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Hermien Korenblek, Dinie Brummelman en Leonie Masselirik.

Vorden - In de pauze van het voorjaarsconcert van Sursum Corda wer-
den een drietal jubilarissen in het zonnetje gezet: Leonie Masselink
(12,5 jaar lid), Dinie Brummelman (25 jaar) en Hermien Korenblek (40
jaar).

Met name Hermien Korenblek werd
nog even apart door voorzitter Ria
Zweverink gecomplimenteerd.

'Wij hebben bij Sursum Corda veel
vrouwelijke muzikanten. Hermien is
de eerste die al 40 jaar bij ons speelt.

Een geweldige prestatie! Niet alleen
met muziek maken is Hermien actief,
maar net zoals Leonie en Dinie is ze
ook altijd actief bij de verschillende
acties die wij jaarlijks organiseren',
zo sprak Ria Zweverink.
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Zaterdag a.s. van
10.00 tot 16.00 uur!

(ie is ook te boeken voor kook workshops)

U PLUS Hans Eland
•istijden: maandag-woensdag 8 00 - 20 00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00

•l PLU S HanS Eland Raadhuisstraat 5317255 BL Hengelo (Gld) | T: 0575-463777

U kunt nog heel even zwemabonnementen bestellen tegen het voordelige voorverkoop tarief

Kijk op www.zwembad-indedennen.nl voor de formulieren en mogelijkheden voor zwemles!

Te zien op De Kraanvogel

Maandag 9 april 2' Paasdag is ons bedrijf gesloten.
In verband hiermee verzoeken we u de advertenties

en berichten In te leveren op
Woensdag 4 april vóór 17.00 uur.
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Kranenburg - Gesteund door het
ministerie heeft Werelderfgoed
Nederland een tentoonstelling
laten ontwerpen die langs de ba-
sisscholen gaat. Dit schooljaar is
de tentoonstelling in Gelderland
en De Kraanvogel heeft het voor-
recht één van de plekken te zijn
waar zij wordt geplaatst. Zij is
vanaf heden twee weken lang te
bewonderen in de gymzaal van de
school.

Te zien zijn o.a. de molens in Kinder-
dijk, het Woudagemaal in Lemmer, de
Stelling van Amsterdam, het Rietveld
Schröderhuis in Utrecht, Schokland,
De Beemster en de huizen in kleur in
Willemstad, Curacao. De tentoonstel-
ling heeft een interactief karakter en
door de schermen van de computer
te bedienen kunnen bezoekers zelf
hun informatie verzamelen over we
relderfgoederen in Nederland, maar
ook over werelderfgoederen in andere
landen.
De Kraanvogel stelt de tentoonstelling
in de gymzaal (Eikenlaan 22 in Kra-
nenburg) open voor andere bezoekers.

Vanaf heden t/m donderdag 5 april is
het werelderfgoed op schooldagen
(ook op de woensdagen 28 maart en 4
april) open tot 's middags 17 uur.
Verder zijn bezoekers welkom op
zondag l april (géén grapje) van 11
tot 16 uur en op vrijdag 5, zaterdag 6
en paaszondag 7 april, ook tussen 11
en 16 uur. Aan het bezoek zijn geen
kosten verbonden.

VOV leden let op!
Woensdag 4 april

Algemene leden-
vergadering

20.00 uur

gemeente Bronckhorst

Burgerjaarverslag 2011
Uitneembare bijlage in het hart van dit blad

gemeente Bronckhorst

Nieuws & Informatie
Zie in het hart van Contact



Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag l april 'Palmzondag', Gezamenlijke dienst in de Her-
vormde kerk, 10.00 uur, ds. M.S. van der Wik-Karreman.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag l april 'Palmzondag', Gezamenlijke dienst in de Her-
vormde kerk, 10.00 uur, ds. M.S. van der Wilt-Karreman.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag l april 'Palmzondag' lO.OOuurGezinsdienst, mw. Zwen-
nie Langwerden-Bloemendaal.

R.K. kerk Vorden
Zondag l april 'Palmzondag' 9.30 uur, Eucharistieviering, pas-
toor F. Hogenelst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 31 maart 17.00 uur Eucharistieviering, 't Klooster, R.
Tijssen, m.m.v. Dames- en herenkoor. Zondag l april 10.00 uur
Woorddienst, Groep 2, m.m.v. Herenkoor.

Tandarts
31 maart - l april P. Scheepmaker, Ruurlo, (0573) 45 25 13.
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 Al, A2, BI, B2,
Hartbewaking (CCU), Fl, NO, NI en N2: dagelijks van 13.30-
14.15 uur en 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 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via de
website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 02
50. 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

i

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

VVV-kantoor
Kerkstraat l, tel. 553222.
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, 24 uur per dag bereikbaar voor kraamzorg,
jeugdgezondheidszorg.

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief),
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6,
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijk verpleegkundig 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 Jebbink 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 vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630
E-mail: w.bems@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT, 32
zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 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)551688
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgUachten:
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.

•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

•Angst en beven voor je
Engelse tentamens? Neem
NU bijles van een zeer erva-
ren docente VMBO-HAVO-
VWO. Tel: 06-12291855.

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

•Garage Sale op: zaterdag
7 april a.s. grote opruiming
van allerlei 2e handsspul-
len. De verkoop wordt ge-
houden op de hoek van
de Burg. Galleestraat en
de Stationsweg te Vorden.
Tussen 10.00 uur en 16.00
uur.

•Garage Sale op: zaterdag
7 april a.s. Grote opruiming
van allerlei 2e handsspul-
len. De verkoop wordt ge-
houden op de hoek van de
Burg. Galleestraat en de
Stationsweg te Vorden, tus-
sen 10.00-16.00 uur.

•OPEN HUIS 31 maart.
Mooie helft van twee-onder-
een-kap op ruime kavel met
5 slaapkamers. Kastanjelaan
9 te Steenderen.

• In verband met verhuizing
houden we behalve een
Open Huis ook een oprui-
ming van voor ons overbo-
dige spullen, Beatrixlaan
5, zaterdag 31 maart, van
11.00-15.00 uur.

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo» Tel. (0573)471653

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 maart.

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

Altijd een gratis advies!
Nieske Pohlmann 06-54326669

KijKvn t<oop bifftazè*
adverteerders

i rïmnrffi'-ii'.!!

Hollandse komkommers 2 voor 0,99

Nieuwe oogst Nicola aardappelen
2 kilo l

Wegens succes herhaald!!!!!
Zoet sappige minneola's 8+2 C R AT

Zoete blauwe druiven 500 gram

Bij aankoop van onze huisgemaakte
ovenschotel 'a la Reinier' p.p. 6,95
een bakje rauwkost voor 1,00

Aanbiedingen geldig t/m maandag 2 u|>ri/.
Urn-o. Galleestraat 3, Varden: Td. C575-550S50

/< 85a, 575-54271 1

de ROTONDE
Dagmenu's 28 maart t/m 3 april

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 28 maart
Mlnestronesoep / Varkensrollade met jus, aardappelpuree
en groente.

Donderdag 29 maart
Zuricher geschnetzeltes, röstl aardappelen en rauwkost-
salade / grlesmeelpuddlng met slagroom en bessensap.

Vrijdag 30 maart
Runderbouillon met Flensjes / Weense vis, saus tartaar,
aardappelsalade en groente.

Zaterdag 31 maart (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs de Rotonde, zigeunersaus, frieten en rauwkost-
salade / ijs met slagroom.

Maandag 2 april
Bospaddenstoelensoep / Gehaktbal uit eigen keuken, jus,
aardappelen en groente.

Dinsdag 3 april
Wiener schnitzel met frieten en rauwkost / ijs met slagroom.

Ook è 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



Op dinsdag 3 april a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.
Tevens bestaat ons bedrijf ruim 30 jaar.

Dit willen wij natuurlijk graag vieren.

Daarom nodigen wij u van harte uit op
zaterdag 7 april a.s. van 14.00 tot 1700 uur

in de feesttent naast ons bedrijf.

Ons bedrijfis op zaterdag 7 april
de gehele dag gesloten.

Geert & Marijke Seegers

Seegers Halle BV
HalsewegSS
7025 CG Halle

Tel. 0314-631798
www.seegershalle.nl

Adieu, my old friends

Ik heb op mijn tijd en naar mijn maatstaven het
leven tot mij genomen.

Tine Geertje Jeannette Krekel
Echtgenote van J.M.A. Batenburg f

Geboren 26 mei 1942 Overleden 20 maart 2012

Mart-Jan Batenburg

Het Wiemelink 14
7251 CZ Vorden

De crematie heeft zaterdag 24 maart plaatsgevonden.

Sub finem

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten -
de liefsten, de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon

zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
'et werd, het was, het is gedaan.

M. Vasalis

Intens verdrietig nemen wij geheel onverwacht af-
scheid van onze lieve mama en oma

Rieky Janssen-Kraaijvanger
Henrica Theodora Maria Jozephina

Echtgenote van Wim Janssen t

Steenderen Vorden
23-03-1936 22-03-2012

Willem-Frans
Robijn

Isabelle en Edgar
Florine, Julius en Magnus

Margriet en Joost
Maartje en Eva

Correspondentieadres:
Bilderdijklaan 6
7314 PA Apeldoorn

Vandaag hebben we afscheid genomen van mama.

Marion Polman
uitvaartbegeleiding

T 06-55-916250

voor een geheel
verzorgde

persoonlijke
uitvaart.

bij iedere uitvaartverzekering
in de gehele regio

www. marionpolman.nl

Boomkwekerij Frank
Timmermans voor lei-
en dakbomen, beukenhaag,

allerlei soorten bomen.
0314-624488 boomkwekerij
franktimmermans@xs4all.nl

Roessinkweg 3, Zelhem.

Kennismaken met
Herbalife?

GRATIS proefpakket incl.
gratis advies

en begeleiding.
Bel/SMS

06-55 166420

Tot ons grote verdriet hebben wij afscheid moeten
nemen van onze 'oude' voetbalmakker en oud-
aanvoerder van ons veteranenteam

Rinus Rothman

Toen de voetballers en hun echtgenotes gingen
klootschieten, liet je nimmer verstek gaan.
Rinus, wij zullen je missen!

De klootschietvrienden
Driekus en Gerda
Reind en Mientje
Jo en Janny
Jan en Gerda (in herinnering)
Ab en Dinie
Jan en Lea

. Wim en Manneke
Henk en Hermien
Nolda

Wij wensen Dikkie, kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit verlies.

Vorden, maart 2012

Bedankt voor de grote belangstelling en het me-
deleven na het overlijden van mijn man en onze
vader

Frans Willem Robbertsen

Gerda Robbertsen
Gerdien, Esther en Bas
en familie

Hoetinkhof 114
7251 WE Vorden

Een woord geschreven of gezegd
een arm om je schouders gelegd

een hand, een kus, een traan
dat alles heeft ons goed gedaan

na het verlies van

Gerda Berendsen-Wolsink

Het gemis zal blijven, maar voor de vele blijken
van medeleven danken wij hartelijk.

Familie Berendsen
"Vogelzang"

Hengelo Gld., maart 2012

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

\ Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en

onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen

Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

industrieterrein "De Mars"

t.o. Woonboulevard Eijerkamp

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Gesprekspraktijk
Van ziel tot ziel

in Vorden
www.intuitievepraktijk.nl

lijk ép koop bij onze
f adverfeerders! \~/i
fcet dichtbij en een ruimf kouo!

ALOE VERA
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

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

SPECIAL
Italiaanse biefstukrol 35

100 gram

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

GRATIS 100

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575)522919.

Gratis
geboortekaartjes

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

MAALTIJDIDEE
Witlof beenham
schotel 98

500 gram

TIP VAN UW KEURSLAGER
Kip filet 50

4 enkele

rrr*m Dj. VLOGMAN, keurslager
H Zutphenseweg 16, 7251 DK VORDEN

Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

<J|;«r-«"»1 **«•

Oe«f om de verwo**t«iid«
gevolgen van dtabeto.

<»••< Mn onder zo*fr.

• Kunstgebit
• Implantaten
Geen eigen bijdrage

Op verzoek thuis aanmeten

Praktijk voor tandprothese en implantologie
0575-545953. Paardenwal 3, Zutphen

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN

• Gevelstenen • Dakpannen • Wand- en vloertegels
• Dakramen en accessoires • Sierbestrating

• Diverse andere bouwmaterialen

B O U W M A T E R I A L E N

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

Itr Timmerfabriek

BESSELING
Productie en plaatsing van:

Kozijnen Ramen Deuren Trappen
Hefschuifpuien en Vouwwanden

Luiken en betimmeringen
Levering en plaatsing van beglazing

Alle voorkomende timmerwerkzaamheden
Koekoekstraat 5 te Vierakker Tel. 0575 - 520 881

info@timmerfabriekbesseling.nl www.timmerfabriekbesseling.nl



PAASSLOF

3.75
NU VOOR €

BLOND
VOLKOREN

2.25

WITTE
BOLLEN

O VOOR

1 95
•

De enïtj& 'echte
ZWANENHALZEN

igjneèl recept

LAMMETJES
VLAAI

8 95
•

13.25

KLEIN

GROOT

€

VOOR€

VAN ASSELT
De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 27 t/m zaterdag 31 maart

De Echte Bakker Dat proefje!
Zutphenseweg 18 - Vorden

Tel. (0575)55 1384
Runneboom 2a - Warnsveld

Tel.(0575)571528

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Administratiekantoor J 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

Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen en hun ouders dicht
bij elkaar. Word nu donateur van het Ronald McDonald Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl toNALDMcDONALD
KlNDERfONDS

Maandag4 broden
Wit, tarwe of volkoren € 6,60

Woensdag é meergpanenbpoden
Waldkorn, Toscaan§ of elfzaden € 7,71>

Haai van de icwk:

Paasvlaai
Mini-paasstol

€7,75
€3,75

l'rijdag en zaterdag

Duitse harde broodjes
O voor € -l,UU

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Zaterdag 31 maart zal ons eetcafé voor het aankomende
seizoen weer openen. U kunt bij ons terecht voor een 3
gangen menu of gewoon lekker genieten van een borrel

op ons terras.

Ook uw feest kunt u door ons laten verzorgen, zowel bij
u thuis als bij ons op het park.

Heeft u geen zin om zelf te koken7 U kunt bij onze
cafetaria terecht om af te halen. Wij hanteren hierin een

beperkte kaart.

In het voor- en naseizoen is onze cafetaria geopend:
Vrijdag vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur

Zaterdag vanaf 15.00 uur tot 20.00 uur
Zondags en bijzondere feestdagen

vanaf 15.00 uur tot 19.00 uur

Wij hopen u graag te ontmoeten in ons Eetcafé,
Karin en Arend Verbeek en medewerkers

April Aktie:
4 personen frites + 4 snacks

(kroket. frikadel, bami-, nasischijf) € 10.00

Tevens kunt u uw bestelling voor de paasdagen (sala-
des, hapjes of bbq) opgeven via www.bbqvorden.nl

of 0575-552332.
Enzerinckweg 12. 7251 KA Vorden

En wat doe jij?
Kijk watjij kunt doen

p staoptegenkanker nl/
lactie

Stiga Villa Frontmaaier
vanaf 2390,-

Stiga VE 32 verticuteer-
machine
1500 Watt, 12 sets stalen messen
werkbreedte van 32 cm
inclusief opvangzak.

179,-

JohnDeereX125 Tuintrekker
van 3503,- VOOr 2699,-

John Deere
XI55R Tuintrekker
met grasopvang

van5097,- VOOr 3999,- John Deere
verticuteermachine
Elektrisch of benzine

vanaf 305,-

JAN de WINKEL



Groepen 6 van school Het Hoge
wekelijks naar de boerderij
Vorden - Zoals elk jaar gaan de
kinderen van groep 6 naar de
boerderijschool. Één middag in
de week leren de kinderen op een
andere manier rekenen, taal en
nog veel meer.

De kinderen berekenen de oppervlak-
te en omtrek van hun eigen tuintje,
hoeveel plantjes of zaadjes moet je
planten of zaaien? De groei van een
pasgeboren kalfje wordt gevolgd en
dat verwerken ze in een grafiek. De
stallen worden uitgemest en voorzien
van vers stro. Ze volgen de groei van
een boom van maart tot oktober, met
elke week een foto van de boom en
een tak. Het meten van de tempera-
tuur is een terugkerende taak, hoe-
veel regen zit er in de regenmeter
en waar komt de wind vandaan? Al-
lemaal voorbeelden van leervragen
waar een antwoord op gevonden
wordt. Dit alles wordt door de we-
kelijkse reporters opgeschreven en
de volgende dag op school verwerkt.
Op de website van de school, www.
hethoge.nl, is iedere week te volgen
wat de leerlingen hebben gedaan.

'De man met de gouden handjes'
Chris Hofman 40 jaar bij
Burgers van der Wal

Volleybal

Vorden - Vrijdag 23 maart was Vordenaar Chris Hofman 40 jaar in
dienst bij Burgers van der Wal. Eigenlijk dubbelfeest want Chris is
inmiddels 62 jaar en maakt op l april gebruik van de VUT-regeling.
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
11 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 waar-
devolle collega van Chris en die als
enige nog steeds binnen het bedrijf
werkzaam is.
In 2001 werd Van der Wal overgeno-
men door Ludwig Smits, die twee jaar
daarvoor het schildersbedrijf 'Bur-

gers' had overgenomen in Duiven.
Vier jaar later verhuisde het totale
bedrijf naar een nieuw pand aan de
Fabrieksstraat l Tb te Doetinchem.
Vanaf dat moment heette het bedrijf
logischerwijs: 'Burgers van der Wal'.
Chris moest het gemoedeüjke 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 Marian,
twee dochters, twee schoonzonen en
vijf kleinkinderen zijn er genoeg leu-
ke dingen te ondernemen!"

Kom Ont-moeten op l april
Vorden - De Ont-moeting is be-
doeld voor iedereen die geïnteres-
seerd is in geloof en samenleving.

Vanaf 19.00 uur bent u welkom in
het Achterhuus van de gereformeer-

de kerk, aan de Zutphenseweg. Aan
de hand van een thema wordt er
nagedacht en gesproken over het ge-
loof. De muziek wordt verzorgd door
Kees van Dusseldorp aan de piano en
saxofonist Henny Blaak.

Uitslagen Dash week 12 2012

Dash HS l VIOS Eefde HS 2 1-3
Dash HS 3 VIOS Eefde HS 3 4-0
Dash DS 5 Wevoc DS 3 1-3
Dash HS 2 Langhenkel Orion HS 5
3-2
Landstede Volleybal DS l Dash DS l
4-0
Smash '68-SCM MC 2 Dash MC 2 3-1
Labyellov DS 4 Dash DS 6 4-0
Dash MI 3 VIOS Eefde MI 2 8-1
Dash DS 3 VIOS Eefde DS l 3-1
Dash MI 2 WSV MI 6 8-1
V.C.V. MC 2 Dash MC l 4-0
Dash MA l WSV MA 2 3-1
Dash MB 2 Brevolk MB l 4-0
Dash MI 4 Kerkemeijer Gemini MI 3
6-2
Dynamo-Neede MI 2 Dash MI 5 8-0
VIOS Eefde MI l Dash MI l 8-2
Heeten Sportief HY l Dash HY l 3-0
Side-Out DS l Dash DS 2 0-4
Marvo 76 DS 2 Dash DS 4 1-3
VIOS Eefde DY 2 Dash DY l 2-1
Keizersprong DY 2 Dash DY 2 0-3

PROGRAMMA WEEK 13
2012-03-27 21:00 Dash DS 4 Langhen-
kel Orion DS 4 't Jebbink, Vorden
2012-03-30 19:30 Dash DY 2 Klaren-
beek DY 3 't Jebbink, Vorden
2012^03-30 21:00 Dash HY l Heeten
Sportief HY 3 't Jebbink, Vorden
2012-03-31 09:30 WSV MI 6 Dash MI
3 de Kei, Warnsveld
2012-03-31 11:30 WSV MI 4 Dash MI
l de Kei, Warnsveld
2012-03-31 11:30 Dash MI 5 Boeme-
rang MI 4 't Jebbink, Vorden
2012-03-3112:00 Kerkemeijer Gemini
MI 3 Dash MI 4 't Timpke, Borculo
2012-03-3113:30 WIK Steenderen MB
l Dash MB 2 Hooge Wessel, Steende-
ren
2012-03-31 13:30 Dash MC l Yarden
Havoc MC 2 't Jebbink, Vorden
2012-03-31 13:30 Dash MB l Tornado
Laren MB l 't Jebbink, Vorden
2012-03-31 15:15 Volga HS 4 Dash HS
3 de Pol, Gaanderen
2012-03-31 15:15 Volga DS 2 Dash DS
3 de Pol, Gaanderen
2012-03-31 15:30 Dash DS 6 Smash
'68-SCM DS 4 't Jebbink, Vorden
2012-03-31 15:30 Dash DS 2 Grol DS l
't Jebbink, Vorden
2012-03-31 17:00 WIVOC HS l Dash
HS l de Pelkwijk, Winterswijk
2012-03-31 17:45 Dash DS l Langhen-
keLOrion DS l 't Jebbink, Vorden

Kijk en koo'bij orrr
adverteert)
Lekkend ictttbtftn
een hnnie keus!

Historie van de
streektaal
Doetinchem - Oud-directeur van
het Staring instituut en auteur
Henk Krosenbrink geeft een in-
leiding over de historie van het
Nedersaksisch en de streektaal-
literatuur.

Het Nedersaksisch, waartoe ook de
Achterhoekse dialecten behoren,
heeft een lange geschiedenis. Om-
streeks 830 al verscheen in het oud-
Saksisch de later zo genoemde Heli-
and, een poëtische samenvatting van
de vier Evangelies. Binnenkort ver-
schijnt hiervan een vertaling in onder

andere het Achterhoeks. Al in 1477
verscheen de eerste Bijbelvertaling in
het Nedersaksisch en de zogenaamde
Hanzetaai was enkele honderden ja-
ren de zakentaal uit die periode. Tot
in de huidige tijd wordt in het Neder-
saksich geschreven. Tijdens de lezing
geeft Krosenbrink daarvan diverse
voorbeelden.
U kunt de lezing gratis bijwonen op
dinsdag 27 maart 14.30-16.30 uur in
de bibliotheek van Doetinchem. In-
schrijven kan in de bibliotheek of via
de website: www.bibliotheekwestach-
terhoek.nl. Kijk bij de agenda.

A
/ A G E N D A V O R D E

IEDERE DAG
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma-, wo- en
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Info en opgave bij Welzijn Oude-
ren Vorden.

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

• Kaartclub elke maandagmiddag
en bingo elke woensdagmiddag in
Dorpscentrum.

• Sjoelen, kaarten, rummikub ie-
dere maandag- en woensdag vanaf
14.00 uur in het Dorpscentrum.
Opgave bij Stichting Welzijn Vor-
den.

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

• Stijldansen iedere woensdag van
14.00 tot 16.30 uur in het Dorps-
centrum. 25 april is er geen dan-
sen. Opgave bij Stichting Welzijn
Vorden.

APRIL
4 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.
5 Bejaardenkring in het "Stamper-

rje" van 14.15 tot 16.15 uur.

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.

• 6 april 20.30 u. TOM zangeres As-
trid Volckerick en gitarist Sierk
Andela met jazz/American Song-
book & Ton Knevel met Sinatra-
repertoire: www.tom-vorden.nl

• 6 april hele dag kunst beleven in
Vorden op 'Vrijdag uit de Kunst':
www.vrijdaguitdekunstnl

• 15 april 15.00 u. TOM 'Zwervers
in de Nacht' Gery Groot Zwaaftink
met Rob Heuvelink, Denis Wee-
link en Fons Rouwhorst: www.
tom-vorden.nl

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

• tot eind april galerij Amare, An-
drea van der Werff met bewerkte
fotografieën, geopend 6 april en op
afspraak. In de tuin beelden van
Anneliese Melens. www.amare-
galerij.nl

Paasverhalen doorgeven aan kinderen en klein-
kinderen
Geslaagde Paasviering
PCOB Vorden
Vorden - De PCOB afdeling Vor-
den hield donderdagmiddag de
Paasviering. Er stonden voorjaars-
bloemen op de tafels en schaal-
tjes met paaseieren. Voorzitter
F.Midden kon een groot aantal
belangstellenden welkom heten,
waaronder enkele gasten. Bij de
overdenking naar aanleiding van
l Korinthiërs 15 zei hij dat het
Kruis en de Opstanding het hart
van het Evangelie vormen. Daar-
na ging hij voor in gebed. Voor
deze viering was een speciale li-
turgie samengesteld.

Begonnen werd met het zingen van
Gezang 183: l en 3 "O hoofd vol bloed
en wonden". Daarna was het woord
aan mevr.Marianne Glashouwer uit
Amersfoort over Pesach en Pasen.
Het gaat in feite om Gods trouw ook
bij de feesten van de Heer. Bij Pesach
herdenkt het volk Israël hoe het volk
van Israël is uitgeleid uit Egypte. Mevr.
Glashouwer ging in op de oud-joodse
gebruiken bij de Pesach-viering.Het
pesachfeest is 3500 jaar oud. Tijdens
de feesten was het gebruikelijk dat de
joodse mannen drie keer per jaar op-
gingen naar Jeruzalem.
Volgens de bijbel werd de grote bo-
venzaal gereed gemaakt voor het Pa-
scha. Bij het Joodse Paasfeest stonden
de kinderen in het centrum. Samen
werd met de ouderen over geloofsvra-

gen gesproken. Vooral werd de aan-
leiding van het Pesachverhaal door-
gegeven aan kinderen en kleinkinde-
ren. Dit is ook de bedoeling van het
huidige Paasfeest, dat we dit doorge-
ven aan ons nageslacht, zodat zij ook
weten wat er echt met Pasen gebeurt.
Het is goed dat we elke avond bidden
voor onze kinderen en kleinkinderen
dat zij ook de kracht vinden in het
geloof. Het gebed van een rechtvaar-
dige vermag veel, omdat er kracht
aan wordt ontleend.
Het was opvallend dat er een joodse
gast in de zaal zat die een schaal met
matsers had meegenomen met een
mooi kleed overdekt volgens joods ge-
bruik. Want bij Pasen gebruiken we
ongezuurde broden, omdat het zuur-
desem met zonde wordt vergeleken.

Mevr.Glashouwer besloot deze in-
teressante lezing met het gedicht
Pesach. De inleidster en haar man
waren ook nauw betrokken bij de
vereniging "Christenen voor Israël".
Er was een tafel met Israëlische pro-
dukten uitgestald t.b.v. deze vereni-
ging. Tijdens de pauze en na afloop
werd hier druk gebruik van gemaakt.
De voorzitter attendeerde op de geza-
menlijke bijeenkomst met de Stich-
ting Welzijn op 19 april as. in het
Dorpscentrum met als thema "Beter
zien", m.m.v huisarts G.Sterringa en
de plaatselijke opticien.



Welz i jn

BRONCKHORST

WegWijZer

j\ Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink Ie, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Website: www.sswb.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd l, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink Ie, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur.
Tel. 0314-380232.
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,
Tel. 0575-465281, fax: 0575465282, mob: 06-10727474.
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag
en vrijdagvan 10.45 tot 12.45 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: a.vermeulen@sswb.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.srichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en
vrijdagvan 8.30 tot 10.30 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630,
e-mail: w.berns@sswb.nl
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De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen?
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06-10687320.

Activiteit
27-03 Seniorensoos Wichmond/Vierakker,

De Möllendeerns
27-03 SWV/GGNet, geheugenspreekuur
28-03 UW, toneelmiddag
31-03 Alzheimer, boswandeling

04-04 Ons Contact, reisverhalen, de heer Smit
04-04 Welfare, handwerkmiddag
10-04 Bewegen en dementie AlzheimerCafé
10-04 VTT, thema: versterk je netwerk
11-04 SWS, kaarten
14-04 Zonnebloem, boottocht
16-04 SSWB/Sensire, beter zien
17-04 SWS, Lanco modeshow en verkoop
18-04 ANBO, Henk Wullink met lezing en dia's
18-04 SSWB/Sensire, beter zien
18-04 Welfare, handwerkmiddag
18-04 SWS, bingo
19-04 SSWB/Sensire, beter zien
19-04 KBO Steenderen/Baak, bustocht
20-04 SSWB/Sensire, beter zien
21-04 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof

Plaats Tijd

Ludgerus, Wichmond 14.30 uur
Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
Ons Huis, Hengelo 14.00 uur
Oranjerie de Kelder,
Doetinchem 14.00 uur
Herfkens, Baak 14.30 uur
De Wehme, Vorden 14.00 uur
Doetinchem 19.30 uur
Dorpscentrum, Vorden 13.30 uur
De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

Oranjehof, Zelhem 14.00 uur
De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
De Wehme, Vorden 14.00 uur
De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
De Bleijke, Hengelo 14.00 uur

Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
Zelhem tel. 465556

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Geheugenspreekuur in Vorden
In Vorden wordt op 27 maart weer een geheugenspreekuur gehouden door GG-Net.
U kunt hiervoor een afspraak kunt maken met ouderenadviseur Wilma Bems via tel.
0575-553159. Of u loopt binnen op onze locatie in het Dorpscentrum, Raadhuisstaat 6,
Vorden.

Vbor-elkaar
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst start met een Voor-elkaargroep: een
groep mensen die gezamenlijk een activiteit ondernemen en waar gewenst elkaar
kunnen ondersteunen. U kunt zich aanmelden via voor-elkaar@sswb.nl. U geeft uw
naam, woonplaats en telefoonnummer (het liefst uw mobiele nummer) door en ver-
meldt in het kort iets over u zelf (bij voorbeeld wat u leuk vindt om te doen). Ans
Vermeulen, medewerker van Stichting Welzijn Hengelo, houdt de deelnemerslijst
bij en stuurt de binnengekomen mails aan u door.
Op deze manier kunt u medegeïnteresseerden zoeken om een activiteit te onderne-
men. U kunt denken aan een wandeling, een fietstocht, dansen, de schouwburg,
een museum bezoek, een gezelschapsspel spelen, een wandel of eetgroep vormen
etc. U kunt elkaar tips doorgeven, vragen stellen of elkaar iets aanbieden. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Ans Vermeulen via telefoonnummer 0575-
465281 of mailen met a.vermeulen@sswb.nl)

Themabijeenkomst 'beter zien'
De ouderenbonden, Sensire en de Welzijnsorganisaties in de gemeente Bronckhorst
organiseren in de week van 16 t/m 20 april 2012 op 4 locaties in de gemeente Bronck-
horst themabijeenkomsten. Het onderwerp is 'beter zien'. Ziet u minder, corrigeert een
bril niet meer? Bent u geconfronteerd met een oogaandoening waardoor u een visuele
beperking heeft, dan kan deze bijeenkomst voor u van belang zijn om informatie en
advies te ontvangen over het onderwerp beter zien.

Locatie
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41
De Bongerd, De Bongerd l
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Ons Huis Beukenlaan 30

De aanvang is 14.30 uur, eindtijd met uitloop tot 16.30 uur. Er zijn geen kosten aan
verbonden. In de presentatie komt aan de orde:
Bartimeus: specialist op het gebied van leven, wonen, leren en werken met een visuele
handicap. Servicehuis Vorden: informatie over hulpmiddelen en mogelijkheden met
een informatiestand tijdens de pauze zal de heer G. Sterringa, voormalig huisarts en
praktijkdeskundige, informatie geven over oogaandoeningen en het gesproken boek.
En verder zal er zoveel mogelijk een plaatselijke opticien zijn die informatie geeft over
hulpmiddelen, onkosten, declaratie en zorgverzekeraar. Er zal voldoende ruimte zijn
voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Voor meer informatie
kunt u terecht bij:

Pr. Beatrixstr.41 tel. 0314-622074 P. Tiggeloven
De Bongerd l tel. 0575-450029 I. Bijsterbosch
Raadhuisstraat 6 tel. 0575-553405 L. van Uden
Sarinkkamp 7 tel. 0575-465281 A. Vermeulen

Datum
Maandag 16 april
Woensdag ISapril
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april

Plaats
Zelhem
Steenderen
Vorden
Hengelo

Zelhem Stichting Welzijn
Steenderen Stichting Welzijn
Vorden Stichting Welzijn
Hengelo Stichting Welzijn

Opgave voor 'beter zien'

Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:.

Tel..

Informatief huisbezoek
In samenwerking met de gemeente en de Welzijnstichtin-
gen in de Gemeente Bronckhorst wordt vanaf 20 maart de
75-jarigen bezocht. De bedoeling hiervan is dat ouderen zich
kunnen laten informeren over de mogelijkheden op het ge-
bied van wonen, welzijn, financiën en zorg. Zelfstandig (blij-
ven) wonen is een groot goed en de wens van menig oudere.
Soms gaat dat niet zo gemakkelijk als men wel zou willen.
Dan kan het fijn zijn om bezoek te krijgen van iemand die
samen met u kan bekijken of u wel van alle mogelijkheden
en voorzieningen op de hoogte bent. Bent u geen 75 jaar,
maar heeft u wel interesse in een huisbezoek, dan kunt u
zich aanmelden voor een bezoek. Wilt u eerst meer informa-
tie, dan kunt u terecht bij de coördinator/ouderenadviseur
van de lokale welzijnsstichting.

Stijldansen in Vorden
In Vorden kan iedere woensdagmiddag gedanst worden van
14.00 tot 16.30 uur in het Dorpscentrum. Voor meer infor-
matie of opgave kunt u terecht bij Welzijn Vorden in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel 0575-553405.

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven vóór maandag 9 april 2012 via bijgaande strook of
telefonisch
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Eenzaamheid is van ons allemaal.

Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar probleem.
Voor velen is het een taboe om erover te praten.

Dat moeten we doorbreken!

Kent u iemand van 55+ die eenzaam is?
Bent u zelf eenzaam?

Bel of mail voor informatie en advies naar
Ouderenadviseur Wilma Berns.

Stichting Welzijn Vorden
Adres: Raadhuisstraat 6, Vorden. Telefoon: 0575-553159

E-mailadres: w.berns@sswb.nl

Koersbal en sjoelen
ledere donderdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid
om koersbal te spelen in het Dorpscentrum. U beweegt en
het is goed voor de sociale contacten! Wilt u hierover meer
weten, kom gerust even kijken.

Stijldansen in Vorden
In Vorden kan iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30
uur gedanst worden in het Dorpscentrum. Allicht is het heel
lang geleden dat u aan Stijldansen heeft gedaan. U kunt het
weer proberen. Op dit moment zij er 18 personen die weer
dansen, met elkaar een gezellige middag hebben en weer
contacten maken. Dit is voor iedereen belangrijk, sluit u zich
gerust aan bij de groep. Voor meer informatie of voor aanmel-
ding kunt bij Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6, tel.
0575-553405. De kosten zijn tot nu toe € 5,- per persoon. Bij
meerdere aanmeldingen kan het goedkoper worden!

Uitleen hulpmiddelen
Voor uitleen hulpmiddelen (tijdelijk) zoals o.a. elleboogkruk-
ken, rollatoren, toiletverhögers, po's en po-stoelen kunt u
terecht bij Stichting Welzijn Vorden. Hulpmiddelen buiten
ons assortiment kunnen eventueel besteld worden.
Mocht u hulpmiddelen hebben geleend in een thuiszorg-
winkel van Sensire, kunt u deze ook bij ons retour brengen.
Heeft u vragen of advies nodig, gaarne contact opnemen
met: Wilma Berns, ouderenadviseur. Tel. 0575-553159. Mo-
biel 06 22929630. E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van &.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem:
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem:
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat r9, Halle:
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl
Website: www.welzijnzelhem.nl

Geheugenspreekuur in Vorden
In Vorden wordt op 27 maart een geheugenspreekuur ge
houden door GG-Net, waarvoor u een afspraak kunt maken
met de ouderenadviseur Wilma Berns, tel. 553159. Locatie is
het Dorpscentrum, Raadhuisstaat 6, Vorden.

Vergeetachting bij ouderen.
Bent u telkens uw portemonnee kwijt? En kunt u weer niet
op de naam van uw nieuwe buurvrouw komen? Uw geheu-
gen laat u in de steek. Dit betekent niet dat u dement wordt.
In dit artikel leest u over de werking van het geheugen en
hoe het komt dat u niet zoveel meer kunt onthouden als
vroeger. Nu u ouder wordt, merkt u dat u bijvoorbeeld niet
meer zo goed hoort, u wordt wat strammer of u bent snel-
ler moe dan vroeger. Ook uw hersenen werken wat trager.
Het is moeilijker iets nieuws te leren en u kunt minder ont-
houden. Dit alles is niet verontrustend, maar veel mensen
schrikken ervan en zijn bang dat ze nu dement beginnen te
worden. U kunt alleen onthouden wat u met uw zintuigen
hebt waargenomen: gezien, gehoord, geroken, geproefd of
gevoeld. Om die indrukken tot u door te laten dringen, is
aandacht en concentratie nodig. Maar u zult niet alles ont-
houden. Waarom zou u het gezicht van een voorbijganger
onthouden of de letterlijke tekst van een gesprek?
U maakt (onbewust) een keuze en u onthoudt alleen dat
wat u belangrijk vindt, bijvoorbeeld de verjaardagen van uw
kinde-iren, een afspraak met een goede vriend of de naam
van uw huisarts. Die informatie bergt u op in het 'archief'
van uw geheugen. Vergeetachtigheid kan zowel lichamelijke
als geestelijke oorzaken hebben.
Lichamelijke oorzaken: u kunt niet goed zien of horen, Daar-i
door bereikt de informatie uw hersenen niet of niet op de
juiste manier. Uw hersenen werken niet goed doordat uw
hart en/of longen zwak zijn of door koorts, infecties, bloed-
armoede of een verstoorde schildklierwerking. Door onvol-
doende of slechte voeding ontstaat er een tekort aan vitami-
nen en mineralen, waardoor de werking van de hersenen
achteruit gaat. Veel alcohol of medicijnen (vooral slaap- en
kalmeringsmiddelen) belemmeren het onthouden van nieu-
we informatie. In een volgend artikel van de SSWB-rubriek
leest u over de gees-itelijke oorzaken van geheugenproble-
men bij ouderen.

Themabijeenkomst Beter Zien (zie meer onder SSWB)
De ouderenbonden, Sensire en de Welzijnsorganisaties in de
gemeente Bronckhorst organiseren in de week van 16 t/m 20
april op 4 locaties in de gemeente Bronckhorst themabijeen-
komsten. Het onderwerp is Beter Zien. In Vorden is dit op
donderdag 19 april in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Aanvang is 14.30 uur, eindtijd met uitloop tot 16.30 uur. Deze
middag komt het volgende aan de orde: Bartimeus, Service-
huis Sensire Vorden, de heer G. Sterringa en de plaatselijke
opticien. Ook zal er een mevrouw aanwezig zijn met aandoe-
ning aan haar ogen die aangesloten is bij een vereniging. In
de pauze is er informatie over materialen hulpmiddelen in
de stands. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht
bij de coördinator van Stichting Welzijn Vorden, Raadhuis-
straat 6, tel. 0575-553405. Wanneer u wilt deelnemen aan
deze informatie bijeenkomst dan kunt u zich opgeven vóór
donderdag 12 april via onderstaande strook, telefonisch of
via de e-mail: l.vanuden@sswb.nl

Informatief Huisbezoek (zie ook onder SSWB)
In samenwerking met de gemeente Bronckhorst en Samen-
werken Stichtingen Welzijn Bronckhorst worden vanaf 20
maart de 75-jarigen bezocht. De bedoeling hiervan is dat ou-
deren zich kunnen laten informeren over de mogelijkheden
op het gebied van wonen, welzijn, financiën en zorg.
Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u terecht bij Stich-
ting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6, te Vorden. Openings-
tijden: dagelijks van 9.00 uur tot 11.00 uur. U kunt zich ook
telefonisch aanmelden, 0575-553405 of bij de ouderenadvi-
seur Wilma Bems, tel. 0575-553159 of 06-22 92 96 30.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden
Datum: 21 april op zaterdagmiddag om 13.15 uur. Voor wie
70 jaar of ouder is, moet voor een nieuw rijbewijs eens in
de vijfjaar een keuring ondergaan. Belangstellenden voor
de keuring kunnen voor de aanmelding en/of informatie da-
gelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003.
De prijs voor deze medische keuring bedraagt € 25,-. Locatie:
in het woon-zorgcentrum, De Wehme, Nieuwstad 32 in Vor-
den. Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de verlen-
gingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.

De kantoren van Stichting Welzijn Vorden zijn op Goede Vrijdag
en Koninginnedag gesloten.
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Modeshow met verkoop
De bekende modeshow met verkoop komt weer in Steenderen en wel
op dinsdag 17 april van 14.00 tot 16.00 uur. Het begin van de middag
staat in het teken van het showen van de nieuwste modellen, waarna
u lekker kunt snuffelen in de voorjaarsmode.

Lekker eten?
Houdt u van lekker eten? En ook van lekker koken? Dan willen wij
graag met u praten!
Elke woensdag om 12.00 uur is er in De Bongerd een open tafel. Ie-
dereen die het fijn vindt om één keer per week samen met andere
mensen te eten kan aanschuiven. Gemiddeld zijn er 12 deelnemers
per keer. De geserveerde maaltijden worden samengesteld en uitge-
serveerd door twee vrijwilligers. Zij zorgen dat de mensen die er eten
van een gezellige lekkere maaltijd kunnen genieten aan een leuk ge
dekte tafel.
Vanwege het afscheid van twee vrijwilligers zijn wij op zoek naar
nieuwe mensen. Vindt u het leuk om mensen een gezellige maaltijd
te bezorgen, dan komen wij graag in contact met u. De werkzaam-
heden zijn één keer per vier weken, ongeveer drie uur per keer en u
werkt met altijd met z'n tweeën. Er is veel mogelijkheid voor eigen
creativiteit en inbreng.
Bent u geïnteresseerd? Bel dan met Janny Wieggers, tel: 452538, of
Ineke Bijsterbosch 450029.

Beter zien
Hebt u vragen over het zien? Woensdag 18 april is er om 14.30 uur in
de kleine zaal van De Bongerd voorlichting over dit onderwerp. Bar-
timeus, specialist op het gebied van leven met een visuele handicap,
komt vertellen wat zij voor u kunnen betekenen. Sensire Servicehuis
komt hulpmiddelen laten zien. Voormalig huisarts en ervaringsdes-
kundige de heer Sterringa geeft informatie over oogaandoeningen en
gesproken boek. Verder hopen we een opticien bereid te vinden om
informatie te geven over hulpmiddelen, kosten en mogelijkheden
van een vergoeding door de zorgverzekeraar.

De middag is gratis en voor koffie/thee wordt gezorgd. We vinden het
fijn als u zich aanmeldt bij Ineke Bijsterbosch, tel. 450029.

Andere activiteiten
En verder kunt u natuurlijk ook bij ons terecht voor allerlei andere
activiteiten zoals de maaltijdvoorziening, biljarten, de studiekring,
bezoek- en oppas terondersteuning van de mantelzorger en mensen
met weinig sociale contacten en kunt u terecht bij de adviseur voor
ondersteuning bij veel vragen waar u even geen antwoord op weet.
Kom eens lang en laat u informeren over de mogelijkheden.

Informatie
Voor informatie en opgave: bellen met Stichting Welzijn Steenderen
0575-450029, e-mailadres: welzijnsteenderen@sswb.nl of langsko-
men op het kantoor in De Bongerd. Bij voorkeur tijdens de inlooptij-
den: maandag, dinsdag of woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur
en donderdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur.

Stichting Welzijn
Hengelo

Stichting Welzijn Hengelo
Stichting Welzijn Hengelo is er voor het ondersteunen van iedereen
die een steuntje kan gebruiken. U kunt bij ons terecht voor vragen op
het gebied van wonen, welzijn en zorg.
In Hengelo zijn enkele vrijwilligers actief om u te helpen met het
doen van een klusje in huis of in de tuin, samen een wandeling te
maken of een spelletje te doen, u ergens naar toe te brengen. Ook
heeft Stichting Welzijn Bronckhorst een brochure samengesteld
waarin alle activiteiten van de hele gemeente Bronckhorst overzich-
telijk in staan gerangschikt. De consulente Ans Vermeulen is aanwe-
zig op maandag, woensdag en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur en is
bereikbaar via tel. 465281.

••
Voor-elkaar, een vrienden/steungroep
In Bronckhorst willen we starten met een 'Voor-elkaar groep'. Dit is
een groep mensen die gezamenlijk een activiteit ondernemen en die,
waar gewenst, elkaar kunnen ondersteunen. U kunt zich aanmelden

via voor-elkaar@sswb.nl U geeft uw naam, woonplaats en telefoon-
nummer (het liefst uw mobielnummer) door en vermeldt in het kort
iets over u zelf (bij voorbeeld wat u leuk vindt om te doen). Ans Ver-
meulen, medewerker van Stichting Welzijn Hengelo, houdt de deel-
nemerslijst bij en stuurt de binnengekomen mails aan u door.
Langs deze weg kunt u mede-geïnteresseerden zoeken om een acti-
viteit te ondernemen. U kunt hierbij denken aan een wandeling, een
fietstocht, dansen, de schouwburg, een museumbezoek, een gezel-
schapsspel spelen, een wandel- of eetgroep vormen etc. U kunt elkaar
tips doorgeven, vragen stellen of elkaar iets aanbieden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ans Vermeulen
(465281 of mailen met a.vermeulen@sswb.nl)

Paaslunch
Op dinsdag 10 april bieden Sensire en Stichting Welzijn Hengelo u
een gratis paaslunch aan in Ons Huis in Hengelo. Vanaf 12.00 uur
bent u van harte welkom. Gelieve zich vooraf aan te melden bij de
wijkverpleegkundige van Sensire Paulien Schoenaker (06 22041902)
of bij Stichting Welzijn Hengelo (465281).

Overval en babbeltrucs
Op dinsdag 24 april organiseren de ouderenbonden in samenwer-
king met Stichting Welzijn Hengelo een informatiemiddag over
"Overval en babbeltrucs'. Burgemeester Aalderink zal de middag
openen waarna de heer Van 't Bolscher u een powerpointpresentatie
laat zien over dit onderwerp. Wijkagent Witmarsum zal aanwezig
zijn om uw vragen te beantwoorden.
De middag begint om 14.00 uur, is geheel gratis en zal worden ge-
houden in Ons Huis.

UW-middag
Op woensdag 25 april zal hoedenmaakster Frieda Pelgrum u van al-
les vertellen over het maken van hoeden. Vanaf 14.00 uur bent u
welkom in Ons Huis.

Activiteiten in het woon-zorgcentrum De Bleijke
Maandag 2 april Muziekgroep Ziezoo van 19.30-21.30 uur.
Zaterdag 21 april Duo Saceon, accordion en saxofoon van 14.30-16.00
uur.

Voorjaarsshow en indianenpracht
in FamïliePark CactusOase

Ruurlo - Op Ie en 2e Paasdag (8 en 9 april a.s.) is er een Open Dag van de
Indian Art Gallery.

De wereldberoemde kunstenaar en
schrijver Jeroen Vogtschmidt is met Pa-
sen aanwezig met nieuwe, originele en
gedetailleerde indianenschilderijen. Spe-
ciale aandacht gaat echter uit naar zijn
dochter Kim. Een aparte vitrine showt
haar kleurrijke en kunstzinnige werk
dat bestaat uit het schilderen van de
"kleine natuur", d.w.z. vogels, vlinders,
bloemen, enz. Daarnaast maakt zij wer-
ken, geïnspireerd door de kunstvorm van
de indianen van de Canadese Westkust.
Alex Slingenberg van Atelier Nighthawk
geeft een demonstratie tassen maken
en 'Anielle' Maestrati vervaardigt o.a.
droomvangers en exposeert excentrieke
indianenportretten.

De Open Dagen vinden in het voorste
gedeelte van Familie Park CactusOase
plaats. Dit gedeelte is gratis toeganke-
lijk.
Voor bezichtiging van het Cactuspark,
met o.a.: de attracties Cactus Piramide,
ambachtelijke schoenmaker, doorsnede
van een historische boerderij, authen-
tieke sierpoppen, duizenden soorten
cactussen, Desert Express, Thomastrein,
Kindermin en buitenissige natuurfoto's
van Hanno van der Meulen, betaalt men
de normale entreeprijs.
Voor meer informatie: Familie Park Cac-
tusOase, Jongermanssteeg 6, Ruurlo, of
kijk op de website:
www.cactusoase.nl

"De kleine wilde narcissen
staan nu in bloei langs het

water en in de Woodland Garden
van de Wiersse. Zij worden

opgevolgd door de dichtersnar-
cis, de kievitsbloem en allerlei
verwilderde plantjes en in de

Lindetuin door exotische kleine
tulpen en de lieflijke Narcissus

Hawera.
Rondleidingen vertrekken
elke do. en iedere l' zat.

van de maand om 10.30 uur
vanaf de poort. Kosten: €7,50
p.p. (aanmelding vooraf niet
nodig). Ingang: N319 bij km

16,7 tussen Vorden en Ruurlo
aangegeven. Voorjaar open

dagen op 17 mei (Hemelvaart)
en 27 en 28 mei (Pinksteren).

www.dewiersse.nl."

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

vrijdag 30 maart

in het café

Hengelse

Tandprothetische Praktijk

Kunstgebitspecialist voor nieuwe
gebitsprotheses en reparaties.

Koningsweg 26a 7255 KR Hengelo (G)
1(0575)464433 (06)51446299 F. (0575) 46 44 21
E. info@tppriefel.nl l. www.tppriefel.nl

Organisatie van Nederlandse Tandprofheflcl

Te huur
PAASHAAS-
KOSTUUMS

DS Design Molenkolkweg 33
Steenderen 0575-452001

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
Zaterdag 31 maart

Disco
geopend

v.v.
Kom kijken op de landelijke OPEN
HUIZEN ROUTE van 31 maart a.s.

Bij de volgende woningen is de deur van 11.00
uur tot 14.00 uur voor U geopend:

Kastanjelaan 33 Steenderen
Hoogstraat 17 Toldijk
Baron van der Heijdenlaan 20 Wichmond
Ida Gerhardtsingel 160 Zutphen
CA Weersma van Duinstraat 16 Zutphen
Hoveniersweg 16 Zutphen

Nadere omschrijving en ons volledige aanbod op:
www.streekmakelaars.nl

-:•:- TUINONTWERP *
TUINAANLEG (RENOVATIE)

* TUINONDERHOUD -:•:-
* (SIER)BESTRATING -:•:-

VIJVERS-•:-.'.>

Kijk én koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

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

KASPER VRIELINK
D A K W E R K

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11
Vorden
www.kaspervrielink.nl

06 22467236
0575 519701

info@kaspervrielink.nl
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Een impressie van het Hellewti Regiobanktoernooi 2012.

Steenderen - Het open Regiobank 25+ dubbeltoernooi van 10 t/m 18
maart was weer een ongekend succes. Veel spelers uit de wijde omtrek
hebben deelgenomen aan dit toernooi dat onder uitstekende weers-
omstandigheden kon worden afgewerkt. De hele week was het in de
avonduren perfect tennisweer waardoor de ruim 100 deelnemers hun
partijen allemaal op de geplande tijden konden afwerken.

Door de vele spannende wedstrijden,
die pas na drie sets beslist werden,
stonden enkelen soms tot in de late
uurtjes op de baan. Dat het daarna ook
gezellig was en er een ongedwongen
sfeer hing was op te maken uit het
feit dat er vrijwel iedere avond in het
clubhuis tot in de kleine uurtjes werd
'nagepraat' over de wedstrijden. De
PR-commissie had deze toernooiweek
uitgeroepen tot 'Beauty en Wellness-
week'. Daarvoor was er in de avond-
uren gelegenheid om zich voor een
gereduceerd tarief te laten behande-
len. Bij Massages uit het Oosten van
Heidi van Nieuwenhoven kon men
zich heerlijk laten masseren, terwijl
Gerda Oosterbroek van Voetenprak-
tijk Steenderen de voeten van menig
tennisser heeft verzorgd. Daarnaast
was Ruud Houx, van Houx Sport uit
Zutphen, twee avonden aanwezig om
ook de rackets van de tennissers te
verzorgen. Vele rackets werden dan
ook van een nieuwe snaar voorzien.
Het Regiobanktoernooi wordt tradi-
tioneel gesponsord door Regiobank
Marti Bulten uit Steenderen. Daar-

naast zijn er nog subsponsoren die dit
toernooi mede tot een succes maken.
Dit zijn: Marketz installatiebedrijf
Steenderen, Romas grondwerken
Hummelo, Pepe Grillrestaurant Baak
en Houx Sport uit Zutphen.

UITSLAGEN
REGIOBANKTOERNOOI 2012
Heren dubbel 5: 1. Erik Gaertner en
Louis Seesing, 2. Maarten Huisman
en Robert Sesink. Heren dubbel 6: 1.
Torn Hermans en Raymond Wiendels,
2. Maarten van Dijk en Rob Rijks. He
ren dubbel 7: 1. Frans Wolbrink en
Dick Wullink, 2. Rens Langenhof en
Gert Jan Loman. Dames dubbel 6: 1.
Willenden Eijkelkamp en Henny Vis-
schers, 2. Ellen Bahnmuller en Diny
Bulten. Dames dubbel 7: 1. Patricia
Hulshof en Marja Reijnierse, 2. Sinie
de Graaf en Joke van Weij. Gemengd
dubbel 6: 1. Miranda Voskamp en
Eric Besselink, 2. Marion van Zijl en
Martijn Derickx. Gemengd dubbel 7:
l. Vera Out en Peter van de Wal, José
Heling en Gerard Bulten.

Tennisvereniging 'De Nieuwe Helle
wei' Steenderen is en blijft een actie
ve vereniging voor jong en oud, waar
recreatief en in competitieverband
kan worden gespeeld.
Zaterdag 31 maart a.s. is er een 'Open
Tennisdag' voor iedereen die kennis
willen maken met de tennissport met
een dagprogramma vanaf 09.30 uur.
Er zijn dan gediplomeerde tennistrai-
ners aanwezig, die ook voor rackets
en ballen zorgen.
Het dragen van sportkleding is vol-
doende en wie alleen wil komen
kijken? Geen probleem, iedereen is
welkom.
Van 11.00-12.00 uur is er een demon-
stratiewedstrijd op niveau 4/5.
Van 13.00-17.00 uur zijn er wedstrij-
den als afsluiting van de wintercom-
petitie.
Het is de unieke mogelijkheid om
kennis te maken met de tennissport
in Steenderen.
Het is eventueel mogelijk gebruik
te maken van speciale aanbiedingen
en/of opgeven als zomerlid. Wie is
verhinderd, neemt telefonisch con-
tact op met het secretariaat, telefoon
(0575) 84 61 39. Maak kennis met
deze prachtige tennissport en weet:
"Zonder jou is er geen bal aan".
Kijk voor meer informatie op
www.hellewei.nl.

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

Gemeenten bespreken visie dit voorjaar

Regionale structuurvisie
Achterhoek vastgesteld
Ruurlo - Zeven van de acht Achterhoekse gemeenten hebben woens-
dag 21 maart positief besloten op de regionale structuurvisie Achter-
hoek 'Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek
2011-2020'. De visie wil richting geven aan het ruimtelijk beleid om
belangrijke ontwikkelingen als groene energie, klimaatverandering,
bevolkingsverandering, verandering in de landbouw en de positione
ring van de Achterhoek in (iiiter)nat ionaal perspectief te facüiteren.

Samenwerking en afstemming tus-
sen de Achterhoekse gemeenten is
hiervoor van belang om uiteindelijk
de toekomst van de Achterhoek als
economisch vitale en leefbare regio te
waarborgen. De gemeente Montfer-
land onderschrijft de structuurvisie,
vanwege de positie die die gemeente
inneemt binnen de Stadsregio Arn-
hem-Nijmegen, waarvoor eveneens
een structuurvisie geldt.

Nu de structuurvisie is behandeld
door de colleges, kan deze ter vast-
stelling voorgelegd worden aan de
acht gemeenteraden. Zij behandelen

het stuk in de maanden april en mei.
Nieuw aan deze visie is dat het geen
blauwdruk levert voor hoe het alle-
maal zou moeten. Respect voor het
Achterhoekse landschap staat voor-
op, maar het ruimtelijk beleid mag
innovatieve en duurzame ontwikke-
lingen niet in de weg staan. Van be-
lang is om flexibel te blijven. Het 'ja,
mits-principe' wordt leidend in ruim-
telijk beleid. De visie sluit aan bij de
agenda 2020 van Regio Achterhoek
en de provinciale regioverkennin-
gen. Inhoudelijk beschrijft de struc-
tuurvisie Achterhoek 2011 - 2020:
samenwerking op volkshuisvesting,

bedrijfsvestigingen en functieveran-
deringsbeleid, bereikbaarheid van de
regio, zowel fysiek als digitaal, balans
tussen bestaande en nieuwe kwalitei-
ten in de landbouw/het landschap,
het innoveren van de maakindustrie
en landbouw en het verduurzamen
van productieprocessen en energie-
voorziening.

ZIENSWIJZEN
De structuurvisie Achterhoek 2011
- 2020 heeft ter inzage gelegen. Het
merendeel van de zienswijzen waren
positieve reacties en verzoeken om
betrokken te worden bij de uitvoe-
ring. Ook zijn zienswijzen ingediend
op twee thema's waarvoor de struc-
tuurvisie geen nadere invulling meer
geeft, te weten windmolens in Netter-
den en Miste/Corle en het landbouw-
ontwikkelingsgebied in Halle Heide.
De nadere besluitvorming hiervoor
ligt (en blijft) op lokaal niveau.

V<M foo?

Wat is: A. Gau wegheid.

B. Richt.

C. Verbeuren.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Versterk je netwerk
Hengelo - Op 10 april worden
mantelzorgers uit de gemeente
Bronckhorst geïnformeerd over
het behouden en versterken van
hun eigen netwerk. De .bijeen-
komst wordt van 13.30 -16.00 uur
gehouden in het Dorpscentrum
Vorden aan de Raadhuisstraat 6
in Vorden.

Als u voor een zieke, dementerende of
gehandicapte in uw directe omgeving
zorgt, bent u mantelzorger. Meestal
gaat het om zorg voor een familielid,
zoals partner, ouder, kind, broer of
zus maar het kan ook gaan om zorg
voor iemand uit uw vriendenkring of
uit uw buurt. Mantelzorger worden
daar kies je niet voor maar komt in-
eens op je pad. De zorgtaak kan soms
heel zwaar zijn en u kunt dan wel
wat hulp gebruiken! Het is juist dan
heel belangrijk dat u mensen om u
heen heeft die de zorg af en toe even

kunnen overnemen, zodat u een paar
uurtjes kunt ontspannen.
Tijdens deze themabijeenkomst
krijgt u inzicht in uw eigen netwerk
en krijgt u tips en adviezen om uw
netwerk te behouden en uit te brei-
den. Ook is er gelegenheid om lotge-
noten te ontmoeten en ervaringen of
informatie uit te wisselen.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur en is
gratis toegankelijk. Wel dient u zich
hiervoor op te geven, dit kan tot 3
april door te bellen naar VIT Oost-Gel-
derland, tel: 0573-438400 ofte mailen
naar info@vitoost-gelderland.nl.

De bijeenkomst wordt gehouden in
het Dorpscentrum Vorden, Raadhuis-
straat 6 in Vorden en is een initiatief
van de VIT Oost-Gelderland. Voor
meer informatie bel VIT Oost-Gelder-
land 0573-438400 of kijk op www.
vitoostgelderland.nl.

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.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 Disbergen, 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 Ruurlo, 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 Kweken)" 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:
fam. Hiddink aan dé 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.



Holiday Sport uit Lochem wederom in finalist in verkiezing

Caravanbedrijf van het Jaar:
"Alles draait om relaties..."

Lochem - Op 19 maart werd voor de vierde keer de landelijke finale
van de verkiezing Caravanbedrijf van het Jaar" georganiseerd. Holiday
Sport uit Lochem stond voor de derde keer op rij in de finale.

Samen met drie andere finalisten
streed Holiday Sport om de prestigi-
euze titel. De vier bedrijven vergaar-
den veel stemmen en belangrijker
nog hoge rapportcijfers van lezers
van het toonaangevende blad Kam-
peer en Caravan Kampioen (KCK) van
de ANWB. De consumenten gaven
hun waardering voor de showroom,
de werkplaats en het personeel op
.punten als klantvriendelijkheid, des-
kundigheid, kwaliteit en uitstraling.
Vervolgens stuurde de vakjury van de
verkiezing er een mysteryshopper op
uit om de caravanbedrijven aan een
grondige inspectie te onderwerpen.
De jury boog zich tevens over de cij-
fers, de websites en reclame-uitingen
om zich een goed beeld te vormen.
Uiteindelijk werden de vier finalisten
ook nog persoonlijk onderworpen
aan een vragenvuur van de jury.
"Fantastisch dat we met ons bedrijf
nu al voor de derde keer in de finale

stonden, helaas ging de titel aan ons
voorbij ", aldus het team van Holiday
Sport. Het is een waardering voor on-
ze overtuiging dat "Alles om relaties
draait". De manier waarop mensen
met elkaar omgaan, bepaalt het suc-
ces van een bedrijf. Zowel als team
onderling, als naar klanten en leve
ranciers.
Investeren in zowel onszelf als in de
kwaliteit van de relaties met onze col-
lega's, biedt ons een belangrijke toe-
gevoegde waarde, een bijzonder saam-
horigheidsgevoel. Mensen willen zich
thuis voelen op het werk, waar ruim-
te is voor actief meedenken. Aantrek-
kelijk werk, een vertrouwde en vei-
lige werkomgeving, vormen een basis
waaruit creativiteit en commitment
kan ontstaan. Functies zijn misschien
niet altijd gelijkwaardig, mensen wel.
Gezag, positie en diploma's spelen
daarbij geen enkele rol. Iedereen is er
op zijn eigen wijze verantwoordelijk

voor, dat zij aantrekkelijk zijn voor
het samenwerkingsverband. De lei-
ding van ons bedrijf heeft hierin een
faciliterende functie en een motive-
rende rol: sturen op de kracht van
onze mensen én op de kracht die hen
verbindt. En steeds diezelfde vragen:
Hoe blijft ons bedrijf aantrekkelijk
voor onszelf én voor onze klanten,
hoe kunnen we ons vrij bewegen en
ontwikkelen. Hoe dragen we bij aan
de duurzaamheid van onze leef- en
werkomgeving.
In haar visie zegt Holiday Sport:"Het
onderscheid zit in onszelf, in onze
houding, in onze voornemens, onze
acties, in de respectvolle manier
waarop we met elkaar en met onze
klanten omgaan en in onze bereid-
heid om onze verantwoordelijkheid
te nemen. Wij willen continue wer-
ken aan het verhogen van de kwali-
teit, de teamgeest en saamhorigheid
van onze onderneming". Het klinkt
misschien wat filosofisch, maar hier-
uit ontstaan nieuwe kansen voor de
toekomst, voor onze mensen en onze
organisatie.

Geslaagde Relatieavond
Koordeman Bouwmaterialen
Op maandag 12 maart 2012 hield
Koordeman Bouwmaterialen
voor zijn klanten zijn 5e relatie-
avond, waarbij kennisoverdracht,
informatie en informeel contact
centraal stonden. Ruim 50 bou-
wers waren op de uitnodiging
ingegaan en zij hebben een nut-
tige en leerzame avond gehad bij
Koordeman Bouwmaterialen op
bedrijventerrein de Revelhorst
aan de Verlengde Ooyerhoekse-
weg 26 te Zutphen.

Harmen Koordeman opende het pro-
gramma met een welkomstwoord
voor alle aanwezigen en merkte op
dat avonden als deze voldoen aan de
behoefte naar meer kennis en infor-
matie. Ook dit jaar was er een aan-
trekkelijk programma samengesteld
en waren de fabrikanten Knauf en
Relius Hoeka uitgenodigd. Zij gaven
in de hal bij Koordeman Bouwmate-
rialen een praktische uiteenzetting
over de te verwerken materialen.
Relius Hoeka gaf een uiteenzetting
over spachtelputz en andere sierpleis-
ters en in het praktijkgedeelte kwam
het airless spuiten van muurverf aan
bod, waarbij de aanwezigen ook zelf
de verfspuit ter hand konden nemen.
Knauf behandelde een nieuwe pro-
dukt: spraykontakt. Dit is de opvol-

ger van het reeds 35 jaar in gebruik
zijnde Betokontakt. Ook hier werd
de praktijk niet vergeten en kon men
het spraykontakt zelf verwerken op
de klaarstaande wanden. De aanwezi-
gen waren enthousiast over het nieu-

we produkt. Kortom het werd een
zeer geslaagde en leerzame avond,
die werd afgesloten onder het genot
van een hapje en een drankje in de
showroom van Koordeman Bouwma-
terialen.

Avanti reisburo is op
Pallumzundag geopend
Ruurlo - Op Pallumzundag is Va-
kantieXperts Avanti reisburo in
Ruurlo geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Reisorganisatie Kuoni
zal aanwezig zijn met een camper
van Maui, die u kunt bekijken.

Kuoni is al vele jaren de specialist ver-
re reizen over de gehele wereld. Maui
beschikt over een uitgebreid netwerk
van campers in Australië en Nieuw
Zeeland. Op de camperhuur heeft
Kuoni de laagste prijsgarantie. Daar-
naast heeft Kuoni een exclusieve sleep
& drive korting van maximaal € 100,-
per boeking op de eerste hotelover-
nachting. Mocht u plannen hebben
voor een autorondreis door Australië

of Nieuw Zeeland dan heeft Kuoni
een aantal aantrekkelijk geprijsde au-
torondreizen waarop u € 100,- korting
ontvangt indien u de reis boekt in de
maand april.
Boekt u voor eind mei een reis naar
Australië of Nieuw Zeeland met Ku-
oni bij VakantieXperts Avanti dan
ontvangt u bovendien nog een extra
korting van € 50,- per boeking.

Arnolda Teunissen van VakantieX-
perts Avanti heeft zelf rondgereisd
door Australië en Nieuw Zeeland en
kan u dan ook alles over deze prach-
tige bestemmingen vertellen en u
adviseren waar u de mooiste plekjes
kunt vinden.

10 jaar tiener- en volwassen
kledingbeurs Warnsveld
Warnsveld - Het is alweer 10
jaar geleden dat de eerste tie-
ner- en volwassen kledingbeurs
in Warnsveld werd gehouden en
nog steeds is het bezoekersaantal
groeiende. Om het 10-jarig jubi-
leum te vieren krijgt iedere 10e
betalende klant een cadeautje
(op=op).

Er is een damesafdeling, een ruimte
voor de tienermeiden, een aparte he-
ren/jongenshoek en er zijn pasruim-

tes aanwezig. Tijdens de modeshow
op zaterdagochtend worden enkele
stukken kleding, schoeisel en tassen
aangeprezen.
De tiener- en volwassen kledingbeurs
wordt tweemaal per jaar gehouden;
een lente/zomerbeurs en een herfst/
winterbeurs. De eerstvolgende beurs
is op vrijdagavond 30 maart en op za-
terdagochtend 31 maart. Op de web-
site staan de openingstijden, het re-
glement en de overige data vermeld:
www.beurzeninwarnsveld.nl

Bridgeclub V orden
Vorden - Uitslag 5e competitieronde.

MAANDAGAVOND COMPETITIE
Lijn A
1. Max Maas en Sjoerd Tichelman
57,18%; 2. Gerrie Rossel en Nel War-
ringa 54,33%; 3. Diny Hoftijzer en
Henk Wullink 53,62%

Lijn B
1. Netty Chevalking en Mansje On-
stenk 56,90%; 2. Lenie Lamer en Sop-
hie de Vries 55,43%; 3. Herman en
Betsy Haverkort 55,19%

WOENSDAGMIDDAG COMPETITIE
lijn A;
1. Nel Hendriks en José Walter Kilian
61,02%; 2. Rinie en Evert Thalen
54,87%; 3. Hertog Enthoven en Ab
Vruggink 54,53%

Lijn B;
1. Marijke en Jan Koekkoek 59,61%;
2. Rina de Ambtman en Ankie van
Manen 54,92%; 3. Ellen Stehmann en
Anne-Lise Hallie Oudmaijer 54,45%

Kia Dealer Nijendijk
Organiseert regionale voorronde
Kia 5 tegen 5 voetbal
Zutphen - De Oranje-koorts be-
gint al enigszins de kop op te
steken. Na de presentatie van het
opvallende zwarte voetbaltenue
voor de uitwedstrijden, wordt nu
een tweede belangrijke stap ge-
zet. In aanloop naar het Europees
Kampioenschap Voetbal 2012 or-
ganiseert Kia Motors als officieel
sponsor van het EK haar eigen Eu-
ropese 5 tegen 5 voetbaltoernooi.
Het Nederlandse 5 tegen 5 team
zal als één van de grote favorie-
ten afreizen naar Warschau om
daar de eer van de Nederlandse
Leeuw hoog te houden.

In Zutphen wordt op zondag l april de
regionale voorronde gehouden door
dealer Nijendijk in samenwerking met
voetbalclub FC Zutphen. De winnaar
van deze voorronde zal tijdens de fina-
le op 5 mei in Almere strijden om een
plaats in de Europese finale. Inschrij-
ven voor het Kia 5 tegen 5 kan uitslui-
tend via Facebook. Als geen ander au-
tomerk is Kia Motors nauw betrokken
bij sport. Voorbeelden hiervan zijn de
Kia schaatsers, de sponsoring van het
Australian Open en de diverse FIFA-
voetbalkampioenschappen. Sport zit
in de genen van het Koreaanse merk
en net als tijdens het WK voetbal in
Zuid Afrika, organiseert Kia tijdens het
EK dit jaar de spectaculaire 5 tegen 5
kampioenschappen om te bepalen
welke landenteams in Polen zullen
strijden om de hoogste eer. 16 landen-
teams, waaronder dat van Nederland,
maken van 26 t/m 29 juni in Warschau
uit welk team gekroond zal worden tot
de Europees kampioen 5 tegen 5 2012.

Nieuwe Kia cee'd primeur tijdens
regionale voorronde
Tijdens de Nederlandse voorronde
pakt Kia dealer Nijendijk uit Zutphen
groots uit door de nieuwe Kia cee'd,
ruim voor dat dit model bij de Neder-
landse Kia dealers te zien is, alvast te
tonen aan het publiek.

Regionale voorronde
Kia's 5 tegen 5 competitie is een spor-
tieve krachtmeting waar iedereen aan
mee kan doen. Gelegenheidsteams,
amateurteams, semi professionals, ie
dereen kan zich inschrijven. Elk team
bestaat uit zes spelers of speelsters,
inclusief de keeper en een reserve. De
minimale leeftijd voor deelname is 20
jaar en inschrijven kan via
www.facebook.com/kianederland

De vijf winnende teams uit de voor-
rondes spelen vervolgens de Nationa-
le Finale. Deze zal op 5 mei plaatsvin-
den tijdens het Bevrijdingsfestival op
de Esplanade in Almere. Het winnen-
de team uit de finale zal Nederland
vertegenwoordigen tijdens het Kia EK
5 tegen 5 dat op 27 juni zal worden
georganiseerd in Warschau, Polen.

De Nederlandse Kia-kampioenen ver-
trekken 26 juni voor vier dagen en
drie nachten naar Warschau. Daar
zullen zij de strijd aanbinden met
de beste teams uit de rest van de we-
reld. Op 28 juni zullen de teamleden
daarnaast ook nog te gast zijn bij een
halve finale van het EK 2012, dat op
dat moment in Polen plaats vindt. En
met een beetje geluk is dat een wed-
strijd van het grote Oranje.



Geslaagd stratenvolleybaltoernooi

Wichmond - De organisatie van de stratenvolleybal Socii kan terugkij-
ken op een geslaagd toernooi. Vrijdag 9 maart werd de start gemaakt
door 8 teams en op vrijdag 16 maart kwamen er nog 10 teams in ac-
tie.

Na deze voorrondes was de finale op
vrijdag 23 maart. Er werd gespeeld
in 2 poules en de winnaars hiervan

moesten met elkaar de strijd aan. Dit
waren de Wogt 2 en de Pierendiek.
In het begin ging het gelijk op met

de punten maar uiteindelijk was de
Wogt 2 de winnaar van 2012. Delden
2 en de Dorpsstraat waren aan elkaar
gewaagd om de derde en vierde plek
maar hier was uiteindelijk Delden de
winnaar en werd derde.
De organisatie bedankt de vele vrij-
willigers en kijkt uit naar 2013.

Medler Lente Fair

Lammetjes kijken.

Vorden - De leden van de Stichting Oranjefeest Medlertol en de stand-
houders wreven zich zondag vergenoegd in de handen. Prachtige len-
teachtige omstandigheden, veel publiek, dus geld in het laatje. Want
dat was de insteek van deze fair: geld verdienen om op die manier
een appeltje voor de dorst te genereren. Het jaarlijkse Oranjefeest op
de Medlertol (begin juli) is tot op heden nog steeds kostendekkend.
Maar ook om op 'magere jaren' voorbereid te zijn, wordt deze fair
georganiseerd. ' En zo te zien is onze opzet gelukt, de mensen blijven
binnenstromen', zo merkte bestuurslid Henk Oortgiesen halverwege
de middag terecht op.

De buurt Medlertol en omgeving telt
een aantal kleine bedrijven, ze wa-
ren bijna allemaal met een stand op
de fair aanwezig. Henk Takken van
Wijngoed Kranenburg stond op de
'eerste rij' de wijnen van de Verenig-
de Achterhoekse Wijnboeren aan te
prijzen.' Mensen proef deze eens, dit
is de Solaris, één van onze betere wij-
nen, waarmee we op tentoonstellin-
gen al een paar keer 'goud ' hebben
gewonnen. Ook de 'Regent op holt',
is aan te bevelen. Deze wijn heeft
een jaar in een eikenhouten vat gele-

gen, daar worden de wijnen heerlijk
'zacht 'van', zo doceerde Henk Tak-
ken. Hij wees op de datum zaterdag
12 mei (IJsheiligen). Dan is er op zijn
Wijngoed Kranenburg de ' Nacht van
de Wijn '. Wijn proeven in combina-
tie met een barbecue.

Banken en tafels van boomstam-
men, serviesgoed, kleding, planten,
bloemen, schilderijen, noem maar
op. Een grote variatie producten en
niet te vergeten, voldoende hapjes en
drankjes op de Lente Fair. Ook ver-

maak voor jong en oud. Lammetjes
die vrolijk rond dartelden. De pluim-
vee en konijnenvereniging PKV was
op verzoek van de organisatie ook op
de Medler Fair aanwezig. Voorzitter
Gerrit Lenselink: 'We hebben hier
kippen, konijnen en cavia's. Leuk
voor de kinderen en reclame voor
onze vereniging', zo sprak hij. Voor
de jeugd ook spelletjes: een konijn in
een mini- arena loslaten en als het
dier dan een bepaalt vakje inloopt
heb je prijs!
De volwassenen op de fair konden
ook prijzen winnen. Bijvoorbeeld
met bierpul schuiven of met een
luchtbuks op (geen echte) varkens
schieten! En mochten de bezoekers
last hebben van een vermoeide rug of
nek, koude handen en voeten of last
hebben van menstruatiepijn? Geen
enkele probleem, de warmtezak van
Rita kost slechts 8 euro en helpt je
overal van af. Waar de Medler Lente
Fair al niet goed voor is !

Advertorial

Kennis en kunde Fysiotherapie
Maatschap Meijer beloont
Warnsveld - Wat voor een res-
taurant een Michelin ster is, of
voor hoogwaardige industrie
het ISO 9001 certificaat, is het
HKZ keurmerk (Harmonisatie
Kwaliteitsbevordering in de
Zorg) in de gezondheidszorg.

Fysiotherapie Maatschap Meijer
behoort sinds kort tot het selecte
gezelschap van praktijken die er in
geslaagd is te voldoen aan de pittige
eisen behorend bij dit predicaat.

De praktijk die al meer dan 30 jaar
een begrip vormt in de wijde om-
geving van Warnsveld, heeft hier
mede de waardering gekregen voor
haar verleende zorg en aandacht in
de Fysiotherapie. In de afgelopen
jaren heeft er ontwikkeling plaats-
gevonden tot de praktijk in haar
huidige vorm met een regionale
functie, 2 locaties, 13 medewerkers
en een veelheid aan verbijzonde-
ringen zoals kinderfysiotherapie,
manueeltherapie, bekkentherapie,
oedeemtherapie en sportfysiothera-
pie. Daarnaast zijn er nauwe samen-
werkingsverbanden met huisartsen,
specialisten, logopedie, ergothera-
pie. Mensendieck therapie en Oste
opathie.

Sinds kort is de Fysiotherapie Maat-
schap Meijer uit Warnsveld HKZ
gecertificeerd! Gedurende een halve
dag zijn de deskundigen van het
KIWA team bezig geweest, de orga-
nisatie door te lichten. Er is gekeken
naar kwaliteit en transparantie van
de verleende zorg. Ook werd er ge-
keken naar dossiervorming, tevre-
denheid van de verwijzers en zaken
waarin de klant centraal staan. Het
biedt een basisgarantie voor kwali-
teit en geeft aan dat aan alle voor-
waarden is voldaan om optimale
zorg te kunnen leveren. De praktijk

zal ieder jaar opnieuw worden ge-
toetst.

De maatschapsleden en medewer-
kers van fysiotherapie Maatschap
Meijer c.s. hebben er bewust voor
gekozen om zich verder middels
het HKZ te professionaliseren. Er is
een intensief traject van bijna 2 jaar
afgelegd, waar men zich kwetsbaar
heeft opgesteld maar het resultaat
mag er zijn en het is de moeite
waard geweest. Inhoudelijk is de
werkwijze niet veranderd, maar er
is een extra inspanning geleverd ten
aanzien van verslaglegging en dos-
siervorming. Mede door het HKZ
traject zijn er zaken beschreven die
we deels bewust en ook deels onbe-
wust al deden om een zo optimale
mogelijke zorg te verlenen.

De positieve beoordeling wordt zeker
niet als heiligverklaring beschouwd,
de allerbeste reclame bestaat immers
altijd nog uit de reacties en mond-
op-mond reclame van de mensen
die je bezoeken. Wel is er hierdoor
een grote kwaliteitsslag gemaakt
waai- de praktijk zeker de komende
decennia een goed fundament mee
heeft gelegd om de roerige tijden in
het zorgstelsel met een gerust hart
tegemoet te kunnen treden.

Voor meer informatie zie
www.fysiotherapiemeijer.nl

Doe ook mee aan het
Kids Living Statues Festival
op Koninginnedag 30 april

Vorden - Oranjevereniging Vor-
den organiseert op maandag 30
april a.s. voor het derde jaar het
"Kids Living Statues Festival"
voor leerlingen van groep 4 t/m 8.
Van 14.00 tot ong. 15.30 uur kun
je optreden als Living Statue.

Daar, waar de rode loper voor jullie is
uitgelegd... Sta als een Living Statue
op het podium tussen Hotel Bakker
en Eetcafé "de Slof' en treedt op in
je eigen act!
Het festival wordt om 16.00 uur bij
Eetcafé "de Slof' afgesloten met een
prijsuitreiking voor de meest opval-
lende act.

Wat is een Living Statue?
Ook wel levend standbeeld genoemd.
Een levend standbeeld is één of meer-
dere mensen die een standbeeld van
zichzelf maken en dus stil staan. Maar
als het publiek ze een geld muntje
geeft, dan komen ze even tot leven en
verrassen het publiek met hun act!

Hoe word jij een Living Statue?
Verzin een persoon, dier of fantasie-
figuur die je wilt spelen. Verkleed en
schmink jezelf, neem er de benodig-
de attributen en evt. muziekinstru-

menten bij. Verzin en oefen één act,
of maximaal 5 acts, van l minuut.
M.a.w. wat doe je, als je tot leven
komt? Oefen ook het stilstaan als een
standbeeld op een verhoging (je staat
op een klein podium). Verwerk in je
kleding of act ergens een zichtbaar
oranje tintje i.v.m. Koninginnedag.
Kom op 30 april verkleed als 'living
statue' naar het Kids Living Statues
Festival, de verzamelplaats is in Eet-
café "de Slof'. Je bent maximaal 3x
10 minuten per keer als levend stand-
beeld aan het optreden! En vergeet je
centenblikje niet mee te nemen... je
kunt veel geld verdienen, vraag het
de 'oud' living statues van vorig jaar
maar!!

Opgave voor deelname
Geef je voor 17 april op voor het Kids
Living Statues Festival door onder-
staande gegevens in te vullen, uit te
knippen en te sturen naar:
Mieke Polman, Dorpsstraat 22a,
7251 BB Vorden of mail naar:
mieke.polman@hotmail.com.
Heb je vorig jaar meegedaan en wil
je dit jaar ook weer meedoen., geef je
dan weer op!
Na opgave ontvang je uitgebreide
informatie!

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

Naam en achternaam:

Adres en woonplaats:

Telefoon nummer:

Leeftijd: E-mail:

Welk living statue en act ga/gaan jij/jullie uitbeelden?



Dash komt net te kort tegen Landstede
Vorden - Afgelopen zaterdag (24-03-2012) stond voor Dash de wedstrijd
tegen de nummer l, Landstede dames l, in Zwolle op het programma.
Voor hen de taak om de Zwollenaren van het kampioenschap af te
houden. De sfeer was goed voor aanvang van de wedstrijd, dit kwam
natuurlijk ook mede door het heerlijke zonnetje waar iedereen voor
aanvang van de wedstrijd nog even van kon genieten. Ook was het
prachtige centrecourt waar Landstede hun thuiswedstrijden op speelt
een extra motivatie om plezier te hebben in deze wedstrijd.

De Vordenaren hadden tijdens de
warming-up al veel plezier en waren
gemotiveerd om er een spannende
kampioenswedstrijd van te maken, of
ze zelfs deze week nog van het kam-
pioenschap af te houden. De eerste
set was dan ook gelijk al een span-
nende set, na een wat zwakke start
van Dash kwamen ze op het eind van
de set nog sterk terug, helaas wisten
ze beide setpoints niet te pakken,
mede door een goed blok van de te-
genstander. Hierdoor ging de set ver-
loren met 28-26.
Na het zo spannend eindigen van de
eerste set was iedereen extra gemoti-
veerd om dit in de tweede set nog eens
over te doen. Dit keer wilden de da-
mes dit echter gelijk vanaf het begin
van de set goed starten, zodat Dash
misschien zelfs wel een voorsprong
kon pakken. Helaas was ook het be-

gin van de tweede set niet geconcen-
treerd. Halverwege de set werd er wel
weer hard gevochten en kwamen de
bezoekers nog dichtbij. Maar ook dit
keer was dit niet genoeg en ging de
set naar Landstede, 25-20.

De derde set ging het erom. Wist
Landstede deze te winnen dan was
de wedstrijd al verloren voor Dash en
was de tegenstander verzekerd van
het kampioenschap. Deze set werd
dan ook wel scherp begonnen. Er
werden lange rally's gespeeld en de
set ging erg gelijk op. Aan beide kan-
ten werd strijd geleverd en er werden
mooie punten gemaakt. Ook deze set
eindigde zeer spannend, na een voor-
sprong van Dash kwam Landstede
weer langszij. Beide teams bleven
echter vechten waardoor er weer een
erg spannend eind ontstond. Maar

ook bij deze set wist Landstede aan
het langste eind te trekken en wisten
zij dus hiermee het kampioenschap
veilig te stellen. Deze set ging verlo-
ren met 26-24.

Nadat Landstede al een klein feestje
had gevierd begon de vierde set. De
dames van Dash vonden dat ze wel
een puntje verdiend hadden in deze
wedstrijd. Maar ondanks het goede
spel zat zelfs l puntje er deze week
niet in. De vierde set ging met 25-21
naar de tegenstander en zo stond er
een 4-0 eindstand op het formulier.
Deze eindstand geeft zeker een verte-
kend beeld. Dash had misschien wel
meer verdiend, maar maakte het in
de spannende delen van de sets niet
waar. Maar het goede spel geeft zeker
hoop voor de rest van de competitie
en hierin ook de doelstelling te berei-
ken, namelijk het linker rijtje. Op dit
moment staan ze op een 7de plaats
en zullen ze dus minstens l, maar
het liefst natuurlijk wat meer plek-
ken moeten stijgen. Hiermee gaan ze
verder op zaterdag 31 maart tegen
Langhenkel Orion in sporthal 't Jeb-
bink om 17.45. Ze hopen u hier weer
te zien.

Sociï morst dure punten
bij V en L

Klaar voor een nieuw seizoen:
Dorado Beach

Dorado Beach heeft varende vakantiehuizen.

Olburgen - Op l april openen Park en Haven Dorado Beach en Restau-
rant De Beach de deuren voor het nieuwe seizoen. Na een winter van
onderhoud en snoeiwerk op het terrein en de haven is het park er
klaar voor om vertrouwde en nieuwe gasten te ontvangen.

Dorado Beach aan de IJssel heeft een
haven, een camping en een restau-
rant en vormt met de Jachthaven
Bruinisse aan het Grevelingenmeer
in Zeeland, Jachthaven Naarden aan
het Gooimeer in Noord Holland en
Marina Muiderzand aan het IJmeer/
Markermeer in Flevoland de Thuis-
havens. Elke locatie heeft haar eigen
unieke kenmerken.
De bezettingsgraad van Dorado Beach
is minder dan andere jaren. "Een
stuk park hebben we opgezegd ten
behoeve van de herstructurering,"
legt Eric Jansen, beheerder en haven-
meester van Dorado Beach uit. "Na
goedkeuring van de bestemmings-
plannen door de gemeente dat we
kunnen beginnen, kunnen we dan
ook direct beginnen." Een rij nieuwe
recreatiewoningen zullen uitzicht
over de dijk hebben, overige chalets
en stacaravans krijgen in het nieuwe
park een plaats.

Het bestemmingsplan heeft tot ja-
nuari van dit jaar ter inzage gelegen
en er zijn een aantal zienswijzen bin-
nengekomen, die de gemeente of de
provincie nog moet afhandelen. Elke
partij heeft zijn eigen visie daarin.
"Het wil niet zeggen dat we geen
compromis kunnen sluiten over hoe
in de toekomst met elkaar te kunnen
leven. Daar gaat het uiteindelijk om."
Verwacht wordt dat de plannen nog
wel kunnen veranderen in de loop
van het proces. "Het aantal reactie
objecten van het park zal nagenoeg
hetzelfde blijven, maar anders in-
gevuld. We hebben een stuk grond
aangekocht als buffer tussen dorp

en park. Daar creëren we een stukje
groen. Bestemmingsverandering van
agrarisch naar recreatief is aange-
vraagd maar slechts op een klein deel
zullen recreatie woningen of chalets
worden gebouwd," legt Eric uit. Ge-
dacht wordt aan een kleine golfbaan.
Er werken op dit moment vier vaste
personeelsleden, waarvan twee full
time het jaar rond aanwezig zijn. Er
zullen in het seizoen enkele (zomer)
krachten bijkomen. "Als wij het park
nieuw opzetten, praat je over 40 fte,
dat is veel werkgelegenheid," bena-
drukt Eric Jansen.
De haven van Dorado Beach is een
aantal jaren geleden geheel ver-
nieuwd. In de wintermaanden wordt
het nieuwe seizoen weer voorbereid.
De faciliteiten die er nog steeds zijn
voor de vaste- en zomergasten zijn
het zwembad, het strand, de tennis-
baan en de horeca.

Het park heeft twee trekkershut-
ten en een boei, vaste staanplaatsen,
maar ook een prachtige plek waar ca-
ravans, campers en tenten voor maxi-
maal drie weken mogen staan. Het
kampeerveld ligt aan het water, waar
kan worden gezwommen. Verder is
zicht op Dieren en de Hoge Veluwe.
Elektra, water en sanitaire voorzie-
ningen zijn beschikbaar.
Aan de steigers in de haven kunnen
zo'n 170 zeil- en motorboten aan-
leggen. Passanten blijven een paar
dagen, maar het is ook mogelijk om
een paar weken te blijven. "Mensen
met hele grote schepen, ook van onze
andere locaties, komen hier. Sommi-
gen blijven dan drie weken omdat de

kinderen zich altijd heel prettig voe-
len. Het zwembad maakt het onder-
scheid. Het park is kindvriendelijk,
al moeten ze nu wel meer opletten
op fietsers over de dijk." Fraai zijn de
varende vakantiehuizen, de 'home-
ships' in de haven. "Deze zijn vijftien
meter lang. De kamer en keuken zijn
beneden, boven zijn slaapkamers. Die
worden heel veel verhuurd."
Het is nu nog rustig op het park.
Een aantal gasten kwam in de win-
termaanden geregeld terug om het
weekend in Olburgen door te bren-
gen. "Of het druk is, is puur afhan-
kelijk van het weer en de waterstand.
De waterstand is ontzettend belang-
rijk voor ons, dat we de diepgang
houden voor de grotere schepen."
Passanten komen ook langs Dorado
Beach vanwege het tankstation. "Wij
zijn de enige locatie aan de IJssel die
een tankstation heeft. De verdiensten
zijn niet hoog, maar het is de service
die Dorado Beach graag wil blijven
bieden," motiveert Eric. Het is met
fietsers wel drukker geworden sinds
het fietspad over de dijk werd door-
getrokken van Bronkhorst naar Ol-
burgen. Deze passanten kunnen een
kopje koffie op het terras gebruiken.
Per l april gaat Restaurant De Beach
weer open voor iedereen die dat wil
en kan eveneens een maaltijd worden
besteld. "Er is een normale kaart, met
zelfbediening. De mensen moeten
zelf hun bestelling aan de bar door-
geven. Het gerecht wordt dan wel
uitgeserveerd," legt Eric uit. "Maar je
kunt hier ook een frierje halen, of een
gezinszak om in de tent op te eten."
Dorado Beach verhuurde al kano's en
fietsen, maar vanaf dit seizoen ook
een Veluwescooter. "Met deze elektri-
sche scooter kunnen mensen naar het
bezoekerscentrum van de Posbank
bereiken, daar kan van accu worden
gewisseld. Van daaruit kunnen ze bij
Rheden Laag het pontje over en via
Angerlo, Beinum en Doesburg terug
hier heen. Dat is een traject van rond
de 70 kilometer." Ook is er de Twee
Pontjesroute die op de fiets, maar ook
op de scooter kan worden verreden.
Eric is er erg enthousiast over. "Voor-
al voor jonge mensen is het toch hart-
stikke hip!"

Dorado Beach, Pipeluurseweg 8, 7225
ND Olburgen. Meer informatie via
telefoon (0575) 451529, fax (0575)
452895, email info@doradobeach.nl
of de website www.doradobeach.nl

Wichmond - Sociï moest het
vandaag opnemen tegen V en L,
de nummer voorlaatst. Trainer
Steffens waarschuwde zijn ploeg
vooraf voor de gretigheid van
dergelijke ploegen, het was he-
laas onvoldoende.

Sociï begon de wedstrijd nog aardig,
het was zeker de bovenliggende par-
tij en al te veel problemen leek deze
middag dan ook niet op te gaan le-
veren. Na een klein kwartier werd
een doelpunt van Kevin Esselink af-
gekeurd en even later kopte Maarten
Rensink een bijna zekere goal op de
keeper. Zoals het dan bijna hoort valt
de goal aan de andere kant. Na 22 mi-
nuten werd een opportunistische bal
door V en L vanaf links ingebracht en
deze viel over de verdediging van So-
ciï heen. De spits die de bal voor zijn
voeten kreeg wist er wel raad mee en
scoorde de 1-0. Sociï liet zich niet echt
van de wijs brengen en speelde rustig
verder, erop vertrouwende dat het
nog goed zou komen. De gelijkmaker
viel op een goed moment, vlak voor
rust. Teun Loman zag bij een corner
Stefan Roording vrij staan en laatst-
genoemde volleerde de bal op 'melk-
bussenhoogte' schitterend binnen.
Nog voor rust kreeg Sociï kansen op
een voorsprong, maar o.a. Gert-Jan
Loman miste rust in de afwerking.
In de tweede helft werd het voetbal er
van beide kanten niet beter op. Veel
vaker werd de lange bal gehanteerd,
juist terwijl trainer Steffens om com-
binatievoetbal had gevraagd. Toch
kwam Sociï op voorsprong, Teun Lo-
man kwam door op links en legde de
bal hard voor bij de eerste paal. Nog
voordat daar een speler van Sociï bij

kon komen ging het leder via de kee-
per binnen; 1-2. Het leek daarmee
toch nog goed te komen, maar Sociï
deed zich niet veel later alsnog zelfde
das om. Een in de zestien gebrachte
bal door V en L werd traag wegge-
werkt. Op het moment dat de bal
werd weggetrapt liep een attente aan-
valler van V en L voor de bal en deze
viel gelukkig binnen; 2-2. Daarna be-
gon een parodie op Mash, de spelers
van V en L lagen voortdurend op de
grond en de verzorgster was ' Woman
of the match'. De scheidsrechter trok
nog wel de nodige minuten bij, maar
het ontregelen van het spel had een
veel grotere invloed dan de verlo-
ren minuten. Dat Raymon Golstein
en Maarten Rensink vervolgens nog
aardige kansen niet tot doelpunt be-
kroond zagen was typerend voor de
hele wedstrijd. De eindstand was 2-2.

Door het gelijke spel van Sociï moet
het de koppositie weer delen met
Voorst dat wel won. Volgende week
zal Sociï thuis uit een ander vaatje
moeten tappen tegen Epse. Dan speelt
het op ZONDAG om 14.00 uur.

UITSLAGEN ZONDAG 25 MAART
V en L l-Sociï 1; 2-2
Warnsveldse Boys 4 - Sociï 2; 3-1
Socü3-SCS 1;3-0
Socü 4 - Pax 10; 0-2
Keijenburgse Boys 6 - Sociï 5; 4-0

PROGRAMMA ZONDAG l APRIL
Sociï l - Epse l
Sociï 2 - Angerlo Vooruit 3
Sociï 3 (vrij)
Erica '76 6 - Sociï 4
Sociï 5 - Warnsveldse Boys 5

Uitslag Lente Fair Medler
Medler - P.K.V. nieuws: Het ge-
wicht van het konijn was 5550
gram.

Het dichtst erbij geschatte ge-
wicht was 5560 gram door Daan
Dijkman Kapersweg 3 uit Ruurlo.

De Kraanvogel viert haar
verjaardag
Kranenburg - Basisschool De
Kraanvogel bestaat 25 jaar. Dit
zilveren jubileum wordt gevierd
door elke maand een bijzonde-
re activiteit aan te bieden. Deze
maand was dan het echte verjaar-
dagsfeestje voor de 140 leerlin-
gen, hun ouders en de overige ge-
zinsleden. De speciale feestcom-
missie had kosten noch moeite
gespaard om er iets geweldigs
van te maken. Het was al begon-
nen met het vaststellen van het
tijdstip:
zaterdagmiddag 24 maart van
vier tot acht uur. Achteraf bleek
het één van de eerste mooie len-
tedagen.

Dat deed de commissie, geholpen
door heel veel ouders en anderen,
besluiten om alle festiviteiten buiten
te laten plaats vinden. Zo ontstond
een speciaal sfeertje, dat het midden
hield tussen een groots opgezet tuin-
feest en een kermis.

Voor de tweede keer dit jaar was er
"mooi gemaakt". Dit keer hingen
tussen het dennengroen van de boog
echter kraanvogels van papier-maché.
De kinderen konden zich vermaken
met tal van activiteiten. Er was o.a.
een nagelstudio, je kon professioneel
geschminkt worden, Kranenburgs Be-
lang had zijn Oud-Hollandse spelen
afgestaan, juf Anne en juf Ria gaven
tot drie keer toe een poppenkastvoor-
stelling, er waren wedstrijden spij-

kerbroek hangen, je kon dierfiguren
van ballonnen maken en de familie
Buunk kwam met een zweefmolen en
een springkussen. Om alle gasten van
een natje en een droogje te voorzien
was er een "bar" ingericht, stonden
er banken en statafels en zelfs was er
een heuse snackwagen.

Geen feest zonder goede muziek. De
"Bankdirecteuren" waren bereid ge-
vonden nog één keer hun instrumen-
ten voor de dag te halen en samen op
te treden. Mede dankzij de geluids-
voorziening van Eduva zorgden de
aanstekelijke nummers van de vijf
muzikanten voor een onvervalste
feeststemming.
Hoogtepunten waren ongetwijfeld de
optredens van de diverse groepen. Zij
hadden allemaal een eigen lied inge-
studeerd en begeleid door de Bank-
directeuren kwamen ze daarmee op
het podium. Meester Ernst Jan trad
op als spreekstalmeester en Bert-
Jan Koekenbier, voorzitter van het
schoolbestuur, zette de leden van de
feestcommissie nog eens extra in het
zonnetje.

Natuurlijk liep het nog een beetje
uit en het was dan ook al helemaal
donker toen alle gasten met de herin-
neringen aan een onvergetelijk feest
huiswaarts keerden. Met vereende
krachten werd er daarna nog opge-
ruimd, zodat het onderwijs op maan-
dagochtend weer gewoon door kon
gaan.

Maak je wereld een stukje groter!
Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) komt op voor de rechten van mensen met
een handicap. Recht op bijvoorbeeld woningaanpassingen, hulpmiddelen, thuiszorg, vervoer,
aangepast werk en belastingteruggave. Ango zorgt dat je krijgt waar je recht op hebt.

Kom op voor je belangen. Word ook lid van Ango!
Meer informatie: www.ango.nl of Postbus 850, 3800 AW Amersfoort



Ondernemers Café Vorden voorziet in behoefte

Martien Pater: Uitstekend geschikt om te netwerken
Vorden - Ongeveer anderhalfjaar geleden opperde Martien Pater aan
het bestuur van de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) het idee
om de jaarvergadering wat interessanter te maken. Marcel Leferink:
'Volgens hem was deze vergadering wat te 'statisch'. Dus voortaan niet
alleen maar cijfers bekend maken, bestuursverkiezingen en dat soort
zaken. Ik was het wel met de zienswijze van Martien eens.

Wij hebben toen als VOV bestuur het
initiatief genomen om een 'Onder-
nemers Café Vorden' op te richten.
De insteek was dus om middels dit
café leden en niet-leden bij elkaar te
brengen, zeg maar iedereen die eco-
nomisch met Vorden is verbonden.
Dus zowel ondernemers die in de sec-
tie Detail, sectie Horeca, sectie Han-
del/Industrie/Bouw/Dienstverlening
werkzaam zijn. De oudere onderne-
mers in Vorden kennen elkaar van
haver tot gort. Die weten wel van el-
kaar wat de ander doet. Echter, deze
categorie ondernemers weet dikwijls
niet wat nieuwe in Vorden gevestig-
de jonge ondernemers doen, hoe ze
functioneren e.d. Middels een Onder-
nemers Café leert men elkaar beter
kennen', aldus Marcel Leferink.
De eerste bijeenkomst werd gelijk
een succes. Meer dan 30 onderne-
mers troffen elkaar in een ontspan-
nen sfeer. Door het VOV bestuur
werd tijdens die eerste bijeenkomst
gelijk aangegeven: 'Wij hebben het
initiatief genomen en nu moeten jul-
lie het zelf maar verder doen'. Niet
aan dovemansoren gezegd want er
werd gelijk een commissie benoemd
om één en ander verder uit te bou-
wen. Deze commissie bestaat thans
uit Martien Pater, Carmen Smeerdijk,
Frits Barendsen, Wendy van Eeuwijk
en Diana de Winter. Inmiddels is ook
Gij s van den Biggelaar lid van de com-
missie. Hij is in de plaats gekomen

van Tiny Koning die vanwege drukke
werkzaamheden haar taak moest be-
ëindigen. De commissie heeft inmid-
dels zo'n tien bijeenkomsten georga-
niseerd. Martien Pater: 'We kunnen
inderdaad stellen dat het Onderne-
mers Café Vorden in een behoefte
voorziet.
Er is intussen al een heel netwerk
ontstaan, het aantal bezoekers vari-
eert zo rond de dertig. Ik denk dat wij
richting toekomst nog meer onderne-
mers mogen begroeten. Zo vestigen
zich bijvoorbeeld steeds meer ZZP'ers
in onze regio en ook in Vorden. Juist
voor deze ondernemers is een Onder-
nemers Café zeer interessant. Prima
gelegenheid om te 'netwerken'. De
kosten om lid te worden zijn zeer
gering, slechts 25 euro per jaar. We
beginnen veelal met een 'etentje'. Op
vrijwillige basis en tegen een kleine
vergoeding', zo zegt Martien Pater.
De ondernemers ontmoeten elkaar
elke derde donderdag van de maand
in Brasserie Lettink. Martien Pater:
'Deze locatie leent zich uitstekend
voor dit soort bijeenkomsten. Het is
inmiddels zo'n beetje 'ons clubhui '
geworden', zo zegt hij lachend.
Nieuwe ondernemers c.q. nieuwe le-
den krijgen de mogelijkheid om zich
te presenteren. Iets in het kort ver-
tellen over zijn of haar bedrijf. Mar-
tien Pater: 'Onlangs hadden we hier
Arjan Verschuren te gast. Als singer/
songwriter ook een ondernemer. Hij

Gezellig toeven.

had een zeer interessant verhaal over
zijn ondernemerschap. Richting toe-
komst willen we onze organisatie
beter neerzetten. Wij zijn momen-
teel teveel afhankelijk van vrijwilli-
gers. Persoonlijk voel ik veel voor een
aparte stichting met bijvoorbeeld de

naam VOC (Vordens Ondernemers
Café) dus een stichting los operend
van de VOV. Zover is het nog niet, we
moeten er eerst nog uitvoerig binnen
onze commissie over praten', zo zegt
hij. In de maand mei vindt de bijeen-
komst van het Ondernemers Café

Vorden op de vierde donderdag (24
mei) plaats, aangezien de derde don-
derdag op Hemelvaartsdag valt. Op
24 mei wordt Den 4Akker bezocht,
het bedrijf van de familie Eskes in het
buurtschap Vierakker.

Ook te zien op de Medler Lente Fair Ratti verliest van Lochuizen

Ronkende motoren.

Medler - Ook op de Medler Lente Fair te zien: een
aantal (nostalgische) ronkende motoren bijvoor-
beeld van het merk Deutz en Fendt (trekkermoto-
ren) en een noodstroom-aggregaat die de Engelsen
in de oorlog in de Achterhoek hebben achtergela-
ten.

Een paar meter verder, veel bekijks bij de demonstratie
houtkloven (Arjan en Herwin Wilgenhof). Nadat het hout
is gekloofd gaat het via de transportband, rechtstreeks in
een kar om vervolgens vervoerd te worden naar de plaats
van bestemming.

Winst voor W Vorden
Vorden - De thuiswedstrijd van w
Vorden tegen Gendringen leverde
een 4-1 winst op voor de gasthe-
ren. Vorden begon goed aan het
duel, in de achtste minuut trok
Rik Schröer een bal vanaf de ach-
terlijn goed voor, Frank Hiddink
was er als de kippen bij om de bal
hard binnen te schieten.

Twintig minuten later gaf Rik Schröer
een goede voorzet die door Dennis
Wentink snoeihard werd binnen
gekopt. Kort voor rust kwam Gen-
dringen terug in de wedstrijd via een
schuiver werd het 2-1.
Vlak daarna liep Micha Bolink goed
door en nadat de keeper van Gendrin-
gen een bal niet goed onder controle

kreeg was de simpele afronding een
feit.
Na de rust ontstond er een soort van
hotseknots duel, waarin Vorden nog
de 4 - l scoorde via Rik Schroer uit
een strafschop. Keeper Robin Ver-
stege van Vorden was een tevreden
man na afloop, de Al junior keepte
een sterke wedstrijd, 'Het was een
hectisch en onrustig gebeuren, voor-

Op een warme lentedag moest de
Kranenburgse ploeg aantreden
tegen lochuizen. Met 2 punten
minder een directe concurrent
van Ratti. In een slechte wedstrijd
trok de thuisploeg uiteindelijk
aan het langste eind en won met
3-2 van de Kranenburgers.

Ratti begon slecht aan de wedstrijd,
Na 5 minuten kon een aanvaller van
de gastheren uit een corner de 1-0 bin-
nenkoppen. De ploeg herpakte zich
echter en er ontstond een gelijkop-
gaande eerste helft waarbij Ratti de
grootste kansen liet noteren. Ruud
Mullink kon na prima doorjagen
van Niek Nijenhuis na een kwartier
voetbal de 1-1 binnen tikken. Een 2-1
voorsprong volgde voor Ratti nadat
een afgemeten voorzet van Gijs Klein
Heerenbrink knap werd binnenge-
kopt door Ruud Mullink die daarmee
zijn 2e van de middag maakte.
Na de thee kon Ratti geen vuist meer
maken en creërde het nauwelijks
nog echte kansen. Lochuizen wist te
profiteren en kon na een uur spelen
de 2-2 binnenschieten. De thuisploeg
kon uiteindelijk ook nog de winnen-
de goal maken door een penalry. Ratti
probeerde met een slotoffensief nog
wel de gelijkmaker op het scorebord
te krijgen maar werd in het restant
van de wedstrijd geen moment meer
gevaarlijk.

Opnieuw een nederlaag voor de kra-
nenburgers. Na 5 nederlagen op rij
wordt het hoog tijd dat de ploeg weer
eens drie punten pakt. Over twee we
ken de kans daartoe uit bij Meddo.

ELDENIA 2 - RATTI l
Arnhem - Op het kunstgrasveld in
Arnhem vond afgelopen zondag de

aftrap plaats tegen het hoog genoteer-
de Eldenia. Binnen tien minuten keek
Ratti al tegen een achterstand aan. De
jonge speelsters van Eldenia wisten
elkaar feilloos te vinden en tikten de
bal gretig rond. 1-0. Ratti probeerde
grip te krijgen op de wedstrijd, maar
Eldenia bleef aanvallen creëren. Spo-
radisch kwam Ratti er ook weieens
uit, maar de achterhoede van Eldenia
stond net als de rest van het team
op scherp dus echt gevaarlijk werd
het niet. Na een half uur spelen gaf
Ratti de wedstrijden in vijf minuten
uit handen. Er werd tot driemaal toe
gescoord. Identieke situaties waarbij
de lange bal werd gehandhaafd en de
buitenspeelster van Eldenia op snel-
heid naar het doel manoeuvreerde.
De kansen die ze kreeg benutte ze
direct. Zo keek Ratti in de rust naar
een 4-0 achterstand.

Na de Rist bleef Ratti toch nog tegen-
gas geven aan Eldenia. De individuele
klasse bij speelsters van Eldenia lie-
ten zich zien doordat kansen benut
werden en kleine foutjes genadeloos
werden afgestraft. In de 52e minuut
scoorde Eldenia de 5-0 en in de 60e
minuut de 6-0. Ratti speelde op ka-
rakter de wedstrijd uit. Ratti liet
zien ook over individuele klasse te
beschikken. Kim Heuvelink slalomde
door de achterhoede en schoot de bal
beheerst binnen. 6-1. Met nog een
kwartier te spelen wist Eldenia nog
een keer tot scoren te komen, zodat
de einduitslag 7-1 werd. Hoewel de
uitslag anders doet vermoeden wer-
den de dames totaal niet weggespeeld
en moest Ratti gewoon vandaag haar
meerde herkennen in Eldenia.

Aanstaande zondag uit tegen Wolfers-
veen.

al na de rust. In de eerste helft had
Gendringen een tijd lang het betere
spel, maar waren wij beter in de af-
ronding. In de tweede helft moest
de tegenstander komen, wisten wij.
Toch lukte het ons niet altijd om rust
aan de bal te houden.'
'Het bevalt mij goed in het eerste,
alleen lijkt het wel dat ze de ballen
extra hard opgepompt hebben. Het

grote verschil met de A junioren is
dat het tempo hoger ligt en dat de
duelkracht anders is. Met mijn 65
kilo kan ik bij de Al een duel in de
lucht makkelijk aan gaan, nu win ik
wel een duel maar vallen de tegen-
standers echt niet om. Winst is mooi
vandaag, we hebben nog steeds de
volle buit binnengehaald in de twee-
de periode.'



Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Hadden we maar...
Hadden we maar bij de allereerste
presentatie van het nieuwe dorps-
centrum gehoord dat er 70 bomen
zouden worden gekapt, dan zouden
wij burgers onmiddellijk geprotes-
teerd hebben. Maar B en W verkozen
slechts met enkele belanghebbenden
te overleggen.
Ik zou het eerlijk hebben gevonden
als alle inwoners van Vorden ge-
vraagd was hoe ze over die kap dach-
ten, want 70 bomen is geen persoon-

lijk belang meer, maar een algemeen
belang, want 't gaat iedereen aan.
Maar helaas kregen we dus veel te
laat te horen dat er 70 bomen gekapt
zouden worden. Jammer hoor.

Ik hoop dat mevr. Mulderije met alle
boomliefhebbers toch een beetje re-
kening wil houden.

A. van Eurk
Beatrixlaan 14, Vorden

Reumafonds bedankt
Vorden en Kranenburg
Vorden - Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten, comitéle-
den en bewoners in Vorden en
Kranenburg voor de grote inzet
en bijdrage aan het prachtige re-
sultaat van de collecte.

In de landelijke collecteweek van 12
tot en met 17 maart 2012 is in Vorden
€ 1.969,15 en in Kranenburg € 510,88
in totaal € 2.480,03 opgehaald. Dus
iedereen nogmaals hartelijk dank!
Hiermee levert Vorden en Kranen-
burg een belangrijke bijdrage aan de
reumabestrijding in Nederland.
Onzichtbare zieke mensen met
reuma hebben vooral last van pijn
en moeheid, beide onzichtbare ken-
merken van deze chronische ziekte.
Reuma is een verzamelnaam voor
ruim 100 aandoeningen aan botten,

gewrichten en spieren. Het is een
auto-immuunziekte.
Dit betekent dat het natuurlijke af-
weersysteem het eigen gewrichts-
weefsel (en soms organen) aanvalt.
Hierdoor hebben mensen met reuma
vaak last van ontstekingen aan ge-
wrichten of spieren en is bewegen
pijnlijk. Reuma is een ingrijpende
aandoening, die niet te genezen of te
voorkomen is. Reuma heb je levens-
lang en kan jong en oud overkomen.
Al 85 jaar zet het Reumafonds midde-
len in voor de bestrijding van reuma,
het geven van voorlichting en het be-
hartigen van de belangen.
Daar is veel geld voor nodig. We zijn
blij met iedere gift die bijdraagt aan
onze missie: reuma de wereld uit!
Giro 324, Amsterdam, www.reuma-
fonds.nl.

Sneller en makkelijker postzaken en bankzaken regelen

Vernieuwde BRUNA ING
kantoor opent deuren
Vorden - vrijdag 30 Maart opent
het vernieuwde BRUNA ING kan-
toor haar deuren. Bruna Vorden
heeft een groot assortiment boe-
ken, tijdschriften, wenskaarten,
kantoorartikelen, computersup-
plies, tabak en kantoorartikelen.
Bij Bruna Vorden bevindt het
Postkantoor van Post NL zich bij
de winkelkassa en is er een ING-
servicepunt voor bankzaken. De
openingstijden zijn gelijk aan die
van de winkel.

Klanten kunnen nu sneller en mak-
kelijker hun postzaken van PostNL en
dagelijkse bankzaken van de ING re-
gelen. Ondernemer Carmen Rondeel:
"Ik ben erg trots op het vernieuwde
ING kantoor. In dit nieuwe kantoor
voor de "toekomst" kunnen we onze
klanten nu nog beter van dienst zijn.
Met het hele team staan we klaar om
onze klanten zes dagen per week te
ontvangen."

POSTZAKEN DICHTBIJ
Het Postkantoor van Post NL verkoopt
het volledige Post NL assortiment.
Klanten kunnen er terecht voor het

kopen postzegels tot het versturen
van alle soorten pakketten, aangete-
kende stukken en brieven binnen en
buiten Nederland. Uiteraard kan men
er ook enveloppen, verpakkingsdo-
zen, cadeaubonnen en OV chipkaar-
ten kopen en kentekens registreren.

ZELF BANKZAKEN REGELEN, OF
HULP VAN EEN MEDEWERKER
In het ING-servicepunt kunnen klan-
ten veel bankzaken zelf regelen.
Geld opnemen of storten gaat via de
gecombineerde opname en stortau-
tomaat. Een ING medewerker kan
hierbij assisteren. Op sommige mo-
menten is persoonlijk contact prettig
of zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld
voor het openen van een rekening of
voor het afhalen van een pincode of
wachtwoordbrief. Ook dan is er een
ING medewerker om te helpen.

ADRES
Het vernieuwde BRUNA ING kantoor
is gevestigd aan de Raadhuisstraat 20
te Vorden. De openingstijden zijn: Ma
t/m do 9.00-18.00 uur. Vr. 9.00-20.00
uur. Za. 9.00-17.00 uur. Dagelijks te
lefonisch bereikbaar: 0575-553100

Grootse Kalverkeuring en
Stamboekveedemonstratie
Ruurlo - Tijdens de Pallumzun-
dag, aanstaande zondag, in het
centrum van Ruurlo kunt u ge-
meten van een geweldige presen-
tatie van Stamboekvee en Kalve-
ren. In samenwerking met Ferti-
plus uit Ruurlo en de Vereniging
voor Veehouderijbelangen Sil-
volde worden er in het centrum
van Ruurlo koeien en kalveren
gepresenteerd.

Op het Kerkplein in een groots op-
gezette Kalverkeuring laten jonge
kinderen zien hoe zij hun kalfje ver-
zorgen. Een echte jury beoordeelt de
kinderen en de kalveren op toilet,
voorbrengen en het verzorgingsboek-
je. Het is een lust voor het oog om
het enthousiasme van deze kinderen

van dichtbij mee te maken. De beste
presentaties krijgen van de Ruurlose
Ondernemersvereniging een prachti-
ge beker mee naar huis. In de Dorps-
straat wordt een Stamboekveepresen-
tatie gehouden. Het bekende bedrijf
Fertiplus, dat niet alleen in deze regio
de veehouders voorziet van sperma
maar ook in heel Nederland er daar
buiten actief is, heeft een aantal bij-
zondere veerassen gevonden die ge
presenteerd worden. Het is geweldig
om deze koeien van heel dichtbij te
kunnen zien. Deze presentaties wor-
den vooral mogelijk gemaakt door
medewerking van Wensink Ruurlo
BV Landbouwmechanisatie en kon-
struktiebedrijf, Koeslag Loon- en
Grondverzetbedrijf uit Ruurlo en ALL-
Round Houtvezelbedrijf uit Zelhem.

Advertorial

Free Wheel stelt haar Tuk Tuk's beschikbaar
De Oranjevereniging komt je halen op
Koninginnedag!!
Vorden - De Oranjevereniging Vorden nodigt ie-
dereen uit voor de Aubade op Koninginnedag, met
name alle jonge inwoners van 2 t/m 12.

Speciaal voor deze dag mag de Oranjevereniging gebruik
maken van de Tuk Tuk's van Free Wheel. Op 6 verschil-
lende opstapplaatsen kun je kosteloos gebruik maken
van deze service. Uiteraard mogen ouders ook mee om
zo'n fantastisch ritje te maken.

Opgeven kan via oranjevereniging@live.nl, opstappen
kan op de volgende locaties:
1) Grasveld/ speelveld bij de molen Berend van Hack-

fordweg
2) Bij het water Weppel
3) Voor de ingang Ulenhof college Beeckland aan de

Nieuwstad
4) Parkeerplaats "Brasserie Lettink"
5) Station Vorden bij bushalte
6) Grasveld bij de Enkweg / Julianalaan

Je wordt opgehaald vanaf de opstapplaats richting verza-
melplaats bij de Nederlandse Hervormde Kerk. Om 08.45
uur lopen we achter de muziekvereniging en schutters-
koning aan richting het van Arkel Plantsoen om Konin-
ginnedag 2012 feestelijk te openen d.m.v Aubade!

Na afloop gaan we lopend richting het dorpscentrum
waar we dit jaar weer een leuk / interactief kinderpro-
gramma organiseren om 09.45 uur. En de start van de
andere leuke activiteiten in het dorp!

Geef je op voor: 03 april 2012!!
Vermeld daarbij je naam, leeftijd en wie je mee gaat ne-
men samen met je e-mail adres / telefoonnummer en
welke opstapplaats je gaat gebruiken.
Verstuur de aanmelding naar: oranjevereniging@live.nl
Je krijgt persoonlijk bericht na 3 april, over hoe laat je
wordt opgehaald. De Oranjevereniging bedankt Free
Wheel voor haar medewerking!

Tijdens voorjaarsconcert

Sursum Corda 'zweefde' muzikaal
door het heelal

majorettes Sursum Corda

Vorden - 'Sterren, planeten en andere zaken tussen hemel en aarde'.
Woorden die je niet doen vermoeden dat het de aankondiging van
een voorjaarsconcert is. Sursum Corda wilde deze avond duidelijk een
andere toon aanslaan. In overleg tussen de muziekcommissie en di-
rigent Jacob Jansen werd bewust voor dit concept gekozen. 'Dat was
tijdens de eerste repetities best wel even wennen, maar toch leuk om
te doen', zo spraken een aantal ' oude muzikale rotten' van het har-
monieorkest na afloop.

Het werd een concert met muziek-
stukken die een duidelijke link had-
den met ons universum.' Zoveel ster-
ren, zoveel sterren, ik zie er eentje
twinkelen', zo sprak voorzitter Ria
Zweverink toen zij zaterdagavond
een vrijwel volle zaal van het Dorps-
centrum begroette. Het harmonie-
orkest zette gelijk in met Der Mond
ist aufgegangen ( de opkomst van de
maan), in een bewerking van Jaeöb de
Haan. Een nummer , bij insiders ook
bekend als gezang 391. Bij het num-
mer Skyrider moesten de muzikanten
zich in ruimtereizigers verplaatsen,
de geluiden van de raketten, de stilte
in het heelal, de terugkeer naar de
aarde. Een vlot nummer dat met veel
elan door het orkest werd gespeeld.
De majorettegroepen A en B onder
leiding van Irma te Brake en Linda
Beusink begonnen hun optreden in
het donker, wel met zaklantaarns op
het toneel. Toen de duisternis was
verdwenen werden de zonnebrillen
opgezet en werd de vrolijke show met
veel enthousiasme van de majorettes
vervolgd, getiteld Men in Black, geba-
seerd op een sciencefiction film. Op
de vraag of er nog leven is op Mars,
gaf Sursum Corda in ' Life on Mars' ,

in muzikaal opzicht, geen antwoord.
Eén van de hoogtepunten tijdens het
gedeelte voor de pauze, de concert-
mars Orion van de Vlaamse com-
ponist Jan v.d. Roost. Een prachtig
nummer om naar te luisteren, Orion
het sterrenbeeld op het noordelijk
halfrond. Dirigent Jacob Jansen was
blijkbaar zo onder de indruk van de
prestatie van zijn orkest, dat hij de
muzikanten spontaan met applaus
beloonde !
In het tweede gedeelte van het voor-
jaarsconcert werd de muzikale rond-
reis door het heelal voortgezet met
nummers als bijvoorbeeld Space and
Beyond, March to Mars e.d. Tussen
de bedrijven door een optreden van
de jeugdslagwerkgroep onder leiding
van Geert Jan Dijkerman. Dat Geert
Jan een echte liefhebber is bewees hij
door in de nummers CADI Mars en
Rub-a-dup zelf mee te spelen. Opval-
lend het nummer Clog shoe dance,
een oer- Hollandse klompendans,
maar in dit geval geen klompen maar
'handjes 'die speelden, maar wel met
een Zuid Amerikaans tintje. Wanneer
capsules met oorverdovend geluid de
ruimtes in worden gestuurd, gaan de
remmen op gegeven moment 'los '.

Bij de muzikanten van het harmonie
orkest gingen deze avond de muzika-
le remmen in A Little Piece of Heaven
ook helemaal los.
Dirigent Jacob Jansen heeft dit num-
mer gearrangeerd met daarin ruimte
voor een solopartij van zijn zoon Ti-
mo op de elektrische gitaar. De zaal
van het Dorpscentrum trilde op haar
grondvesten bij zoveel muzikaal ge
luid. Voor Timo jammer dat onder
het publiek weinig jeugd aanwezig
was, anders was de zaal helemaal uit
haar dak gegaan. Of de wat oudere
bezoekers dit muzikale geweld waar-
deerden, blijft een open vraag. 'Wat
een allemachtig kabaal', zo spraken
twee dames tegen elkaar toen de laat-
ste muzikale noten wegebden. Timo
en de zijnen f harmonieorkest) geno-
ten zelf het meest, zo was duidelijk te
zien en te horen.
Muziek van een ander kaliber: The
Cream of Clapton met daarin ver-
werkt de bekendste liedjes van Eric
Clapton, waaronder het gevoelige Te
ars in Heaven, een eerbetoon van de
'grote meester', aan zijn op vierjarige
leeftijd overleden zoontje. Een prach-
tig slot van het muzikale reisje tus-
sen de 'sterren, planeten en andere
zaken tussen hemel en aarde'. En om
dit nog eens extra te accentueren, als
toegift het bekende nummer Venus.
Intussen hadden Irma te Brake, Linda
Beusink, ladyspeaker Ineke Fröling,
Geert Jan Dijkerman en vader Jacob
en zoon Timo Jansen uit handen van
voorzitter Ria Zweverink een prach-
tig boeket bloemen ontvangen.
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Kinderboerderij Feltsigt KunstWdaagse Bronckhorst -Hmeit/m20mei 2012

Tweede paasdag 9 april start het seizoen Vrijwilligers gezocht!

De nieuwe speelboot van Kinderboerderij Feltsigt.

Bekveld - Kinderboerderij Feltsigt zet de poort open vanaf 13.00 uur
tweede paasdag, zodat iedereen van groot tot klein kan komen genie-
ten van al het jong geboren vee. De ezels Kiki, Koko en Nicky en de
pony Lisette staan al vol verwachting op de uitkijk om geborsteld en
geaaid te worden. De konijnen hebben dit jaar voor jonge konijntjes
gezorgd en het moedervarken ligt trots naast de biggetjes. In de wei
huppelen de jonge geirjes achter elkaar aan en de lammetjes kijken
verbaasd de grote wijde wereld in. Kortom er valt genoeg te zien aan
pasgeboren dieren.

Wanneer al dat moois gezien is, kun-
nen de ouders zich neervlijen op het
terras en zich laten verwennen met
een kop koffie/thee en huisgemaak-
te cake of kruidkoek. Ondertussen
gaan de kinderen op onderzoek uit
om te ontdekken wat ze zoal kun-
nen doen. De kinderboerderij heeft
niet stil gezeten afgelopen najaar en
winter want er zijn nameüjk twee
nieuwe speeltoestellen bij gekomen.
De kinderboerderij had via het coö-
peratiefonds van de Rabobank een
geldbedrag gekregen om een nieuwe
speelboot aan te schaffen, daar de vo-
rige helemaal uitgeleefd was. Van dat
geldbedrag en een sponsorbedrag van
schoenmode Hermans is een nieuwe
speelboot met een glijbaan geplaatst.
Met de oude speelboot zijn veel kin-
deravonturen beleefd, overal is de
boot al geweest en allerlei gevaar-
lijke dieren had deze boot al gezien.
Tijdens de laatste fantasiereis begaf
hij het jammer genoeg. Nu is er een

nieuwe vrolijke gekleurde boot die
de fantasietochten kan gaan voort-
zetten. Naast deze boot is er aan een
bestaand speeltoestel een extra on-
derdeel toegevoegd. Dit onderdeel,
het klimtouw is een uitdaging voor
kinderen die zichzelf willen testen op
kracht.
Naast deze nieuwe speeltoestellen
valt er nog genoeg te ontdekken in
de grote zandbak waarvan een klein
gedeelte overdekt is en kunnen er al-
lerlei kunsten worden vertoond on-
der toeziend oog van de ouders op de
trampoline. Op de verharde skelter-
baan kan er naar hartenlust gefietst
en geskelterd worden totdat de kin-
deren er moe van worden en trek in
wat lekkers krijgen.
Na al dat avontuur is er ruimte voor
de inwendige mens, zo zijn er voor de
kinderen lekkere ijsjes te verkrijgen
maar natuurlijk ook een ranja of een
frisdrank en wat al niet meer en dat
voor een klein prijs.

De opzet van de kinderboerderij is
dan ook dat iedereen er een plezie-
rige middag kan hebben tegen een
kleine prijs. Zo is er bijvoorbeeld een
jaarabonnement dat voor een laag
bedrag kan worden aangeschaft en
vervolgens kunnen abonnementhou-
ders een heel seizoen lang voor bijna
geen geld maximaal genieten van de
dieren en de speelomgeving.
Tijdens de kinderpartijtjes worden de
kinderen in een veilige omgeving vrij
gelaten in hun spel en zijn de dieren
ook een onderdeel van het feestje. Ui-
teraard wordt ook hier goed voor de
inwendige mens gezorgd. Bij een par-
tijtje op kinderboerderij Feltsigt is de
entree inbegrepen. Vraag gerust naar
de mogelijkheden en de kosten.
Kinderboerderij Feltsigt is een parti-
culier initiatief die als doel heeft kin-
deren te laten zien hoe dieren leven,
ze kunnen aanraken zodat het eigen
wordt en kinderen hun fantasie laten
volgen in het spel en verbazen over
wat ze vinden.

Kinderboerderij Feltsigt is te vinden
aan de Bekveldseweg 5 in Bekveld,
een buurtschap net buiten Hengelo
en Keijenborg in de gemeente Bronck-
horst. Tevens is de kinderboerderij te
vinden op de vernieuwde website
www.feltsigt.nl en te volgen op Hyves,
Twitter en Facebook.

Jovink viert 20 jarig jubileum!
Achterhoekse rockband pakt uit op 26 mei met een boottocht voor 600 fans
Regio - Dit jaar viert de Achterhoekse rock 'n roll band Jovink & the
Voederbietels haar 20 jarig jubileum. De band wil dit niet onopge-
merkt voorbij laten gaan en heeft daarom besloten om op 26 mei haar
jubileum te vieren tijdens een boottocht waar de band voor 600 fans
zal optreden.

EEN BIJZONDER EN EXCLUSIEF
OPTREDEN!
Jovink trad al op veel verschillende
en bijzondere plekken op: in Ame-
rika, op de Waddeneilanden, in
huiskamers, op platte wagens, in de

"Jovink & the Voederbietels Trein",
op daken, bovenop de omroeptoren
tijdens de TT in Assen, tijdens een pa-
rachutesprong en zelfs in drie aan el-
kaar gekoppelde luchtballonnen. Het
jubileumoptreden moest daarom ook

op een bijzondere plek plaatsvinden
en dat is Partyschip "De Ameland"
geworden. Er is plaats voor 600 per-
sonen op het schip en het optreden
is eenmalig. De organisatie adviseert
daarom om niet te lang te wachten
met het bestellen van kaarten.

De boottocht zal ongeveer zeven uur
duren. Arnhem is zowel het vertrek-
als eindpunt op deze nu al legendari-
sche dag. Meer info: www.jovink.nl

Bronckhorst - De zesde editie van
de KunstlOdaagse wordt gehou-
den van 11 mei t/m 20 mei 2012.
Dan zijn de deuren van 50 ate-
liers, galeries, musea en tentoon-
stellingsruimten in de gemeente
Bronckhorst geopend.

Dit jaar wordt voor de 6e keer de
KunstlOdaagse Bronckhorst georgani-
seerd. Een prachtige combinatie tus-
sen cultuur en natuur in het hart van
de Achterhoek. Er hebben zich dit jaar
een record aantal deelnemers opgege-
ven: ruim 60! Op de overzichtsten-
toonstelling in Kasteel Vorden hangt
of staat werk van alle deelnemende
kunstenaars en galeries. De brochure
2012 krijgt een oplage van maar liefst
10.000 gratis exemplaren! Dit boekje
is prachtig uitgevoerd en heeft de afge-
lopen 5 jaren al grote bekendheid ver-
worven. Daarnaast wordt het geheel
ondersteund met de prachtige site
www.kunstlOdaagsebronckhorst.nl
Het is duidelijk dat hier veel werk in
gaat zitten.

Tijdens de KunstlOdaagse is nog hulp
nodig voor de volgende activiteiten:
Suppoosten ten behoeve van de over-
zichtstentoonstelling in de prachtige
omgeving van Kasteel Vorden: met
name in de weekenden en op Hemel-
vaartsdag zijn mensen nodig die een
ochtend of deel van de middag be-
schikbaar zijn om bezoekers de weg
te wijzen en eventueel rond te leiden.
Tijdens de KunstlOdaagse is Kasteel
Vorden geopend van 11.00 uur tot
17.00 uur. De brochures worden op
een groot aantal plekken neergelegd:
deelnemers, adverteerders, de VW's,
bibliotheken, campings en horeca-
bedrijven. We hebben nog meer
mensen nodig die willen helpen ze
te distribueren. Mensen die hand- en
spandiensten willen verlenen.

Voor inlichtingen en aanmelden:
neem contact op met Irene Burger
(voorzitter van de werkgroep).
Zij is bereikbaar per mail:
deburgerij .vorden@gmail.com
of mobiel (06) 51112390.

Veelzijdige expositie
in de Bronkhorster Kapel
Bronkhorst - In de Kapel van
Bronkhorst is van 7 tot en met 13
april een expositie van de leerlin-
gen van schilderdocente Louise
Kleinherenbrink uit Zutphen.
De kapel is dagelijks geopend
van 10.00-18.00 uur. De opening
vindt plaats op 7 april om 15.30
uur met een inleiding door Prof.
Dr. Ton Lathouwers.

Louise Kleinherenbrink is kunstschil-
deres en docente. Al van haar jeugd
vond zij tekenen en schilderen plezie-
rig om te doen. Ze volgde de kweek-
school, LO tekenen en MO tekenen
en schilderen. De inleiding van deze
expositie wordt gehouden door Prof.
Dr. Ton Lathouwers. Hij studeerde
wis- en natuurkunde, Slavische talen
en letterkunde en vergelijkende cul-
tuur- en godsdienstwetenschappen
over de ontmoeting tussen Oost en
West. Deze middag is Middeleeuwse
muziek te horen.

De exposanten zijn leerlingen van
Louise Kleinherenbrink: Ria Amber-
gen, Zenobia van Beek, Liesbeth Drij-

Een werk van een der cursisten van schüder-
docente Louise Kleinherenbrink.

ber, Ellen Harmsma, Mette Hermsen,
Jacobi de Jonge, Dicky Kets, Hanita
Kooistra, Berthe Minnigh, Magda Nell,
Marianne Platenburg, Elly Timmers,
José Zoomers en Anke van Noort.

Mijn idee, een goed idee?!
Regio - Startersproject onder-
steunt toerisme & recreatie in
de regio In de gemeenten Berkel-
land, Bronckhorst en Lochem
gaat binnenkort het project 'Mijn
idee, een goed idee?!' van start.
Dit project biedt aspirant-onder-
nemers en starters in toerisme en
recreatie ondersteuning bij het
omzetten van hun idee naar een
ondernemingsplan.

Een informatieavond vindt plaats op
woensdag 28 maart om 19.30 uur
in Hampshire Hotel Bon'Aparte, Lo-
chemseweg 37 te Barchem (gemeente
Lochem). Workshops en kennisbij-
eenkomsten Het traject voor deelne-
mers bestaat uit vijf workshops voor
het schrijven van een ondernemings-
plan. Daarnaast wordt een aantal ken-
nisbijeenkomsten aangeboden op het

Themabijeenkomst: Versterk je netwerk
Vorden - Op 10 april a.s. worden mantelzorgers
uit de gemeente Bronckhorst geïnformeerd
over het behouden en versterken van hun ei-
gen netwerk. De bijeenkomst wordt van 13.30
-16.00 uur gehouden in het Dorpscentrum
Vorden aan de Raadhuisstraat 6 in Vorden.

Als u voor een zieke, dementerende of gehandicapte
in uw directe omgeving zorgt, bent u mantelzorger.
Meestal gaat het om zorg voor een familielid, zoals
partner, ouder, kind, broer of zus maar het kan

ook gaan om zorg voor iemand uit uw vrienden-
kring of uit uw buurt. Mantelzorger worden daar
kies je niet voor maar komt ineens op je pad. De
zorgtaak kan soms heel zwaar zijn en u kunt dan
wel wat hulp gebruiken! Het is juist dan heel be-
langrijk dat u mensen om u heen heeft die de zorg
af en toe even kunnen overnemen, zodat u even
kunt ontspannen. Tijdens deze themabijeenkomst
krijgt u inzicht in uw eigen netwerk en krijgt u
tips en adviezen om uw netwerk te behouden en
uit te breiden. Ook is er gelegenheid om lotgeno-

ten te ontmoeten en ervaringen of informatie uit
te wisselen. De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Wel dient u zich
hiervoor op te geven, dit kan tot 3 april a.s. door te
bellen naar VTT Oost-Gelderland (0573) 43 84 00 of
te mailen naar info@vitoost-gelderland.nl
De bijeenkomst wordt gehouden in het Dorpscen-
trum Vorden, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden en
is een initiatief van de VTT Oost-Gelderland. Voor
meer informatie bel VIT Oost-Gelderland (0573) 43
84 00 of kijk op www.vitoostgelderland.nl

gebied van bijvoorbeeld marketing en
promotie, regelgeving, financiën of
veiligheid. Ook kunnen deelnemers
gebruik maken van een persoonlijk
adviesgesprek of telefonische help-
desk. Knowhow Uniek aan dit project
is dat vanaf het begin nauw met de
gemeenten wordt samengewerkt. De
deelnemer ziet dus direct de haal-
baarheid van zijn idee. Eventuele
(ruimtelijke) problemen worden op
die manier vroegtijdig voorkomen.
Voor de specifieke kennis en deskun-
digheid wordt ook gezorgd door de
projectpartners: NORT Gelderland
biedt toeristische knowhow voor de
ondernemer, het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme weet alles van marke-
ting en promotie en de KvK is deskun-
dig op gebied van financiën, verzeke-
ren en regelgeving. Goede ervaringen
Er zijn goede ervaringen met dit pro-
ject opgedaan in diverse andere re-
gio's, waar zo'n 7 (aspirant-)starters
per gemeente deelnamen. Tweederde
van deze plannen is daadwerkelijk
uitgevoerd. De financiering van 'Mijn
idee, een goed idee?!' komt van de
gemeenten Berkelland, Bronckhorst
en Lochem, NORT Gelderland en de
Kamer van Koophandel Centraal Gel-
derland. Het project wordt daarnaast
ondersteund door het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme. Meer infor-
matie en aanmelden Wilt u meer
informatie of wilt u zich aanmelden
voor de informatieavond op 28 maart
2012, dan kunt u terecht op de web-
site www.mijnidee-goedidee.nl
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Concours hippique Vorden
Vorden - Rijvereniging en Ponyclub De Graafschap
organiseert zaterdag 31 maart en zondag l april op
het terrein van kasteel Vorden het jaarlijkse con-
cours hippique.

Het concours is één van de grootste concoursen in de re-
gio. Men kan er, uiteraard onder het genot van een hapje
en een drankje, genieten van een prachtige dag vol span-
nende sport. Zaterdag 31 maart zullen de hele dag, vanaf
8.30 uur, de pony's starten. Zij kunnen dressuur rijden
(klasse B t/m Z2) en springen (klasse B t/m ZZ). Vanaf 13.00
uur zullen ook de paarden met de dressuur starten.

Zondag l april beginnen de paarden vanaf 8.30 uur in de
klasse B t/m ZZL dressuur. Het springen voor de paarden
in de klasse B t/m ZZ begint deze dag om 8.30 uur.

Tevens zal zondag l april de finale voor het Z dressuur, de
grote prijs voor het M/Z/ZZ springen en de grote prijs voor
het L springen plaats vinden.
Zie ook website: www.concoursvorden.nl

Voor meer informatie 06-17266735.
E-mailadres: Paarden@RVdeGraafschap

Sven voor Ogen en Focus Fashion opnieuw hoofdsponsor

Hoofdsponsors Reurpop bekend!

REURPOP.NL

De voorbereidingen voor de vijfde editie van het Reurpopfestival zijn
al geruime tijd in volle gang. Achter de schermen wordt hard gewerkt
aan de programmering, terreinindeling en het werven van (nieuwe)
sponsors.

Stichting 'Vrienden van Reurle' heeft
dit jaar voor de tweede achtereen-
volgende keer twee hoofdsponsors
aan zich weten te binden. Sven voor
Ogen en Focus Fashion zijn voor de
vijfde editie van het festival opnieuw
gezamenlijk hoofdsponsor. Stichting
'Vrienden van Reurle' is apetrots dat
deze twee bedrijven zich wederom
willen binden aan Reurpop. 'Reur-

pop heeft zonder sponsoren absoluut
geen bestaansrecht. We zijn blij en
trots op elke sponsor die bereid is
Reurpop te steunen' laat voorzitter
Martijn Klein Brinke weten.
Sven voor Ogen, voor het tweede
achtereenvolgende jaar hoofdspon-
sor, is een opticien uit Ruurlo waar
u terecht kunt voor oogmetingen,
advies, (zonne)brillen en contactlen-

zen. Focus Fashion vrijetijdskleding
met 10 vestigingen in de Achterhoek
en Twente. Hier vindt u de nieuwste
mode voor hem en haar in alle leef-
tijdsklassen. Focus Fashion is al voor
het vierde jaar hoofdsponsor.

Stichting 'Vrienden van Reurle',
Sven voor Ogen, Focus Fashion en
alle andere sponsoren zijn klaar voor
een knallende editie van het vijfde
Reurpopfestival! Check www.reur-
pop.nl voor informatie en het laatste
nieuws.

Jaarlijks concert leerlingen Mirjam v.d. Burg
Veldhoek - Vrijdag 13 april verzorgen de blokfluit- en dwarsfluitleer-
lingen van Mirjam v.d. Burg uit Veldhoek hun jaarlijkse concert in
de feestzaal van sportcomplex de Veldhoek. Het thema is dit jaar 'het
Circus'. Het concert, dat om 19.3 uur begint, is ieder jaar weer een
heel spektakel en een hoogtepunt, waarop de leerlingen aan ouders,
buren en andere belangstellenden kunnen laten horen wat ze geleerd
hebben.

Mirjam verzorgt de lessen met be-
hulp van orkestbanden op cd, waar-
door de leerlingen vanaf het begin
leren samenspelen en al snel met
een heel orkest of big band kunnen

meespelen. Alle beginners staan van
zichzelf te kijken bij het resultaat. Op
de dinsdag heeft Mirjam nog plaats
voor nieuwe leerlingen en deze tijd
is prima om in te stromen, zodat je

volgend jaar bij het jaarlijkse concert
ook van je kunt laten horen.

Verder vormt Mirjam bij gelegenhe-
den het Veldhoeksorkestie. Dit is zo
succesvol, dat er voor de komende
kerstperiode al weer drie concerten
gepland staan. In het orkestje spe-
len blokfluiters, dwarsfluiters en gi-
taren. Voor nadere informatie over
Mirjam's muzikale activiteiten kunt
u contact opnemen met haar via tel.
0573-461451.

Speciale Kruisweg op de
Goede Vrijdag
Vorden - De parochie HH. Twaalf
Apostelen heeft op Goede Vrijdag
6 april 2012 één gezamenlijke
Kruisweg om 15.00 uur in de St.
Janskerk te Zutphen. De Kruisweg
waar dit jaar de keus op is geval-
len is van Maria de Faykod. Deze
kruisweg bevindt zich in Lourdes
en is in 2008 ingehuldigd.

Naast de meditatieve beelden, tek-
sten, gebeden en liederen wordt de
aandacht in deze kruisweg op het lot
van kinderen gericht. Ontelbare kin-
deren zijn slachtoffer van oorlogen,
geweld, misbruik, armoede, hongers-
nood en natuurrampen. Vele kin-
deren hebben geen toekomst, door
gebrek aan scholing, goede voeding,
gezondheidszorg en aandacht. Dage
lijks worden kinderrechten met voe-
ten getreden. In al wat kinderen aan
lijden wordt aangedaan, is de men-
selijke waardigheid in het geding, is
Christus zelf in het geding.
In hen wordt overal en telkens op-
nieuw Christus gekruisigd. Ook in
deze Kruisweg zal het Projectkoor
voor de muzikale ondersteuning zor-
gen met mooie bezinnende liederen.
U kunt vooraf aan de kruisweg een
liturgieboekje aanschaffen. De afbeel-

dingen zijn in kleur. Men kan zich
nog aanmelden voor het projectkoor.
Instuderen van de liederen is vanaf
11.00 uur in de St-Jan.
Heb je belangstelling om mee te zin-
gen stuur dan even een mailtje aan
m.temorsche@12apostelen.nl
Indien geen mailadres bel dan even
06-47116409.

Een tuin vol verrassingen
Buitenplaats De Wiersse
in de Achterhoek

Vorden - De kleine wilde narcis-
sen en de sneeuwvlokjes langs de
beek staan nu al in bloei. Zij wor-
den gevolgd door Kievitsbloemen
(die zichzelf uitzaaien) en door de
laatbloeiende en sterk geurende
dichtersnarcis. Onder hoge bo-
men in de Woodland Garden vol-
gen bosanemonen, boshyacinten,
hondstand, dalkruid en cyclamen
elkaar op.

Zij staan naast de koningsvarens en
onder de toverhazelaars en de heer-
lijk ruikende azalea's, die eind mei
bloeien, net voor de bekende rhodo-
dendrons. In de Lindetuin staan de
kleine exotische wilde tulpen, ge-
combineerd met de lieflijke Narcissus
Hawera. De eerste rondleiding van

P •• jkv'JK, *
het jaar vindt plaats op donderdag 5
april om 10.30 uur vanaf de ijzeren
poort aan de Wiersserallee en daar-
na op elke donderdag van de week
en op iedere eerste zaterdag van de
maand. Op donderdag 7 juni vindt er
om 14.30 uur een extra rondleiding
plaats. De ingang wordt aangegeven
op de N319 tussen Vorden en Ruurlo
bij km paal 16,7. Open dagen in 2012
vinden plaats op donderdag 17 mei
(Hemelvaart), zondag 27 en maandag
28 mei (Pinksteren) en op de zonda-
gen 29 juli, 5 augustus en 21 oktober.
Speciale rondleidingen (eventueel
met lunch of thee) kan men boeken
via wiersse@xs4all.nl of telefoon-
nummer 0573 - 451409 Meer foto's
en gegevens betreffende de tuin zijn
beschikbaar: wiersse@xs4all.nl

Lentetocht met ruim 600 deelnemers
Vorden - De lente is begonnen.
Ze hebben het zondagmorgen bij
de VRTC De Achtkastelenrijders
(Vordense Rijwiel en Toerclub)
gemerkt. Werkelijk een invasie
van wielrenners.

Meer dan 600 deelnemers vertrokken
deze ochtend tussen 8.00 en 10.00
uur vanaf de Herberg aan de Dorps-
straat voor de jaarlijkse Lentetocht.
Ze kwamen uit alle delen van het
land: Friesland, Groningen, Brabant,
het merendeel toch wel uit de Ach-
terhoek en Twente. Zestig procent
van de renners koos voor de grootste
afstand: 110 kilometer richting Loe-
nermark en de Posbank.
De 'klimmeties' op de Posbank wer-
den gezien als ideale voorbereiding

op de Amstel Gold Race die half april
in Limburg wordt gehouden. Een
race voor wielerprofs, maar een dag
eerder ook een tocht voor de recre-
anten.
Vorig jaar deden er meer dan 10.000
personen mee!

Behalve een tocht over 110 kilometer,
deze zondagmorgen ook een tocht
met een lengte van 80 kilometer.
Wel ongeveer dezelfde route als de
grootste afstand (110 kilometer) maar
minder zwaar. Bij vliegveld Delen was
een pauze ingelast.

De organiserende vereniging VRTC
De Achtkastelenrijders nam zelf met
een groep van circa 30 personen ook
aan deze Lentetocht deel.
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E T T E N

VERRASSING!
'ETTEN' IN DE ACHTERHOEK!

GERECHTEN VAN PURE ACHTERHOEKSE
STREEKPRODUCTEN DOOR TOPKOKS

BEREID EN ENTERTAINMENT, OP
BIJZONDERE LOCATIES.

LAAT U VERRASSEN.VERWENNEN EN RESERVEER!

LOCATIE 13 APRIL 2012

HUMMELO

NIEUWSGIERIG & RESERVEREN?

WWW. GAON. NL

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Weevers Grafimedia
HOM'» Mttatf MUfXMM

Campanula White Star of
Blue Star
Pehcaah11 Lc . PRsha

99

GroenRijk Doetinchem • Wagginabrinal eWI
0203-410010 •Weenrija-nb

roenRüK
Volop diverse pootaardappelen

Sta-, kool- en perkplanten
Volop heerlijke verse voorjaarsgroenten

o.a. Verse spinazie soo gram 0.75
Mooie Elstar appels of handperen 3 kilo l .99

Mooie bloemkool 0.99 per stuk
ze zijn er weer de Eerste Hollandse Aardbeien

Bij aankoop van € 10,00 groente en fruit
l kilo nieuwe aardappelen gratis

Kadotipü Doe het met een streekproducten-pakketü

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
^V Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten

Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meier links.

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Een beter leven voor uw kat door gerichte

aanpak van ongewenst gedrag.

• Een beter begrip van uw kat

door informatieve lezingen over

kattengedrag.

www.katwaardig.nl
0575-550503

Creatief en Lentekriebels?
Dan is de creatieve stek de juiste plek! Geef je op voor
de PAASWORKSHOPS op dinsdag 3 april, woensdag 4

april en donderdag 5 april.

Alle workshops vinden plaats aan de Vogelzangweg l
in Hengelo (Gld.)

Tijdstip workshops:
van 09.30 uur tot 11.30 uur of van 14.00 tot 16.00 uur

Graag tot ziens!
Ineke Jansen

Tel. 06-53147373

Ruurloseweg 2, Hengelo Cld.
Tel. (0575)46 1484

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

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

www. spannevogel. nl

SPANNEVOGEL
t A SI SI A* A/t st l* IaJ fi si ï l* si AA A All T

AKTIE

BUITENZONWERING
lurlo
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2. 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
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) 13100777
(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 Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid. WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisatie,
Volksgezondheid, Regiozaken

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

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

ronckhorst

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.

Park De Bleijke in Hengelo: Van kijken naar doen in 't groen
Op 11 april presenteren we u graag schetsontwerp
dat we met inbreng van velen opstelden!
Het park bij zorgcentrum De Bleijke
in Hengelo is niet duurzaam inge-
richt. Het is echter wel een waarde-
vol stuk landschap. Door het park op-
nieuw in te richten, moet het geschikt
worden voor meerdere groepen. En
daar zijn we samen met inwoners
(jong en oud(er)) deze winter mee
aan de slag gegaan.

Na verschillende bijeenkomsten met
kinderen van obs Rozengaardsweide

en de Piersonsschool en een klank-
bordgroep, waarin onder meer de
cliëntenraad van De Bleijke, de vis-, ijs-,
bijen- en oudheidkundige vereniging,
het jongerenwerk en Dorpsbelang
Hengelo zitten, is een schetsontwerp
gemaakt. Dit willen we graag aan
alle inwoners presenteren. Hiervoor
nodigen we u uit op 11 april a.s. van
19.30 tot 21.00 uur in het gemeente-
huis in Hengelo. We laten u tijdens
de avond het ontwerp zien en vervol-
gens is er tijd om uw wensen en
ideeën in te brengen en te bespreken.
We horen uw mening heel graag!
Want het is de bedoeling van De Bleijke
een echt 'gebruiks'park te maken dat
voor vele groepen uit de samenleving
aantrekkelijk is en de contacten tus-
sen jongeren en ouderen stimuleert.

Geef 11 april a.s. uw mening
over de nieuwe inrichting
van park De Bleijke!

Coolnature
Vanuit de provincie kregen we sub-
sidie voor het aanleggen van een
'Cool Nature' plek. Een Cool Nature
plek is vooral bedoeld voor kinderen
om te spelen en voor scholen om te
gebruiken bij natuuronderwijs en
activiteiten. Het bestaat uit 'natuurlijk

Een voorbeeld van Cool nature

speelmateriaal' en is een plek waar
je hutten kunt bouwen, in bomen kunt
klimmen of gewoon kunt rondhangen
of voetballen op een grasveldje.
We willen zo'n plek in park De Bleijke
realiseren.

Zie voor meer info www.coolnature.nl
of scan de QR-
code. We hopen
voor de zomer
een definitief
inrichtingsplan
te hebben en in
het najaar van
2012 het park
helemaal op-
nieuw en volgens de wensen van alle
(toekomstige) bezoekers in te kunnen
richten. U hoort hierover dan natuur-
lijk weer meer.

Het traject om tot een vernieuwd park
De Bleijke te komen is een samen-
werking tussen de gemeente en
dorpsbelangenvereniging Hengelo.

Vaststelling bestem-
mingsplan LOG Halle-
Heide opgeschort

Vorige week hebben zeven van de acht Achter-
hoekse gemeenten positief besloten op de regio-
nale structuurvisie Achterhoek 'Speerpunten
voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek
2011-2020'. De gemeente Montferland heeft
geen besluit genomen, maar onderschrijft de
structuurvisie wel. Montferland heeft namelijk
ook met de structuurvisie van de Stadsregio
Arnhem-Nijmegen te maken. De visie wil richting
geven aan het ruimtelijk beleid om belangrijke
ontwikkelingen als groene energie, klimaatver-
andering, bevolkingsverandering, verandering
in de landbouw en de positionering van de
Achterhoek in (inter)nationaal perspectief te
faciliteren. Samenwerking en afstemming tussen
de Achterhoekse gemeenten is hiervoor van
belang om uiteindelijk de toekomst van de
Achterhoek als economisch vitale en leefbare
regio te waarborgen. Nu de structuurvisie is
behandeld door de colleges, kan deze ter vastel-
ling voorgelegd worden aan de acht gemeente-
raden. Zij behandelen het stuk in de maanden
april en mei.

Flexibel
Nieuw aan de visie is dat het geen blauwdruk
levert voor hoe het allemaal zou moeten. Respect
voor het Achterhoekse landschap staat voorop,
maar het ruimtelijk beleid mag innovatieve en

urzame ontwikkelingen niet in de weg staan.
Van belang is om flexibel te blijven. Het 'ja, mits-
principe' wordt leidend in ruimtelijk beleid.

Inhoud
De visie sluit aan bij de agenda 2020 van Regio
Achterhoek en de provinciale regioverkenningen.
Inhoudelijk beschrijft de structuurvisie Achter-
hoek 2011-2020:
• samenwerking op volkshuisvesting, bedrijfs-

vestigingen en functieveranderingsbeleid
• bereikbaarheid van de regio, zowel fysiek als

digitaal
• balans tussen bestaande en nieuwe kwaliteiten

in de landbouw/het landschap
• innoveren van de maakindustrie en landbouw

en het verduurzamen van productieprocessen
en energievoorziening

Zienswijzen
De nieuwe structuurvisie heeft ter inzage gele-
gen. Het merendeel van de zienswijzen waren
positieve reacties en verzoeken om betrokken
te worden bij de uitvoering. Ook zijn zienswijzen
ingediend op twee thema's waarvoor de struc-
tuurvisie geen nadere invulling meer geeft,
te weten windmolens in Netterden en Miste/
Corle en het landbouwontwikkelingsgebied
Halle-Heide. De nadere besluitvorming hiervoor
ligt (en blijft) op gemeentelijk niveau.

Halle - Heide
B en w besloten vorige week de vaststelling van het
bestemmingsplan LOG Halle-Heide op te schorten.
Aanleiding is dat we in het derde kwartaal van 2012
een advies van de Landelijke Gezondheidsraad over
intensieve veehouderij verwachten. Er is veel discussie
over de mogelijke gevolgen van de intensieve veehou-
derij op de volksgezondheid. De voorbereidingen voor
het bestemmingsplan voor het gebied lopen sinds 2009.
Voorafgaand stelde de gemeenteraad in november
2009 een ontwikkelingsvisie vast. Daarbij hebben zij
benadrukt dat bij de verdere uitwerking gezondheids-
aspecten meegenomen moeten worden. Het voorstel
van b en w is afgestemd met de provincie die het LOG
Halle-Heide in het Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers heeft aangewezen als landbouwontwikkelings-
gebied. De 71 zienswijzen die zijn ingediend op het
voorstel om het bestemmingsplan vast te stellen,
beantwoorden we op het moment dat het bestemmings-
plan ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voor-
gelegd.

De opschorting geldt niet voor het plan voor de ver-
plaatsing van pluimveebedrijf Tieltjes naar dit gebied
(hoek Halseweg/Landeweerweg). Het provinciale beleid
ten aanzien van de intensieve veehouderij en de gestarte
planvorming zijn voor pluimveebedFijf Tieltjes aanleiding
geweest om aanzienlijk te investeren in een bedrijfs-
verplaatsing. Daarnaast heeft het bedrijf bij de provincie
een verplaatsingssubsidie aangevraagd die volgend
jaar afloopt. De provincie vindt de verplaatsing van dit
bedrijf daarom urgent en stelt dat de procedure voor
een omgevingsvergunning gestart kan worden.
B en w besloten hieraan mee werken, maar daarbij dus
wel het advies van de Landelijke Gezondheidsraad te
willen betrekken.



Gevonden voorwerpen
De gemeente is verantwoordelijk voor de registratie
en verwerking van gevonden en verloren voorwer-
pen. Binnenkort voeren wij gevonden voorwerpen
waarvan de wettelijke bewaartermijn is verstreken
weer af. Op www.bronckhorst.nl -» Actueel -»•
Actuele informatie -* Gevonden voorwerpen staat
een overzicht van alle gevonden voorwerpen die
bij ons zijn aangemeld. Bent u iets kwijtgeraakt,
kijk dan eens op de website naar deze lijst.
Beschikt u niet over internet, dan kunt u ons natuur-
lijk ook bellen, via tel. (0575) 75 02 50.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Koen Kampioen bij Avro/Z@pp
Voetbalserie op Nederland 3 vanaf 31 maart a.
«••••î ^HlHHHiHBHHHHB^^IMBHHHHBHHM^^^I^^^^HBHHMHHM îB^HHHHMHBHMHHBHHHHHHHHH^^BHBMBBHIlHHiH
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Vanaf 31 maart a.s. wordt de serie
Koen Kampioen acht weken lang
iedere zaterdag op Nederland 3
uitgezonden. Koen Kampioen is een
sportieve en humoristische voetbal-
serie die de avonturen volgt van Koen
en zijn vrienden naar de TOP. De serie
is gebaseerd op de boekenreeks van
Fred Diks uit Hengelo. De serie is
gefilmd op mooie locaties in de Achter-
hoek. Onder andere in Bronckhorst
bij voetbalvereniging Pax in Hengelo
met mooi uitzicht op het gemeente-
huis, bij voetbalvereniging Vorden,
in het stadje Bronkhorst incl. de pont
over de IJssel en in de bosgebieden
rond Hummelo.

Verhaal
De 12-jarige Koen (Sjors van den
Hoogen) en zijn beste vriend Niels
(Neville van den Berg) spelen in de D1
van voetbalclub FC Top. Onder leiding
van de enthousiaste trainer Sebas
doen ze er alles voor om samen met
hun teamgenoten te promoveren en
gescout te worden voor een profclub.
Maar het team is alleen niet altijd

even sterk, strijdbaar en saamhorig.
Ze krijgen te maken met onderlinge
strijd, avonturen, overmacht en
concurrentie waardoor het spel en
hun leven onverwachte wendingen
aanneemt.

Uitzending
Op 29 maart om 17.00 uur is de
uitzending 'Koen Kampioen trapt af'
bij Z@pp Live te zien, met daarin
interviews met de spelers en making-
of momenten (herhaling op 31 maart
15.20 uur). De uitzending van afleve-
ring 1 is op 31 maart om 18.55 uur.

Onze gemeente en de Regio Achter-
hoek stelden een subsidie beschik-
baar voor de totstandkoming van
de serie, die zijn oorsprong vindt in
Hengelo. We hopen dat heel Neder-
land Bronckhorst en de Achterhoek
straks via deze serie kent en hopelijk
voor een bezoekje weet te vinden.
Ondernemers in Hengelo spelen
hier al goed op in met speciale Koen
Kampioen arrangementen en lekker-
nijen! Gaat u ook kijken naar serie?

Bent u inwoner en van plan een
bedrijf te starten, maar u weet niet
waar u moet beginnen? Heeft u
advies nodig bij de lopende gang yan
zaken in uw onderneming, omdat
het even wat minder gaat? Dan kunt
u bij ROZ (Regionale Organisatie
Zelfstandigen) terecht. Deze organi-
satie voert voor de meeste gemeen-
ten in de Achterhoek, waaronder
Bronckhorst, en Twente regelingen
voor ondernemers uit. Daarnaast
biedt ROZ advies, coaching en trai-
ningen voor starters en onderne-
mers. Zo kunt u bijvoorbeeld onder-
steuning krijgen van (oud)onderne-
mers op het gebied van marketing,
financiën of netwerken om uw be-
drijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluifbij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz)
uit. Ondernemers die tijdelijk te wei-
nig inkomsten uit het bedrijf halen
om in hun eigen levensonderhoud te
voorzien, kunnen hier een beroep op
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die
moeten investeren om levensvat-
baar te blijven en de financiering
niet bancair voor elkaar kunnen krij-
gen. Vanzelfsprekend moet wel aan
de geldende voorwaarden worden

Sirenetest
ledere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in Bronckhorst. De sirenes geven
dan één luid alarm dat 1 minuut en
26 seconden te horen is. Omdat
het om een test gaat, hoeft u geen
actie te ondernemen. Het maande-
lijkse alarm heeft tot doel het lan-
delijke waarschuwings- en alar-
meringsstelsel te testen

Het is belangrijk dat u bekend bent
met het sirenegeluid en weet wat
u moet doen als de sirene gaat in
geval van een ramp: 'Ga direct
naar binnen, sluit ramen en deuren
en zet de radio of TV op omroep
Gelderland'. Via deze omroep
wordt u op de hoogte gehouden
van de ramp en ontvangt u zonodig
instructies. Op maandag 2 april a.s.
is de eerstvolgende sirenetest.

DENK VOORUIT

voldaan. Naast kredietverlening
biedt het Bbz de mogelijkheid voor
een tijdelijke inkomensaanvulling.
ROZ heeft ook goede contacten met
banken om voor u te bemiddelen
bij het verstrekken van een lening.
Daarnaast is ze het Microfinanciering-
ondernemerspunt voor Twente en
de Achterhoek en kan u via Qredits
een krediet tot max. €50.000,-
worden verstrekt.
Ga naarwww.rozachterhoek.nl
voor meer informatie over de diverse
regelingen.

Ook als u als ondernemer schulden
heeft die u boven het hoofd dreigen
te groeien of bij moeilijkheden
met uw administratie kan ROZ hulp
bieden.

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op
deze wijze samen om ondernemend
Bronckhorst te stimuleren.
Voor meer informatie kunt u bellen
met het secretariaat van ROZ,
(074) 245 89 77, of mailen naar
info@rozgroep.nl. U kunt via het
secretariaat ook een afspraak maken
met een ondernemersadviseur tijdens
het maandelijkse spreekuur in het
gemeentehuis. De eerstvolgende
spreekuren zijn op 3 april en 1 mei
en 5 juni a.s. van 13.30 tot 17.00 uur.
Ook op www.rozgroep.nl en
www.rozachterhoek.nl vindt u veel
informatie. Verder houdt ROZ u op de
hoogte van onder meer ondernemers-
nieuws, bijeenkomsten en workshops
via www.twitter.com/rozgroep.

Twitterspreekuur met b en w
Stel b en w vragen via twitter iedere dinsdag
tussen 12.30 en 13.00 uur!

Wethouder Arno Spekschoor is ver-
antwoordelijk voor volkshuisvesting
en ruimtelijke ontwikkeling, financiën
en belastingen en milieu en afval.
Heeft u een vraag aan de wethouder
over iets wat speelt in de gemeente
en onder zijn verantwoordelijkheid
valt? Bijvoorbeeld over bestemmings-
plannen, woningbouw, gemeentelijke
belastingen die we heffen of de afval-
inzameling? Dit kan door een afspraak
met hem te maken, maar het kan ook
op een modernere manier: via het

twitterspreekuur! ledere dinsdag
(tussen de middag) houden, om de
beurt, de burgemeester en de wet-
houders een twitterspreekuur om
vragen te beantwoorden die over
hun vakgebied gaan. We kondigen
dit steeds aan via onze twitter-
account (@gem_bronckhorst),
www.bronckhorst.nl en zo nu en
dan de gemeentepagina's in Contact.
Nog een reden om ons te volgen via
twitter! Het eerstvolgende spreekuur
is met wethouder Spekschoor op
dinsdag 3 april a.s. tussen 12.30
en 13.00 uur. U kunt hem een vraag
stellen door de hashtag #vraag-
bronckhorst te gebruiken. We gaan
dan graag met u in twittergesprek!

Twitter met ons tijdens het
twitterspreekuur iedere dinsdag
tussen 12.30 en 13.00 uur
via #vraagbronckhorst!

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
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de nieuwe seizoenbrochure

van theater Hanzehof/Zutphen, 14 t/m 29 mei 2012, Driehoek buitenreclame Benelux bv
• Halle, terrein nabij Heurneweg 5, school- en volksfeest (Heidefeest), tijdelijke gebruiksvergunning

voor het plaatsen van een tent, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, afsluiten van de Heurneweg,
tussen de Halle-Heideweg en de Bielemansdijk, 23 t/m 26 augustus 2012, stichting Heidefeest

• Hengelo (Gld), hoek Spalstraat/Bleekstraat, muziekfestijn, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet,
29 april van 18.00 tot 02.00 uur, afsluiten gedeelte Spalstraat en Bleekstraat, van 29 april 14.00 uur
tot 30 april 2012 10.00 uur. Langeler-Weanink-Wolbrink

• Hengelo (Gld), De Hietmaat, concours hippique voor paarden en pony's, 12 en 13 mei 2012 van
08.30 tot 18.00 uur, rijvereniging en ponyclub Zelhem e.o.

• Hengelo (Gld), perceel aan de Varsselseweg (nabjj 34), 28 april 2012, viering 75-jarig bestaan,
van 15.30 tot 01.00 uur, plaatsen en gebruik van een feesttent, Hamove

• Hummelo, terrein nabij Greffelinkallee 8, diverse activiteiten i.v.m. viering Koninginnedag, ontheffing
art. 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2012 van 10.00 tot 20.00 uur, oranjevereniging Hummelo
en Oranje

• Keijenborg, kermis, vogelschieten en volksspelen, 22 juni van 18.00 tot 01.30 uur, 23 juni van
14.00 tot 01.30 uur, 24 juni van 11.00 tot 00.30 uur en 25 juni van 10.00 tot 00.30 uur, afsluiten
gedeelte Pastoor Thuisstraat, gedeelte Hogenkampweg, Kerkstraat en Sint Jansstraat, instellen
omleidingsroute, 22 t/m 26 juni 2012, stichting evenementen schuttersgilde St. Jan

• Steenderen, Baak, Olburgen en Toldijk, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten
van het Lentefeest, 27 april t/m 14 mei 2012, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, live-muziek i.v.m. viering Koninginnedag ontheffing art. 35
Drank- en Horecawet, 30 april 2012 van 11.00 tot 20.00 uur, café/hotel Heezen

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, live muziekevenement Marktpop, ontheffing art. 35 Drank- en
Horecawet ,16 juni van 20.00 tot 01.00 uur en 17 juni 2012 van 12.00 tot 21.00 uur,
café/hotel Heezen

• Toldijk, in en rondom café/restaurant Den Bremer, jaarlijks volksfeest, 4 en 5 juli van
19.30 tot 00.00 uur, 6 juli van 19.00 tot 02.00 uur en 7 juli van 10.00 tot 02.00 uur, ontheffing art. 35
Drank- en Horecawet, 4 en 5 juli van 19.30 tot 00.00 uur, 6 juli van 19.00 tot 01.30 uur en 7 juli van
10.00 tot 01.30 uur, verkoop loten tijdens de toneelavonden, 4 en 5 juli, diverse tijdelijke verkeers-
maatregelen i.v.m. optocht, 6 juli 2012 van 18.00 tot 21.00 uur, stichting oranjefeesten Toldijk

• Toldijk, Flophouse, Lentefeest, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 11 en 12 mei 2012 van
20.00 tot 02.00 uur, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk

• Vorden, sportpark Oude Zutphenseweg, Wikee de Viking voetbaltoernooi, ontheffing art. 35
Drank- en Horecawet, 25 mei van 20.30 tot 01.30 uur en op 26 mei van 09.00 tot 01.30 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning voor het plaatsen van een tent, 25 tot 27 mei 2012, voetbalvereniging Vorden

• Zelhem, Heidenhoekweg, buurtfeest met diverse volksspelen, playback show, koffieconcert en
vogelschieten, afsluiten Heidenhoekweg, tussen de Lageweg en Boeyinkweg, 30 juni van 12.00 tot
17-00 uur, Heidenhoekweg 9, tijdelijke gebruiksvergunning voor het plaatsen van een tent, verkoop
loten, 29 en 30 juni en 1 juli, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 29 juni van 19.00 tot 01.30 uur,
30 juni van 12.00 tot 01.30 uur en 1 juli 2012 van 12.00 tot 19.00 uur, buurtvereniging Heidenhoek/
C. Hitpass

• Zelhem, perceel aan de Meeneweg, circusvoorstellingen, tijdelijke gebruiksvergunning voor het
plaatsen van een tent, 14 t/m 17 juni 2012, circus Renz Berlin

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



Drank- en Horecavergunningen
• Hoog-Keppel, Hessenweg 8A, aanvraag vergunning horecabedrijf, tennisclub De Drieslag

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo)
Ontvangen op 15 maart 2012:
• Zelhem. Enkweg, bouwen 2 woningen
Ontvangen op 16 maart 2012:
• Toldijk, Beekstraat 11, veranderen woning
• Zelhem, Hobelmansdijk 1, plaatsen tijdelijke woonunit
Ontvangen op 19 maart 2012:
• Hengelo (Gld), Scharfdijk 2, bouwen werktuigenberging
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 29A, veranderen gevel garage d.m.v. garagedeur
Ontvangen op 20 maart 2012:
• Vorden, Het Leemgoor 24, bouwen tuinmuur
• Vierakker, Kapelweg 14, wijzigen/uitbreiden pluimveehouderij en bouwen mestdroogloods
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 4, bouwen woning met bedrijfshal
Ontvangen op 21 maart 2012:
• Drempt, Kerkstraat 87, verplanten lindeboom
• Hengelo (Gld), Rozenstraat 14, verplanten lindeboom
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 4, bouwen berging
• Vorden, Prins Bernhardweg 18, slopen schuur en vergroten woning
• Vorden, Vordensebosweg 3, kappen populier
Ontvangen op 22 maart 2012:
• Baak, Dambroek 25, bouwen bedrijfshal
• Keijenborg, Remmelinkdijk 4A, kappen 2 stammen van een es
• Wichmond, Broekweg 19, kappen 3 wilgen en aanleggen uitrit

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 15 maart 2012:
• Wichmond, Lankhorsterstraat 12, verbouwen varkensschuur

Vergunningsvrij
Ontvangen op 27 december 2011:
• Hengelo (Gld), Menninkweg 3A, kappen singel
Ontvangen op 28 februari 2012:
• Vorden, Addinkhof 4, kappen 2 bomen
Ontvangen op 29 februari 2012:
• Hoog-Keppel, A.G. Nijweg 13, kappen boom

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 16 maart 2012:
• Hummelo, Groeneweg, paasvuur met live-muziek, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 8 april 2012

van 19.00 tot 00.00 uur, rijvereniging Hummelo
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, schaapscheerdersfeest, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,

28 en 29 april 2012 van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt
• Hengelo (Gld), hoek Memelinkdijk/Slotsteeg, paasvuur, 8 april 2012 van 20.00 tot 01.30 uur.

buurtvereniging De Noabers
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, paarden- en ponykeuringen, 30 juni, 28 juli en 1 september 2012

van 08.00 tot 1 7.00 uur, marktvereniging Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), avondwandelvierdaagse met start en finish bij Elderinkweg 5, 5 t/m 8 juni 2012

van 18.00 tot 21.30 uur, stichting Avondwandelvierdaagse Hengelo
• Zelhem, hoek Kruisbergseweg en Schooltinkweg, paasvuur met voorafgaand een lampionoptocht,

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 8 april 2012 van 20.00 tot 01.30 uur, stichting Paasvuur
Velswijk

Afgegeven op 19 maart 2012:
• Hoog- en Laag-Keppel, Keppelrun, prestatieloop met diverse afstanden, 10 juni 2012 van 09.00 tot

14.00 uur, Hessenrijders
Afgegeven op 20 maart 2012:
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van het Mega piraten festijn,

17 t/m 31 maart 2012, Piratenfeesten B.V.
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 44, traditionele broodlevering,17 mei 2012 van 09.30 tot 16.00 uur,

stichting historische broodweging Muldersfluite
• Hummelo, Zutphenseweg 11, Pontificaalfeest, tentfeest met live-muziek, 2 juni 2012 van 20.00 tot

01.30 uur, Pontificaal Party
• Zelhem, perceel tegenover Slangenburgweg 2, Mega piraten festijn, ontheffing art. 35 Drank- en

Horecawet, 21 april 2012 van 18.30 tot 01.00 uur, Piratenfeesten B.V.
Afgegeven op 21 maart 2012:
• Baak, perceel aan de Bontekoeweg, paasvuur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 8 april 2012

van 19.00 tot 24.00 uur, stichting open jeugd- en jongerenwerk Baak
• Zelhem, 't Brinkhuus, Hummeloseweg 67, verloting tijdens toneeluitvoering, 30 en 31 maart 2012,

toneelvereniging Wees een zegen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Verzonden op 20 maart 2012:
• Zelhem, Zevenweg 21, bouwen garage/berging
Verzonden op 21 maart 2012:
• Halle, Varsseveldseweg 8A, verbouwen schuur
• Zelhem, Hortensiastraat 1, plaatsen erfafscheiding
• Zelhem, Burg. Langmanweg 7, bouwen hal
Verzonden op 22 maart 2012:
• Zelhem, Kerkhoflaan (begraafplaats), bouwen urnenmuur

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Verzonden op 21 maart 2012:
• Vorden, Oude Enkweg 18, aanleggen uitrit
• Vorden, Rondweg ong., plaatsen KPN mast voor telecommunicatie

Geweigerde omgevingsvergunningen
Verzonden op 20 maart 2012:

Openbare bekendmakingen - vervolg

• Hengelo (Gld), Elderinkweg 11, kappen eik
• Zelhem, Hummeloseweg 57, veranderen uitrit

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens het paasvuur op 8 april 2012 geldt van 18.00 tot 24.00 uur op de Zutphen-Emmerikseweg,

vanaf de bebouwde kom van Baak tot de brug over de Baakse Beek, een snelheidsbeperking van
30 km/u en een inhaalverbod

• Halle, tijdens het paasvuur op 8 april 2012 is de Fortstraat, tussen de Dorpsstraat en de Zanddijk,
van 19.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens de paarden- en ponykeuringen op 30 juni, 28 juli en 1 september 2012 geldt
op de Zelhemseweg, tussen de Oosterwijkse Vloed en de Molenenk. en de Winkelsweg, tussen
nummer 3 en de Zelhemseweg, van 07.00 tot 17.00 uur een stopverbod

• Hengelo (Gld), tijdens de traditionele broodlevering op 17 mei 2012 is de Zelhemseweg, tussen de
Olde Kaste en de Kroezerijweg. van 09.30 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest is De Dreef, tussen nr. 11 en het einde van de parkeerplaats
tegenover nr. 9, van 30 juni 09.00 uur tot 1 juli 2012 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hummelo, tijdens het paasvuur op 8 april 201 2 is de Groeneweg, vanaf de Stokhorsterweg tot het
einde van de doodlopende weg, van 17.00 tot 00.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer. Ook geldt dan een stopverbod op de Groeneweg (zijde van de oneven
nummers), tussen de Keppelseweg en de Stokhorsterweg, en de Stokhorsterweg (zijde van de
even huisnummers)

• Kranenburg, tijdens het paasvuur geldt op de Eikenlaan, tussen de Harmsveldseweg en nr 26
van de Eikenlaan, een stopverbod van 8 april 16.00 uur tot 9 april 2012 02.00 uur

• Vorden, tijdens het buurtfeest is De Bongerd, tussen nr 6 en 12, van 30 juni 14.00 uur tot 1 juli 2012
12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het buurtfeest is De Breide, vanaf de splitsing De Breide/De Garde tot aan De Olde-
noord, van 8 juni 12.00 uur tot 10 juni 201212.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer

• Zelhem. tijdens de rit van veteranenmotoren op 9 juni 2012 geldt op de Korenweg, tussen de
Velswijkweg en de Kampweg, van 08.00 tot 17.00 uur een stopverbod

• Zelhem. tijdens het buurtfeest is van 30 juni 10.00 uur tot 1 juli 2012 12.00 uur De Oldenoord,
tussen nr. 2 en 12, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem. tijdens de ONK-Trial geldt van 31 maart t/m 1 april 2012 een stopverbod aan beide zijden
van de weg op de Korenweg, vanaf kruising met de Kampweg tot afslag Velswijkweg

• Zelhem, tijdens het Mega piratenfestijn, geldt van 16 t/m 23 april een maximumsnelheid van
30 km/u op de Slangenburgweg, tussen de Bruggenweg en de Rutgerstraat. Van 21 april 14.00 uur
tot 22 april 04.00 uur zijn de Heidevloed, tussen de Stadsedijk en de Nijmansweg (gem. Doetinchem),
Nijmansweg (gem. Doetinchem), tussen de Stadsedijk en de Halseweg, Rutgerstraat (gem.
Doetinchem), tussen de Nijmansweg en de Slangenburgweg, Slangenburgweg/Halseweg
(gem.Doetinchem), tussen de Rutgerstraat en de Nijmansweg, Uzevoordseweg (gem.Doetinchem),
tussen de Loordijk en de Slangenburgweg, Stadsheidelaan (gem.Doetinchem), tussen de Rietveld-
weg en de Bruggenweg, Bruggenweg (gem. Doetinchem), tussen de Slangenburgweg en de
Stadsheidelaan, Berkelaarlaan (gem. Doetinchem), tussen de Stadsheidelaan en de Slangenburgweg,
en de Brunsveldweg, tussen de Stadsedijk en de Uzevoordseweg, afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer. Verder geldt op 21 april van 14.00 tot 23.00 uur
éénrichtingsverkeer op de Uzevoordseweg (gem. Doetinchem), vanaf de Loordijk richting Slangen-
burgweg, Slangenburgweg richting de Berkelaarlaan, Halle-Nijmanweg, vanaf de Pluimersdijk
richting Slangenburgweg, en op de Halseweg (gem. Doetinchem) richting Slangenburgweg, en
van 21 april 23.00 uur tot 22 april 03.00 uur op de Uzevoordseweg (gem. Doetinchem) richting
Loordijk, Slangenburgweg richting de Uzevoordseweg, Halle-Nijmanweg (tot de Pluimersdijk)
richting Halseweg, en op de Halseweg (gem. Doetinchem) richting Halle-Nijmanweg. Op de Plakdijk

. (gem. Doetinchem), Uzevoordseweg (gem. Doetinchem), Halseweg (gem. Doetinchem), Bruggenweg
(gem. Doetinchem), Berkelaarlaan (gem. Doetichem), Stadsheidelaan, tussen de Bruggenweg en
de Berkelaarlaan (gem. Doetinchem), Halle Nijmanweg, tussen de Nijmansweg en de Nijmansedijk,
en op de Slangenburgweg geldt een stopverbod voor beide zijden van de weg van 21 april 14.00 uur
tot 22 april 2012 03.00 uur

• Zelhem, tijdens het straatfeest is de Hans Memlingstraat, nr. 1 t/m 9, afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer, van 9 juni 10.00 uur t/m 10 juni 201212.00 uur

• Halle, tijdens het school- en volksfeest Halle op 5 juli is het parkeerterrein naast zaal Nijhof,
Dorpsstraat 11-13, afgesloten voor alle verkeer, van 2 juli 12.00 uur t/m 8 juli 18.00 uur. De Dorps-
straat (N330) in de bebouwde kom is afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer en er geldt een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer via Pluimersdijk en
de Aaltenseweg, op 5 juli 2012 van 18.00 tot 21.00 uur

Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de
gemeente 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 bezwaar 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 verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk bestemmingsplan 'Dorpsstraat 20 en 22 Hummelo'
Het bestemmingsplan 'Dorpsstraat 20 en 22 Hummelo' is op 1 maart 2012 onherroepelijk geworden.
Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van
de supermarkt en het realiseren van een multifunctionele ruimte bij de kerk.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMR0.1876.BP00947-OH01.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NLIMRO.1876.BP00947-/NL.IMRO.1876.BP00947-OH01

• via www.bronckhorst.nl -»• Infobalie -* Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de

genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50



Openbare bekendmakingen - vervolg

Met het onherroepelijk worden van dit plan zijn de tot dat moment geldende bestemmings-, wijzigings-
en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen
mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Verkeer en vervoer
Parkeervakken voor elektrische voer-
tuigen in Keijenborg en Hoog-Keppel
De stichting E-laad verzorgt de komst van een lande-
lijk net van oplaadpunten. De oplaadpunten in de
openbare ruimte komen tot stand in samenwerking
met gemeenten. Ook in Bronckhorst zijn al enkele
oplaadpunten te vinden. De stichting E-laad en de
gemeente Bronckhorst hebben besloten op nog twee
locaties een oplaadpunt te plaatsen.

De situatie
Om ervoor te zorgen dat de parkeervakken bij de oplaadpunten daadwerkelijk gebruikt kunnen
worden voor het opladen van elektrische auto's is het noodzakelijk op deze parkeervakken alleen
parkeren van elektrische voertuigen toe te staan. De gemeente Bronckhorst heeft besloten per
oplaadpunt één parkeervak aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen.
Het gaat om de volgende locaties:
• Keijenborg, parkeerstrook Kerkstraat (thv huisnummer 18)
• Hoog-Keppel, Monumentenweg (parkeerplaats sporthal/zwembad)

De parkeervakken worden aangeduid met het bord voor parkeergelegenheid, met daarbij een extra
onderbord waarop staat: uitsluitend elektrische voertuigen.

Inspraak
De maatregel ligt ter visie van 27 maart tot 9 mei 2012. Als er binnen deze periode geen schriftelijke
bezwaren worden ingediend, voeren we de maatregel na de ter visielegging meteen uit.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

vrijdag 30 maart

in het café

Hengelse
Ambassy
Zaterdag 31 maart

Disco
geopend

R U G E X P E R T S

www.fysius.nl
0800 - 222 22 27

Zondag 15 april
van 12.oo tot 17.00 uur

ak kennis met de rotóÉ
t GRATIS GQLFttJNICS, PITCH & PUT

EN DEMONSTRAT;

Voor
alle

leeftijden.'

f weten? www.gczelle.nl Varsselseweg 45, Hengelo Gld

ten van uu niuuibte en meest uitdagende iS-huleb golfbanen in de AüileihueK!

TEKOO 3 vrijstaande woningen te Keijenborg

Hengelosestraat l € 343.500 v.o.n.
IN PRIJS VERLAAGD!
„™ É-OQQ qnn mi € 249.000 v.o.n.

Eikenboom
\vw\v -..n l

Sint Janstraat 71 € 365.000 v.o.n.

Verkoop:
KLEIN HESSELINK MAKELAARS

Klein Hesselink Makelaars
Prinses Irenestraat 3

7021 CG Zelhem
Tel. (0314) 625 113

info@klein-hesselink.nl

www.kleinhesselinkmakelaars.nl



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

Ruim assortiment

elektrische scooters

vanaf € 1 .299,-

BGSSeillSIK

Brinkujsg 38. 7O2I BW Z«th«m. T. O3I4 - 62 OZ 49

START HAAR B E F A A M D E H A A N T j E S - A C T l E S INDS 1945:

(Halve
de katve bri/s!^J

Do's dubbel zo lekker!

Halve haan met boerengamituur €8,50 p.p.

Geldig van 23 januari t/m 28 april (m.u.v. feestdagen).

• rtrt-tLHnmi • Ci ritfttrff • c&terfxi-'j
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

tndustrieweg 3 725UT Vorden 0575-555204 info@classicenko.nl

TERWAARDEVAN:

Geldig t/m zaterdag 7 april
- Maximaal één bon p<

Bij minimale besteding v.i i
_N j e , . met andere aktie's

— —PART T vvo

IL' MMLCK cher

j FASHION f ra n sa

IET KACHEITJÏ
BETAALBARE EN EXCLUSIEVE
KACHELS EN HAARDEN
Houtkachels l Gaskachels l Openhaarden i Pelletkachels

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM!

OPEN ELKE VRIJDAG VAN 13.00 -16.00 EN
ZATERDAG VAN 09.00 -16.00 UUR
OF OP AFSPRAAK: 06-17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Kerkhoflaan 11 7251JW Vorden

All in Shape specialist in

het shapen van uw lichaam
(alleen voor vrouwen)

De vefverbrander
voor billen, buik

en benen
Waardebon

1 keer gratis gebruik
van de Vacu Step

op vertoon van
deze advertentie

De unieke combinatie van bewegen
in een vacuümruimte, zorgt voor een
optimale vetverbranding bij billen,
buik en benen.
Ook dé behandelmethode
tegen cellulitis!

De zomer in met 1 a 2 maatjes
minder

De GEHELE KUUR voor

Nijverheidsweg 2-4
7021 BX Zelhem
Tel. 0314-625763
Bij geen gehoor: 06-51981150 www.allinshape.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

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

geveltechniek
aannemersbedrijf

WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

Beumweg17 telefoon; 0544-379415
7134 NR Vragender 0544-379416

info • gzgeveltechniek.nl
v.gzgeveltechniek.nl

OPEN HUIS
ZATERDAG 31 MAART 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 31 MAART 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 31 MAART 11.00-15.00 UUR

SLEUTELPAND: BEL MET KANTOOR
HENGELO GLD 0575-462359

Antinkweg 4 - Op zeer korte afstand van het
natuurgebied 't Zand, een VRIJSTAANDE WOON-
BOERDERIJ "Klein Roessink"met div. schuren, tuin
en weiland. Indeling: begane grond: gang, toilet
douche met wastafel, woonkamer, slaapkamer, keuken,
achterportaal. Verdieping: overloop, 2 slaapkamers,
bergruimte, enkele vaste kasten. Achterhuis: bestaande
uit een fraaie traditionele deel met hooizolder.
Inhoud ± 900 m3. Perceelsoppervlakte 5415 m2.
Bouwjaar 1965.

Hengeloseweg 8 - Op loopafstand van het centrum
gelegen, nabij div. voorzieningen en winkels, een
GESCHAKELDE BUNGALOW met carport en berging en
diepe achtertuin met overdekt terras. Indeling: begane
grond: hal, woonkamer, open keuken, bijkeuken,
meterkast, toilet, slaapkamer met vaste kastenwand,
badkamer. Verdieping: vliering. Bouwjaar ± 1986.
Inhoud ±310 m3. Perceelsoppervlakte 435 m2.
Voorzien van muurisolatie en dubbel glas.

Wolsinkweg 8a - Helft van woonboerderij met
ruime bijgebouwen en weiland. In 1995/19% nieuw
gebouwde woning, plaatselijk bekend als 'Klein
Wolsink'. Inhoud circa 475 m3. Perceelsoppervlakte
5290 m2. Op het erf bevindt zich een grote schuur,
welke dienst doet als opslagloods met werkplaats.
Alsmede is er tussen de schuur en de woning een
extra kantoorruimte c.q. gastenverblijf gecreëerd met
vele extra mogelijkheden.

Hengelo (GId) Kerkstraat 4 Hengelo (GId) Tel. 0575 462359 - Vorden Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem Hengeloseweg 2 ZelhemTel. 0314 624215 info@demakelaarsvanbronckhorst.nl www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

VAN ZEEBURG
LUIMES&LEBBINK

M A K E L A A R S

M \ K l L A A R S V A N B R O N C K H O R S T



Hl T OCCASION AAN BOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DIE REGIO

Langwerden
www.autolangwerden.nl

Lankhorsterstraat 28 - Wlchmond Tel. (0575) 44 76 21
• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen

• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Peugeot 1071.012v,
5-drs., Sublime Cool, dec-10,

25.701 km, Licht zilver metallic,
Hatchback € 7.500,-

Fiat Panda 1.2 8V Emotion Clima control, hatchback, zwart jan-08

Fiat Seicento 1.1 S, hatchback, zwart feb-04

Ford Focus 1.616v Futura rally edition, hatchback, zwart mei-06

Ford Focus 1.616v Trend, hatchback, grijs mei-99

Hyundai Getz 1.4i 5drs. Artive cool, hatchback, grijs metallic jan-07

Hyundai il01.1 5drs. I-catcher Cool, hatchback, rood mrt-08

Renault Scénic 1.616v Dynamiqüe Luxe, MPV, grijs apr-04

Renault Scénic 1.616v Dynamiqüe, MPV, grijs metallic mei-02

Seat Altea 1.6 Stylance, MPV, grijs metallic mrt-06

Toyota Prius 1.5 Vvt-i Autom. 5drs. Comt, hatchback, beige jun-07

35.729 km

53.51 5 km

61 .774 km

88.884 km

42.752 km

44.91 5 km

131 .032 km

182.606 km

81 .81 5 km

122.372 km

€ 6.400

€ 3.250

€ 9.400

€ 3.750

€ 6.500

€ 6.700

€ 7.500

€ 4.500

€ 11.000

€ 12.750

utobedrijf Robert Wisselink

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

> MERCEDES C-KLASSE

200 CDI SPORT-EDITION,

2006 € 14.950,-

MERCEDES C-KLASSE 200 COMP. AUTOMAAT 2003
BMW 530 D SEDAN/LEER 2005
OPEL CORSA1200-1 eVEDmON 2002
OPEL AGILA1200-1 eVEDmON 2008
OPEL MERIVA1600-16VCOSMO 2005
OPEL ASTRA 1600-16V 5-DRS 2007
OPEL VECTRA1800-16VPEARL 1999
OPEL VECTRA 1.9 COT1 5-DRS GTS 2007
PEUGEOT 3071600-16V 5-DRS 2002
CITROEN C5 2.0 4-DRS HB AUTOMAAT 2003
MINI COOPER1600-16V 2004
FORD GALAXY 2.0 COOL EDITION 2004
CTTROEN C 8 2.0 LP.G 2006
MITSUBISHI OUTLANDERZ44WD 2004
SAAB 9.3 1800 SEDAN 2004
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004
CHRYSLER PAdFICA 3500 MPV LPG G-3 2006
VOLVO V 70 2.4 T STATION 2001

9450
18950
4950
8750
7950
9950
2950

11250
5450
4950

10950
11950
12950
10950
8950

12950
16950
8950

Autobedrij f-Aal
.1 in Peugeot en Citroen

Peugeot 407 SW

2005 120.000 km

€ 7950,-
Citroen Xsara Break 1,4 12/2000
Daewoo Tacuma 1,8 Airco 11/2000
Land Rover Discovery 2,5 TD5 Serie II 06/2001
Peugeot 206 1,4 3drs Airco 06/2004
Peugeot 206 1,4 16V Gentry Airco 5drs 06/2004
Peugeot 307 XS 1,6 16V 5drs zwart 01/2004
Renault Megane 1,6 16V Automaat 10/2001
Renault Laguna 1,9 DCI DYNA 01/2005
Opel Astra 1,6 Airco 04/2000

Autobedrijf-Aal vof
Nijverheidsweg 15
7221 CKSteenderen

Telefoon: 0575-451113

E-mail: info@autobedrijf-aal.nl
Web: www.autobedrijf-aal.nl

173.000 km
66.000 km

226.000 km
46.000 km
64.000 km

126.000 km
32.000 km

229.000 km
169.500 km

€ 1950,
€ 3950,
€ 5750,
€ 5350,
€ 5350,
€ 5950,
€ 3450,
€ 3950,
€ 3450,

AUTOMOTIVEREND

Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

0*1

Suzuki Ignis 1.3 5-drs.
Chevrolet Kalos 1.4 5-drs. airco
Alfa 147 5-drs.1.6 Veloce Edizione
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 automaat
Nissan Primera Estate 1.8 Visia
Peugeot 307 1.6 16XS 5drs. leder
Peugeot 307 SW Pack 1.6 16v
Volvo S60 2.4 nav/ecc
Seat Ibiza 1.4 16v stylance
Mazda Premacy 1.8i exclusive
Opel Zafira 1.8 Diamond, navi
Toyota Verso 1.8 Navi
Nissan Almera Tino 1.8 Accent
Renault Twinqo 1.2 8V Authent.

2001
2005
2003
2007
2005
2002
2004
2003
2004
2003
2004
2007
2005
2006

98.000 km
67.000 km

110.000 km
84.000 km

119.921 km
125.000 km
86.742 km

148.725 km
87.000 km

140.000 km
140.000 km
99.000 km
78.000 km
35.954 km

4.950
4.950
6.950

19.750
8.950
6.950
8.950
8.950
7.250
7.750
7.950

15.750
8.250
5.750

www.autobedrijfmelgers.nl

HÉT OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Investeer in de toekomst, word
donateur! Voor schonere

energie, mobiliteit en voedsel.
Ontvang nu tijdelijk de

prachtige DVD-box 'Human
Planet'.

SIDUR
IUEU

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 webwinkel www.outleteweka.nl
Graag tot ziens, Emiel en Maylin.

ONDERSTEUNING EN ADVIES '
' in de agrarische sector voor:

• Mestbeleid
• Subsidie aanvragen

Gecombineerde Opgave
Toeslagrechten

natuurenmilieu.nl

Totaalpakket mogelijk voor Mestbeleid en Gecombineerde Opgave

' (inclusief ordner t.b.v. administratie mestbeleid die voldoet
. aan alle voorwaarden en eisen van Dienst Regelingen inclusief .
l tussentijdse prognose)

ITONGROOTROESSINK l
, T 06 12 55 12 07 - E tgrootroessink@kpnmail.nl 9
L — — — — — — — *ï—\>J

Frans Evers
l specialist in productierechten

Melkquotum
Varkensrechten

Pluimveerechten
Toeslagrechten

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

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING

ACCESSOIRES

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

HOSMAN
G R O E NS P E C l A L I 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

Kijk en koopffvj onze adverteerders!
LekkeT»dichtbij en 8£h ruime keiTBT^8

"** * m* ""** fll
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Er zit muziek in Hengel l
Het vijfde

3e Zondag in april

www.hengelsdweilfestival.nl

Zondag 15 april 2012 in Hengelo Gld
4 PODIA: -14 dweilorkesten

-14 Orkesten in één grote wedstrijd.
Locatie: Spalstraat en Raadhuisstraat/Kerkstraat Tijd: 13.00 - 17.00 uur.

Opening: 12.45 Hoofdpodium (pleintje Expert-Enorm Arendsen). Finale: ± 17.00 uur op het Hoofdpodium

Waren- en vrij-markt van 11.00-17.00 uur.
Verenigingen betalen een klein bedrag.

Opgave hiervoor bij: A. van Ommeren (0575-460454)

Sponsor:
Hotel Restaurant Leemreis, Eetcafé & Partycentrum Langeler, Y-skjn reclame.

Albert Heijn Wansink BV, Heyerman dé Bakker, Grand Café De Egelantier, Lubron Technisch Intermediair BV.

Vrienden van het Hengels Dweilfestival:
Administratiekantoor De Wending, Adviesbureau ROMA, Alfonso Wolbert B.V., Apotheek Hengelo (Gld), Arendsen Installatietechniek,
Blooms and Moore, BMS re Tuning, Bosman Groenspecialist, Bouwbedrijf Jaaltink & Sessink V.o.f., Brugman Muziek BV, Café-Bar De Zwaan,
Chinees Indisch Restaurant "De Chinese Muur", De Dunsborg Ruitersport, Eugelink Zonwering & Kozijntechniek, Expert Arendsen, Focus Fashion,
Groot Kormelink Optiek, Harmsen Vakschilder, HEMA Hengelo (Gld), Jan Bosman Klimmaterialen, Kapsalon De Barbier, Mart Eten & drinken,
Memelink & Bergervoet BV, Metselbedrijf B. Thüss B.V., Meubel- & Tapijthuis De Spannevogel V.o.f.,0nstenk Meubelen, Onstenk Rieten Daken,
PLUS Eland, Rabobank, Roozegaarde Sport & Mode, Sloot & Sessink Installatiebedrijf, Vakgarage Hans Sloot, Van Bentum Schoonmaakbedrijf,
Van den Brink ICT, Van Nature Bloemisterij, Welkoop.

paviljoen

café-restaurant-zalen

j(om ile sfeer Yciu de lente proeven
Vier Pasen, Hemelvaart of Pinksteren bij het Usselpavüjoen, wij verzorgen een
heerlijke brunch of diner....

Op IstC PadSdag serveren wij u tussen 12.00 en 15.00 uur
een Paasbrunch voor

Op 2e PdOSdag zijn wij vanaf 9.00 uur geopend.
Beide dagen hebben wij een speciaal 3-gangenpaasmenu samengesteld.

Op Hemelvaartsdag zijn wij vanaf 9.00 uur geopend!
Deze dag kunt u van onze vernieuwde menukaart eten.
U kunt genieten van o.a. een frisse lente salades of zomers fruit..

Op 2ste Pinksterdag serveren wij u tussen 12.00 en 15.00 uur
een Pinksterbrunch voor

Op 2e Pinksterdag zijn wij vanaf 9.00 uur geopend.
Ook op deze dag kunt u van onze vernieuwde menukaart eten.

Reserveren gewenstl
Voor meer informatie kunt U ons bellen.

€ 23,50 p.p.

€ 23,50 p.p.

IJsselkade l - 7201 HA Zutphen - Tel: 0575 - 514 518 - www.ijsselpaviljoen.nl

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h

(tussen de middag gesloten)
of digitaal aanvragen op

www.rowielektro.nl

Electronics

Bent u toe aan vervanging van
radio, televisie, computer,
wasmachine, koelkast of
inbouwapparatuur.
Misschien wilt u wel gewoon
eens iets anders.

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel: 0575-551224

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,-
GENI VAN UW NIEUWE BADKAMIIR

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 nr>2 Vloertegels
en Accessoires.

Gotink Installatie

Molenenk 6

SANITIEM
ZELF WKN i SAMEN OOtN • LAIIN BOEN

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

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

verf O
katkstucco O

leem O
tadelakt O

vloerkleden O
woonaccessoires O

meubels O
interieur cadeaus O

duurzame lifestyle producten O

verwarming o.a. warmtemuren O
isolatie O

akoestische oplossingen O

advisering ecologisch bouwen O
en verbouwen

••••••••••••••••••••••••••••••̂ ••̂ ^̂ •••••H

Aanbieding
april
10% korting
op onze prachtige
Emente krijtverf

Gra«s *

^^^h, <flS^^» jf^Rt

Bella Tinta
mooi teven & goed wonen

Zutphense

monumentate

rtctefsvcrveo in

, de orüg

nt ""

-- 29 maart 4 april

18 april

2 april

16 april

20 april

jocatte zie de website.
voor aanvangen, off»

Lange Hofstraat 30 - 7201 HV Zutphen
T 0575-743000 - info@bellatinta.nl - www.bellatinta.nl

Openingstijden: Woensdag t/m Vrijdag 10.00 -17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur, en op afspraak.

ZATERDAG
31 NAART 2012i. OPEN VAN 11.00 UUR

TOT 14.00 UUR

ZELHEM
PRINSES MARGRIETSTRAAT iB

ZELHEM
BRINKWEG 2

ZELHEM
AKKERMANSSTRAAT zA

ZELHEM
ZUIVELWEG 8

ZELHEM
BOEYINKWEG 4

Rustig gelegen, een zeer goed
onderhouden vrijstaande woning
met slaapkamer en badkamer op
de begane grond, aangebouwde
garage, tuinhuisje, plantenkas en
royale tuin, op korte afstand van
alte voorzieningen.
Indeling: Beg. grond: hal, toilet,
woonkamer, slaapkamer, badka-
mer, keuken, bijkeuken met door-
gang naar garage,
ie Verd.: overloop, 3 slaapkamers,
badkamer en vaste trap naar...
2e Verd.: zolder met gevelraam en
dakraam.
•inh. woning ca. 500 m3.
• perc. opp. 361 m2. • bouwj. 1998
Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Gelegen aan de rand van het dorp,
een goed onderhouden helft van
een dubbele woning met serre,
vrijstaande stenen garage, car-
port, houten schuur en een diepe
tuin met veel privacy.
Indeling:
Beg. grond: hal, toilet, woonka-
mer met schuifpui, schouw, open
keuken en serre.
ie Verd.: overloop, 3 slaapkamers
(voorheen 4), badkamer en vaste
trap naar...
ze Verd.: zolder met mogelijkheid
tot slaap-/werkkamer
• inh. woning ca. 450 m3.
• perc. opp. 480 mj. • bouwj. 1976
Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: € 298.000,- k.k.

Vrij gelegen op korte afstand van
het dorp Keijenborg, een half vrij-
staande verbouwde woonboerde-
rij met meerdere paardenstallen,
garage, erf, weiland en rijbak.
Ideaal object voor het houden
van paarden en /of kleinvee. De
woning is vanaf 2002 volledig
gerenoveerd.
Indeling: Beg. grond: hal, dichte
keuken met luxe inbouwappara-
tuur, woonkamer, bijkeuken, bad-
kamer, toilet en achteringang,
ie Verd.: overloop en 3 slaapka-
mers.
• inh. woning ca. 315 m3.
• perc. opp. 3215 m2. • bouwj. 1920
Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: € 339.000,- k,k.

Goed onderhouden, royale helft
van een dubbele woning met vrij-
staande stenen garage en tuin,
gelegen nabij het buitengebied en
centrum met alle voorzieningen
op loopafstand.
Indeling:
Beg. grond: hal, toilet, woonka-
mer, keuken en bijkeuken,
ie Verd.: overloop, 4 slaapkamers,
badkamer en vaste trap naar...
2e Verd.: zolder met slaap/werk-
kamer.
• inh. woning ca. 430 m3.
• perc. opp. 237 m'.
• bouwj. 1978

Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Landelijk gelegen, tussen Zelhem
en Doetinchem, een goed onder-
houden vrijstaande, uitgebouwde,
woning met serre, garage en een
fraaie tuin rondom de woning.
Indeling:
Beg. grond: hal, toilet, woonka-
mer, kantoor, woonkeuken, kel-
der, badkamer, ruime bijkeuken,
garage en serre.
ie Verd.: overloop, 4 slaapkamers
en een ruim balkon aan de achter-
zijde van de woning.
2e Verd.: vliering (met gevel-
raam).
• inh. woning ca. 500 m3.
• perc. opp. ca. 1000 m'. • bouwj. 1937
Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: € 369.000,- k.k.

ZIE VOOR DE OVERIGE OPEN HUIS WONINGEN DE WEBSITE WWW.KLEINHESSELINKMAKELURS.NL

KLEIN HESSELINK MAKELAARS
0314625113
info@klein-hesselink.nl

Prinses Irenestraat 3
7021 CG Zelhem

U kunt deze woningen zonder afspraak bezichtigen.
Voor nadere informatie is de makelaar bereikbaar op tel.nr. 06-5420 8517.

Kijk ook op www.kleinhesselinkmakelaars.nl
of www.huislijn.nl.
Hier vind u meer informatie over deze woningen. VastgOedprO <~j
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ONK trial 'opmaat' naar EK Andrea van der Werff exposeert

Zelhem - Met een Open Nederlands Kampioenschap en een Europees
Kampioenschap gaan de motorsportliefhebbers, maar vooral de echte
trialfanaten in Nederland, een prachtige tijd tegemoet. Dit seizoen
moet voor de ZAMC de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de
internationale trialsport door de ZAMC op de kaart is gezet. Terwijl
de club volop bezig is met de voorbereiding van de EK in september
wordt eerst nog 'even' een echte ONK trial georganiseerd.

Zondag l april gaat dit evenement,
dat natuurlijk volledig in het teken
van de EK staat, plaatsvinden op het
trialterrein van de vereniging aan de
Kampweg. Zowel deelnemers als de
organiserende ZAMC beschouwen
dit evenement als een testcase en op-
maat voor het EK.
De ONK-trial is feitelijk een jaarlijks
terugkerend trialevenement van for-
maat. Daarbij is vaste prik dat de Ie
wedstrijden van een nieuw seizoen
altijd verrassingen oplevert. Dit jaar
verzorgt de ZAMC de 2e wedstrijd
van het seizoen. Jeugdige talenten
hebben de overstap gedurfd naar een
hogere categorie, de bestaande orde
krijgt druk van aankomend talent en
dat zorgt voor een spannende en inte-
ressante wedstrijd.
Nu deze wedstrijd direct betrokken
wordt in het EK totaal-plan '2 years

- 5 events' wordt er een dimensie
aan toegevoegd. De ZAMC is al een
jaar bijna wekelijks bezig om groot-
scheepse 'verbouwingen' van het
trialterrein door te voeren. Diverse
transporten met giga-rotsblokken en
steenformaties zijn aangevoerd om
selectieve non stops te kunnen bou-
wen. Internationaal ligt de norm im-
mers geweldig hoog.
De wedstrijd krijgt bij de klasse 'In-
ters' al een vleugje EK-belang mee.
Naast alle Nederlandse toprijders
onder aanvoering van de 41-jarige (!)
Nederlands kampioen Marco Reit, ko-
men toppers uit België en Duitsland
naar Zelhem. De wedstrijd is voor hen
natuurlijk al een mooie training voor
september. De organisatie verwacht
een harde strijd voor de overwinning,
die zal gaan tussen deze mannen en
ZAMC-lid Ewoud Lalkens uit Sleen.

De klasse 'Nationalen' krijgt voor de
ZAMC een extra tintje. Clublid Michel
van Tilburg, tegenwoordig woonach-
tig in Halle, speelt altijd een belang-
rijke rol voor een podiumplaats. Of
het de hoogste trede wordt, is moei-
lijk voorspelbaar.
De Sportklasse A telt de meeste deel-
nemers, waarbij 5 ZAMC-ers. In deze
klasse proberen een 4-tal dames het
de heren moeilijk te maken en vaak
lukt dat. Waarschijnlijk heeft Roland
Vendelo uit Gameren de beste papie-
ren, al zal Erik Lusink uit Ulft er alles
aan doen het hem moeilijk te maken.
Bij de dames (in de trialsport zijn het
overigens Lady's) is Valerie Rooke uit
Hummelo de te kloppen lady, maar
Susan Lusink uit Ulft heeft vast ook
snode plannen.
De ZAMC verwacht totaal zo'n ca. 60
deelnemers vanaf 10.00 uur aan de
start op 'de Langenberg'. Er zijn per
ronde 12 non stops. In totaal moet
iedere deelnemer 3 rondes rijden. De
maximale rijtijd per rijder is 6 uur en
15 minuten. Bezoekers hebben, zoals
altijd bij deze wedstrijden, gratis toe-
gang.

Opruimingsdagen overtollige
fruitbomen
Regio - Op de zaterdagen 31 maart en 7 april, beide dagen vanaf 8.30
tot 15.00 uur, verkoopt de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcul-
tuur uit Doesburg weer haar overtollige fruitbomen uit haar muse-
umtuin. Het handelt hier om hoogstam, halfstam, struik, leibomen,
parasolbomen enzovoorts.

Er worden verkocht appel-, peren-,
kersen-, pruimen-, mispel-, Japanse
peren-, kweeperen-, perzik-, abriko-
zen-, moerbei-, walnoten-, kastanjebo-
men, hazelnoten op stam. 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 stamdoorsnede)
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 onzé^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.

De Andere Staring
Vorden - Dat is de titel van een
voordracht die Ben Godtschalk
uit de Vordense Wildenborch op
vrijdagavond 30 maart houdt in
de Wildenborchse Kapel (Kapel-
weg 1) te Vorden.

Aan bod komen onder andere de

geschiedenis van het kasteel, de bij-
zondere lotgevallen van Damiaan
Hugo Staring, de vader van de dich-
ter A.C.W. Staring. De muziek, lie-
deren, cantates, kerkgezangen, etc.
die A.C.W. Staring heeft nagelaten,
zijn vaak heel bijzondere activiteiten
en bemoeienissen en vooral ook zijn

doorzettingsvermogen. Natuurlijk
ook een flink aantal puntdichten die,
in deze tijd, nog steeds actueel zijn in
buurtschap de Wildenborch. Dit al-
les wordt gelardeerd met fraaie beel-
den o.a. ook van de tuinen rond het
kasteel. Aanvang 20.00 uur. Toegang
€ 2,00 inclusief koffie.

Vorden - Tot l mei bij galerij
Amare te Vorden en aansluitend
tot 28 mei in de foyer van Thea-
ter Onder de Molen laat Andrea
van der Werff haar visie zien op
de door haar bereisde wereld. Zij
beschildert op canvas afgedrukte
eigen foto's subtiel met acrylverf
om die visie te accentueren. Haar
veelzijdigheid laat ze op deze ex-
positie ook nog zien aan de hand
van beeldhouwwerk, etsen en tal-
loze 'kunstkaarten'.

Andrea is altijd een zwerfkind ge-
weest. Geboren in Beverwijk, wonend
in Amsterdam en Edam, op pad, ach-
ter de kermis aan of de draaimolen.
Verhuisd naar Zeeland, Valladolid,
Rhenen, Amersfoort. Zo gauw het
mogelijk was, maakte ze grote reizen.
Naar Afrika, Zanzibar, Mexico, Gua-
temala, Ecuador inclusief de Galapa-
gos eilanden, Peking. En als een grote
reis niet mogelijk was, dan werden
het kleine reisjes. Ameland, Pieter-
pad, kamperen in Frankrijk, of naar
vrienden in Groningen. Sinds vijfjaar
woont en werkt ze in Zutphen. Geen
rustpunt, maar een uitvalsbasis.
Van jongsaf zat het maken van zaken
er ook al in. Maar de stap naar Kunst
met een grote K was te groot, te on-
zeker. Dus werd het boekdrukken.
En modevakschool. En activiteiten-
begeleiding, maar net geen creatieve
therapie. Wel creatief, maar niet
kunstzinnig, leek het motto. Maar
toch, het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Een jaar voorbereiding op
de kunstacademie. En talloze cursus-
sen. Want ook waar het technieken
betreft, is Andrea vooral een ontdek-
kingsreizigster. Acrylverf, fotografie,
etsen, fijnschilderen, glas, keramiek,
beeldhouwen, tekenen. Onbekend is
spannend!
Andrea laat in haar werk het kind
in haarzelf los. Op de wereld, met al
zijn vreemde vormen en gedaantes.
Dat resulteert in onbevangen, na-
ieve vormen die een ideaalbeeld of
oervorm vertolken. Ze gebruikt vaak

vrolijke, felle kleuren en heeft een
voorliefde voor dieren. Ze werkt ver-
kennend, zonder vastomlijnd eindre-
sultaat voor ogen. Wat eruit komt,
verrast haarzelf soms. In deze expo-
sitie neemt ze u mee langs de vele
wandelingen over de wereldbol. Ze
laat u dingen zien, waar meer in te
zien valt dan op het eerste oog lijkt.
Waar Andrea komt is een wolk geen
wolk, een boom geen boom, en een
rots niet zomaar een rots. Ga op pad
met een beelddenker.
Na de expositie bij Amare (www.ama-
re-galerij.nl) verhuist het werk van
Andrea nog enige tijd naar de foyer
van Theater Onder de Molen (www.
tom-vorden.nl). De foyer is geopend
bij voorstellingen in het theater. In de
expositieperiode valt tweemaal 'Vrij-
dag uit de Kunst', op de Ie vrijdag van
de maand (www.vrijdaguitdekunst.
nl). Op deze dag kan men zelf actief
aan kunst doen met een workshop,
tentoonstellingen bezoeken en een
literair getinte voorstelling bij TOM
bijwonen.

NVM Open Huizen Dag zaterdag 3 \ maart 2012

NVM Open Huizen Dag
zaterdag 31 maart
Waar wilt u echt graag wonen?
Aan welke prijs moet u onge-
veer denken? Hoe ziet een buurt
en huis er In Real Life uit? Voor
potentiële kopers geen betere én
leukere methode om dat te ont-
dekken dan de NVM Open Hui-
zen Dag waar u zonder afspraak
deelnemende huizen kunt be-
zichtigen. Bovendien zijn deze
bezoeken volgens Makelaar Bert
Lebbink van Makelaardij Van
Zeeburg, Luimes & Lebbink Ma-
kelaars cruciaal om tot een goe-
de (prijs)vergelijk en keuze te ko-
men.

Twee keer per jaar, in maart en ok-
tober, organiseert de NVM de Open
Huizen Dag. Daaraan doen al snel
tussen de 50 en 60.000 woningen
mee en vinden meer dan 120.000 be-
zichtigingen plaats. Hieruit blijkt dat
de woningmarkt, ondanks sommige
beweringen, niet stil is gevallen en
dat er een grote -latente- belangstel-
ling voor te koop staande woningen
blijft. Op zich ook logisch, want op
de huidige markt, waar de kopers het
voor het zeggen hebben, is een over-
vloedige keuze aan te koop staande
woningen. Mensen kunnen tegen een
lagere prijs dan enkele jaren geleden
hun droomhuis kopen. De prijzen
worden steeds scherper en onderhan-
delen is vrijwel altijd mogelijk.

VEEL MAKELAARS DOEN MEE
Makelaar Bert Lebbink: 'Deelnemen-
de woningen zijn gemakkelijk her-
kenbaar aan een bord in de tuin en
via de site van de makelaars. Ook alle
Buitenstate Makelaars doen mee aan

deze bijzondere dag. De meeste ma-
kelaarskantoren zijn op die dag open
en u wordt vriendelijk ontvangen met
een kopje koffie als u meer informa-
tie wenst. De bezichtiging zelf wordt
gegeven door de eigenaar. U heeft
dus volop kans om allerlei inside in-
formatie te vragen over de buurt, de
buren, en de voor- en nadelen van de
woning. Aangezien een goede voor-
bereiding ook hier het halve werk is,
kunnen kopers vooraf via funda de
'openhuizendag vragenlijst' downloa-
den. U vindt hier allerlei vragen over
de woning, de antwoorden zijn voor
later een prima reminder.

Als u een leuk huis heeft gezien, kunt
u een aankoopmakelaar inschakelen.
Hij of zij brengt u op de hoogte van
de kansen die de huizenmarkt op dit
moment biedt. Zoals een goede on-
derhandelingspositie en de verhoog-
de NHG (Nationale Hypotheek Garan-
tie) die nog steeds van kracht is. Ook
profiteert u nog tot l juli 2012 van de
verlaging overdrachtsbelasting (van
6% naar 2%). Dat scheelt u al snel en-
kele duizenden euro's.'

'Deze dag is bij uitstek geschikt voor
mensen die hun vrije tijd zo efficiënt
mogelijk willen gebruiken om een
goed beeld te krijgen van de prijs/kwa-
liteit verhoudingen van het ruime
aanbod van woningen, ' besluit Ma-
kelaar Bert Lebbink van Van Zeeburg,
Luimes & Lebbink Makelaars 'Door-
gaans worden ze ontvangen door
gastvrije eigenaren, waardoor het
ook nog eens een leuke dag wordt.'
NVM Open Huizen Dag zaterdag 31
maart 2012 11-15.00 uur.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Kunstl Odaagse Bronckhorst -11 mei t/m 20 mei 2012

Kunst en Cultuur in Kasteel Vorden
Vorden - De zesde editie van de
KunstlOdaagse wordt gehouden
van 11 mei t/m 20 mei 2012. Dan
zijn de deuren van 50 ateliers,
galeries, musea en tentoonstel-
lingsruimten in de gemeente
Bronckhorst geopend. Kasteel
Vorden heeft dit jaar de over-
zichtstentoonstelling in huis,
maar laat daarbij eveneens haar
eigen schilderijen, beelden, glas-
werk en prachtig chinees porse-
lein zien.

Zes jaar geleden hield de gemeente
Vorden op te bestaan. Toen vond de
herindeling van vijf gemeenten plaats
en ontstond de gemeente Bronck-
horst. Vijf gemeentehuizen waren
over, zo ook het Vordense: Kasteel
Vorden. De gemeente kon het kasteel
niet aanhouden en verkocht het. "Wij
zijn hier zes jaar geleden begonnen,"
vertelt Karin de Rouw, Kasteelvrouwe
van Kasteel Vorden, die haar buiten-
huis in Roosendaal verruilde voor het
Vordense pand.
"Het fijne is als je zoiets van de ge-
meente koopt, dat het dagelijkse on-
derhoud goed is, dat is bijgehouden.
Wij hebben getracht het zoveel mo-
gelijk in de oude staat te herstellen,
ook omdat we dat mooi vinden qua
wonen, maar ook voor de bezoekers."
Elk jaar werd een deel van het kasteel
aangepakt, er komt dit jaar een oude
keuken in. Er zijn meer wensen om
het landgoed op te waarderen. "Ik
zou heel graag een mooie moestuin
willen, een boomgaard en grote pick-
nickplek, de tuinen verder verfraaien,
een speeltuin in stijl met mooi hou-
ten speeltoestellen om het ook voor
mensen met kinderen aantrekkelijk
te maken."
Karin lacht. "Ik heb eigenlijk altijd al
een kasteel willen hebben, op een kas-
teel willgjj, wonen." Ze droomde niet
van de prinsessenjurken. "Dit is abso-
luut geen prinsessenbestaan. Ik vind
het leuk, dat wonen, dat werken, veel
buiten zijn. Het is schitterend, maar
door het altijd werken, kun je moei-
lijk van huis. Het kasteel is mijn lust
en mijn leven. Het werk in het kas-
teel en tuinieren is mijn hobby."
Kasteel Vorden is een vesting, een
militair bouwwerk. In eerste instan-
tie bouwde men geen kastelen om in
te wonen, maar als verdediging. De
boeren trokken daarvoor het kasteel
bij de belegering van het gebied. De
houten ophaalbrug is zo'n 200 jaar
geleden vervangen door een stenen

Interieur van twee vertrekken in Kasteel Vorden: de schouw (1.) en de ontbijtzaal met de tafel van Beatrix.

brug. De kamers zijn heel hoog, vijf
meter. Er is een grote zaal, vestibule,
eetkamer en kasteeltoren. "Vanuit de
toren, de donjon werden oorspronke-
lijk de gevechten gecoördineerd. Hier
zijn de muren anderhalve meter dik,
bestand tegen kanonskogels."
Mensen vinden het koud binnen.
"Maar dat is het kasteelleven, het is
niet comfortabel. Vroeger droegen
mensen laagjes kleding. In de winter
werden hele vertrekken afgesloten
en men klitte bij elkaar in een paar
ruimten. Deze werden verwarmd en
verder was het koulijden. Het was
ook vroeger geen luxueus leven."
Kasteel Vorden is gebouwd in de der-
tiende eeuw en bestaat uit 25 kamers.
Vanwege geldgebrek werd de hele in-
richting in 1933 geveild. "Er is niets
meer te vinden wat hier oorspron-
kelijk gehangen of gestaan heeft,"
vertelt Karin de Rouw. "Tot het begin
van de tweede wereldoorlog heeft de
familie van der Borch van Verwolde
er gewoond en daarna zaten de Duit-
sers er ingekwartierd. Eigenlijk is de
familie na de oorlog bijna niet terug
geweest. In 1956 hebben ze het hele

landgoed verkocht aan een project-
ontwikkelaar." Het ging deze niet
om het kasteel, maar de grond erom-
heen, om er bouwgrond van te ma-
ken. Die toestemming kregen ze niet
en het kasteel bleef ongeveer 23 jaar
leeg staan. Het verviel tot een ruïne.
"Begin 70er jaren heeft de overheid
ingegrepen, die heeft het samen met
het Gelders Landschap gekocht. Toen
is het landgoed naar het Gelders
Landschap gegaan en het kasteel,
wat grond eromheen en bijgebouwen
naar de gemeente Vorden. Die richtte
het in als gemeentehuis."'
Het kasteel deed 25 jaar dienst als ge-
meentehuis. Nadat de 40 ambtenaren
waren verhuisd en hun bureaus, com-
puters, kasten en lampen wegwaren
gingen Karin de Rouw en Jos Hoenen
in het kasteel aan de slag. "Wij heb-
ben stoffering, gordijnen en behang
aangebracht, dat is zes jaar oud. De
spullen zijn antiek, maar niet speci-
aal van een bepaald jaar." Het veiling-
huis in Arnhem is haar vaste adres.
Het kasteel wordt wekelijks gebruikt
voor trouwpartijen. De inrichting
van grote zaal wordt dan aangepast

op grotere gezelschappen. Daarnaast
kunnen ook feesten worden gehou-
den, zijn er high-tea's, lunches, kook-
workshops en vergaderingen. In de
eetkamer kunnen aan de tafel van
Beatrix diners worden geserveerd tot
25 personen.
Drie kamers zijn ingericht voor
bed&breakfast. Veel wandelaars en
fietsers strijken neer op het zonnige
terras. Het Pieterpad loopt langs het
kasteel, net als De Achtkastelen rou-
te, waarvan Kasteel Vorden het enige
is die te bezichtigen is. De meesten
zijn particulier bezit en bewoond.
"Wij stellen het open om het in stand
te kunnen houden, maar vinden het
ook leuk om het te delen met an-
deren. Het is leuk als je ziet dat het
mooi wordt en dat de mensen daar-
van genieten."
Groepsrondleidingen worden op af-
spraak gehouden en elke zaterdag en
zondag is het kasteel, tegen betaling
van een kleine vergoeding geopend.
Deze vergoeding is ook voor de bezoe-
kers van de KunstlODaagse omdat het
lastig is de verschillende bezoekers
te onderscheiden. Er is dan wel een

kopje koffie inbegrepen. Het kasteel
is overigens niet rolstoeltoegankelijk,
met haar vele trapjes.
Kasteel Vorden is een nieuwe deel-
nemer aan de Kunstl ODaagse. Het
toeval wilde dat er voor de Kunst-
1 Odaagse ook een ruimte nodig was
om de overzichtstentoonstelling te
organiseren. Bij Kasteel Vorden zal
dit gerealiseerd worden. Ook de ope-
ning op donderdagavond 10 mei met
deelnemers en genodigden zal in het
kasteel plaatsvinden.
"Er is kunst binnen, maar het Kas-
teel is zelf ook een vorm van kunst:
bouwkunst. Wij vinden het heel leuk
om mee te doen, omdat de Kunst-
1 Odaagse een heel levendig iets is en
een kasteel is toch iets statisch. Maar
wij hebben ook veel kunst binnen, al
is dat wel ouder. Er zijn schilderijen,
beelden, glaswerk en prachtig chi-
nees porselein."
Karin de Rouw, Kasteel Vorden,
De Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden,
telefoon (0575) 55 06 84,
e-mail info@kasteelvorden.nl
Meer informatie staat op
www. kasteelvorden.nl

Overzichtstentoonstelling in kasteel Vorden
KunstlOdaagse Bronckhorst van 11 t/m 20 mei 2012

De overzichtstentoonstelling met kunstwerken van deelnemers aan de Kunstl ODaagse 2012 zijn te bezichtigen in
Kasteel Vorden.

Vorden - Dit jaar is de overzichtstentoonstelling van de KunstlOdaagse Bronckhorst
in Kasteel Vorden, gelegen in een karakteristiek Achterhoeks bos- en weidelandschap.
Bezoekers kunnen tijdens de KunstlOdaagse (tegen een kleine vergoeding) het kasteel
bezichtigen en de overzichtstentoonstelling bekijken.

Alle deelnemers aan de KunstlOdaagse hebben
in het kasteel een werk geëxposeerd, zodat de
bezoeker zich een beeld kan vormen van de
beeldende kunst die op de andere 49 locaties
in de gemeente te bekijken is. De VW Bronck-
horst heeft een vijftal mooie routes van elk 25
kilometer uitgezet. Deze kunnen liefhebbers
met de fiets, de auto of eventueel te voet volgen.
Er is een gevarieerd aanbod van kunst. De kun-
stenaars zijn veelal zelf aanwezig, zodat ze een
toelichting kunnen geven op hun werk, bijvoor-
beeld over hun'inspiratiebron en werkwijze.
Met uitzondering van het kasteel en museum
Smedekinck zijn alle ateliers, expositieruimten
en galeries gratis te bezoeken. Naast het 'regu-
liere' programma vinden er tal van nevenactivi-
teiten plaats, zoals workshops, wijnproeverijen,
muziek optredens en poëzievoordrachten. De
drie Achterhoekse wijngaarden in de gemeente
Bronckhorst hebben een speciale Kunstwijn op
de markt gebracht! Dit is slechts een deel van
wat er allemaal te zien en te horen zal zijn.
De brochure 2012 zal medio april gereed zijn
en in een oplage van maar liefst 10.000 exem-
plaren worden verspreid! Dit boekje is prach-
tig uitgevoerd en heeft de afgelopen 5 jaren al
grote faam gekregen. Bij de deelnemers, adver-
teerders, de VW's, bibliotheken, campings en
horecabedrijven zullen gratis exemplaren voor
belangstellenden beschikbaar zijn. Ook na de
"KunstlOdaagse blijft de brochure bruikbaar.
De website www.kunstlOdaagsebronckhorst.nl
met alle informatie over de deelnemers en de

routes, gaat eveneens medio april de lucht in.
Een prachtige combinatie tussen cultuur en na-
tuur. Dat wordt genieten van alle gevarieerde
kunst en van de mooie natuur in het hart van
de Achterhoek. Alle ingrediënten om mooie
ervaringen en veel inspiratie op te doen zijn
aanwezig. "Laat u verrassen door wat de Kunst-
lOdaagse Bronckhorst te bieden heeft!"

Vrijwilligers gezocht!
Tijdens de KunstlOdaagse is nog hulp nodig
voor de volgende activiteiten:
* Suppoosten ten behoeve van de overzichts-

tentoonstelling in de prachtige omgeving van
Kasteel Vorden: met name in de weekenden
en op Hemelvaartsdag zijn mensen nodig die
een deel van de ochtend of de middag be-
schikbaar zijn om bezoekers de weg te wijzen
en eventueel rond te leiden. Tijdens de Kunst-
lOdaagse is Kasteel Vorden geopend van 11.00
uur tot 17.00 uur.

* De brochures worden op een groot aantal
plekken neergelegd: bij deelnemers, adver-
teerders, de VW's, bibliotheken, campings
en horeca-bedrijven. Er is hiervoor al één
aanmelding, maar er zijn nog meer mensen
nodig die willen helpen ze te distribueren.

* Mensen die hand- en spandiensten willen ver-
lenen.

Voor inlichtingen en aanmelden: neem contact
op met Irene Burger (voorzitter van de werk-
groep). Zij is bereikbaar per mail: deburgerij.
vorden@gmail.com of mobiel (06) 51112390.
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Namugongo Children's Choir naar Vorden

Hans Moor: 'Weeskinderen in
Afrika hebben hulp nodig'

Invalbeurt DBB bij
live@ideaal.org

Vorden - Vordenaar Hans Moor, werkzaam als accountmanager bij
een bank, heeft een paar jaar geleden een 'schenkingsconstructie' ont-
wikkeld. Dagblad de Telegraaf bekijkt jaarlijks of er mensen in de sa-
menleving zijn, die financiële producten ontwikkelen, waar iedereen
wat aan heeft. Hans Moor heeft in 2007 met zijn constructie een derde
prijs behaald en daarmee een geldbedrag toegekend gekregen.

Hans: 'Ik heb toen de stichting 'De
periodieke gift', (www.deperiodieke-
gift.nl) opgericht, die onder andere
weeskinderen in ontwikkelingslan-
den wil adopteren. De meest hulp-
behoevende wezens op deze wereld
zijn 'wezen' in ontwikkelingslanden.
Geen ouders, geen welvaart, grote
zorgen. In ontwikkelingslanden wor-
den heel vaak weeskinderen aangebo-
den. Vaak worden kinderen in Afrika
die geen ouders meer hebben, bij
familieleden ondergebracht. Veelal
hebben die geen geld om de kinderen
op te voeden, vandaar dat ze worden
aangeboden. Ik heb als voorwaarde
gesteld (zie www.financieleadoptie.
nl) dat het weeshuis wordt beheerd
door Nederlanders en dat er een ge-
degen financiële huishouding wordt
gevoerd', zo zegt hij.
'Onze stichting heeft inmiddels vier
kinderen financieel geadopteerd,
waaronder drie via 'Kinderhulp
Afrika' (Maria, Lalah en Fiona). Lahla
is ook één van de kinderen van het
hierboven genoemd kinderkoor Na-
mugongo. 'Kinderhulp Afrika' www.
kinderhulp-afrika.nl) heeft een kin-
derdorp in Namugongo (Uganda)
doen ontstaan. De stichting bestaat
al 25 jaar en zij nemen weeskinderen
op, die zij onder haar hoede nemen
en verzorgen totdat deze economisch
zelfstandig zijn. Het kinderdorp be-
staat uit een school, een kliniek en

huisvesting voor de weeskinderen. In
die 25 jaar wordt er op veel niveaus
onderwijs gegeven. Het basisonder-
wijs wordt gegeven aan de weeskin-
deren, het vervolgonderwijs ook aan
kinderen uit de omgeving. Tijdens de
onderwijsperiode verblijven ook de
kinderen uit de omgeving in het kin-
derdorp. Zij gaan niet 's ayonds of in
het weekend naar huis', zo zegt Hans
Moor.
Verder is er sinds 1997 een kliniek op-
gericht die ook heel belangrijk is voor
mensen- uit de omliggende dorpen.
Het dorp bestaat momenteel uit 600
kinderen, 350 weeskinderen en 250
kinderen uit de omgeving. Jaarlijks
worden er circa 30 tot 40 weeskinde-
ren opgenomen. Hans Moor: 'Van de
350 kinderen zijn er 310 financieel
geadopteerd. Voor 40 kinderen wordt
nog naar 'financiële adoptieouders '
gezocht (elk jaar komen er dus 40
bij!). Voor 45 euro per maand, betaal
je de opleidingskosten en verzorging
van een weeskind. Voor mensen die
zich niet heel lang willen binden aan
een financiële adoptie (je moet uitein-
delijk betalen totdat een kind econo-
misch zelfstandig is) of niet periodiek
een bedrag willen betalen , maar in
onregelmatige periodes, is mijn stich-
ting een optie', zo zegt Hans Moor.
'Ik heb juist voor 'Kinderhulp Afrika'
gekozen omdat ik o.m. op de hoogte
wordt gehouden van de vorderingen

van het pleegkind. Dat gebeurt via
rapporten. Verder vanwege het in-
tensive contact met het sponsorkind
via een brief of email, hetgeen je als
sponsorouder wel zelf bepaalt. Bijna
elk jaar wordt er een meerdaagse
reis (dit jaar elf dagen) georganiseerd
waarbij niet alleen het kinderdorp
(meerdere malen) wordt bezocht.
Ook wordt er een safari en een vaart
over de Nijl georganiseerd', zo vertelt
Hans Moor. Vanwege het 25-jarig be-
staan van 'Kinderhulp Afrika' komen
er bijna 30 kinderen vanuit Namug-
ongo naar Nederland voor een tour-
nee. Zondag l april treedt het Na-
mugongo Children's Choir om 15.00
uur op in de hervormde Dorpskerk
in Vorden.
Het kinderkoor zingt niet zonder re-
den. Naast dat de kinderen het alle-
maal geweldig vinden om te zingen
en te dansen, willen ze geld bijeen
brengen voor de bouw van hun nieu-
we eetzaal en keuken. De nieuwe eet-
zaal en keuken wordt 1000m2 groot
en zal groot genoeg zijn om 800 kin-
deren driemaal daags te voeden. Te
vens kan de zaal gebruikt gaan wor-
den als multifunctionele ruimte. De
bouw van dit alles gaat 235.000 euro
kosten. Gelukkig hebben de 'Wilde
Ganzen' aangegeven mee te helpen
om dit project te financieren. Zij zul-
len uw gift met 60 procent verdub-
belen. Tijdens het gratis optreden in
Vorden wordt een collecte gehouden.
Ook kan men een bedrag overmaken
naar giro 40000 van de Wilde Ganzen
of naar giro 5066 van 'Kinderhulp
Afrika' onder vermelding van 'Actie
eetzaal Kinderhulp Afrika'.

Markenheem TV
Bronckhorst - Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt
verzorgings- en verpleeghuiszorg aan ruim 350 bewoners in een zestal
zorgcentra in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

Deze zorgcentra zijn: Zorgcentrum
De Bleijke in Hengelo Gld., Zorgcen-
trum Croonemate en Schavenweide
in Doetinchem, Zorgcentrum Hyn-
dendaelin Hummelo, Zorgcentrum
Maria PostelKeijenborg en Zorgcen-
trum De Zonnekamp in Zelhem.
Alle bewoners van de locaties van
Markenheem kunnen al vanaf l
april 2011 op hun eigen appartement
Markenheem TV ontvangen. Op dit
kanaal is een kabelkrant 24 uur per
dag te zien waarbij men alle geplande
activiteiten in het zorgcentrum kan
lezen. Op de achtergrond kan men

luisteren naar Radio Ideaal. De aan-
schaf van dit systeem is destijds mede
mogelijk gemaakt door de lions club
Bronckhorst en de Vrienden van elke
locatie.
De bedoeling is dat elke bewoner ook
via deze zender locale gebeurtenis-
sen vanuit haar of zijn dorp of stad
te zien kan krijgen. Op deze manier
proberen we de 'buitenwereld' naar
binnen te brengen. Dit kunnen foto's
zijn, korte filmpjes en nieuws vanuit
de regio. Ook zal er nieuws en infor-
matie van Markenheem te lezen en te
horen zijn. Dit kan nieuws zijn over

nieuwbouw of een interview met de
directeur. Dit met als doel dat alle be
woners weten wat er voor hun geor-
ganiseerd wordt, zodat de deelname
aan activiteiten omhoog gaan. Maar
ook dat de bewoner op de hoogte is
van veranderingen in de organisatie.

Vindt u het nu leuk om als vrijwil-
liger te helpen bij het maken van
Markenheem TV? Of kent u mensen
die dit leuk vinden? Markenheem TV
is op zoek naar vrijwilligers die het
leuk vinden om foto's of video film-
pjes te maken van activiteiten in de
regio waar Markenheem haar zorg-
centra heeft staan. Meldt u aan als
vrijwilliger. Tel.: 0575-498200 of via
tv@markenheem.nl

Zelhem - Enkele dagen voor de uitzending van woensdag 28 maart,
waarin de band 'Zooi' live zou optreden in het programma, moest
de band het optreden afzeggen in verband met ziekte van één van
de handleden. Naarstig ging de redactie van het programma op zoek
naar een vervangende act, want het programma heet live@ideaal.org
en dus moet er ook live muziek te genieten zijn. Eén telefoontje naar
de 'Desperate Blues Band' bleek voldoende om vervangende invulling
te hebben.

"Sinds ons vorige optreden in het
programma, enkele jaren geleden, is
er voldoende veranderd in de samen-
stelling van de band en het repertoire,
dat er alle reden is om ons opnieuw
voor te stellen aan het publiek", al-
dus bassist Henk Buunk.
De band bestaat al sinds hun beruch-
te eerste optreden onder de naam
'47-ELF' tijdens het Keijenborgse feest
van Koninginnedag in 1982, maar
van de originele bezetting zijn alleen
Henk Buunk en Jan Knoef (gitaar en
zang) nog actief. Sinds de eeuwwisse-
ling speelt Ted Welling al weer mee
(gitaar, keyboards en bluesharp) en
sinds iets meer dan een jaar legt de
pas 24-jarige Roos Kamphuis de rit-
mische basis neer op drums. "Toen

bleek dat ze ook nog kon zingen, gaf
dat de band weer extra mogelijkhe
den qua repertoire", zo omschrijft
Ted Welling de laatste aanwinst. "The
Blues blijft the Blues, maar kent wel
duizend monden en iedereen vertelt
z'n eigen verhaal."
U kunt wekelijks de uitzendingen
van live@ideaal.org in 'de Mallemo-
len' bijwonen (er wordt geen entree
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website
Radio Ideaal. ^_
Bands en artiesten die ook Lve in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven riaar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Kinderkleding- en speel-
goedbeurs
Ruurlo - De lente is weer begon-
nen en eindelijk kunnen de
warme winterkleren in de kast
blijven en kan de vrolijke voor-
jaarskleding weer tevoorschijn
worden gehaald. Maar kinderen
groeien snel en waarschijnlijk
past er veel kleding niet meer. Ge-
lukkig biedt de kinderkleding- en
speelgoedbeurs van speel-o-theek
De Dobbelsteen vrijdag 30 en za-
terdag 31 maart een oplossing.
Daar is ook dit keer weer veel te
vinden: niet alleen mooie shirts
en rokjes, maar ook broeken in
alle soorten en maten en jurkjes
voor de warme dagen.

Naast het grote aanbod van kleding
is er ook weer volop speelgoed op
de beurs: spellen, puzzels, buiten-
speelgoed, fietsjes, poppenwagens,
bouw- en constructiespeelgoed. Het
is er allemaal. Bij de peuterspeelzaal
praten de moeders er al weer over:
,,Ga jij ook naar de beurs van de

speel-o-theek? De vorige keer heb ik
drie tassen vol gekocht en ik was niet
veel geld kwijt. Echt ideaal met drie
kinderen!" Ook op de schoolpleinen
is de beurs onderwerp van gesprek,
„k kijk er echt elke keer weer naar
uit", vertelt een trouwe bezoekster
„Ik raad het echt iedereen aan om er
een kijkje te nemen. Gegarandeerd
dat je mooie dingen vindt." Om het
de bezoekers makkelijk te maken is
de kleding overzichtelijk gesorteerd
op jongens- en meisjeskleding en op
maat (86 t/m 176). Veel kleding hangt
bovendien op rekken. Het speelgoed
wordt gesorteerd uitgestald op tafels.

De locatie van de beurs is de grote
zaal van 't Kulturhus in Ruurlo. Op
vrijdag 30 maart is de beurs geopend
van 18.30-20.30 uur en op zaterdag
31 maart van 9.30-10.30 uur. De en-
tree is gratis. Meer informatie over
de beurs is te vinden op de website
van de speel-o-theek De Dobbelsteen:
www.sotdedobbelsteen.nl.

Workshop Numerologie

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

Hengelo - Numeroloog Gerrit Jan-
sen zet u op uw nummer. Vanuit
de numerologie kan men inzicht
krijgen in wat het levensdoel is.

De geboortedatum geeft de missie
aan en de geboortenamen geven in-
formatie over welke wijze je deze
missie kunt uitvoeren. Ook kunnen
de 'valkuilen' via numerologie zicht-
baar worden gemaakt en kun je via
het 'bruggetal' de verbinding met een
ander in je leven duiden. Er is tijdens
de workshop gelegenheid om uzelf

te laten duiden, als u dat wenst. Het
is handig om pen en papier mee te
nemen om zelf mee te kunnen num-
meren.

De workshop vindt plaats op woens-
dag 4 april van 20.00 tot 22.00 uur
in de bibliotheek van Hengelo. Leden
met een basisabonnement of hoger
betalen 5 euro. Overigen 8 euro.
Inschrijven is verplicht en kan via de
website van de bibliotheek:
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.
Kijk bij de agenda.
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Samen buiten sporten
Hengelo - Naast de reguliere XCO les (welke binnen wordt gegeven)
start AeroFitt nu ook met XCO walking. Met XCO walking verbrand
je 33% meer calorieën dan met gewoon (hard)lopen! Superfit, strak en
slank met XCO* Walking.

Onderschat ze niet, twee simpele,
met grit gevulde, aluminium huisjes.
Wetenschappelijk onderzoek bewijst
namelijk dat XCO® Walking & Run-
ning zorgt voor o.a. een betere con-
ditie, ijzersterke buikspieren, een
optimale vetverbranding én een 33%
hoger calorieënverbruik!

De XCO-Trainer® is een revolutionaire
fitness tooi die een geheel nieuwe kijk
geeft op rennen, lopen, core-training
en gewichtsverlies. XCO® Walking &
Running is afwisselend, makkelijk te
leren, geschikt voor ieder trainingsni-
veau en buitengewoon effectief. Het
trainingsresultaat is o.a.: een tot 33%
verhoogd calorieënverbruik; afname
van je vetpercentage; een betere
conditie; ijzersterke buik-, lage rug
en heupspieren; vermindering lage
rugklachten; een betere lichaams-
houding en verbetering van je loop-
prestaties.

TRAIN DE SPIEREN DIE JE ECHT
NODIG HEBT
De XCO®'s zijn lichte, met grit ge-

vulde, aluminium buisjes. Tijdens
het lopen hou je in iedere hand een
buisje vast. Je beweegt je armen ge-
woon mee in het natuurlijk loop-
patroon en probeert daarbij het grit
zo krachtig mogelijk heen-en-weer
te verplaatsen. En daarvoor moet je
flink je spieren aanspannen - ook de
spieren waarvan je niet eens wist dat
je ze had!

SUPERSTRAKKE BUIK
De XCO®-buisjes geven bij begin en
einde van iedere beweging een aan-
vullende belasting op de spier- en
bindweefselstructuren van het hele
lichaam.
Dit effect wordt 'Reactive Impact'
genoemd en is dé manier om je co-
re-spieren (het natuurlijk korset van
rug-, buik- en heupspieren) te trai-
nen. Daarmee voorkom je allerlei
blessures met als extra bonus dat je
buik er superstrak uitziet!

EEN GEVARIEERDE TRAINING
De dynamische vorm van trainen
met XCO®'s is veel effectiever dan het

statisch uitvoeren van krachtoefenin-
gen. Je spieren, banden en pezen moe-
ten reageren op gewichtsverplaatsing
van het grit. Daarbij train je binnen
de hardloopbeweging die spieren die
je echt nodig hebt om beter te lopen.
XCO* Walking & Running biedt tal-
loze mogelijkheden om gevarieerd te
trainen.
Je kunt je puur richten op het lopen
en je looptechniek. Maar je kunt met
de XCO®-buisjes ook talloze, dynami-
sche spierversterkende oefeningen
doen.
Wissel het lopen af met een paar
specifieke oefeningen onderweg en
je hebt supereffectieve allround trai-
ning.

WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN
De XCO-Trainer* is een Nederlandse
uitvinding, bedacht door fysio- / ma-
nueeltherapeut Jan Hermans. De ef-
fectiviteit van trainen met bewegende
massa (het grit in de buis) is door Ne
derlandse en Duitse wetenschappe-
lijke instituten onderzocht en bewe-
zen. Meer informatie hierover vind je
op de website www.xco.nl of kijk op
www.aerofitt.nl

Wil jij ook een gratis proefles volgen?
Bel naar 0575-465001.

Praktijk Eigen Aard

Anand Margarita Koopmans van praktijk Eigen Aard.

Hengelo - Met ingang van 2 april opent de praktijk Eigen Aard haar
deuren voor lichaamsgerichte therapie en counselling via de natuur.
Ook kan men hier terecht voor therapie met kinderen en ouders/ver-
zorgers, of voor begeleiding bij zingevingsvragen en rouwverwerking.
Anand Margarita Koopmans woont sinds juli 2011 aan de Roessink-
weg 2a te Hengelo en start haar praktijk aan huis. Zij is theoloog en
transpersoonlijk therapeut, en heeft zich geschoold in lichaamsge-
richte therapie, natuurcoaching en kiiidercoachiiig.

Lichaamsgerichte therapie is een
vorm van psychotherapie waarbij het
lichamelijk voelen van pijn of span-
ning als ingang wordt genomen. Via
plekken in het lichaam kunnen pa-
tronen van (over)leven bewust wor-
den en worden losgelaten voor een
vrijer voelen en denken. Hierbij is
het vaak nodig dat oude pijn wordt
verwerkt en opgeruimd.
Deze vorm van therapie is geschikt
bij burnout, klachten van depressieve
aard, behoefte aan inzicht omtrent het
eigen psychisch functioneren, hoog-
gevoeligheid, angst, hoogbegaafdheid
of psychosomatische klachten.

Counselling met behulp van de na-
tuur is voor een ieder die graag ge-
spiegeld wil worden in een bepaalde
vraag. Met deze vraag ga je de natuur
in en laat je spiegelen door wat op

je pad komt of waar je oog op valt.
Daarmee keer je terug in het gesprek
met de counsellor. Ten slotte wordt
het gevondene verankerd in een crea-
tieve uitingsvorm.
Kindercounselling is er voor kinde-
ren die hulp nodig hebben omdat ze
via hun gedrag laten zien niet goed
in hun vel te zitten. Vaak speelt de
omgeving hierbij ook een rol. Anand
biedt ook ouders/verzorgers begelei-
ding aan in de vorm van gesprek of
lichaamsgerichte therapie.

In begeleiding bij rouwverwerking
kan het gaan over allerhande vormen
van verlies: door de dood, door schei-
ding, afscheid van werk. Ook bege-
leidt Anand bij zingevingsvragen, zo-
als het zoeken naar een andere vorm
voor de eigen spiritualiteit, gewetens-
nood, kerkverlating, verdwalen in

New Age, interesse in meditatie en
de vraag wie je in wezen ten diepste
bent.
Tot slot is er voor families in het pro-
ces van afscheid en rouw de moge-
lijkheid van-procesbegeleiding. Vaak
komen in deze situaties oude wonden
weer bloot te liggen, en kunnen me-
ningsverschillen hoog oplaaien.
Anand: "Ik ben ervaringdeskundige
op het vlak van hooggevoeligheid,
hoogbegaafdheidsproblematiek,
rouw, psychosomatische klachten,
familieprocessen, en heb in mijn le-
ven de balans vaak weer teruggevon-
den via het contact met de natuur.
Daarnaast heb ik een zoektocht on-
dernomen naar mijn eigen spirituali-
teit nadat het oude geloof niet meer
paste. Ook heb ik in mijn leven vele
therapieën geleerd en ondergaan, en
allerhande vormen van meditatie ge
daan. Ik heb mijn eigen spiritualiteit
en werk mede daaruit ontwikkeld".
Voor de therapie en begeleiding is
in veel gevallen (gedeeltelijke) ver-
goeding uit de aanvullende zorgver-
zekering mogelijk. Zie voor verdere
informatie www.eindeloospel.nl of
0575-795192 (maandag tot donder-
dag tussen 18.00 en 19.00 uur).

Streekmuseum De Roode Tooren
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Doesburg - Nog tot 6 mei wordt een fraai overzicht getoond van 'merk-
lappen' uit vele eeuwen. Er worden unieke exemplaren van deze bij-
zondere naaldkunst getoond vanaf 1760 tot in deze tijd.

Van deze tijd zijn er prachtige voor-
beelden te zien van Ria Lubbers uit
Hengelo Gld., Afke Wullink uit Heer-
de en natuurlijk van wijlen Jan Hout-
man. Met name de moderne exem-
plaren tonen de ontwikkeling van
merklap naar 'levenslap'. Naast deze
expositie is er in het museum natuur-
lijk veel meer te zien over de historie
van Doesburg en haar omgeving: een
werkende tabakskerverij, kerkelijke
kunst, folklore, handel en ambacht,
een bijzondere kruidenierswinkel uit

1880 en nog veel meer interessante
onderwerpen uit vervlogen tijden.
Ook bijzonder is de vorig jaar geopen-
de Theo Colenbrander Salon. Colen-
brander geniet internationaal grote
vermaardheid om zijn keramiek, hij
werd in 1841 te Doesburg geboren.
Het museum is gratis toegankelijk
op dinsdagmiddag tot en met zon-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
Vanaf l april ook weer 's ochtends
op de dinsdag tot en met vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur.

Opening Kunstwandelroute

Hummelo - De officiële opening van de traditionele Kunstwandelroute
op landgoed Enghuizen wordt op donderdag 5 april verricht door de
heer Arno Spekschoor, wethouder van de gemeente Bronckhorst. De
openingshandeling vindt plaats in De Gouden Karper om 14.00 uur.
Er is een korte inleiding van Bert Scheuter, hij is dichter van'De Om-
smeders' en aansluitend is er een rondleiding langs de objecten met
uitleg door de deelnemende kunstenaars.

De kunstwandelroute Hummelo
heeft zich ontwikkeld tot het belang-
rijkste kunst - en natuurevenement
in de Achterhoek. Op het mooie land-
goed Enghuizen hebben ruim dertig
kunstenaars, Nederlanders en Duit-
sers, samen met de dichtersgroep De
Omsmeders voor de 13e achtereen-
volgende maal een bijzondere kuns-
troute uitgezet. Ook ditmaal is er een
poëzie klinkplek, waar elke zondag
tussen Pasen en Pinksteren van 15.30
tot 16.30 uur dichters voordragen uit
eigen werk. De manifestatie wordt
gehouden van 5 april (donderdag
voor Pasen) tot en met 28 mei 2012
(Tweede Pinksterdag). De kunstwan-
delroute Hummelo, georganiseerd
door Het Web Kunstenaarsnetwerk
te Doetinchem, trekt een groot en
breed publiek uit alle delen van het
land. Vorig jaar kwamen er rond
8.500 bezoekers. Het evenement is
bij uitstek een toeristische trekker
voor de streek. Aan de route, met als
startpunt Hotel Café Restaurant De

Gouden Karper en café FF naar Steef,
wordt meegewerkt door leerlingen
van school De Lans uit Brummen en
door cliënten van Fatima uit Wehl.
Landgoed Enghuizen is vrij toeganke-
lijk van zonsopkomst tot zonsonder-
gang. Bij het kopen van de routebro-
chure krijgt de liefhebber een kaartje
om een eigen keuze voor de drie meest
aansprekende kunstwerken langs de
route aan te geven. Na inlevering van
het kaartje, maakt men kans op een
kunstbon van Het Web ter waarde
van 100 euro. Routebrochures inclu-
sief mini-gedichtenbundels zijn voor
3 euro verkrijgbaar bij De Gouden
Karper en garage Overbeek (beide
aan de Dorpsstraat te Hummelo) en
bij organisator Het Web en de win-
kel voor kunstenaarsbenodigdheden
Art-Pixels (beide in Doetinchem). Op
zondag 22 april is van 11.00 tot 17.00
uur op de parkeerplaats tegenover ca-
fé FF naar Steef een kunstmarkt met
circa 25 kramen met werk in diverse
kunstuitingen.
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Martine Letterie en haar man Ririke Smedinga

Praten over goed en fout in de oorlog
Vorden - Een vrijdagmorgen in Vorden, een lentezonnetje doet kramp-
achtige pogingen om door een wolkendek te glippen. Het lukt nog
niet, later op de dag wel. De vogels zijn in opperbeste stemming, zij
kwetteren dat het een lieve lust is. In hun woning aan het Jebbink ver-
tellen Martine Letterie (kinderboekenschrijfster) en haar man Rinke
Smedinga (van huis-uit bibliothecaris en thans werkzaam in de auto-
matisering) over hun bezoek aan de Historische Vereniging Norch.

Zij waren daar om de aanwezigen te
vertellen over het onderwerp op die
bewuste avond: 'Praten over goed en
fout in de oorlog', ofwel Kinderen van
'slachtoffers' en 'daders' met elkaar
in gesprek'. Martine en Rinke hebben
aan die bijeenkomst een goed gevoel
overgehouden. 'Hopelijk kunnen de
mensen iets leren van de oorlog. Wat
de gevaren zijn van verkeerde keuzes
maken', zo legt Martine uit.
Met schoolkinderen wordt er wel
gesproken over 'goed en fout ' in de
oorlog. In de vorm van zogeheten
'duo- gastlessen' vertellen een Joodse
overlevende en een kind van politiek
'foute' ouders samen hun diep ingrij-
pende ervaringen aan kinderen op de
basisscholen en het voortgezet onder-
wijs. Zo' n gesprek is onder volwas-
senen vaak een taboe. Het Herinne-
ringscentrum Kamp Westerbork wil
die stilte doorbreken. Vandaar afge-
lopen week de bijeenkomst in Norg.
Dat Martine Letterie en haar man
Rinke Smedinga daar waren uitgeno-
digd had een duidelijke betekenis. Als
kinderboekenschrijfster schreef Mar-
tine Letterie verschillende boeken
over de Tweede Wereldoorlog. Onder
andere een boek over haar eigen fa-
miliegeschiedenis, als kleinkind van
haar opa, een verzetstrijder.
Haar man Rinke is een kind van een
'foute' vader. En wellicht wel heel
toevallig, of misschien stond het des-
tijds wel in de sterren beschreven,
ontmoeten Martine en Rinke elkaar.

Ze werden verliefd, trouwden en zijn
inmiddels de gelukkig ouders van
drie kinderen ! Martine: 'Onze eerste
kennismaking gaf meteen stof tot, zo
bleek een positief, gesprek', zo vertelt
ze. Het betekende wel dat onze ou-
ders niet tegelijk bij verjaardagen bij
ons thuis op visite kwamen. Dat lag
natuurlijk best gevoelig', zo zegt ze.
Rinke Smedinga was al bijna dertien
toen zijn vader hem in vertrouwen
nam over zijn belevenissen in de oor-
logsjaren.
Rinke: 'Wij woonden toen (bewust) in
Alkmaar, waar niemand mijn ouders
kende. Pa was net als zijn vader, lid
van de NSB in Drenthe. Vanwege de
armoede in de dertiger jaren waren
er in die provincie veel NSB gezin-
nen. Mijn vader had een SS opleiding
gevolgd en was onder meer bewaker
in het kamp Westerbork. Omdat
niemand ons in Alkmaar dus kende,
heb ik op school geen last gehad van
hetgeen mijn vader in de oorlog heeft
gedaan. Later drong dat pas goed tot
mijn door. Ik wilde wat met dat ver-
leden. Mijn eerste gedachte was er
liedjes over te schrijven. Het werden
uiteindelijk gedichten over deze oor-
log achtergrond', zo zegt hij.
'Het waren prachtige gedichten,
Rinke heeft er zelfs prijzen mee ge-
wonnen', zo prijst Martine haar man.
En zo gaat zij verder: 'Hetgeen Rinke
als zoon van een 'foute ' vader heeft
ervaren heeft toch wel min of meer
mijn leven als schrijfster beïnvloedt.

Rinke Smedinga en Martine Letterie.

Ik heb er zelfs nog een boek over ge
schreven getiteld 'De schaduw van
het verleden', zo zegt Martine. Rinke
Smedinga: 'Met het schrijven van ge
dichten wil ik een 'gezicht' van de
oorlog laten zien. Van hetgeen mijn
vader in de oorlog heeft gedaan, heb
ik naarmate ik ouder werd, toch wel
last gehad. Met name lichamelijke
klachten', zo zegt hij. Rinke schreef

niet alleen gedichten, maar was ook
de samensteller van de tentoonstel-
ling 'Getekend geboren' en initiatief-
nemer van de website 'Het open ar-
chief, waarin gesproken wordt over
en door kinderen van 'foute' ouders.
Momenteel treft hij voorbereidin-
gen over een nieuwe tentoonstelling
over daderschap, die in Nederland
en Duitsland zal worden gehouden

en die ook gefinancierd wordt door
beide landen. Dat kinderen van
'slachtoffers' en 'daders' met elkaar
in gesprek gaan, vinden Martine en
Rinke een goede zaak. Dirk Mulder,
directeur van het Herinneringscen-
trum Kamp Westerbork, is de initia-
tiefnemer. Dat ook volwassenen over
dit onderwerp in gesprek komen, ge
beurt stapje voor stapje. Zo is in 2008
in Westerbork begonnen met 'goed
en fout'. Martine Letterie is overi-
gens ook voorzitter van de 'Stichting
Vriendenkring Neuengamme' bij
Hamburg. Daar werden in de oorlog
5500 Nederlanders naar getranspor-
teerd. Slechts 300 overleefden het
kamp.

'Neuengamme' was ook de plek waar
de opa van Martine Letterie overleed.
Deze grootvader Martinus Letterie,
naar wie Martine is vernoemd, werd
in juni 1941 door de Duitse Sicher-
heitsdienst opgepakt. Eerst op trans-
port naar Kamp Schoorl, daarna naar
Kamp Amersfoort en vervolgens op
transport naar Neuengamme. Frank
Letterie (de vader van Martine), thans
ook woonachtig in Vorden was toen
9 jaar en voelde zich verantwoorde
lijk voor zijn moeder (Martine's oma),
zijn broertje en zusje. Martine Lette
rie heeft in 2008 een boek over haar
vader geschreven met als titel 'Oorlog
zonder vader'. Op deze (bijna) lente
morgen prijken op tafel bij Martine
en Rinke, twee boeketten bloemen,
die zij ontvingen als dank voor hun
inbreng tijdens de sessie 'Praten over
goed en fout in de oorlog'. Rinke tot
slot:' Ik ben apetrots op Martine over
de wijze waarop zij zich gisteravond
presenteerde'. Martine: 'We konden
zeggen wat we wilden, de zaal luis-
terde ademloos toe'.

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke
programma "De Muzikale Ont-
moeting " bij Radio Ideaal zijn
voor de komende uitzendingen
weer studiogasten uitgenodigd.

Op maandag 2 april is er een overden-
king te horen van dhr. Leon Everts.
Dhr. Everts is diaken in de parochie
HH.Twaalf Apostelen.
Ds. Nelle-Mieke Drop van de protes-
tantse gemeente Zelhem zal een over-
denking houden op maandag 9 april.
(2e paasdag). Pastor Anton ten Kloos-
ter uit Hengelo zal meewerken aan
de uitzending op maandag 16 april.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-
gezonden via Radio Ideaal.

Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland:
FM 91. l of 94.00

De etherfrequenties zijn 105.1 t/m
107.7 en via internet: www.ideaal.org

Parochie HH. Twaalf Apostelen
Speciale kruisweg op de Goede Vrijdag

r

Zutphen - De parochie HH. Twaalf
Apostelen, waarvan de Sint Willi-
brorduskerk Ruurlo deel van uit-
maakt, heeft op Goede Vrijdag 6
april één gezamenlijke Kruisweg
om 15.00 uur in de St. Janskerk
te Zutphen.

De Kruisweg waar de parochie dit
jaar haar keus heeft laten vallen is
van Maria de Faykod. Deze kruisweg
bevindt zich in Lourdes en is in 2008
ingehuldigd. Naast de meditatieve
beelden, teksten, gebeden en liede-
ren richt de parochie de aandacht in
deze kruisweg op het lot van kinde-
ren. Ontelbare kinderen zijn slachtof-
fer van oorlogen, geweld, misbruik,
armoede, hongersnood en natuur-
rampen. Vele kinderen hebben geen
toekomst, door gebrek aan scholing,
goede voeding, gezondheidszorg en
aandacht. Dagelijks worden kinder-
rechten met voeten getreden. In al
wat kinderen aan lijden wordt aange-
daan, is de menselijke waardigheid in
het geding, is Christus zelf in het ge-
ding. In hen wordt overal en telkens
opnieuw Christus gekruisigd. Ook in
deze Kruisweg zal het Projectkoor
voor de muzikale ondersteuning zor-

gen met mooie bezinnende liederen.
Men kan vooraf aan de kruisweg een
liturgieboekje aanschaffen. De afbeel-
dingen zijn in kleur. Als bijdrage in
de kosten wordt hiervoor twee euro
gevraag. Men kan zich nog aanmel-
den voor het projectkoor.

Instuderen van de liederen is vanaf
11.00 uur in de St-Janskerk in Zutphen.
Heeft men belangstelling om mee te
zingen? Stuur dan even een e-mail aan
m.temorsche@12apostelen.nl

Heeft men geen mailadres bel dan
even tel. 0647116409.

Presentatie zomerprogramma 2012
Concerten Stichting
aan de Berkel
Barchem - Stichting Kamermuziek aan de Berkel heeft haar zomer-
programma voor 2012 gepresenteerd. Het programma bestaat uit
een viertal verrassende optredens die plaatsvinden op Landgoed
Morgenstern in Barchem.

amei tnuzieK

De reeks zomer voorstellingen wordt
zondag l juli geopend met het Hexa-
gon Ensemble met medewerking van
de acteurs Carol linssen en Christine
Ewert, De opera van D. Sjostakovitsj
Lady Macbeth van Metsenks (1934)
werd door de fagottist Kees Olthuis
bewerkt voor de vijf blazers en de
pianist van'het Hexagon Ensemble.
Christine Ewert zal hierin de rol
spelen van Katherina Ismailov, de
Russische vrouw uit Mtsenks, die in
haar jacht op levensgeluk, iedereen
die haar in de weg staat, vermoordt.
Carol Linssen is de verteller van dit
onthutsende verhaal.
Zondag 22 juli treedt het duo Dimi-
tri Makhtin (viool) en Klara Würtz
(piano) op. Dimitri Makhtin werd
in 1975 in Sint Petersburg geboren.
Zijn muzikale scholing begon toen
hij vier jaar oud was bij zijn ouders.
Hij is een graag geziene gast in het
buitenland op zowel internationale
podia als op grote Europese festivals.
Hij won achtereenvolgens veel pres-
tigieuze internationale concoursen.

Klara Würtz heeft inmiddels een
vaste plek verworven op de Neder-
landse podia, als soliste, maar ook
op kamermuziekgebied is zij zeer ac-
tief. Als vast lid van het Amsterdam
Klaviertrio gaf zij vele optredens
in zowel binnen- als buitenland en
sinds lange tijd vormt zij een vast
duo met celliste Timora Rosler.
Dimitri Makhtin en Klara Würtz
gaan werken spelen van F.Schubeit,
L. van Beethoven en R.Strauss.
Zondag 12 augustus treedt het van
Baerle Trio met Maria Milstein (vi-
ool), Gideon den Herder (cello) en
Hannes Minnaar (piano) voor het
voetlicht. Drie jonge musici van het
van Baerle Trio leerden elkaar ken-
nen tijdens hun conservatoriumtijd
aan de Amsterdamse van Baerles-
traat. Zowel samen als afzonderlijk
verdienen ze hun sporen in het in-
ternationale muziekleven. Het trio
werd in het begin gecoacht door
Dmitri Ferschtman. Bij het Concours
International de Musique de Cham-
bre de Lyon won het in april 2011

de eerste prijs, de publieksprijs en
twee extra prijzen. In Barchem staat
op hun programma werken van C.
Saint Saens, F. Martin, T. Loevendie
en M. Ravel.
Zondag 26 augustus wordt het po-
dium van Landgoed Morgenstern
tenslotte vrij gemaakt voor de vijf Ie
den van het Concertgebouw Orkest,
Ursula Schoch en Junko Naito (vi-
ool), Henk Rubingh en Michael Gie
Ier (altviool) en Daniel Esser (cello).
Dit strijkkwintet gaat werken spe
len van C. Debussy, I. Stravinsky en
W.A. Mozart.

KAARTVERKOOP
Met uitzondering van l juli (15.30
uur) beginnen alle concerten om
15.00 uur.Kaartverkoop via de site:
www.kamermuziekaandeberkel.nl

De plaatsen zijn vrij en alle concer-
ten hebben een pauze. Verkoop van
de kaarten vanaf 13.30 uur aan de
zaal. De concerten worden druk be
zocht, daarom is het aan te raden
passepartout en kaarten vooraf per
e-mail of telefonisch te reserveren.
Voor meer informatie: tel. 0575
431472 of tel. 0575 556475 of via het
emaüadres hanm9400@planet.nl

Voorjaarswandeling in de omgeving van Ruurlo JL 3JJ.UllL^UIlClci§
Ruurlo - De Reurlse Pallumzundag is een evenement in Paassfeer dat
ieder jaar op palmzondag gehouden wordt.

In het kader van de Reurlse Pullumzundag organiseert VW Berkelland vesti-
ging Ruurlo op zondag l april een PallumZundag wandeling. Gewandeld wordt
in een gebied dat zich kenmerkt door een uniek coulissen landschap. Na de
wandeling is het heerlijk en gezellig vertoeven in het centrum van het dorp.
Het dorp staat dan bol van activiteiten in Paassfeer. De voorjaarswandeling
start tussen 10.00 en 12.00 uur bij de VW aan het Kerkplein in Ruurlo. Men
kan kiezen uit drie wandelafstanden: zes, negen of twaalf kilometer. Als pleis-

terplaatsen in de route zijn Plattelandswinkel 't Wolsenhuus, Kaasboerderij 'n
Ibink en Familiepark Cactus Oase opgenomen. De bedrijven zijn in paassfeer.
Bij het Plattelandswinkel 't Wolsenhuus krijgt men een kopje koffie en iets
lekkers en er wordt een roofvogelshow gegeven (11.30 -12.30 uur).

Bij Familiepark Cactus Oase bent u welkom en krijgt men korting op de
entree tot de Oase. Bij Kaasboerderij 'n Ibink kan men een kijkje nemen in
de boerderijwinkel en zien welke boerenzuivel- en ambachtelijke producten
zij in hun assortiment hebben. Inlichtingen VW Ruurlo: tel. 0573 453926
ofwww.vwberkelland.nl. De winkels zijn in Ruurlo op deze dag geopend.
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Fantastische avond met Michon
&band

Vrijwilligers-bedankt-middag
Keijenborg - Het CDA Bronck-
horst is u enorm dankbaar voor
het werk dat binnen uw organi-
satie wordt verzet door vrijwil-
ligers. Om u en alle vrijwilligers
hiervoor te bedanken organise-
ren we, speciaal voor u, op zater-
dag 31 maart de vrijwilligers-be-
dankt-middag.

Vrijwilligers zijn volgens het CDA
enorm belangrijk en zijn een belang-
rijke factor voor een leefbare gemeen-
te. Het CDA wil de vrijwilligers 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 wat-
ten proberen te leggen. Er worden
deze middag onder meer pannen-

koeken gebakken, soep gekookt en
koffie gezet om u te bedanken voor
het werk dat u als vrijwilliger heeft
verzet. Kortom: geen uitgebreid pro-
gramma, maar gewoon gezellig sa-
menzijn met andere vrijwilligers van-
uit de gemeente.

Twee jaar geleden heeft het CDA
deze middag ook georganiseerd in
De Horst. Meer dan 130 vrijwilligers
kwamen toen 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 uur gewoon binnenlopen
bij Dorpscentrum De Horst, Sint Jan-
straat 6 in Keijenborg.
Het CDA hoopt u te mogen begroeten
op deze middag om u op deze manier
te bedanken voor het vele vrijwilli-
gerswerk dat binnen onze gemeente
wordt verzet.

Tennisvereniging 'De Nieuwe Hellewei'

Zonnige afsluiting dames-
competitie Bronckhorst

Het publiek luisterde zaterdagavond ademloos naar de groep Michon & band.

Ruurlo - Een fantastische avond beloofde Michon Sprengers van de
groep Michon & band. En dat is het ook geworden. Een avond met
fado, jazz, Kaap Verdische nummers, en fadazz. De mix tussen jazz en
fado. Wie zaterdagavond echter voor traditionele fado naar 't Ruur-
lose Kulturhus kwam voelde zich misschien een beetje bedot, maar
wie van improvisaties houdt en van nieuwe ontwikkelingen, die kwam
vol op aan zijn trekken.

Want dat Michon en haar handleden
zich in twee jaar hadden ontwikkeld
werd gaandeweg de avond steeds
duidelijker. Speelde de groep al heel
erg goed in 2010, nu kwam elk in-
strumentmog beter tot zijn recht. De
nieuwe handleden, Jorien Muste op
viool, jazzpianist Ed Baatsen (vleugel),
Fender Rhodes (piano en melodica)
en percussionist Michael de Miranda
kwamen heel goed voor de dag. Dui-
delijk hoorbaar was dat Jorien Muste
een conservatorium opleiding achter
de rug heeft en zo jong als ze is, heel
veel podium ervaring bij onder ande-
re producties van Joop van den Ende
heeft opgedaan. Geheel ontspannen
en breeduit lachend verving zij Mo-
nique Lansdorp die bij de vorige op-
tredens de eerste viool had gespeeld.
Geen noot ging verkeerd. Ook Ed

Baatsen liet een buitengewoon goede
indruk achter, begaafd jazzpianist,
liet hij ook de fender Rhodes piano
klinken en speelde hij nummers op
de melodica. Zoals Michael de Mi-
randa de groep ondersteunde met
zijn virtuoze spel op de diverse per-
cussie instrumenten hoor je slechts
zelden. Heel subtiel en verfijnd. Hij
bracht ook een soort van glanzend
verzilverd vergiet op het toneel. Hij
noemde het een shequeba, een in-
strument met een geheimzinnige,
intrigerende klank. Meteen al in het
eerste nummer maakten Stephan en
Gerrjan indruk door hun schitteren-
de samenspel op de gitaren. Later ver-
raste Gertjan het publiek met het du-
et dat Michon en hij samen zongen.
Geweldig "zoals die stemmen samen
klonken. Dat moeten ze vaker doen.

En Michon, ja zij stond er weer zoals
wij haar kenden van de vorige con-
certen. Met haar schitterende stem
die zij laag, hoog, zacht, luid en heel
gevoelig kan laten klinken; die pre-
cies vertolkt waarover het lied gaat,
al versta je de teksten niet. Tussen de
nummers door vertelde zij over de
inhoud en over de ontwikkeling van
fado naar fadazz. Fado met een jazzy
feel. Een ontwikkeling die de groep
meer diepgang geeft en nog interes-
santer maakt om naar te luisteren.
Ieder nummer is immers weer an-
ders. Ieder nummer bijna nog mooier
dan het vorige. Als toegift werd een
lied zuiver akoestisch gebracht. Heel
mooi en het publiek luisterde adem-
loos. Na een daverend applaus gingen
veel mensen tevreden met een cd van
de groep naar huis.

Het volgende concert van de Kunst-
Kring Ruurlo vindt op 30 april in 't
Kulturhus plaats. Dan treedt de Griek-
se zanger/componist Makis Seviloglou
op met zijn band. Zie voor meer in-
formatie: www.kunstkringruurlo.nl.

Steenderen - Onder ideale omstan-
digheden werd op 22 maart de
dameswintercompetitie Bronck-
horst afgesloten op het Steende-
rense tennispark 'De Nieuwe Hel-
lewei'.

Sinds drie jaar spelen de damesteams
van Vorden, Zelhem, Keijenborg en
Steenderen van oktober tot en met

maart elke donderdagmorgen een
onderlinge dubbelcompetitie. Dit
jaar eindigde Steenderen als eerste,
Keislag 3 werd tweede, Zelhem derde,
Keislag 2 vierde en Vorden vijfde.

Na enkele gezellige mixpartijen werd
de ochtend besloten met een gewel-
dige lunch verzorgd door het team
van Zelhem.

Touwtrekcompetitie begint l april
Vorden - De touwtrek- competitie
Gewest Oost begint zondag l april
(geen aprilgrap !) op het terrein
van de TTV Vorden aan de provin-
cialeweg Vorden- Ruurlo (buurt-
schap Medlertol). Die dag komen
er 45 teams in actie, waaronder
vrouwenteams en bij de jeugd A
en B teams.

De mannen bestrijden elkaar in de ca-
tegorie 640 kg, 680 kg en 720 kg. Op-
vallend is de deelname van het Duitse
team uit Philipinnenburg (op onge-
veer 300 kilometer afstand van Vor-
den). Deze club doet mee in de klasse
720 kg en in de jeugdklasse. Gerrit
Barink, voorzitter van TTV Vorden: '
De Duitsers hebben gevraagd om aan
een paar toernooien in Gewest Oost

mee te mogen doen. Wij hebben toen
gezegd, jullie zijn van harte welkom,
maar dan de gehele competitie. Met
die voorwaarden gingen zij akkoord',
aldus Barink. Bij het samenstellen van
de wedstrijdkalender is TTV Vorden
voor zondag 29 april als organisator
aangewezen. Gerrit Barink: 'Omdat
de Bond voor de eerste competitiedag
(zondag l april) geen organiserende
club kon vinden, hebben wij aange-
boden om ook komende zondag als
gastheer re willen optreden. De Bond
was uitermate blij met onze toezeg-
ging. Ons 'eigen' toernooi blijft op
zondag 29 april gehandhaafd. Dat
betekent twee zondagen vanaf 10.00
uur top- touwtrekken bij de TTV Vor-
den', aldus een trotse voorzitter Ger-
rit Barink.

Theetuin en tearoom viert tienjarig bestaan

Nieuwe seizoen 'Heeren van Ruerle' van start
Ruurlo - De theetuin en tearoom
'de Heeren van Ruerle' opent zon-
dag l april het nieuwe lente/zo-
merseizoen 2012. Bezoekers aan
de theetuin en tearoom aan de
Hulshofweg in 't Ruurlose Broek
krijgen in de maand april in het
kader van het tienjarig bestaan
het tweede kopje koffie gratis, 'de
Heeren van Reurle is inmiddels
bekend om het heerlijke appelge-
bak, de Beukenhorst koffie en de
maar liefst dertig soorten thee.

In de tuin en tearoom kan men genie-
ten van diverse soorten gebak, cake,
frisdrank, ijs en lunchsnacks. Genie-
tend van een High-Tea in een groene
en rustademende omgeving is natuur-
lijk ook een hele beleving en bezorgt
een aantal uurtjes culinair vermaak.
Groepen zijn welkom en kunnen hun
bezoek aan de theetuin en tearoom
ook combineren met een bezoek aan
de modeltreinbaan van Gerrit Hulshof
en/of een bezoek aan een beeldend
kunstenaar, 'de Heeren van Ruerle' is
er weer klaar voor en hoopt op een
fijne warme lente en zomer. Men ont-
vangt u graag in de groene oase op het
platteland, 'de Heeren van Ruerle' is
van woensdag tot en met zondag ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur. Voor
meer informatie: www. www.ruerle.
nl of tel. (0573)461146.

Bezoekers aan de theetuin en tearoom aan de Hulshofweg in 't Ruurlose Broek krijgen in de maand april in het kader van het tienjarig
bestaan het tweede kopje koffie gratis.

Bridgen in Tol d i j k
Uitslag van de tweede avond van de zesde
competitieronde van Bridgeclub Bronk-
horst, gespeeld op 22 maart 2012 in Tol-
dijk. A-lijn: 1. Guy & Miguel Mendes de
Leon 65,63%; 2. Gerrit Oldenhave & Bert
Deunk 56,25%; 2. Annelies Schröder &
Jan Rondeel 56,25%. B-lijn: 1. Riet Niesink
& Riekie Nieuwenhuis 60,42%; 2. Gerda
Schuurman & Gerda Tankink 59,03%;
3. Hennie Deunk & Tiny Kleinreesink
58,68%. C-lijn: 1. Paulien Gasseling &
Mini Peters 66,67%; 2. Marietje Geurts
& Greet Jansen 58,85%; 2. Theo Schut &
Theo Damen 58,85%.

Donderdag 29 maart 2012 is de derde
avond van de zesde competitieronde.
Deze avond presteerden vier stellen het
om met eenzelfde uitslag te eindigen. Zo
komt het dat we geen derde, doch een ge-
deelde tweede plaats toekennen in de A-
en C- lijn. De dames Riet Niesink en Riekie
Nieuwenhuis klimmen gestaag omhoog.
Zaten zij in de C-lijn, verlieten zij deze om
in het midden van de B-lijn te eindigen
in de vorige ronde, nu staan zij met een
mooie score nummer 1. Proficiat!
Als het goed is namen drie paren van onze
bridgeclub op 25 maart deel aan de finale
van het Ruitenboertoernooi. Wellichl
kan ik u daar volgende week meer over
vertellen. Speelt u met de gedachte lid te
worden van onze gezellige club, kom dan
gewoon een keertje meespelen. Een waar-
schuwing moet ik laten uitgaan: eenmaal
bij ons gespeeld en u wil niet meer an-
ders....Een hartelijke bridgegroet, Silvia
Schreiber.



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

Henk Bleker spreekt boeren uit
Achterhoek en Liemers toe

Handbal

Staatssecretaris Henk Bleker beantwoordde vrijdag 23 maart de vraag of er voor boeren
uit Achterhoek en Liemers nog ruimte is om te ondernemen.

Heelweg - Dat de agrarische sector nog steeds een levendige sector is,
bleek vrijdag 23 maart in De Radstake maar weer eens. Het zalencen-
trum in Heelweg zat bomvol. Staatssecretaris Henk Bleker van Econo-
mische Zaken, Landbouw en Innovatie sprak de agrariërs toe tijdens
een bijeenkomst van Achterhoekse en Liemerse afdelingen van LTO
Noord en probeerde antwoord te geven op de vraag of er voor hen nu
en in de toekomst nog ruimte is om te ondernemen. Samenwerking
en goede 'marketing' zijn volgens hem belangrijk om een succesvolle
toekomst te garanderen. Verder hadden de bezoekers de gelegenheid
vragen te stellen aan de staatssecretaris en aan de provinciale voorzit-
ter van LTO Noord, Dirk-Siert Schoonman.

Die toekomst is er volgens de Gronin-
ger. Volgens hem is er een belangrijke
rol weggelegd voor de boeren omdat
er in 2050 wereldwijd maar liefst ne
gen miljard monden zijn te voeden.
"Na het klimaat, wordt voedselzeker-
heid echt een thema de aankomende
jaren." De staatssecretaris zegt trots
op zijn land te zijn. "We weten met
weinig hulpbronnen veel te produce-
ren."
Het is een flinke uitdaging om dat
vol te blijven houden. Het nieuwe Eu-
ropese beleid schrijft namelijk voor
dat 7 procent van landbouwgebied
niet gebruikt mag worden voor pro-
ductie. "Ik vind dat te veel voor de
Nederlandse markt", zegt Bleker die
wel benadrukt dat de productie in
harmonie met de natuur moet gaan.
Hij roept alle aanwezigen in de zaal
op om daar collectief aan te werken.
"Dat kan door bijvoorbeeld agrarische
natuurverenigingen op te richten."
Een ander belangrijk punt is het
imago van de sector. De staatssecre-
taris zet zelf zijn beste beentje voor
door regelmatig een pleidooi voor de
landbouw te houden in bijvoorbeeld
het TV-programma De Wereld Draait
Door. "Als je dan vertelt dat land-
bouw goed is voor meer dan twintig
procent van de Nederlandse export,
dan kijken Matthijs van Nieuwkerk
en Jan Mulder je met grote ogen
aan", vertelt Bleker. "Als dat wegvalt,
hou je maar een van de drie publieke
zenders over, zeg ik dan grappend."

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

Tekentaai is meer dan tekenen
alleen

Vorden - Houdt u van tekenen? 'Nou nee, ik kan niet tekenen', is bijna
het standaard antwoord op deze vraag. Om uit te leggen dat tekenen
méér is, hebben Sonja Meijer, Rian Drok, Nadine van Soest, Emmy
Janssen en Josée van der Staak op 30 maart 2012 (aanvang 19.30 uur)
in het Dorpscentrum (zaal 't Stampertje) een informatieavond georga-
niseerd. Op deze avond willen zij duidelijk maken dat het niet gaat om
het kunnen tekenen, dan wel om het plezier wat je kunt hebben in het
tekenen. Daarnaast om wat er in de tekening zit van jezelf. Dat er ook
nog een kunstenaar tevoorschijn komt, is mooi meegenomen.

Bent u nieuwsgierig naar wat er in
uw tekening zit, wilt u weten wat
werken met kleuren en vormen met
u doet, wilt u zich bewust worden
van wat er zich afspeelt in uw onbe-
wuste? Sonja, Rian, Nadine, Emmy en
Josée leggen uit wat tekentaai is. In de

vorm van een kleine workshop met
een uitgebreide inleiding maakt u
kennis met wat tekentaai met u doet.
Het is leuk en ontspannend en ont-
dekkend en bewustmakend, kortom,
het is meer dan tekenen alleen. Men
kan zichvoor de informatieavond op-

geven via joseevanderstaak@hetnet.
nl of 0575-555783.

De informatieavond wordt gehouden
in het kader van de landelijke teken-
dag, die de volgende dag (zaterdag 31
maart) wordt gehouden. Dan kunt u
nog meer tekenervaring opdoen in
alle praktijken/ateliers van bovenge-
noemde deelnemers.

U kunt alvast een kijkje nemen op
hun websites. Zij zijn allen afge-
studeerd tekentaaldocent en/of te-
kentherapeut en aangesloten bij de
beroepsvereniging Tekentaai, zie
www.tekentaal.nl

Hengelo. Uitslagen SV Quintus van
24 en 25 maart.
Thuiswedstrijd:
Dames sr. Quintus-1. HCD'97-1: 13-8.

Uitwedstrijden:
Heren sr. Erica'76. Quintus-1: 17-19;
Jongens Erica'76. Quintus-Al: 18-22;
Jeugd Reflex Cl. Quintus C2: 3-8;
Jeugd Huissen D2. Quintus Dl: 0-3;
Jeugd Angeren D4. Quintus D2: 0-4.

Giro 5514
www.heartjump.nl

Het Kacheltje geeft
extra warmte tijdens de
Paasdagen

Vincent Spiegelenberg bij een van de kachels in zijn nieuwe showroom.

Vorden - Het Kacheltje heeft met zijn eigenaar Vincent Spiegelenberg,
sinds september 2011, een nieuw onderkomen aan de Kerkhoflaan in
Vorden.
Hij verkoopt hout-, gas-, pelletkachels maar ook inbouwhaarden. De
Vordense ondernemer is blij met het nieuwe onderkomen. "Ik zeg wel
eens dat de Kerkhoflaan de groenste industrieweg van Nederland is".
Nog belangrijker is dat hij nu alles bij elkaar heeft: showroom, opslag
en werkplaats, maar ook zijn woning.

Spiegelenberg heeft allerlei kachels
en haarden in het assortiment. On-
dertussen is hij zich steeds meer
gaan specialiseren op het gebied van
pelletkachels.
Een pelletkachel is een kachel die ge-
stookt wordt op pellets, samengeperst
(afval)hout in korrels. Daardoor heeft
deze kachel een hoger/beter rende-
ment dan de houtkachel. Tevens is
het stoken op pellets goedkoper dan
gas. Dit kan u een besparing opleve-
ren tot wel 40%.

Milieuvriendelijk, duurzaam en
voordeliger stoken. Eenvoudig in ge
bruik.

Rond en tijdens de paasdagen is er
opruiming van diverse houtkachels
waarvan de prijzen scherp zijn.
De Paasactiedagen zijn op vrijdag 6 en
zaterdag 7 april. Op Tweede Paasdag
(maandag 9 april), is de showroom
ook geopend.

Meer info: www.hetkacheltje.nl

Kindermiddag bewegen
en longproblemen
Regio - De Werkgroep Doetin-
chem en Omstreken van het
Astma Fonds/Longfonds orga-
niseert in samenwerking met
betaald voetbalorganisatie De
Graafschap en met assistentie
van studenten van het Graaf-
schap College opleiding Sport
en Bewegen een kindermiddag
'Bewegen met longproblemen'.

De middag is bedoeld voor kinde-
ren van 6 tot en met 12 jaar, die
voor luchtwegproblemen onder be-
handeling zijn bij een (long)arts. De
middag wordt gehouden op woens-
dagmiddag 18 april van 14.00 tot
ca. 16.45 uur op de Vijverberg ge-
houden.
Het doel is om kinderen met long-
problemen te laten ervaren dat be-
wegen leuk kan zijn en de ouders
kennis te laten opdoen over de mo-
gelijkheden van bewegen ondanks
longproblemen.

De kinderen krijgen eerst een
rondleiding door het stadion en
doen daarna voetbalspellen met
selectiespelers van De Graafschap.
Verder krijgen ze een T-shirt met
de handtekeningen van de aanwe-
zige spelers en zijn er nog diverse
verrassingen.
De ouders krijgen voorlichting, ver-
zorgd door een fysiotherapeut en
een longverpleegkundige en ook zij
krijgen vervolgens een rondleiding
door het stadion.

Belangstellende kinderen tussen
de 6 en 12 jaar met luchtwegpro-
blemen en onder behandeling van
een (long)arts kunnen zich, met
hun ouders, opgeven voor deze
gezellige en sportieve voetbalmid-
dag. Het aanmeldingsformulier is
te verkrijgen op de regiowebsite
www.gelderland.astmafonds..nl of
te verkrijgen bij de Werkgroep, tel.
0314-335430.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime^keus!
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Kiek Uut bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 4 april speelt de Zelhemse band 'Kiek Uut'
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal.org, dat
vanuit café 'de Mallemolen' in Zelhem wordt uitgezonden.

Deze Zelhemse band ontstond in 2003
en staat sinds jaar en dag bekend om
zijn vele Achterhoekse meezingers. In
de beginjaren trok de band met een
oranje volkswagenbusje de Achter-
hoek door. Toen de lokale reparateur
de olie niet meer aan kon slepen en
het busje het begaf, was ook de band
zelf toe aan een grote smeerbeurt.
Iedereen had de koppakking lek en
miste hier en daar een onderdeel.
Na enkele jaren van 'sabbatical' stil-
zwijgen gaat Kiek Uut er nu weer

volop tegenaan te gaan! Met nieuwe
oliefilters en een nieuwe bezetting
gaat Kiek Uut het publiek weer ver-
maken. Ze laten dit seizoen weer van
zich horen op het 'eigen' Zelhem
aLive Festival, maar ook op beide Zel-
hemse Braderiedagen.
Kiek Uut speelt onder andere num-
mers van Rouwen Heze, Hanska Duo,
Normaal en Boh Foi Toch. Daarnaast
staan er nummers van hun 'vrien-
den' Nick & Simon en Jan Smit op
de setlist. Kiek Uut bestaat uit Wer-

ner (bas/zang/trekzak), Chiel (gitaar/
zang), Erik (bariton/trompet/bas),
Torn (drums/zang), Remko (toetsen)
en André de manager en roadie van
de band.
U kunt wekelijks de uitzendingen
van live@ideaal.org in 'de Mallemo-
len' bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Eën'passiemuziek-reis in Hoog Keppel

Passieconcert Full House op
palmzondag

Zangroep Full House.

Hoog Keppel - De zanggroep Full House uit Steenderen en Toldijk,
onder leiding van Lucian Venderink, geeft op zondagmiddag l april -
palmzondag, een bijzonder passieconcert. Dit concert vindt om 15.30
uur plaats in de protestantse kerk te Hoog Keppel.

Tijdens dit concert wordt de luiste-
raar meegenomen in een reis van pas-
siemuziek door de eeuwen heen.
Beginnend bij klassieke en barokke

muziek van Byrd, Mozart en Bach
gaat de reis uiteindelijk naar mo-
dernere muziek van Willem Vogel
en een medley uit de musical 'Jesus

Christ Superstar'.

De toegang is vrij; wel wordt een vrije
gift aan de uitgang op prijs gesteld.
Die giften zijn namelijk bestemd voor
de Wold Servants-groep uit Steende-
ren. Deze jongeren uit Steenderen
gaan dit jaar werken aan projecten in
Kenia en Zuid-Afrika.

foo?
afd. Dialect

Wat is: A. Gauwegheid.
"In de gauwegheid". In een wip, zeer snel. "Dat had Drieka
zo moar in de gauwegheid kloor e maakt."

B. Richt.
"De lichtste weg." De kortste weg. "Hierhen da's richter."

C. Verbeuren.
"Zich verbeuren". Zich vertillen.
"Wat loop i'j met ne kromme rugge, hè'j ow verbeurd?"

Zwarte Cross snelst groeiende evenement van Europa

Miljoenste bezoeker op
komende Zwarte Cross!
Lichtenvoorde - De 16e editie van
het Zwarte Cross Festival in Lich-
tenvoorde zal waarschijnlijk de
miljoenste (!) bezoeker verwelko-
men. Dit zal het geval zijn zodra
er 42.000 bezoekers de festival-
poort gepasseerd zijn.

Inmiddels-is het Achter hoekse feest,
begonnen met een paar honderd man
in Hummelo en georganiseerd door
een musicerend vriendenclubje Jo-
vink & The Voederbietels, uitgegroeid
tot het grootste betaalde festival van
Nederland en het grootste motorcros-
sevenement ter wereld. "We wilden
alleen maar wat gein maken en een

lekker gek feestje organiseren. Dat
doen we eigenlijk nu nog steeds!", al-
dus de Jovinks. De miljoenste bezoe-
ker krijgt zijn/haar leven lang gratis
entree en wacht ook nog een leuke
verrassing. De voorwaarde voor de
gratis toegang geldt maximaal tot
een leeftijd 120 jaar, daarna moet de
winnaar weer gewoon entree betalen.
"Het moet wel leuk blijven!", aldus
festivaldirectrice Tante Rikie.
Kaarten voor het Zwarte Cross Festi-
val 2012 zijn nog verkrijgbaar en te
bestellen via www.zwartecross.nl.
Zwarte Cross Festival 2012; 20, 21
en 22 juli. Festivalterrein de Schans,
Lichtenvoorde.

Ondernemersavond over
opmars online winkelen
Regio - De wijze waarop consu-
menten winkelen verandert sterk
de laatste jaren. Er wordt steeds
meer online aangekocht en fy-
sieke winkels staan onder druk.
Vier Achterhoekse Rabobanken
hebben de handen ineengeslagen
en organiseren een bijeenkomst
voor ondernemers met inzichten,
tips en handvatten om in te spe-
len op deze ontwikkelingen. Het
seminar 'eVisie: Pak uw kansen
met e-commerce!' wordt gehou-
den op maandag 16 april, vanaf
19.00 uur in Schouwburg Amp-
hion in Doetinchem. Deelname is
kosteloos.

ONTWIKKELINGEN
Nog niet zo lang geleden zag winkelen
er zo uit: de klant kwam met een tas
naar de winkel in de buurt. Hij liep
langs de schappen met producten en
rekende af bij de winkelier aan de
toonbank. Met contant geld. Nu be-
paalt de consument zelf waar, wan-
neer en hoe hij zijn aankopen doet.

De consument van morgen bekijkt
productinformatie en vergelijkt prij-
zen op zijn smartphone. Op internet
plaatst hij vervolgens zijn bestelling.
Bij een winkel in de Achterhoek, of
net zo gemakkelijk bij een webwin-

kel in New York. En zijn ervaringen,
goed of slecht, deelt hij op Twitter en
Facebook. De Rabobank heeft deze
online ontwikkelingen in kaart ge-
bracht en een visie ontwikkeld hoe
winkeliers en detaillisten mee kun-
nen groeien.

SPECIALISTEN AAN HET
WOORD
Tijdens de bijeenkomst in Doetin-
chem wordt deze eVisie toegelicht
door specialist e-commerce Edwin de
Ron. Hij geeft tips hoe organisaties
hun digitale en traditionele verkoop-
kanalen op elkaar kunnen afstem-
men. Verder schetst hij hoe klanten
in de toekomst (willen) betalen en
hoe ondernemers dit mogelijk kun-
nen maken.

Cor Molenaar is de tweede spreker op
het seminar. Hij is de auteur van di-
verse boeken over online marketing,
waaronder 'Het einde van winkels?'
en 'Het nieuwe winkelen'. Hij be-
schrijft de ontwikkelingen en trends
van de toekomst en geeft aandachts-
punten en tips voor ondernemers.

AANMELDEN
Deelname aan dit seminar is kos-
teloos. Ondernemers kunnen zich
aanmelden via www.kennisvloer.nl

Veldhoek - Heeft men altijd al
graag dwarsfluit willen spelen?
Muziekdocente Mirjam van den
Burg uit Veldhoek heeft op dins-
dagavond nog plaats voor dwars-
fluitles.

De lessen worden op een leuke ma-
nier met cd begeleiding verzorgd.
Men kan al heel snel met een orkest
of bigband op een cd meespelen. Bin-

nenkort geven de blokfluit- en dwars-
fluitleerlingen van Mirjam van den
Burg hun jaarlijkse concert. Dit jaar
met als thema Circus. Het concert
vindt plaats in de feestzaal van sport-
complex De Veldhoek. Mirjam van
den Burg vormt bij gelegenheden het
Veldhoeksorkestje dat uit blokfluiten/
dwarsfluiten en gitaar bestaat. Voor
meer informatie: tel. (0573) 461451.



Studenten richten bedrijfje op in LED verlichting

'Achterhoek LED op'
Bennie Jolink & Friends op
podium Heezen

De studenten achter Achterhoek LED op: Niels Schuurman, Luuk Slutter, Mitchell te Velthuis, Raymon Pauwels, Koen Peters, Torn Assink,
Denise Schooltirik, Mitchel Somsen, Sebastiaan Hamer enjesse Geven.

Regio - Tien studenten, vijf van het Graafschap College en vijf van
AOC-Oost kregen een opdracht van school om een minionderneming
te starten. Het werden LED lampen en het bedrijf kreeg de naam
'Achterhoek LED op'.

Dit project is een opdracht van AOC-
Oost. Omdat het Graafschap College
ook-dergelijke praktijkopdrachten
wilde gaan starten, werden vijf stu-
denten van de beide scholen samenge-
voegd. "We zijn een testgroepje. AOC
doet dit al langer. Het Graafschap
College wilde er ook mee beginnen
en wilde kijken of het wat voor ze is,"
vertelt Denise Schooltmk. Inmiddels
is er op het Graafschap College al een
dergelijke studieopdracht gestart. De
groepen studenten volgen verschil-
lende studies, het Graafschap College
is de detailhandelopleiding en AOC-
Oost de opleiding veehouderij. "Voor
de boerennuchterheid," lacht Denise.
De studenten belichten zo een pro-
ject op verschillende manieren en
krijgen een bredere kijk op het ge-
heel. De test is al meer dan geslaagd.
Deze tien studenten vinden het een
enorme uitdaging, een echte minion-
derneming te runnen. "Het is leuk
dat we dat mogen doen. Klasgenoten
moeten wel fictief een plan op papier
schrijven," vertelt Niels Schuurman.
"Daar leer je lang niet zoveel van als
dat je het nu in het echt mag doen.
Het is niet allemaal zo gemakkelijk
als het lijkt."

Mitchel Somson: "Nu kom je alles te
gen, wat er fout kan gaan gaat ook
wel een keer fout. We hebben alle-
maal een functie, een taak en wordt
daar verantwoordelijk voor gesteld.
Je speelt met echt geld, een start-
kapitaal van 1500 euro. We hebben
verantwoordelijkheid tegenover onze
100 aandeelhouders."

De taken zijn verdeeld. Mitchel Som-
sen is tot algemeen directeur be-
noemd, Niels Schuurman is directie-
secretaris, Raymon Pauwels doet de
marketink/verkoop en Denise School-
tink de promotie/PR. Verder werken
mee Koen Peters en Luuk Slutter,
financieel, Torn Assink, personeels-
zaken, Sebastiaan Hamer en Mitchell
te Velthuis, productie/inkoop enjesse
Geven, marketing/verkoop. De groep
wordt begeleid door Hanno Smit van
AOC-Oost en Arne Kotten van het
Graafschap College. Ook externe be-
geleiders, mensen van buiten uit de
handel zelf, helpen om hun ervaring
te delen en tips te geven.

Elke maandagmiddag komt de hele
groep bij elkaar om besprekingen te
voeren. De overige werkzaamheden
gebeuren thuis en na schooltijd. De
eerste stap was de keuze van het on-
derwerp van de minionderneming.
"De opzet van het project was om iets
nieuws, een nieuw product te verzin-
nen en dat op de markt te brengen,"
legt Mitchel uit.

Denise vult aan. "Er waren heel veel
ideeën. Na marktonderzoek bleek
dan een idee weer niks te zijn." Plan-
nen die van tafel gingen waren bij-
voorbeeld de hervulbare whiteboard-
markers, die in te grote hoeveelhe-
den moesten worden ingekocht en
fruit rondbrengen naar basisscholen
waarvan de subsidiepot al leeg was.
Uiteindelijk koos de groep toch voor
LED verlichting, wel een bestaand
product maar een duurzamer type.
Het streven is om de hele Achterhoek
van LED lampen te voorzien. "We
proberen de Achterhoek duurzamer
te maken."

Het product heeft wel een meerwaar-
de: van elke lamp die de studenten
verkopen wordt 50 eurocent in een
wensenpotje gespaard. "Als je een
lamp koopt kun je een wens kenbaar
maken, bijvoorbeeld een bloemetje
voor je vrouw, een rondreis of een
rondleiding in het Graafschap stadi-
on." Uit deze wensen worden er wen-
sen uitgekozen en vervuld, zodra er
voldoende geld is.

"Het is niet helemaal waar dat het
niet een nieuw product is," wil Niels
nog kwijt. "We hebben een soort LED
lamp die alleen wij mogen verkopen.
De oude lampen worden niet meer
gemaakt en deze zijn duurzaam."
De gekozen lampen hebben 50.000
branduren, vervangen is bijna niet
meer nodig. De lampen zijn wel iets-
jes duurder, maar hun slogan is 'Je
moet een dubbeltje uitgeven om een
kwartje te verdienen'.

Raymon: "We moeten op het Graaf-
schap College altijd een onderne-
mingsplan maken. En ik vind het
juist leuk dat we niet schrijven dat
we naar een winkel moeten, maar
het opschrijft en ook echt naar de

winkel toegaat." De aandeelhouders
willen hun geld terugkrijgen en ho-
pelijk met winst. Die willen zien wat
de groep doet. "Je moet alles goed
uitleggen, anders verkoop je geen
aandelen."

De medewerkers van 'Achterhoek
LED op' schreven een ondernemers-
plan en het halfjaarverslag werd
gepresenteerd tijdens de eerste aan-
deelhoudersvergadering. De perso-
neelsmanager houdt ook functione-
ringsgesprekken. Aan het einde van
het schooljaar kan het bedrijf worden
ontbonden, maar het kan ook worden
doorgezet. Het project wordt voor het
diploma meegewogen, waarbij vooral
wordt gelet op doelstelling ervan en
de instelling van de studenten.

De verkoop is al begonnen. "Iedereen
verkoopt wel aan familie en vrienden.
Ook staan we op open dagen." De le-
vertijd is door de studie iets langer
dan bij andere bedrijven, anderhalf
tot twee weken. Van de 500 lampen
die moet worden verkocht, is al bijna
de helft verhandeld. Via de website
kan door belangstellenden uit de hè
Ie Achterhoek bestellingen worden
doorgegeven, waarna de bestelde LED
lampen met factuur worden thuisbe
zorgd. "Buiten de Achterhoek komen
er wel verzendkosten bij," vullen ze
aan. Informatie over de LED lampen
en het bestellen ervan staat op de
(zelfgebouwde) website www.achter-
hoekledop.nl.

Het vervelendste waar de studenten
tegenaan lopen is dat niet alle klan-
ten binnen de betalingstermijn de
facturen betalen. Er zit veel werk in
het controleren van de betalingen en
zij moeten de rekening van de lam-
penleverancier ook weer betalen.

Het adviseren van klanten thuis is het
leuke van het project. Ze kunnen daar-
bij informatie over de LED lampen ge
ven. "Als je de lamp vier uur per dag
laat branden heb je hem al binnen een
jaar terug verdiend," rekent Raymon
voor. "Er zijn nu verschillende lichten
verkrijgbaar, zoals sfeer- en dimlicht,
met afstandbediening."

Duidelijk is wel, dat de studenten
heel enthousiast zijn over het pro-
ject, maar ook over het product. Het
is dan ook zeer waarschijnlijk dat het
bedrijfje zal blijven bestaan: dus Ach-
terhoek LED op!

Steenderen - Donderdag 5 april, de
avond vóór Goede Vrijdag, treedt
vanaf 21.30 uur Bennie Jolink, de
voorman van de band Normaal,
op bij Zaal Heezen in Steenderen.
Hij wordt op deze avond begeleid
door Fokke de Jong en Roei Span-
jers.

De eerste set van de avond zullen Fok-
ke en Roei voor hun rekening nemen.
Vervolgens zal in de tweede set Ben-
nie ook het podium opstappen.
Liet Bennie Jolink vorig jaar, samen

met Jan Wilm Tolkamp, veel nieuw
werk van de toen net gelanceerde
Jacht-cd horen, dit jaar wordt zowel
nieuwer alsook het alom bekende ou-
de werk gebracht. En net als in 2011
zullen de fans weer een 'onmundig'
mooie avond kunnen verwachten met
veel muziek, sfeer en gezelligheid.
De kaartverkoop is inmiddels al ge-
start, dus wees er snel bij want vol =
vol! Kaarten kunnen aan de bar wor-
den gekocht maar ook worden besteld
via de email:
info@hotelheezen.nl

Bert Raterink niet 23,
maar 31 jaar bij brandweer
Hengelo - Bert Raterink uit Hengelo was niet 23 jaar bij de brandweer
Hengelo en Bronckhorst, maar 31 jaar. In het artikel 'Lintje voor ex-le-
den brandweer Bronchhorst' van vorige week stond dat de Hengeloër
net als Henk Lammers uit Vorden van 1988 tot 2011 werkzaam was.
Dit is onjuist. Raterink begon in 1980. Hij ontving recent een konink-
lijke onderscheiding voor zijn inzet voor de maatschappij.

Tennisvereniging 'de Nieuwe Hellewei' Steenderen

Open inloopmorgen
Steenderen - In het kader van de
'OPEN TENNISWEEK' van 24 t/m
31 maart houdt tennisvereniging
'de Nieuwe Hellewei' een open
inloopmorgen op zaterdag 31
maart op het tennispark aan de
Prins Bernhardlaan 5 te Steende-
ren.

PROGRAMMA:
9.30 uur Kennismaken en ontvangst
met koffie/thee.
10.00-11.00 uur Maak kennis met
tennissen o.l.v. gediplomeerde trai-
ners. Bal/slagvaardigheids oefeningen
voor de jeugd. Tennis voor beginners
onder begeleiding.
11.00-12.00 uur Demonstratie wed-
strijd heren dubbel nivo 4/5.
12.00-13.00 uur Gelegenheid om te
tennissen met geoefende tennissers.
13.00 uur Afsluiting met drankje en
hapje, gelegenheid tot stellen van
vragen.

Iedereen is welkom, ook indien alleen
informatie nodig is. Er is een aanbod
voor nieuwe leden.
Dit is een unieke kans om kennis te
maken met het tennisspel. Door te
bewegen wordt de conditie op peil
gehouden. Tennis kan in Steenderen
het hele jaar door op 3 kunstgrasba-
nen. Tennis is bij uitstek een sport
die flexibel kan worden ingepast in
het leven. Het kan gespeeld worden
op elk gewenst niveau. Tennis is een
sport voor iedereen van 6 tot 80 jaar.
"Zonder jou is er geen bal aan."
Kom dus op zaterdag 31 maart naar
ons prachtige tenniscomplex in
Steenderen en neem gerust buren,
vrienden en kennissen mee.
Ook is het wederom mogelijk om aan
te melden als zomerlid. Deze actie
geldt voor de maanden juni t/m au-
gustus voor 25 euro. Inlichtingen ook
telefonisch te verkrijgen bij het secre-
tariaat, telefoon (0575) 846139.

Donderdag 29 maart
Workshop Paaseieren
schilderen
Hengelo - Op donderdag 29
maart biedt de werkgroep Inspi-
ratie en Ontmoeting van de ge-
zamenlijke kerken in Hengelo
een creatieve avond voor belang-
stellenden.

Onder het motto 'Paaseieren uit de
kunst' zal dominee Aleida Blanken
een korte inleiding verzorgen bij de
geschiedenis van en symbolieken in
het versieren van eieren in de paas-
tijd. Een oude en kleurrijke traditie.
Maar we zitten niet lang stil, want
er zijn eieren, verf en penselen om
zelf mee aan de slag te gaan. Schil-
deres Gerda Wisselink, bedreven en
begaafd met penseel en kleur, zal de
workshop leiden en de aanwezigen

met raad en daad bijstaan. Deze ere
atieve avond van Inspiratie en Ont-
moeting past in het rijtje van ver-
gelijkbare activiteiten in afgelopen
jaren, zoals Bijbels koken, paaskaar-
sen beschilderen en Kruiswegsta-
ties schilderen. Ook een bijzondere
manier om even 'stil' te staan in
de veertig dagen tijd én om samen
toe te leven naar het feest van Pa-
sen, het Nieuwe Leven. Alle belang-
stellenden zijn van harte welkom!
Waar: Ons Huis aan de Beukenlaan
30 in Hengelo. Wanneer: donder-
dag 29 maart om - let op!- 19.30
uur. Aanmelden voor deze avond
is gewenst, graag vóór 25 maart bij
Aleida Blanken of Gerda Wisselink,
0575-464191.
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VORDEN: Bruha ULFT: Café 't Hemeltje 'S HEERENBERG:
Café De Snor VARSSEVELD: Dri-Com DIDAM: Dri-Com
ZEVENAAR: Totaal Gemak Leuven GAANDEREN: Restaria Bos

Produktie en planning; lukassen.nl / volendammusicbv.nl

Terrein open:
18.30U

Aanvang:
20.00u

Entree:
VRAGENDER: Fox Partycentrum En alle winkels van Primera. [ vanaf € 25 -

Primera
Goedkoop en zonder

zorgen naar het MPF:
eventtravel.nl
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Wat is een
Ervaringscertificaat?
Leren houdt niet op, of je nou een diploma hebt of niet.
In de praktijk, privé of werk blijf je jezelf ontwikkelen. Je
bouwt waardevolle ervaring op, denk aan samenwerken
met collega's, nieuwe technieken, administratie bijhou-
den, werkzaamheden en functies die je in je vrije tijd
hebt gedaan, etc. Maar hoe kun je die opgedane ervaring
inzichtelijk maken? Heb je de papieren om die ervaring
aan te tonen? Veel mensen hebben geen diploma's of
hun diploma's zijn niet meegegroeid. Een Ervaringscerti-
ficaat (EVC) biedt uitkomst. Het brengt in kaart wat ie
mand precies kan. Alle kennis en vaardigheden op én
buiten het werk, bijvoorbeeld als vrijwilliger, worden
erin vastgelegd. Handig om te weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Ervaringscertificaat iets voor u is,
kunt u een korte test doen op www.lerenenwerken.nl

www.werlcnl

OP ZOEK NAAR
ÉCHTE VAKMENSEN?!

PERSONEELSDIENSTEN

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Vorden zijn wij op
zoek naar een:

TECHNISCH COMMERCIEEL
MEDEWERKER BUITENDIENST M/V

Fulltime - vacaturenr. VMK911390

Voor onze relatie zoeken wij een technisch commercieel mede-
werker buitendienst, (werkgebied - Benelux). In deze functie ga
je proactief zoeken naar nieuwe product-marktcombinaties. Op
basis-van toegewezen accounts ga je de externe klantencontac-
ten verzorgen. Je bent verantwoordelijk voor de telefonische
verkoop en de orderverwerking. Je geeft technische adviezen
aan de afnemers en bent verantwoordelijk voor het uitbrengen
en opvolgen van offertes. Tevens ondersteun je bij de marke-
ting activiteiten.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een technische/com-
merciële achtergrond op HBO niveau. Je hebt een klantgerichte,
communicatieve en commerciële instelling en een breed inzicht
in bedrijfsprocessen. Ervaring en kennis met geautomatiseerde
ERP-systemen en ervaring en kennis met productgerelateerde
software zijn een must. Je beschikt over minimaal 5 jaar aan-
toonbare ervaring in een verwant bedrijf of gelijkwaardige
functie. Een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkings-
vaardigheid in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal zijn erg
belangrijk. Je bent bereidt je in de regio te vestigen.

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.

uitzenden • detachering • papil • werving ü selectie • executive search

Euro Planit Personeelsdiensten

Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

©05755555 18
Stuur uw reactie naar: werk(u->eppd.nl

www.europlanit.nl

C.ISM5
Cems Waste Technology BV in Vorden is een Internationaal
georiënteerd bedrijf dat volop in ontwikkeling is op het
gebied van afvalscheidingsystemen zoals trommelzeven,
windshifters, transportbanden en diverse andere machines |
voor het recyclingsproces.

Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière?
Wij bieden jou de kans om die uitdaging op te pakken!

Op de afdeling engineering zijn wij op zoek naar een daadkrachtig (aankomend) Hoofd
Engineering, een Junior Tekenaar Constructeur Staalbouw en een Constructeur / Project
Engineer. Wegens uitbreiding van ons Sales Team zijn wij op zoek naar een Junior Sales
Engineer.

(aankomend) Hoofd Engineerin
Functieomschrijving:
Na gedegen inwerkperiode zullen de werkzaamheden bestaan uit:
• Verantwoordelijk om de engineering binnen gestelde termijnen te realiseren;
• Leidinggeven aan de afdeling engineering;
• Aandacht voor kwaliteit, efficiency, milieu en effectiviteit;

Vormgeven aan de ontwikkeling van de afdeling;
Rapporteren aan de technisch directeur.

Functie-eisen:
Voor deze uitdagende en verantwoordelijke positie als Hoofd Engineering zijn wij op zoek
naar een ambitieuze en ondernemende persoonlijkheid die voldoet aan:

Technische HBO of WO opleiding
Communicatief vaardig, betrokken en flexibel.
Ervaring in het managen productieprocessen en techniek
Daadkrachtig manager met overwicht die zich thuis voelt in een no-nonsense bedrijfscul-
tuur
Beweegt zich doortastend en inhoudelijk op verschillende niveaus
In staat om processen te verbeteren
Goede beheersing van SolidWorks
Kennis van ERP systeem (Ridder)
Affiniteit met Panasonic Lasrobot strekt tot aanbeveling

Jelangrijkste persoonskenmerken voor deze functie zijn:
Resultaatgericht
Innovatief
Besluitvaardig
Analytisch
Nuchter

Junior Tekenaar / Constructeur (sta;
Functieomschrijving:
• Verantwoordelijk voor ontwerpen, herontwerpen verbeteren en configureren van uit-

eenlopende staalbouwconstructies;
• Vertaling van klantenwens naar technisch informatie
• Het begeleiden van testen bij het bouwen van het ontwerp

Functie-eisen:
• Technisch HBO opleiding of binnenkort afstuderend
• Beheersing van SolidWorks
• Affiniteit met productieprocessen

Belangrijkste persoonskenmerken voor deze functie zijn:
• Leergierig
• Ambitieus
• Resultaatgericht

Constructeur / Profeet Engineer:
Functieomschrijving:
• Verantwoordelijk voor ontwerpen van tekeningen van machines of complete lijnen
• In overleg met afdeling verkoop en engineering klantenwens vertalen naar technische

informatie
• Tijdens de bouw van de machines begeleiden van de werkplaats en indien noodzakelijk

het geven van adviezen en technische specificaties;
• Gedurende de installatie en inbedrijfstelling verleen je ondersteuning aan je collega's bij

de klant

Functie-eisen:
Technische HBO opleiding
Ervaring als constructeur in de zware machinebouw
Ervaring in projectmanagement
Ervaring met 30 tekenpakket bij voorkeur SolidWorks
Grote mate van nauwkeurigheid
Flinke dosis inventiviteit en praktisch instelling
Relevante werkervaring in een technische omgeving

Belangrijkste persoonskenmerken voor deze functie zijn:
Doelgericht
Pragmatisch
Initiatiefrijk

Junior Sales Engineer:
Functieomschrijving:
• Voorbereiden, uitbrengen en opvolgen van offertes
• Het onderhouden van contacten met onze klanten, veelal internationaal
• Waar nodig klant adviseren over technische mogelijkheden
• Bereidheidtot reizen

Functie-eisen:
• Afgeronde HBO opleiding studierichting Commerciële Economie, WTB of AOT of

Technisch Bedrijfskunde;
• Ervaring en of affiniteit met werken in een productieomgeving;
• Commerciële en pro-actieve instelling
• Goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal.
• Beheersing van de Franse taal strekt tot aanbeveling
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Belangrijkste persoonskenmerken voor deze functie zijn:
• Leergierig
• Ambitieus
• Resultaatgericht

Deze functie start met een halfjaar intensieve training. Dat houdt in samen met de Sales
Director van Gems Waste Technology BV op pad naar klanten, contacten verder uitbouwen
en de business leren kennen.

Ons aanbod voor alle functies:

Informele werksfeer
Uitdagende en zelfstandige functie
Salaris passend bij niveau en ervaring
Mogelijkheid tot vast dienstverband
Mogelijkheden tot volgen van opleiding of training

Onze organisatie heeft 65 medewerkers en kenmerkt zich door een prettige, collegiale
sfeer en biedt kansen voor wie zich verder wil ontwikkelen. Onze mensen hebben hart voor
hun vak en een positieve instelling.

Reacties:
Stuur of mail uw brief met curriculum vitea voor n april naar:
Cems Waste Technology BV
t.a.v.Thea van de Zand
Postbus 2
7250 AA Vorden
t.vandezand@gems.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen metThea van de Zand,
HR manager 0575 557177 of kijk op www.gemswt.com

OP ZOEK NAAR
ÉCHTE VAKMENSEN?!

P E R S O N E E L S D I E N S T E N

TECHNISCH LOGISTIEK MEDEWERKER M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VCP915840

Werkzaamheden
Als logistiek medewerker beheer je de voorraad in het magazijn en
zorg je voor een juiste logistieke verwerking van de inkomende en
uitgaande goederen. Je werkzaamheden bestaan uit het verzend-
klaar maken, het aannemen, controleren en opslaan van goederen.
Je bent verantwoordelijk voor orde, netheid en veiligheid in het
magazijn. Eigen initiatieven worden hierbij gewaardeerd

Functie eisen
• MBO werk- en denkniveau in de logistiek;
• Kennis en ervaring met allround magazijnwerkzaamheden;
• Gestructureerd kunnen werken;
• Geldig heftruckcertificaat en in bezit van rijbewijs BE;
• Woonachtig binnen een straal van 30 km rondom Apeldoorn.

MECHANISCH OPERATOR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VI0914064

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het instellen en bedie-
nen 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 op-
drachtgever uiteenlopend van het scharen, knippen, gieten, walsen
en vervoeren van het materiaal met een heftruck en bovenloop-
kraan, kijken wij graag samen met jou welke functie het best bij je
past. Je werkt in 3 ploegen dienst.

Functie eisen
• Minimaal LTS opleiding;
• Technische affiniteit.

MONTAGELEIDER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VI0916489

Werkzaamheden
In deze buitendienst functie geef je leiding aan diverse medewer-
kers binnen de afdeling montage. Je onderhoudt contacten met
betrokkenen van het project zowel intern als extern. De projecten
betreffen o.a. silobouw, machinebouw, biogas installaties en RvS
producten voor de food industrie.

Functie eisen
• Afgeronde opleiding op min MTS niveau;
• Leidinggevende ervaring;
• Zelfstandig volgens tekening kunnen monteren van de produc-

ten;
• Geldig VCA certificaat.

MAGAZIJNMEDEWERKER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK818844

Werkzaamheden
Voor Kaemingk in Aalten zijn we op zoek naar gemotiveerde order-
wikkelaars, orderpickers en reachtruckchauffeurs voor het seizoen
2012 (mei-november). Werktijden 6-13 uur en 13-20 uur + 1 x per
2 weken een zaterdagochtend. Heb je ervaring en/of affiniteit met
logistieke werkzaamheden en wil je graag aan de slag binnen een
mooi bedrijf met een goede werksfeer, neem dan contact op voor
meer informatie!

Functie eisen
• Secuur en efficiënt werken;
• Rekenkundig en cijfermatig inzicht;
• Met een handscanner werken (digitaal).

WERKVOORBEREIDER/PLANNER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VVN915559

Werkzaamheden
Als werkvoorbereider/planner houd jij je bezig met de voor- en
nacalculatie, het opstellen en uitbrengen van offertes, de productie-
planning, orderverwerking en de inkoop van materialen.

Functie eisen
• MBO werk- en denkniveau;
• Ervaring in een soortgelijke functie;
• Ervaring in de metaal/verspaning.

uitzenden • detachering • payroll • werving & selectie • executive search
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Vijf redenen om bij Sensire te werken:
1. Je hebt de tijd om je klant persoonlijk

te leren kennen.
2. Je werkt op eigen kracht, met alle

ondersteuning die je nodig hebt.
3. Sensire heeft aandacht voor een goede

balans tussen werk en privé.
4. Je maakt gebruik van vernieuwende

technieken, zodat je meer tijd hebt
om datgene te doen waarvoor jij de
zorg in ging.

5. Je krijgt alle ruimte om jezelf te
ontwikkelen.

s onderdeel van Sensire. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Samen en
persoonlijk

Sensire
Sensire wonen met zorg
Solliciteren? Ga naar www.sensire.nl
of neem contact op met Judith van Zeist

(De Lindenhof), tel 06-12960006
óf met Yvonne Eggink (De Wehme),
tel 06-51231849.

G
INT,

Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar een;

* gemotiveerde (ASSISTENT) TRANSPORTPLANNER

U bent een administratieve c.q. communicatieve duizendpoot binnen de organisatie.
Als (assistent) planner ben je verantwoordelijk voor tijdig, efficiënt en effectief (kosten
bewust) organiseren van de planningswerkzaamheden. Je hebt dagelijks veelvoudig
contact met chauffeurs en onze klanten.

Functie eisen:

j *
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• MBO werk- en denkniveau.
• Representatief.
• Flexibel.
• Woonachtig 'm de omgeving van Zelhem.
• U bent gemotiveerd en gedreven.
• Enige ervaring in de transportwereld.
• Organisatorisch vermogen.
• Stress bestendig en kan in een team werken.
• Administratief onderlegd en communicatief sterk.
• U heeft kennis van systemen; Transport Management Systeem & Track and Tracé

Arbeidsvoorwaarden:

• Baan met uitzicht op vast dienstverband.
• Salaris op basis van CAO Beroepsgoederenvervoer.

Bedrijfsprofiel:

Transportbedrijf Gesink BV is een gerenommeerd internationaal opererende
dienstverlening op het gebied van transport en logistiek. Dagelijks staat Gesink BV garant
voor een succesvolle logistieke afhandeling van goederenstromen voor diverse klanten.

Gesink BV heeft richt zich op het vervoer van en naar de Benelux, Duitsland, Frankrijk,
Oostenrijk, en Zwitserland. Enkele specialiteiten zijn; 24- uur dienstverlening,
nachtdistributie, lijndiensten en op- en overslag activiteiten.

Heeft U interesse? Neem dan per mail contact op met de heer Kenter; s.keuter@gesink.nl.

(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

Contant geld • Contant geld • Contant geld

Nederlandse
Goudaankoop BV

anoniem discreet - gemakkelijk - correct

Wij betalen de
hoogste dagprijs!
Het loont om langs te komen!

www.denederlandsegoudaankoop.nl

• Gouden • Medailles

sieraden • Tandgoud

• Oudgoud • Alle soorten

• Munten Zilver
De Nederlandse Goudaankoop b.v. is nu ook aanwezig in uw stad. Betrouwbaarheid,
bekwaamheid en eerlijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Deze kenmerken, evenals
meer dan 20-jarige ervaring met standplaatsen in vele steden, zijn grotendeels
verantwoordelijk voor het succes van De Nederlandse Goudaankoop b.v.
Uw sieraden op echtheid en waarde laten taxeren is geheel vrijblijvend.
Na een nauwkeurige taxatie kunnen wij u een prijs bieden en als u hiermee akkoord
gaat, kopen wij uw sieraden direct, tegen contante betaling.

Vorden - Zutphenseweg 1A

Doetinchem

Waterstraat 30-32
Zutphen

Korte Holstraat 14

Tevens vestigingen in Arnhem/Lochem/Deventer/Huissen/Barneveld/Wageningen/Haaksbergen

Alle filialen geopend van dinsdag t/m zaterdag 10.00*17.00 uur

provincie
Gelderland

Kennisgeving
Wet geluidhinder

Celuidsbelastingkaarten
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken

bekend dat zij op 20 maart 2012 onder nr.

2012-003711 de geluidsbelastingkaarten

hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 118

van de Wet geluidhinder. Deze kaarten zijn

opgesteld voor provinciale wegen waar

meer dan drie miljoen voertuigen per jaar

passeren.

De verplichting tot het opstellen van een

geluidsbelastingkaart is opgenomen in artikel

n8 van de Wetgeluidhinder en vloeit voort uit

de implementatie van de Europese Richtlijn

Omgevingslawaai in Nederland. De

geluidsbelastingkaarten geven een digitale

weergave van de geluidsbelasting die

veroorzaakt wordt door wegverkeer op de

provinciale wegen. De kaarten geven

informatie over de geluidsgevoelige objecten

(zoals woningen, ziekenhuizen en scholen)

stilte gebieden en het aantal bewoners langs

een provinciale weg, dat blootgesteld wordt

aan een bepaaldegeluidsbelastingvan het

wegverkeer.

In de provincie Gelderland stellen naast de

provincie ook de gemeenten Apeldoorn,

Arnhem en Nijmegen (gemeenten met meer

dan 100.000 inwoners) hun

geluidsbelastingkaarten vast. Informatie

hierover kunt u opvragen bij de betreffende

gemeente.

Inzage

De kaarten liggen voor ieder ter inzage van 2

april toten met 14 mei 2012 in het

informatiecentrum in het Huis der Provincie

(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).

De kaart is tevens in te zien op de website van

de provincie:

www.gelderland.nl/geluidsbelastingkaart

Beroep

Tegen de vaststelling van de

geluidsbelastingkaarten is geen bezwaar of

beroep mogelijk.

Actieplan Geluid 2013-2017

De kaarten zijn de basis voor het Actieplan

Geluid 2013-2017 dat Gedeputeerde Staten

gaan opstellen. In dit plan staat het

provincialegeluidsbeleid voorde periode

2013-2017. Het ontwerp van dit plan zal worden

gepubliceerd, waarbij iedereen zijn zienswijze

naar voren kan brengen.

Inlichtingen

Voorvragen en nadere informatie over de

geluidsbelastingkaarten kunt u contact

opnemen met het provincieloket.

Telefoon: 026-3599999

Mail: provincieloket@gelderland.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland
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Hertog Jan pils
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Lotus
keukenpapier
met vocht-
vangers

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 13 van 26 t/m

31 maart 2012

OPENINGS! DEN
Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 uur

Donderdag en vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 -18.00 uur
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