl

*» Frans Evers
l specialist in productierechten

Melkquotum
Varkensrechten

Pluimveerechten
Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9, Zelhem • T 0314 33 57 45 • www@fransevers.com

En wat doe jij?
Kijk wat jij kunt doen
op staoptegenkanker.nl/
inactie

m

dinsdag 27 maart
van 18.00 uur tot 20.00 uur
belastingspreekuur

Zelfstandig ondernemer of particulier?

Vragen over uw aangifte inkomstenbelasting

2011?

Het antwoord op uw vraag is dichterbij

dan u denkt. Loop daarom binnen bij ons

belastingspreekuur!

boschland
l accountants en adviseurs

Hengelosestraat 28, Hengelo (Gld.)
°575 • 46 13 91, www.boschland.nl

A DE ORE E F
ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DIENSTVERLENING

OP HET GEBIED VAN:

• Bedrijfsadministraties
• Loonadministraties
• Advies en begeleiding
• Belastingaangiften

VOOR:

• Bedrijven
• Startende ondernemers

en ZZPers
• Verenigingen en stichtingen
• Particulieren

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

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

BLOKKER ZELHEM
Wij zijn klaar voor het voorjaar.

Onze tuin afdeling is nu EXTRA GROOT.
Kom ook een kijkje nemen op

zondag 25 maart van 12:00 tot 17:00 uur

10% KORTING
op alle tuinmeubelen
en vanaf 150,- euro
gratis thuis bezorgd*

* aanbiedingen alleen geldig op zondag 25 maart

Thuis in jouw wereld

l VakantieXperts Avant i

Boek nu voor 16 daagse groepsrondreis
Thailand, vertrek 21 april.

Euro 1327,- p.p.

Zondag 25 maart zijn wij geopend!

Stationsstraat 7, Zelhem «Tel. 0314626 171 • zelhem@vx.nl

www.reisburoavanti.nl
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Batterij 10-12 Groenlo VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 21.00 UUR
"Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten. Vraag naar de actievoorwaaren in de winkel.



VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega's,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma's of hun diploma's
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werkjü

STEBEIVI^N
Installatietechniek

voor comfortabeler leven en wonen

Dorpsstraat 23
7261 AV Ruurlo

Tel.(0573)451414

www.stegemanruurlo.nl
info@stegemanruurlo.nl

Stegeman Installatietechniek is in de omgeving van Ruurlo werkzaam op de particuliere- en zakelijke markt.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in nieuwbouw-, verbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten.

In ons bedrijf is op korte termijn plaats voor een :

Financieel / administratief medewerker voor 20-24 uur
Wij denken bij deze functie aan iemand die :

beschikt over een administratieve MBO-opleiding of gelijkwaardig niveau
verantwoording krijgt en neemt over de facturatie
planning voor onze serviceafdeling verzorgd

ervaring heeft met facturatie binnen Syntess softwarepakket voor installatiebedrijven

Wij bieden :
een functie met grote mate van zelfstandigheid

een goed salaris gebaseerd op leeftijd, diploma's en werkervaring
een collegiale werksfeer

Denkt u aan deze eisen voor deze functie te voldoen of bent u toe aan een nieuwe uitdaging,
schrijf dan een brief voor 24 maart 2012, inclusief CV en richt deze aan Stegeman Installatietechniek,
t.a.v. Dhr. Bert Stegeman, Postbus 19, 7260 AA Ruurlo.

OP ZOEK NAAR
ÉCHTE VAKMENSEN?!
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Voor een opdrachtgever in de omgeving van Doetinchem zijn
wij op zoek naar een:

TACTISCH INKOPER M/V
Fulltime - vacaturenr. VMK912876

Voor een internationaal bedrijf gespecialiseerd in de machine-
bouw zoeken wij een tactisch inkoper. In deze uitdagende
functie houd jij je bezig met het realiseren van de inkoop van
goederen en diensten. Tot je takenpakket en verantwoorde-
lijkheden behoren het (jaarlijks) selecteren van leveranciers
met betrekking tot prijs, kwaliteit en betrouwbaarheid, het
zelfstandig en concurrerend onderhandelen (levertijden, kwa-
liteit, condities, prijzen) met leveranciers en afsluiten van
projectmatige- en raamcontracten, het inkopen van materialen,
grondstoffen en diensten, het analyseren van de omzet en
resultaten van de productgroepen evenals de artikel- en prijs-
opbouw, het ondersteunen bij het opstellen en controleren van
vrachtpapieren, het uitvoeren van uitlever inspecties i.s.m. SGS
of vergelijkbare geautoriseerde instanties, het onderhouden
van de inkoopbestanden o.a. aanvultijden, verrekenprijzen,
leveranciersprijzen en het functioneel begeleiden/aansturen van
de transport coördinatoren.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een technische
opleiding op HBO niveau aangevuld met NEVI-1 (NEVI-2 is
een pré). Je hebt 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare inkoop-
functie in een industriële (projectmatige) omgeving en ervaring
met geautomatiseerde informatiesystemen. Je beschikt over
uitstekende communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden
en een uitstekende beheersing van de Nederlandse, Duitse en
Engelse taal in woord en geschrift. Je bent accuraat, pro-actief
en hebt een hands-on mentaliteit. Je hebt zowel analytisch als
strategisch inzicht en bent resultaatgericht.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Kingma.
Telefoonnummer: 0575 - 55 55 18 of via e-mail:
werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

«jiüenden • detachering • payroll • werving 8 selectie • executive search

^0575 55 55 18

www.europlanit.nl
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Door uitbreiding van werkzaamheden willen wij ons enthousiaste team
aanvullen met een:

Constructeur-tekenaar
Machine- en apparatenbouw

Taakomschrijving:
Nauw samenwerken met opdrachtgever.
Voorbereiden van de activiteiten op de werkvloer, zoals maken van
werktekeningen.
Laserwerk voorbereiden (CAD/CAM).
Ondersteuning in realisatie van projecten m.b.t. planning, functionaliteit,
kwaliteit.
Betrokken zijn bij order-acceptatie procedures.

Functie eisen:
Enthousiaste HBO'er met voorkeur wtb.
Kennis van SolidWorks en office pakketten.
Flexibel persoon met goede contactuele eigenschappen.
Beheersing van de Nederlands, Engels en de Duitse taal in woord en
geschrift.

Wij bieden:
Een functie in een ambitieuze en dynamische werkomgeving, waar groei
en professionalisering voorop staan. Arbeidsvoorwaarden volgens CAO
metaalnijverheid.

Wil jij werken in een ambitieuze en dynamische werkomgeving
reageer dan:

Machinefabriek Baltes B.V.
T.a.v.: Dhr. E. Korenblik
Nijverheidsweg 9
7221 CKSteenderen

Tel.:0575-450790
e.korenblik@mfbaltes.nl
www.mfbaltes.nl
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MECHANISCH OPERATOR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VI0914064

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het instellen en bedienen
van diverse machines ten behoeve van de metaalbewerking. Ervaring
in de metaalsector is dan ook een absolute pré. Omdat wij meerdere
functies op meerdere afdelingen hebben bij deze opdrachtgever uit-
eenlopend van het scharen, knippen, gieten, walsen en vervoeren
van het materiaal met een heftruck en bovenloopkraan, kijken wij
graag samen met jou welke functie het best bij je past.

Functie eisen
- Minimaal LTS opleiding;
- Technische Affiniteit;
- Je werkt in een 3-ploegen dienst.

KWALITEITSCONTROLEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VI0915257

Werkzaamheden
Je controleert steekproefsgewijs de producten en de verpakkingen
aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Je verricht diverse
chemische, fysische en sensorische analyses. Je bent verantwoor-
delijk voor diverse kalibraties en voert deze samen met je collega's
uit. Je voert de schoonmaakcontrole uit na reiniging en koppelt
resultaten hiervan terug naar je leidinggevende. De controles en
bevindingen leg je vast in een geautomatiseerd systeem. Het betreft
een tijdelijke parttime functie in 3-ploegendienst.

Functie eisen
- Afgeronde MBO opleiding richting levensmiddelentechnologie;
- Standvastige gesprekspartner, accuraat en flexibel;
- Bekend met automatiseringsprogramma's, SAP, Word en Fxcel.

CHEMISCH PROCES OPERATOR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VI0914066

Werkzaamheden
Als chemisch procesoperator ben jij verantwoordelijk voor het
complete productieproces rondom de machines. Daarnaast functio-
neer je als aanspreekpunt voor collega's en ben je betrokken bij
het in bedrijf stellen van (nieuwe) machines en processen. Je stelt
machines in op klant niveau, je bedient de machine en begeleidt
het proces en product, je bent verantwoordelijk voor een compleet
productieproces en de daarmee samenhangende administratie,
verricht lichte onderhoudswerkzaamheden en denkt mee in verbeter-
en vernieuwingstrajecten.

Functie eisen
- VAPRO opleiding;
- Kennis van de Engelse taal;
- Kennis van chemische processen;
- Ervaring in metaalbewerking of soortgelijke product bewerking;
- Je werkt in 3 ploegen dienst.

TIG LASSER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VI0914777n
Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de machinebouw zoeken wij per direct
TIG lassers. Het betreft het zelfstandig lassen van RVS onderdelen
voor de machinebouw. Je werkt vanaf technische tekeningen en
je bent bekend met stuklijsten. Als TIG Lasser bewerk je zelf de
materialen zowel in de voorbereiding als in de afwerking.

Functie eisen
- Minimaal afgeronde LTS/LBO metaal opleiding;
- Je kunt zelfstandig werken;
- Enige jaren relevante werkervaring als TIG Lasser RVS niveau 2/3
- Zelfstandig technische tekeningen kunnen lezen;
- Zowel goed zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

MONTEUR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Zutphen - FulHima - vacaturenr. VI0915101

Werkzaamheden
Als monteur machinebouw maak je constructies en apparaten vol-
gens specificatie en tekening. Je beheerst zowel de TIG als MIG/MAG
lasprocessen en draagt zorg voor de gestelde kwaliteitsnorm.

Functie eisen
- LTS of MTS werk en denkniveau;
- Flexibel- en klantgerichte instelling;
- Zelfstandig kunnen werken.

uitzenden • detachering • payroll • werving ft selectie • executive searcli
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Parttime Administratief
Medewerker LABYRINTH
Het gaat om een functie voor ongeveer 8 t/m 20 uur per week. Flexibel in te delen.

Wie zijn wij?
Labyrinth outdoor & Travel is een zelfstandige touroperator en organiseert reizen in heel
Europa. Daarnaast organiseren we onder diverse labels werkweken in de Belgische Ardennen,
Stedenreizen, wintersportreizen en bedrijfsevenementen. Wij bieden een prettige werkomgeving
met een klein team.

Wat houdt het in.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig verzorgen van de boekhouding. Je kunt
daarbij denken aan het volledig inboeken van ontvangsten, inboeken inkomende en uitgaande
facturen maar ook het nabellen van debiteuren. Verder verzorg je salarismutaties en diverse
betalingen.

En jij bent?
Een enthousiaste, flexibele en zeer accurate collega, geen facturatie detail ontgaat je aandacht.
Het liefst ben je woonachtig in Zelhem of directe omgeving. Je bent een financieel wonder, kunt
logisch denken, toont initiatief en bent communicatief vaardig. Je hebt minimaal l jaar ervaring
in een soortgelijke administratieve functie. Daarnaast ben je ervaren met diverse boekhoudpak-
ketten.

Geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met CV en foto per e-mail of per post. Labyrinth
Outdoor & Travel, t.a.v Jurgen Helmink, Ruurloseweg 25,7021 HB Zelhem, jh@outdoor.nl
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Werk vind je
^ in de regio!

Contact Bronckhorst Midden

• Contact Bronckhorst Noord

Contact Bronckhorst Zuid

• Contact Ruurlo

Contact Warnsveld

l Ina

•' Groenlose Gids

25 MAART LENTE FAIR

Van 11 m - 7.00 uur

www.orangerie-ruurlo.nl
Entree aan de kassa € 5,= / kinderen € 2,= » Knip de bon uit!

iffnimiiimiiiiiiiiiimiiiimmiiiimflïïhiiiiiiiiu-

LENTE FAIR
24 & 25 MAART '12

GRATIS ENTREE
Tegen inlevering van deze bon

2e persoon gratis entree
iiiiiimmiiiiiimiiiiiMiimiiimmiiiiiimiimi



Alle AH Ovenvers
stevig broodAlle Coca-Cola

1.5 literflessen

AH Gemengde
ijsbergsla extra

a • i
AH Shoarma
voordeelpak

:*? Dove

7)o\<> Dove 2+1
GRATIS

Bijv.
Fontanafredda
Moscato d'Asti

Bijv. Moncaro
Verdlcchio
Classico

Bijv. Farnese
Montepulciano Schweppes

of Or Pepper
1.5 literflessen

Het moment 01
fë

AH Tulpen
• Diverse kleuren
• Met zakje tulpenvoeding

2 bossen è 10 stuks

HENGELO Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 12 van 19 t/m

24 maart 2012

Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 uur
Donderdag en vrijdag 08.00 - 21.00 uur

Zaterdag 08.00 -18.00 uurRaadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05
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