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De groepen 1 en 2 gaan vooral kijken
welke dieren er op de boerderij zijn,

hoe ze worden verzorgd en wat je met
melk kunt doen. Zo staat er een grote

speelgoedboerderij op school, worden
er pannenkoeken gebakken en gaan
ze op bezoek bij het melkveebedrijf
van de fam. Harmsen. Er komen ou-
ders vertellen over boter en kippen.
Ook komt er een paard op school en is
er een hapjesmiddag.

Groepen 3 en 4 gaan o.a. naar geiten-
boerderij "Groot Windenberg" waar ze
alles over melkgeiten te weten komen.
Bovendien zullen ze zich verdiepen in
zaaien en oogsten. 

De groepen 5 en 6 onderzoeken hoe
verschillende agrarische producten in
de winkels terecht komen. 

Ze beginnen in "de Super" van de fam.
Grootenhuis en via Bakker Joop,
Groenteman Reinier, Slagerij Vlog-
man, Kaasboerderij "pas op" in Laren
en bloemengroothandel "de vale wei-
de" van de fam. Van den Breemen,
gaan ze vanuit die winkels de weg te-
rug zoeken tot de oorsprong van de
producten. 

De groepen 7 en 8 oriënteren zich op
de beroepsgroepen in deze sector. Zo
gaan zij op bezoek bij loonwerker
Groot Enzerink in Delden, mechanisa-
tie bedrijf de Slootsmit te Laren en me-

chanisatiebedrijf LMB uit Vorden. Ie-
mand van de bedrijfsverzorging komt
vertellen welke beroepen bij hen kun-
nen worden uitgeoefend en welke op-
leidingen je er voor nodig hebt. 

Verder gaat groep 7/8 op bezoek bij het
melkveebedrijf van de fam Tjoonk en
bij de biologisch-dynamische boerde-
rij "De Vijfsprong". Zo komen zij meer
te weten over het verschil tussen biolo-
gische en niet biologische landbouw.
Een ander deel van de groep bezoekt
bakker van Asselt en Molen "de Hoop"
aan het Hoge, om zich te verdiepen in
het thema vroeger en nu. 

Het project wordt op dinsdagavond 7
april afgesloten. Alle groepen zullen
dan voor medeleerlingen en ouders
presenteren wat ze hebben gemaakt
en geleerd.

Boerderijproject o.b.s. Dorpsschool Vorden

Van 23 maart tot 7 april staat "de Boerderij" en alles wat daar mee te
maken heeft centraal op o.b.s. de Dorpsschool in Vorden.

Dit orkest repeteert elke donderdag-
avond van 18.45 tot 19.15 uur in het
Stampertje. Deze middag werd het
jeugdorkest door wat oudere en erva-
ren muzikanten van Concordia onder-
steund. Daardoor zal straks ook de in-
stroom naar het harmonieorkest wat
gemakkelijker verlopen. 

Tijdens deze play-in werd het spits af-
gebeten door de vijf blokfluiters: Imre
Koekenbier, Marissa Nijenhuis, Robin
Oonk, Rachelle Rondeel en Robin Da-
dema. Daarna kwamen de leerlingen
van de muziekschool aan de beurt:

Martijn Cai dwarsfluit, Yvette Ziggers
trompet, Niels Oosterhof en Stan Heb-
bink slagwerk, Roosmarijn Kuyt en Ve-
ra Niessink klarinet en Carien Tuller
saxofoon. De middag werd afgesloten
door het harmonieorkest, samen met
de leerlingen van de muziekschool en
de blokfluiters. De muzikanten had-
den onder leiding van Berjan Morsink
nummers ingestudeerd als bijvoor-
beeld Crazy Animals van David Well, A
famous romance van J. van Langen-
berg. Van Ivo Kouwenhoven de Bicycle
race, waarbij Stan Hebbink solo op
twee fietsbellen speelde. Overigens
kan Concordia nog best wat jeugdle-
den gebruiken. Heeft men interesse
om blokfluitles te nemen dan kan
contact worden opgenomen met Kar-
olien Huetink (telefoon 553438). Wil
men inlichtingen over de drumband
(Paul Bunkers tel. 553688). De drum-
bandleerlingen repeteren onder lei-
ding van Mike de Geest en het jeugd-
orkest, zoals hierboven aangegeven,
onder leiding van Berjan Morsink.

Zaterdagmiddag werd er voor de
jeugdleden van Concordia een
play-in georganiseerd met de be-
doeling om de aanwezigen in de
zaal een leuk en gevarieerd pro-
gramma voor te schotelen. De mu-
ziekvereniging heeft in maart een
jeugdorkest opgestart die net als
het harmonieorkest, onder leiding
staat van Berjan Morsink.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

I.v.m. de sluiting op maandag 13 april,
2e paasdag, verzoeken wij advertenties
en berichten in te leveren voor donder-
dag 9 april 12.00 uur.

De redactie

Oranje/Bevrijdingskrant 2009
In week 17 verschijnt in de Gemeente Bronckhorst de Oranje/Bevrijdings-

krant 2009 van Weekblad Contact. In de krant besteden we aandacht aan

de festiviteiten rond Koninginnedag en de Bevrijdingsfeesten.

Berichten, Oranjefeestprogramma’s, Bevrijdingsfeesten, advertenties,

etc. dienen voor woensdag 8 april binnen te zijn.

De Redaktie van Weekblad Contact.

Deze week
in Contact

AutoContact

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 
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DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Orchidee

€4.99

Elke dag een reden om naar Plus te gaan!
• Elke maandag brooddag 3 broden slechts € 2.69
• Elke dinsdag kilo verse worst € 2.69
• Elke woensdag Verse Plus 

Pannenkoeken of Poffertjes € 1.69
Bij een besteding van minimaal € 25,00:
• Elke donderdag krat bier 

(elk bier naar keuze, max. 2 kratten) € 8.83
• Elke vrijdag
Plus huiswijn (zuid-afrikaanse) 2e fles half geld

• Elke zaterdag Verwen-actie:
Gratis wit Stokbrood bij aankoop van 2 bakjes Verse Salade
(Deze acties vervallen indien het product in een week-actie loopt)

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

Jeugd play-in muziekvereniging Concordia



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

�De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

Van uw oude trouwring maken wij een
modern sieraad. Atelier Henk Eggersman.
Beelden in brons, reparaties, goud en zilver.
Burgemeester Galleestraat 8 in Vorden.
wo./za. 10.00-17.00 uur       tel. 0575-550725

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 april 10.00 uur ds. J. Kool, Palmzondag.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 april 10.00 uur ds. J. de Goei, Amersfoort.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 april 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 5 april 10.00 uur Palmzondag viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 4 april 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 5 april 10.00 uur Woord/communieviering Palm-
zondag, dames/herenkoor.

Tandarts
4/5 april J.J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. 
Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Buurtzorg Vorden
Voor persoonlijke en verpleegkundige zorg 24 uur per dag
bereikbaar, tel. (06) 12 32 34 11.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo

Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Pol-
man Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Heeft u last van
mollen / woelratten

in tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

�Buitengeb. Groenlo-Lich-
tenvoorde te huur: vrijst.wo-
ning met garage en tuin. incl
gebr. van tennisb. â,610 p/m
+ â,80 serv. 2 slaapk. Vanaf
17uur:0652560628

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
WWW.WKOLIE.NL

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

Dagmenu’s
1 april t/m 7 april 2009  

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

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

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

Woensdag 1 april
Minestronesoep/Spies de Rotonde met kruidenboter,
aardappelen en rauwkostsalade. 

Donderdag 2 april
Wiener Zwiebelrostbraten met uien, aardappelen en
groente/vlaflip met bessensap en slagroom.

Vrijdag 3 april
Broccolisoep/Zalmfilet met dille saus, peterselieaard-
appelen en rauwkostsalade.

Zaterdag 4 april (alleen ophalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkost-
salade/ijs met slagroom.

Maandag 6 april
Gesloten.

Dinsdag 7 april 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

�

�Te Koop: Hooibergen
7,20m Tel: 0650502680

�Te Koop: isolatie pl. 4-6-8-
10cm. Partij underlayment pl.
balk en regelhout. Houtbe-
werk. machine. Toyota hef-
truck Diesel met swidelift.
Alum. schuifladders. Tel.
0650502680

�Te Huur: Vrijstaand woon-
huis met garage en berging
Bj. 2008, perceel 270 m2,
inh. 610 m3. Moderne living
keuken incl. inb. app. Vloer-
verw. beg. grond. Lemkes-
beukes 4, 7021 CJ Zelhem
Aanvaarding Direct.
info. janetkoets@msn.com
0573-442355 / 06-30392281.

�Studiebegeleiding in
Vorden? Start v.a. nieuwe
schooljaar. Is er animo voor
goede huiswerkbegeleiding
voor leerlingen VMBO, HA-
VO en VWO, die problemen
hebben met de talen. Ik werk
volgens een gedegen metho-
de met jarenlange ervaring.
Bel (074) 376 11 60 en stel je
vragen aan Mirjam Huitink 
's avonds van 18.00 tot 20.00

�Gaat uw zoon of dochter
binnenkort in Utrecht stude-
ren? Vreest u ook de toren-
hoge kamerhuur?Bel 0544-
373223 of 06 22031899 voor
een goedkoper alternatief.

�Het seizoen in de 16 ha tui-
nen van de Wiersse begint
op donderdag 9 april met een
rondleiding die bezoekers op
die dag (en op alle donderda-
gen erna t/m oktober, m.u.v.
21 mei - open dag) de kans
bieden de tuin in al haar jaar-
getijden te bewonderen. Ver-
trek elke donderdag om
10.30 uur vanaf de poort, in-
gang via N319 bij km 16,7: €
7,50 p.p. (vooraf aanmelding
niet nodig). Voor groepen
(ook op andere dagen) reser-
veren: 0573 - 45 14 09. Web-
site:www.dewiersse.nl

�Gevraagd: Iemand die te-
gen vergoeding vanaf 7.00 u.
aan huis zou kunnen oppas-
sen en dan mijn zoontje 8.30
u. naar school zou kunnen
brengen. Dit 2 à 3 ochtenden
in de week. Tel.nr. 06 559
577 75.

�Wegens verhuizing vorig
baasje,goed tehuis gezocht
voor lieve,aanhankelijke, vro-
lijke, volgzame HUISHOND.
Reu 6 jaar oud, middel-
groot,wit-zwart, gecastreerd.
Tel.nr.0575-467512

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

Wij wensen u smakelijke
Paasdagen toe

Vlaai v/d week

Abrikozenroomvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden € 6,30
keuze uit wit, tarwe en/of fijn volkoren

Paas-knallers

Paastulband € 6,95
gevuld rum en bitterkoekjes,

overgoten met fondant

Paasslofje met perzik 
luxe brood met rozijnen en room en perzik

€ 4,40
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�Te huur opslagruimte
100m2 Toldijk. Met electr.rol-
deur.06-20033893.



Collega’s gezocht:
www.baanvanuithuis.nl

Met persoonlijke
begeleiding afslanken
en op gewicht blijven. 

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl
0575 – 46 36 03

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

Alleen op afspraak.

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
TEL. 0575 551811

WWW.WKOLIE.NL

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Papa blijft papa
Mama blijft mama
en ik ben nu heel stoer
Anouk haar grote broer.

Robin

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Anouk
22 maart 2009

3070 gram            51 cm

Marco, Marieke en Robin Haaring

Het Karspel 4
7255 CS  Hengelo (Gld.)
0575 - 46 05 85

‘t lijkt zo gewoon
maar het is een wonder.
Ons tweede kindje,
‘t blijft heel bijzonder.

Sander
23 maart 2009

Sander is geboren om 16.23 uur, weegt 2915 gram
en is 50 cm lang.

Dochter van
Jan en Ingrid Eskes
Zusje van Anouk

Zelstweg 5
7251 JR  Vorden

DANKBETUIGING

Uw medeleven in een periode van afnemende
gezondheid en na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa 

Gerrit Heuvelink

hebben ons goed gedaan. Evenals de kaarten, de
bloemen en uw aanwezigheid bij de uitvaart. 

Onze hartelijke dank hiervoor!

Dien Heuvelink-Beumer
Margriet en Hennie
Dick en Joke 
Kleinkinderen

Vorden, maart 2009

Onze Gerrit

* 20 juni 1963 † 1 april 1996

”
Toch altijd bij ons.”

Fam. Krajenbrink-Boland

Warnsveld

Wij zijn blij en verwonderd.

Geboren is onze

Wies Helena
25 maart 2009

Wies weegt 4520 gram en is 55 cm lang.

Jacqueline Arends en 
Bertus Rietman

De Koppel 11
7251 VN Vorden
0575-442595

Zend Uw licht en Uw waarheid
moge die mij begeleiden.

Psalm 43: vers 3

Na een moeilijke periode van afnemende gezondheid
is in het bijzijn van zijn dierbaren in alle rust van ons
heengegaan mijn lieve man, onze trotse papa en
opa

Jan Heijenk

echtgenoot van Gerrie Heijenk-Brummelman

* 6 mei 1928 † 26 maart 2009

Gerrie Heijenk-Brummelman

Wilma en Dick Brinkerink
Mariska en Frank
Corinne en Tom

Geja en Erik ter Beest
Tim
Doreen

Anita en Rik ter Welle
Bas
Nick

Het Hoge 6A
7251 XW  Vorden

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op
maandag 30 maart te Vorden plaatsgevonden. 

Uit onze familiekring is weggenomen en bevorderd
tot heerlijkheid, onze lieve zwager en oom

Jan Heijenk
echtgenoot van Gerrie Heijenk-Brummelman

T.G. van Maaren-Brummelman
G.J. Brummelman
H.A. Brummelman-Nieuwenhuis
A. Brummelman-Luimes
E.J. Bulsink-Brummelman
H. Bulsink
D. Schouten-Brummelman
L.G. Schouten
Neven en nichten

Vorden, maart 2009

Afgelopen week is na een lange periode van ziekte
in de leeftijd van 69 jaar overleden onze geliefde
zwager

Karst Zondervan
echtgenoot van Jenny Zondervan-Norde

Ineke en Marinus Brummelman
Willem en Janne Norde
Joke en Frits Mijnhardt
Dick en Rikie Norde

Roermond, 23 maart 2009

Hoera!
Hier ben ik dan!

Job
Ik ben geboren op 23 maart 2009 om 04.07 uur.
Ik weeg 3200 gram en ben 51 cm groot.

Mijn trotse papa en mama zijn:
Marnix Schoppers & Anouk Fransen

Het Hoge 58
7251 XZ Vorden

LIEVE ANNIE

Wat zullen we je missen!

Wim en Gerdie Roelvink

Mario en Sanne
Merle

Kizzy en Bas
Lois, Twan

Bedroefd, maar in dankbare herinnering
aan wat zij voor ons en vele anderen heeft
betekend, delen wij u mede dat na een
kortdurend ziekbed rustig is ingeslapen
onze lieve moeder en oma

Annie Rutgers-Boerkamp
Antonia Wilhelmina Maria

weduwe van Herman Rutgers

in de leeftijd van 67 jaar.

Weer samen met papa

Herbert en Jet
Yvet, Thara
Ediño, Lorenzo, Rafael

Mary en Henk
Else, Sten

Irma en Berry
Devi, Mitch

Nancy en Bênja

Enschede, 28 maart 2009
Correspondentieadres:
Herbert Rutgers
Hertog Karel van Gelreweg 6
7251 XL  Vorden

Wij zullen voor Annie bidden tijdens de Avondwake
die gehouden zal worden op donderdag 2 april om
19.00 uur in de Christus Koning kerk aan het
Jebbink te Vorden. Aansluitend is er gelegenheid
tot condoleren en afscheid nemen in het uitvaart-
centrum naast de kerk.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 3
april om 11.00 uur in genoemde kerk waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op het R.K Kerkhof aan
de Ruurloseweg te Kranenburg.

Na afloop nodigen wij u uit voor de koffietafel in
restaurant “Wapen van ’t Medler”, Ruurloseweg 114
te Vorden.

Zij die geen kaart hebben ontvangen mogen deze
advertentie als zodanig beschouwen.

Geheel onverwacht is overleden onze geliefde neef

Martinus Johan Huurnink

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: J.H. Weenk-Huurnink
H. Weenk

Baak: G.H. Jansen-Huurnink

Vierakker, 24 maart 2009

Ons bereikte het droevige bericht dat op zaterdag
28 maart is overleden ons erelid

Annie Rutgers-Boerkamp

Annie was meer dan 35 jaar lid van onze toneelver-
eniging. Zij was een persoon die door de jaren heen
meerdere uiteenlopende personages op het toneel
gestalte wist te geven, tot groot vermaak van een
breed publiek.

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere
familie heel veel sterkte met dit verlies.

Namens bestuur en leden
Toneelvereniging ”Krato”

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO :: 
 :: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL :: 

vrijdag 3 april
TEENAGE PARTY

4 april
 ECLECTIC CITY: GIO

11 april
 DANCE PLANET

CLASSICS
1e paasdag 12 april
 2 BROTHERS ON 

THE 4TH FLOOR
18 april

 ACHTERHOEKS
POPPODIUM

Zaterdag 22 maart t/m vrijdag 25 april 2008

NUMMER 1 - 2008

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden Vakantiekrant

Na 28 afleveringen PaasPop in Zieu-
went weten de organisatoren van wan-
ten. Ze weten inmiddels precies de ge-
voelige snaar van de toeschouwers te
treffen en hun 29ste PaasPop is dan
ook helemaal afgestemd op de wensen
van het publiek. Dat betekent goede
muziek en veel gezelligheid. Het zal er
op 22, 23 en 24 maart beslist niet aan
ontbreken.
PaasPop wordt op de avonden van 22
en 23 maart en op de middag van 24
maart gehouden. Minder bescheiden
dan 29 jaar geleden, maar het festival
is nog steeds door eenvoud gezellig ge-
bleven. Voorwaarde daarbij is wel, dat
er een goed programma wordt gebo-

den en daar staat PaasPop garant voor.
De organisatie wil na zovele succesja-
ren beslist niet verzanden in routine.
Ieder jaar worden er verfrissende
ideeën in het omvangrijke program-
ma verwerkt. Dit jaar wordt er extra
aandacht besteed aan de aankleding
van het festival. Er is heel wat tijd be-
steed aan brainstormen over de opstel-
ling van de podia en het interieur van
de festivaltenten.Talenten van de Design Academy uit

Eindhoven hebben uiteindelijk invull-
ling gegeven aan een heel bijzondere
uitstraling van het interieur. Daarbij
wordt de toeschouwer visueel geprik-
keld.

In de nieuwe opzet worden de podia
verder uit elkaar geplaatst. De afzon-
derlijke optredens komen hierdoor
nog beter uit de verf dan voorheen. Op
veler verzoek is de cafétent terug.
Blues, soul en funk kunnen dus nu
weer dat sausje van dat onbeschrijfelij-
ke cafésfeertje krijgen; ze hebben dat
nodig om een nog diepere en nog
swingender inhoud te krijgen.Veel nieuws dus in velerlei opzichten

en dat maakt PaasPop 2008 extra aan-
trekkelijk.
De zaterdagavond wordt geopend met
de publiekswinnaar van de Slag om
PaasPop: The Spots. Verder op de zater-
dagavond optredens van The Bloody
Honkies, The Girls, Malcovich, Ellen
ten Damme, Mens Erger Je Niet, Ne-
mesea, Cuban Heels en Krezip.Bell Pepper opent de zondagavond (23

maart). Verder zijn er op deze Eerste
Paasdag te horen en te zien: Zeus, De
Pedro Delgados, Dennis, Di-rect, Lef-
ties Soul Connection, Bagga Bownz,
Leaf en The Scene.Het programma van de paasmaandag

heeft een heel ander karakter. Dat pro-
gramma begint al om 12.00 uur en
staat in het teken van frühshoppen.
Het wordt dan een vrolijke boel op
PaasPop met onder meer Dries Roel-
vink, Erik Hulzebosch, De Hooiwagen,
Enge Buren en Memphis Maniacs.

Driedaags festival wordt weer prachtigPaasPop 2008 zeer gevarieerd en extra sfeervol

Oude fruitboomrassen worden in
stand gehouden in de Museumtuin bij
Doesburg. Vlakbij Drempt, net tussen
twee enorme verkeersrotondes in, ligt
heel bescheiden aan de parallelweg
museumtuin ’t Olde Ras van de Stich-
ting Behoud en Bevordering Fruitcul-
tuur. Daarin staan nog de bomen van
fruitsoorten die bij onze groot- en
overgrootouders zo populair waren.
De reine-claude (pruim), spekkers, no-
tarisappel, clapps (peer) enzovoorts en-
zovoorts zijn in die tuin te vinden.
Er zijn soms overtollige fruitbomen en
die gaan dan in de uitverkoop. Dit jaar

verkoopt de Stichting Behoud en Be-
vordering Fruitcultuur de overtollige
bomen op zaterdag 29 maart en zater-
dag 5 april; de opruimingsdagen zijn
van 9.00 tot 16.00 uur. In de oprui-
ming van ouderwetse fruitbomen zijn
hoogstam, halfstam en struiken.

Het is een traditie geworden dat het
nieuwe autocross-seizoen start in
Meddo, een buurtschap bij Winters-
wijk. Dit gebeurt altijd op Tweede
Paasdag en die datum is inmiddels
ook tradtitioneel. Achterhoekers zijn
echte crossliefhebbers. Of dat nu met
een motorfiets gaat of op een vier-
wieler, als de Achterhoeker maar kan
stunten met een motor en dat het
liefst in de natuur. Helemaal dus niet
zo verwonderlijk dat Meddo is uitver-
koren als startplaats van het nieuwe
seizoen.
Op 24 maart om 11.00 uur wordt het
startschot gegeven aan de Oosten-
dorperdiek in Meddo. In de winter-
maanden is er heel wat afgesleuteld
aan de auto’s. Afstellingen zijn veran-
derd (en misschien verbeterd) en
sommige sleutelaars hebben waar
mogelijk wat lichtere materialen ge-
bruikt. Tijdens de eerste wedstrijden
zal blijken welke gevolgen al die
voorbereidingen hebben. Een licht-
gewicht auto loopt sneller, maar
blijkt dat in het vuur van een wed-
strijd ook daadwerkelijk? Op de
Tweede Paasdag wordt alles duidelij-
ker, temeer daar de organisatie op
deze eerste wedstrijddag diverse test-

mogelijkheden biedt.De wedstrijden worden georgani-
seerd door Sportclub Meddo in sa-
menwerking met Auto Cross Club La-
ren. De top van de autocrosswereld
zal in Meddo aanwezig zijn. Onder
de deelnemers is bijvoorbeeld Arjan
Stokkink, regerend Nederlands kam-
pioen in de Keverklasse. In verband
met de bouw van een eigen huis was
Stokkink van plan de autosport tijde-
lijk met rust te laten. Maar als waar-
dig kamipoen voelt hij voelt zich ech-
ter verplicht om zijn titel te verdedi-
gen.
Een andere topper is Adri Nijman,
die dit jaar van de Toerwagenklasse
is overgestapt op de Sprintklasse.Alle deelnemers zijn er op gebrand

zich van de beste kant te laten zien
in Meddo omdat deze wedstrijden
meetellen voor het RAMO-kampioen-
schap. Er komen dus heel wat top-
coureurs aan de start. Opvallend is
de grote deelname in de Junioren-
klasse. Talenten in de leeftijdscatego-
rie van 14 tot 20 jaar komen op Twee-
de Paasdag massaal naar Meddo.
“Dat is een heel goed teken voor de
toekomst van de autosport”, zegt één
van de organisatoren.

Nieuwe seizoen start in Meddo

Autocrossers hebben er zinin na lange rustperiode

Opruiming fruitbomenMuseumtuin maakt schoon schip

Museumtuin maakt schoon schip

De Achterhoek ligt aan de rand van
een groot stuk Europa, waarin het
paasvuur een levende traditie is. In
Midden-Europa is het paasvuur een
hoogtepunt met Pasen. Ook de Neder-
landse kant van de Duitse grens kent
nog een grote belangstelling voor het
paasvuur. Paasvuren zijn niet alleen
om de demonen en andere boze gees-
ten te verjagen en ze zijn ook niet al-
leen het symbool voor reiniging en
vruchtbaarheid. De sociale binding
van het paasvuur wordt in de Achter-
hoek tevens hoog aangeslagen. Men
noemt het paasvuur hier ook wel het
sociale vuur, waar bekend en onbe-
kend, bewoners en ‘gastbewoners’ met
elkaar een gezellige en gevarieerde
avond beleven.
Enkele jaren geleden werd het traditi-
onele Achterhoekse paasvuur be-
dreigd door allerlei strenge milieuei-
sen van de overheden. Gelukkig bleek
de kracht om een traditie van vele eeu-
wen in stand te houden groot en zijn

de paasvuren in de Achterhoek spring-
levend gebleven. In de zeventiende
eeuw was er ook al eens een periode
waarin de paasvuren werden be-
dreigd. Destijds werden ze verboden
omdat de feesten bij het paasvuur te
vaak ontaardden in ruzies, misdaden
en andere ernstige en minder ernstige
ongeregeldhedenAl weken geleden is men op tal van

plaatsen in de Ahcterhoek begonnen
met het aanleggen van de vuren. De
burgers kunnen er hun snoeihout
mooi op kwijt. Al het hout en ander
brandbaar afval, worden zorgvuldig
gerangschikt door paasvuurdeskundi-
gen. Bij de grote vuren zoals in Eefde,
Eibergen, Etten, Zelhem, IJzerlo en
Velswijk wordt er wel dag en nacht ge-
waakt bij de enorme brandstapel. Op
veel meer plaatsen zal vooral op de
avond van Eerste Paasdag de Achter-
hoekse hemel rood gekleurd zijn van
de paasvuren, waarbij dan gezellig
met elkaar wordt gepraat, wat wordt

gedronken en waarbij tal van andere
activiteiten worden gehouden. Vaak is
er rond een paasvuur een heel uitge-
breid programma samengesteld. Er is
vooral veel levende muziek van beken-
de bands en muziekgroepen. De sfeer
rond zo’n paasvuur is gezellig en
uniek.
Er vinden echter ook zonder vuren tal
van paasactiviteiten plaats. De Paasei-
erenrally op 24 maart in Gendringen,
het paaseieren zoeken in het Land van
Jan Klaassen bij Braamt en de Paas-
loop op 24 maart in Kilder zijn daar-
van enkele voorbeelden.

Paasvuren smeden een bandEeuwenoude traditie nog volop actueel

In de kijker: Zutphen

LEES VERDER VOOR

Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, 
Groenlose Gids en 
Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via alle
VVV’s in de Achterhoek en
vele hotels, bungalowparken,
campings, restaurants en
attractieparken en verschijnt
9x in de periode van 1 april
t/m 31 oktober.

Informatie?

avk@weevers.nl
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Windmolenpark Hagenwind in de gemeente Aalten heeft 

acht wind turbines en levert stroom voor 12.000 huis houdens. 

Dit park is een investering van elf deelnemers en 24 miljoen 

euro. Jan Gebbink (1949) is van beroep melkveehouder en 

voorzitter van het bestuur van Hagenwind: ‘Mensen vragen 

altijd wat het opbrengt. Dan moet je niet naar het geld 

kijken, maar naar het milieu. Als een molen 4,5 maand 

draait, dan heb je hem er milieutechnisch al uit. Het is slim 

als boeren hun grond breder gebruiken en het heeft geen 

gevolgen voor de omgeving, want reeën en vogels lopen en 

vliegen er gewoon onder door.’ Windmolenpark Hagenwind 

is ontwikkeld, gebouwd en geëxploiteerd door boeren in het 

buitengebied van Aalten met steun van de provincie.

Meer informatie op hagenwind@hetnet.nl of www.gelderland.nl/klimaat 

en ga naar duurzame energievoorziening

Hoge molens vangen veel wind

‘De PvdA wil dat iedereen op zijn

eigen manier kan genieten van

cultuur. Door zelf te schilderen, te

dansen, te schrijven of toneel en

concerten te bezoeken. De culturele

festivals trekken veel bezoekers. Dat

schept banen in de horeca. Cultuur

moet, ook als motor van de economie.’

Theo de Wit, fractie PvdA

‘De Schepper van hemel en aarde

heeft ons een opdracht gegeven om

de aarde te bouwen en te bewaren,

de producten hiervan noemen wij

cultuur. Deze uitingen moeten de

Bijbelse normering kunnen door -

staan. In tijden van recessie geen

sponsering van festivals maar banen

creëren en zorgen voor goede jeugd-,

ouderen- en ambulancezorg.’

Nelis Zondag, fractie SGP

Reageer op gelderland.nl/geldersdebat

Zonder cultuur geen 
economie

Provinciale Staten hebben ja gezegd tegen het 

actieplan van 100 miljoen euro dat de gevolgen van 

de kredietcrisis in Gelderland moet beperken.

De provincie Gelderland staat met een bedrag van 

1,25 miljoen euro uit dit plan garant voor de 

nieuwbouw van bloemenveiling Plantion bij 

Ede. Richard Groot Koerkamp (1967) is kweker 

in Twello. Hij voert een deel van zijn producten 

aan bij Plantion, locatie Bemmel. Dat is in de 

toekomst Ede, want daar komt de nieuwbouw 

van de gefuseerde veiling. Groot Koerkamp: 

‘Schaalvergroting bij veilingen is een feit. 

De afstand maakt voor mij niet zo veel uit, 

want bedrijven uit de Stedendriehoek maken 

gebruik van collectief vervoer naar verschillende 

veilingen.’ 

Meer informatie op www.gelderland.nl/veluwe2010 en 

www.komindekas.nl

Kwekers en veiling Plantion kunnen vooruit

‘Zelfs pubers vinden het leuk!’

Odette Straten (1969) is educator bij Museum Het Valkhof in Nijmegen. 

Zij vertelt over het succes van haar vak en de benadering van scholen. 

In 2008 trok het museum 21.400 leerlingen met lessen over cultuur. 

Een topjaar. Straten: ‘Archeologie trekt veel scholen. Ze komen uit het 

hele land. Scholieren krijgen eerst een actieve rondleiding en daarna 

een ‘schervenworkshop’. Onze archeologen staan dan achter een acht 

meter lange tafel met scherven van de afgelopen 3000 jaar en nemen 

de leerlingen zo mee door de geschiedenis. Jongeren komen hier met 

heel andere verwachtingen. Ze denken dat het saai en stoffig is. Ik kan 

gerust zeggen dat zelfs pubers het bij ons heel erg leuk vinden.’ 

De provincie Gelderland bereikt ook met een jaarlijkse, gratis museum-

dag zoveel mogelijk volwassenen en scholieren. Straten: ‘Ja, de gratis 

museumdag is in het najaar. We streven ernaar zo vaak mogelijk mee te 

doen met speciaal geprogrammeerde activiteiten.’ Museum Het Valkhof 

ontvangt van de provincie Gelderland tot 2012 een flink bedrag om 

archeologie en moderne kunst onder de aandacht te brengen. 

Zie ook www.gelderland.nl/cultuur en ga naar cultuureducatie

Win kaartjes Kröller-Müller

Gouden erepenning voor Jan Vaessen

De vraag van de maand is: 

Noem partijen en hun aantal 

zetels in Provinciale Staten van 

Gelderland. Stuur je antwoord 

voor 17 april naar de provincie 

Gelderland, t.a.v. Marjan 

Luyten, Antwoord  nummer 411, 

6800 WC  Arnhem. Een post-

zegel is niet nodig. Eén in-

zending per naam en adres. 

Graag telefoonnummer ver-

melden. De winnaar krijgt 

toegangskaartjes voor twee 

volwassenen en twee kinderen 

voor het Nationale Park 

De Hoge Veluwe en het 

Kröller-Müller Museum in 

Otterlo. 

In Gld.dichtbij 4 was de 

vraag de namen van de 

vijf gebouwen van het 

provinciebestuur in Arnhem 

te noemen. Oplossing: 

Huis der Provincie, Marktstate, 

Rijnstate, Prinsenhof A en B. 

M. Schoppers wint de kaartjes 

voor Burgers’ Zoo. Van harte 

gefeliciteerd namens de 

redactie.

Jan Vaessen, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum 

in Arnhem, nam onlangs afscheid van zijn museum. Tijdens 

zijn afscheidsreceptie is hij begiftigd met de gouden erepening 

van de provincie Gelderland wegens ' zijn meer dan bijzondere 

verdiensten'. Jan Vaessen is sinds 1948 de 29ste persoon die deze 

hoge onderscheiding van de provincie Gelderland ontvangt.

Initiatiefnemers maken samen gebruik van een goede locatie

Leerlingen van basisschool De Dukendonck uit de wijk Tolhuis in Nijmegen zijn 

geconcentreerd aan het werk

Richard Groot Koerkamp: ‘Schaalvergroting bij veilingen is een feit’

Fotografie: Marco Vellinga, Oosterbeek

stelling cultuur

prijsvraag

actueel

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl
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Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

Praktijk voor verlies- en rouwverwerking
van jongeren

Gevestigd:

de Zeester
Braamkamp 184, 7206 HJ Zutphen

Tel. 0575 - 575679, 06 - 40 56 84 97
e-mail: amd.suijk@dutch.nl

website: www.praktijkdezeester.nl

NIEUW

ROZIJN’N 
STOETIES 

NU 6 HALEN
5 BETALEN

(0.55 PER STUK)

NEIJE STOET

AUTHENTIEK
VOLKOREN/ 

DINKELBROOD

NU VOOR2.39

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 31 maart t/m zaterdag 4 april.

CASSIS-

BAVAROISE VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Dorpsstraat 12 Vorden 
(t) 0575 55 13 93 

Spittaalstraat 34 Zutphen
(t) 0575 51 95 26

De nieuwste sensatie! 
Dansen en fitness in één met opzwepende latin muziek.

2 weken gratis uitproberen op de volgende data:
woensdag 15 en 22 april 10.00 uur donderdag 16 en 23 april 19.00 uur, 

zaterdag 18 en 25 april 09.00 uur, maandag 20 april 21.00 uur

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder druk. 
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. 
Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan 
al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor meer 
informatie op www.natuurmonumenten.nl

Steun de natuur





Het hoogste punt werd informeel en
bescheiden gevierd. Wethouder André
Baars ging in zijn welkomstwoord in
op het verloop van de bouw. Hij had
veel waardering voor de goede samen-
werking van iedereen die bij de bouw
betrokken is.”Het bouwproces loopt
tot nu prima en ik heb er alle vertrou-
wen in dat dit zo blijft. Maar het échte
werk moet worden uitgevoerd door de
vakmensen”. Zij kregen een attentie.
Er is voor gekozen om het nieuwe ge-
meentehuis duurzaam uit te voeren.
“We zitten dadelijk op een energiever-
bruik van ongeveer 35 procent van
een normaal gebouw in deze omvang.
Dat is een mooie score”, liet Baars
trots weten. Bij het hoogste punt van
een gebouw hoort traditioneel een
feestelijk tintje. Wethouder Baars ging
in een hoogwerker naar boven om de
vlag uit te hangen. 

Het nieuwe gemeentehuis krijgt één
centrale publieksbalie waar mensen
met al hun vragen over en verzoeken

voor gemeentelijke producten en dien-
sten terecht kunnen. Verder is het zeer
duurzame karakter van het pand
uniek in Nederland. Het gemeente-
huis gaat 64 procent minder energie
gebruiken dan een standaard kantoor-
pand in ons land op dit moment doet
door technieken van passief bouwen
toe te passen. Zo isoleren de dichte ge-
veldelen twee keer zoveel als gevels
van reguliere nieuwbouw. Dat geldt
ook voor de daken en vloeren. Drie-
voudige beglazing met extra isoleren-
de kozijnen en gelsoleerde luiken voor
de ramen beperkt het warmteverlies
door de ramen. Verder levert bijvoor-
beeld energiezuinige apparatuur in de
gebouwen, zoals computers en verlich-
ting, ook een flinke energiebesparing
op en vermindert het de warmteafgif-
te. Voor de kunst op de luiken heeft de
gemeente van het Bouwfonds Cul-
tuurfonds 30.000 euro subsidie gekre-
gen. 
Voor de duurzaamheid krijgt de ge-
meente 300.000 euro van de provincie

Gelderland en van het Rijk 180.000 eu-
ro. 

OPVALLENDE LUIKEN 
Bijzonder detail aan het nieuwe ge-
meentehuis zijn de 280 speciale lui-
ken voor de ramen, die in de zomer
werken als zonwering en in de winter
als isolatie. Er wordt een bijzonder
duurzaam gemeentehuis gebouwd
met weinig energieverbruik. Wethou-
der Baars: “Dat vertaalt zich niet al-
leen in de isolatie en techniek die de
gemeente toepast in het gebouw. Het
meest duurzame gebouw is ook een
gebouw dat mensen willen behouden.
Niet een kantoor dat binnen veertig
jaar wordt afgebroken omdat het ‘af-
geschreven’ is, maar een gebouw dat
mensen mooi vinden. Dat aspect van
duurzaamheid, de esthetiek, blijft
vaak onderbelicht maar de gemeente
Bronckhorst besteedt er wel aandacht
aan”. Al bij de presentaties van de ont-
werpen gaf architect Dorte Kristensen
van Atelier PRO aan dat de vormge-
ving van de luiken nog zou plaatsvin-
den. Ze zouden het gebouw een nog
mooier aanzicht gaan geven. In het
ontwerp waren de luiken slechts wit
ingetekend. Het wit én de afmetingen
zouden wel het kader blijven. Verder is

omschreven dat er vooral iets met de
oppervlakte van de luiken zou moeten
gebeuren, waardoor een verschil in to-
nen zou ontstaan: mat en glanzend
met structuur.  Vervolgens is Jaap
Drupsteen benaderd om hiervoor met
ideeën te komen. Dat de vraag aan
hem is gesteld, is niet zo verwonder-
lijk. Hij heeft ruime ervaring met tech-
nieken om materiaaloppervlakken te
bewerken én omdat hij landelijk al op-
drachten heeft uitgevoerd die een toe-
voeging zijn aan de architectuur van
gebouwen. Een spraakmakend voor-
beeld zijn Drupsteen’s ontwerpen
voor het Instituut voor Beeld en Ge-
luid in Hilversum; glasreliëfs waarin
historische televisiebeelden zijn ver-

werkt. Hij werkt ook als grafisch ont-
werper voor onder meer de NOS, VPRO
en de VARA en is verbonden aan de
overheid door zijn ontwerpen voor
paspoorten, rijbewijzen en de laatste
biljetten van de Nederlandse gulden.
Door het aanbrengen van speciale reli-
ëfs op de luiken wordt het aanzien van
het nieuwe gemeentehuis nog fraaier
en karakteristieker. De luiken zijn zo-
wel van buiten als van binnen  zicht-
baar. Bovendien gaan ze passen bij de
identiteit van de omgeving, omdat de
gedachten  uitgaan naar ingetogen pa-
tronen die refereren aan de gemeente
en haar kernen. Op dit moment wor-
den de eerste ideeën verder uitge-
werkt.

'Vlag in top'

Hoogste punt nieuwe gemeentehuis Bronckhorst bereikt

Het in aanbouw zijnde gemeentehuis van Bronckhorst bereikte op 24
maart zijn hoogste punt van 12,8meter. De nieuwbouw op het terrein aan
de Elderinkweg vordert gestaag. Het is de planning dat het gebouw in de-
cember 2009 klaar is en de gemeente vanaf begin januari 2010 haar dienst-
verlening vanuit dit pand verricht.

Zojuist heeft wethouder Baars de vlag in top gehangen.

Wethouder Baars tijdens zijn toespraak tot de vakmensen.

Het hoogste punt is bereikt!

Lied de Man is geboren in Den Haag,
maar groeide op in de Achterhoek. Ze
werkte veel met metaal en volgde de
opleiding voor goudsmid in Schoon-
hoven. Ze werd, gelnteresseerd door
het grovere werk, constructiebank-
werker lasser. Ook na het krijgen van
kinderen wilde ze haar creativiteit
kwijt en ging schilderen. Hierin vindt
zij geen grenzen die bij het leven van
alle dag wel zijn. Het is haar verzet te-
gen het perfectionisme, dat geen
ruimte geeft om anders te kijken. Lied
de Man gebruikt veel kleur en tegen-
polen, zoals donker en licht, abstract
en figuratief, het ene verbonden met
het andere, ze kunnen niet zonder el-
kaar.

Joyce Gouda-Schuurman (1973, Eg-
mond aan Zee) woont sinds haar ne-
gentiende in de Achterhoek, maar
zoekt regelmatig de wind aan zee op

om inspiratie op te doen voor nieuwe
schilderijen. Ze volgde de cartoon-
school in Amsterdam en daarom heb-
ben de meeste schilderijen een car-
toonesk karakter. Door de felle con-
trasterende kleuren trekt ze vaak de
aandacht op een positieve, maar zeker
ook minder positieve manier. Stiekem
zoekt ze die grenzen op en gebruikt
soms ook net iets te veel kleur en de-
tails. Het werd haar style, hoewel ze
graag in ontwikkeling wil blijven en
open wil blijven staan voor nieuwe ex-
perimenten. Ze werkt veelal figuratief,
decoratief, gecontroleerd en beheerst,
maar laat zich het laatste jaar verlei-
den tot experimenteel werken. 

Dit heeft te maken met haar studie
beeldende therapie aan de HAN in Nij-
megen, waardoor ze wordt gelnspi-
reerd door verschillende culturen en
volken.

Joyce gaat in haar werk continue de
uitdaging aan met materiaal en kleur.
Joyce werk in olieverf, hier en daar

aangevuld met materialen die al dan
niet subtiel de aandacht trekken zoals
zand, puimsteenpoeder, glitter of gels.

Joyce werd in 2008 genomineerd voor
De Gelderlander Kunstprijs voor ‘Het
Bonte Paard’.

Joyce Gouda-Schuurman en Lied de Man

Kleurrijke expositie in de Bronkhorster Kapel
Van zaterdag 4 tot en met vrijdag 10 april 2009 exposeren Lied de Man en
Joyce Gouda-Schuurman in de Kapel te Bronkhorst. Er is veel kleurrijk
werk te zien waar de fantasie en plezier van afspat.

Kleurrijke schilderijen van Lied de Man (l.) en Joyce Gouda in de Kapel van Bronkhorst.



Zondagmorgen organiseerde de Vor-
dense Rijwiel en Toerclub ‘De Achtkas-
telenrijders’ een toertocht naar de Pos-
bank. Voor deze 100 kilometer lange

rit gingen 220 coureurs van start. De
korte afstand, een tocht van 40 kilo-
meter richting Hummelo, Steenderen
e.d. trok 30 deelnemers.

Posbanktoer trok
250 deelnemers

Het Vordens Songfestival vindt dit jaar
voor het eerst plaats op de zondagmid-
dag in het weekend van het Baby Big-
gen Meal Bal in Kranenburg: 9 augus-
tus. Locatie is de volledig verduisterde
circustent op het feestterrein van Boer
Wesselink in Kranenburg. "Door het

enorme podium dat we tot onze be-
schikking hebben, kunnen we het
showaspect nog verder uitbreiden.
Het gaat echt een songfestival met nog
meer allure worden met een geweldi-
ge lichtshow", zegt manager Freddy
Hogendoorn van Kas Bendjen.

De entree van het Songfestival is gratis
en er komt een speciaal kindergedeel-
te met onder andere een springkus-
sen. Deelnemers aan het Songfestival
kunnen zich opgeven door te bellen
naar (0575) 55 63 20 (tussen 18.00 tot
20.00 uur).

Vordens Songfestival bijna
volgeboekt
Het Vordens Songfestival van Kas
Bendjen op zondagmiddag 9 au-
gustus is bijna volgeboekt. Tot 15
april hebben kandidaten nog de
kans zich op te geven. Daarna
wordt de definitieve keuze ge-
maakt.

Onder regie van Gerard Smeenk werd
een blijspel op de planken gezet waar
het publiek met genoegen naar keek.
Bij menigeen rolden de tranen van het
lachen over de wangen. Het spel, de
kleding en de decors, het zag er alle-
maal goed uit.
Het geheel speelde zich af in de werk-
plaats van Spieker Willem. In de nacht
van het jaarlijkse feest van de muziek-
vereniging bleek dat een aantal man-

nen iets te diep in het glaasje had ge-
keken. 

Na het uitslapen van de roes bleken de
broeken verwisseld. Tot overmaat van
ramp tovert Frank een onbekend slip-
je uit zijn zak. Kortom geen van de he-
ren wist zich ook maar iets van de vo-
rige avond te herinneren. Dat resul-
teerde natuurlijk, hoe kan het ook an-
ders in hevige ruzies met de echtgeno-
tes, maar zoals het in elk blijspel gaat,
de vrede werd uiteindelijk toch weer
met ‘moederlief’ getekend!
Aan het blijspel werd meegewerkt
door Appie Winkels, Gerda Dekkers,
Dik Groot Jebbink, Henk Arfman, Ada
en Silke Winkels, Henk Arfman, Caro-
lien Huetink en Bert-Jan Koekenbier.
Grime Ada Winkels en Ineke Fröling.
Souffleuse Willy Velhorst.

Toneeluitvoering
'De Veldwijk'
De toneelclub van de buurtvereni-
ging De Veldwijk gaf in een goed
gevulde zaal van het dorpscentrum
een geslaagde uitvoering. Dit keer
was gekozen voor het blijspel ‘Spie-
ker Willem wat hej toch uitvreten’.
Een stuk in drie bedrijven geschre-
ven door Bernd Gombold en in het
Drents vertaalt door Ben ten Velde.

Vanaf 1 maart t/m 1 juni hangen
er schilderijen van Alie Norde en
Cily Oortgiesen in de gang van de

Delle 1 t/m 21 van woonzorgcen-
trum de Wehme in Vorden.

Twee exposities in 
woonzorgcentrum de Wehme

Woensdagavond 8 april speelt de
band ‘Kraakthelder’ tussen 20.00
en 22.00 uur live in het program-
malive@Ideaal.org live vanuit Ca-
fé/Zaal De Mallemolen in Zelhem. 

‘Kraakthelder’ is een nieuwe rockband
uit Bathmen. Na een hoop drank op de
Bathmense kermis 2008 ontstond de-
ze vijfkoppige band met bandleden
van rond de 20 jaar. Gehuld in zwart-
witte pakken vuren ze vol overgave
nummers van o.a. AC/DC, Status Quo
en The Rolling Stones op het publiek
af, maar ook nummers van culthel-
den Herman Brood en John Fogerty
blijven niet ongemoeid. Onder het
motto ‘Let the good times rock’ zal er
niet alleen muziek worden gemaakt,
maar ook de show zal een belangrijk
aspect vormen. Er zijn weinig dingen
zeker in het leven, maar ‘Kraakthel-
der’ verzekert u er vast één: Van deze
dampende rock 'n roll klanken zijn uw
oren nog lang niet verlost!
www.kraakthelder.nl ‘Kraakthelder’

bestaat uit Niek Hafkamp (zang),
Frank Veldwachter (sologitaar), Eelco
Nikkels (slaggitaar), Richard Jansen
(basgitaar) en Roy Boksebeld (drums).
Elke week wordt er een andere band of
artiest uitgenodigd en nemen de pre-
sentatoren het verleden, heden en de
toekomstplannen van de gasten door.
Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse nummers live tijdens het pro-
gramma. Kortom het programma
live@ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en
als springplank dienen voor nieuw ta-
lent. De uitzendingen van live@Ide-
aal.org zijn vrij toegankelijk voor pu-
bliek, iedereen wordt in de gelegen-
heid gesteld de uitzending bij te wo-
nen, of te beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live 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.

‘Kraakthelder’ op podium
live@Ideaal.org

Bij de dames ging de titel naar het
team van de Rozenstraat. Wichmond-
seweg was opnieuw het beste team bij
de heren A en pakte voor de 25e keer
de titel. Bij de heren B werd het team
van Toverstraat kampioen. A. Rouwen-
horst was de beste individuele schut-
ter bij de heren A en bij de heren B was
het W. Arends die de meeste punten
bij elkaar schoot. Bij de dames A indi-
vidueel was J. Versteege de beste en N.
Luesink pakte de eerste plaats bij de
dames B.

Ook de dertigste editie was weer een
succes mede dankzij de inzet van de
vele vrijwilligers van schietvereniging
Willem Tell. “Gemiddeld waren er zes-
tien vrijwilligers per avond aanwezig
en in totaal zo’n 35 die beurtelings
dienst hadden”, zei vice-voorzitter

Arie de Koning van S.V. Willem Tell op
de slotavond voorafgaand aan de prijs-
uitreiking. De Koning bedankte de
deelnemende teams en de organisatie.
“Het is een vaste kern die de kar trekt.
Zonder anderen tekort te willen doen
wil ik toch speciaal Herbert Memelink
noemen. Hij zorgt voor de algehele
wedstrijdleiding en doet dat uitste-
kend”.
Het schiettoernooi levert Willem Tell
geen leden op. In al die dertig jaar
heeft één persoon zich als lid aange-
meld. “Daarvoor doen we het ook niet.
Naamsbekendheid vinden we wel be-
langrijk. Mensen beleven plezier aan
het toernooi dat enorm leeft in de ge-
meenschap”, zegt de vice-voorzitter.
Volgend jaar krijgt het schiettoernooi
een vervolg. De Koning hoopt weer op
een groot aantal teams. “Dan is ook

het nieuwe gemeentehuis van Bronck-
horst klaar. Het zou leuk zijn als er
dan ook een team van de gemeente
meedoet”, kijkt hij alvast vooruit. De
prijzen werden uitgereikt door wet-
houder André Baars.

Uitslagen:
Dames: 1. Rozenstraat. 2. Bannink-
straat. 3. Dunsborg. 4. Vordenseweg. 5.
Buks Bunny’s 1. 
Heren A: Wichmondseweg. 2. Kervelse
Enk. 3. Vordenseweg1. 4. Rozenstraat
1. 5. Boakse Bekke. 
Heren B: 1. Toverstraat. 2. Holtria 2. 3.
Noabers Heren 2. 4. Sarinkkamp Voor.
5. Lankhorsterstraat. 
Heren A individueel: 1. A. Rouwen-
horst.
Heren B individueel. 1. W. Arends.
Dames A individueel: 1. J. Versteege.
Dames B individueel: 1. N. Luesink.
In de volgende editie van weekblad
Contact meer over het toernooi.

Rozenstraat (dames), Wichmondseweg (heren A) en Toverstraat (heren B) de besten

Stratenschiettoernooi Bronckhorst
kent goede schutters

In de accommodatie van de organiserende schietvereniging Willem Tell
werd afgelopen woensdag de finale verschoten van het 30e Bronckhorster
stratenschiettoernooi. Aan het geslaagde toernooi deden 69 teams mee.

Het team van de Rozenstraat werd eerste bij de dames.

Het team van de familie Rouwenhorst (Wichmondseweg) pakte voor de 25e keer de titel bij de heren A.

WEEKBLAD
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Dus kijk snel op



Houtworm, boktor, ratten, muizen,
steenmarters, insecten. 
Ook preventiecontracten!

Telefoon
0573 250276
06 38904185

www.loetwestra.nl

Gedurende de hele maand maart 
Apk keuring 

voor alle benzine en 
diesel motoren € 19,=*
Autobedrijf Semtexx is HET adres voor

onderhoud aan alle merken. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor chiptuning/

xenon, banden/velgen en in- en verkoop.

Werkplaatstarief slechts € 35,= excl.

* Dit tarief is alleen geldig indien eventuele reparaties behorend
bij de APK-keuring bij ons uitgevoerd worden.

Vordenseweg 23 • 7231 PC Warnsveld • 0575-555188

’t Is Oranje,’t blijft Oranje!

Het bestuur van de Oranjevereniging 
nodigt hierbij alle leden en meewerkende
vrijwilligers en verenigingen, 
uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DINSDAG 7 APRIL 2008

bij Hotel Bakker te Vorden, aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
01. Opening 07. Bestuursmutaties  
02. Notulen vorige vergadering 08. Programma bestuur
03. Ingekomen stukken/mededelingen Koninginnedag 2009 
04. Jaarverslag Secretaris 09. Programma horeca
05. Verslag Penningmeester 10. Rondvraag
06. Verslag Kascommissie 11. Sluiting.

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

Weekaanbiedingen:
Prachtige bospeen per bos 0,99
Er zijn weer Hollandse aardbeien
super van smaak 250 gram 1,49

“Vol Smaak” in de aanbieding:
Navel handsinaasappelen
zoet en vol sap 10 st. + 2 gratis 3,99
Heerlijke Satasuma mandarijnen

20 st. 2,99
Franse kiwi’s 
heerlijk van smaak 10 st. 2,99
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 6 april. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Voor onze bloemen en planten

groothandel te Vorden

zoeken wij:

Chauffeurs
(alle rijbewijzen en chauffeursdiploma)

Reacties alleen schriftelijk

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Vorden BV
(MSFC gediplomeerd en gecertificeerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

25 april

Workshop

“Hoe pass
end 

is mijn zade
l?”

Een vliegende start

Bij de Keurslager profiteer je nu van een heel winstgevend
aanbod: start met sparen en maak kans op één van de
ruim 1.250 prachtige prijzen, zoals een ballonvaart voor

twee personen. Als deelnemer van het Keurslager
Spaarsysteem profiteer je bovendien van maar liefst 

32% spaarwinst. Alle reden om je direct aan te melden! 
Kijk op www.keurslager.nl voor de actievoorwaarden.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

500 gr Varkensreepjes +
4 Gehaktballen samen voor € 6.00

SPECIAL

Lentekriebels
100 gram € 1.35

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden Gehakt +
Snijworst 2x 100 gram € 1.98

TIP VAN DE KEURSLAGER

Kip filet
4 enkele € 5.50

MAALTIJDIDEE

Stamppotten
diverse soorten 500 gram € 2.98

Na een re-styling van de winkel opent Siemerink
Opticien/Juwelier op 2 april a.s. weer haar deuren.
Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan...

U bent van harte uitgenodigd voor een drankje en hapje op zaterdag
4 april van 17.00 tot 21.00 uur.

Graag ontvangen wij u in ons vernieuwde pand!

Jan-Willem & Wendy van Eeuwijk 
en medewerk(st)ers

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden 
Tel. (0575) 551505

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Informeer ook naar de gunstige 

voorwaardenvoor doorplaatsing van

advertenties in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo,

Weekblad Elna, Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij

Weevers in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evene-

menten in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle

VVV’s in de Achterhoek en vele hotels, bungalowparken,

campings, restaurants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30,

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:
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1 Anbo klootschieten 't Olde Lettink
2 Klootschietgroep de Vordense Pan
2 Bejaardenkring Vorden
8 Anbo klootschieten 't Olde Lettink
8 Handwerkmiddag en Kraamverkoop
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Kruis in de Wehme
22 Anbo klootschieten 't Olde Lettink
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 Anbo klootschieten 't Olde Lettink

KUNST AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het
Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den.

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

Elk kind is anders en reageert op zijn of
haar eigen wijze op een verlies. In veel
gevallen wordt het verdriet veroor-
zaakt door het overlijden van een ou-
der of ander familielid. Maar ook het
voor altijd afscheid moeten nemen van
een klasgenoot of een verlies in de
vriendenkring is een ingrijpende ge-
beurtenis in het leven van jongeren.
Dan zijn er veel vragen die - wanneer ze
niet goed worden beantwoord - op kor-
te termijn maar ook op een later tijd-
stip voor problemen kunnen zorgen.

Een plek geven
Het doel van de begeleiding van Anne-
marie is vooral te bereiken dat het ver-
driet verwerkt kan worden en een
plek kan krijgen in het leven. Ze geeft
het kind of een groepje kinderen de
mogelijkheid zich uit te spreken en
om gedachten en vragen rond het
rouwproces te uiten. Door er over te
praten komen gevoelens los. In haar
opleiding heeft ze geleerd hoe ze voor
het kind moeilijke of onverklaarbare
onderwerpen bespreekbaar kan ma-

ken. Ze kan ook jonge mensen leren
met verlieservaringen in het leven om
te gaan. Waarbij ze nadrukkelijk reke-
ning houdt met de religieuze achter-
grond van het gezin.

Fantasie is belangrijk
Hoe krijg je kinderen die een ingrij-
pende gebeurtenis in hun jonge leven
moeten verwerken zover dat ze willen
praten over wat hen bezig houdt? Dat
gebeurt vooral in individuele gesprek-
ken met behulp van creatieve hulp-
middelen. Als het om een collectief
verdriet gaat, bijv. in een klas, kan ook
in kleine groepen worden gewerkt. Er
wordt soms een rollenspel gespeeld,
getekend of er worden verhalen ver-
teld. Met de kinderen wordt samen
een herinneringsboek gemaakt. Alle-
maal elementen die het verdriet niet
verdringen maar het vooral bespreek-
baar maken. Allemaal middelen om
het kind te leren om te gaan met ver-
lieservaringen, Dat kan heilzaam zijn
op korte termijn maar ook als er in het
latere leven tegenslagen komen.

Moeilijk beroep
Annemarie Suijk heeft niet gekozen
voor een gemakkelijke studie en werk-
kring. Na haar opleiding Maatschap-
pelijk werk heeft ze diverse trainingen
gevolgd o.a. bij Stichting 'Achter de Re-
genboog'. En bij de Landelijke Stich-
ting Rouwbegeleiding (LSR) en de Lan-
delijke Opleiding Spirituele Kinderbe-
geleiding en -hulp (LOSK).
Bovendien heeft ze in haar eigen leven
met ingrijpende verlieservaringen te
maken gehad.

Je moet voor deze tamelijk nieuwe
vorm van begeleiding van jonge men-
sen wel een stuk idealisme hebben en
veel inlevingsvermogen plus een grote
dosis geduld. Maar de voldoening om
kinderen in een moeilijk moment van
hun leven te helpen maakt - zo zegt ze
- dat werk zinvol. En wie vraagt waar-
om ze haar praktijk de naam `De Zee-
ster' heeft gegeven krijgt als antwoord:
'omdat een zeester een bijzondere ei-
genschap heeft: als een van haar ar-
men afbreekt groeit deze op natuurlij-
ke wijze weer aan. Zo kan ze geheeld
weer verder leven'.

Praktijk 'de Zeester' is telefonisch be-
reikbaar onder nummer 0575-575679
en op website www.praktijkdezee-
ster.nl (zie ook de advertentie in dit
nummer met verdere gegevens).

Kinderen helpen een verlies te verwerken
Dat is in een paar woorden de kern van het werk dat gebeurt in Praktijk
`de Zeester'. Een kind troosten als het een verlies heeft geleden doet iede-
re ouder bijna vanzelfsprekend. Maar hen helpen een ernstig verlies ook
echt te verwerken is vaak een moeilijk proces. Annemarie Suijk (43) heeft
zich als maatschappelijk werkster gespecialiseerd in dit werk. Ze startte
onlangs in Zutphen een praktijk. Daar begeleidt ze op creatieve wijze kin-
deren die daar behoefte aan hebben.

Firezone is een landelijke keten van
onbemande tankstations. 'We staan
bekend om onze lage prijzen,' vertelt
Marcel Rave, vertegenwoordiger van
Firezone. 'Maar naast onze kortingen
houden we ook regelmatig ludieke ac-
ties. De dobbelsteen-actie is daar een
goed voorbeeld van. Ons promotie-
team duikt ieder weekend wel ergens

op om onze klanten te verrassen met
een kans op een gratis tank.' De actie
trok in Vorden een hoop klanten waar-
van er maar liefst vijf met een gratis
tank naar huis gingen!

Voor andere acties van Firezone en
voor een overzicht van alle stations
kunt u kijken op www.firezone.nl

Gratis tanken bij
Firezone

Op zaterdag 21 maart won Willem van Holst uit Ruurlo een gratis tank
brandstof bij Firezone. Iedereen die met twee dobbelstenen twaalf gooide
mocht namelijk gratis zijn tank volgooien.

Willem van Holst uit Ruurlo gooide twee keer zes, daarom hoefde hij niet te betalen voor
een volle tank bij Firezone!

VORDENSE BRIDGECLUB
Op maandagavond 23 februari jl. werd
er gebridged in het Dorpscentrum te
Vorden.

De uitslagen in de A-lijn:
1. Mevr. en dhr. Vruggink 58,33%
2. Mevr. den Elzen / mevr. Walter Kili-
an 56,67%
3. Mevr. den Ambtman / mevr. Thalen
55,42%

De uitslagen in de B-lijn:
1. Dhr. Schipper / dhr. Veenhuis 62,08%
2. Mevr. le Grand / dhr. Gille 61,25%
3. Mevr. Hoftijzer / dhr. Wullink
59,17%

Op woensdagmiddag 25 februari werd
er gebridged in het Dorpscentrum.

De uitslagen in de A-lijn:
1. Dhr. Holtslag / dhr. Wagenvoorde
60,83%
2. Mevr. en dhr. Koekkoek 57,50%
2. Mevr. Hoftijzer / mevr. Vruggink
57,50

De uitslagen in de B-lijn:
1. Mevr. Nulden / mevr. Simonis
66,67%
2. Mevr. en dhr. Brink 60%
3. Mevr. Bouwman / mevr. van Manen
58,58%

B r i d g e

Voor de derde keer in haar 13 jarig be-
staan bereikten de Wichmondse pu-
pillen deze mijlpaal. Twee keer eerder
bereikte de school ook al eens de lan-
delijke finale, maar dat is dan wél tien
jaar geleden. Eindelijk is het weer eens
zover dat de finale van Nederland
lonkt. 

Op 16 mei doen de leerlingen een po-
ging om die te bereiken. Was het des-
tijds met ondersteuning van Dhr. Len-
selink van de Vordense Damvereni-
ging, nú is het Gerko Brummelman
die de kinderen mee naar de halve fi-
nale loodste. Remco ter Harmsel, Wen-
dy Rietman, Frank Stokkink en Clau-
det Jansen zijn nog maar nauwelijks
bekomen van hun verrassende plaat-
sing en gaan vol goede moed op weg
naar de halve finale. 

De plaats waar de strijd plaats vindt is
nu nog niet bekend, maar we wensen
de jongelui alvast veel succes.

Damteam "de Garve"

Damteam "de garve" na Gelderse finale nú geplaatst voor halve finale
Nederland.

De voorzitter opende de vergadering
met een gedeelte n.a.v. Lukas 24 en
ging voor in gebed. Hij memoreerde
het overlijden van dhr.J.Heijenk, vroe-
ger bestuurslid van deze afdeling. Ver-
der deelde hij mede dat er voldoende
deelnemers zijn voor het reisje naar
de Tweede Kamer in Den Haag op 27
mei as. Ook wekte hij de aanwezigen
op voor de gezamenlijke bijeenkomst
met de ANBO op 3 april 's middags
over de bouwplannen van ProWonen
en De Wehme.

Hierna hield ds.Tacken zijn spreek-
beurt over de kerkelijke transfer. Hij
was blij weer in de Achterhoek terug
te zijn. Hij begon zijn verhaal met een
gedeelte uit de Bijbel, nl. een gedeelte
uit Johannes 17, met name "Laat hen
allen Eén zijn". 
Hij betrok de aanwezigen nauw bij
zijn onderwerp,nl. door het uitdelen
van woorden, die nadien op een flip-
over werden geplakt. De ontvanger

moest zeggen in welke categorie dit
woord thuis hoorde, of Rooms Katho-
liek( RK) of Protestants Christelijk(PC).
De 30 woorden, zoals Consecratie, lij-
denstijd, Vastentijd, Belijdenisge-
schriften enz. waren eerlijk verdeeld
over RK en PC. Zelfs kwamen ze voor
beide religies in aanmerking, zoals de
Bijbel en het Gebed. Het was werkelijk
een interactief gebeuren. 

Tevens legde hij uit de achtergrond
van zijn overstap, nl. over zijn ambts-
opvatting (heeft alles te maken met
het ambt) en het belang en de plaats
van de Bijbel. Hieraan was een proces
van jaren vooraf gegaan. 

In verband met Pasen stond hij langer
stil bij het vasten en de lijdenstijd of-
wel de 40-dagentijd. Hierna volgt een
levendige gedachtenwisseling met de
inleider, waaronder veel vragen over
toenadering tussen beide religies. De
inleider zei de initiatieven aan de ba-
sis als een goede ontwikkeling te zien,
maar binnen de RK-kerk is sprake van
restauratie die oecumenische ontwik-
kelingen tegengaat.

Aan het eind werd samen Psalm 118
gezongen, zowel in PC- als In RK-zet-
ting. De voorzitter was de tolk van de
aanwezigen en bedankte ds.Tacken
hartelijk voor zijn interactieve gebeu-
ren met de zaal.

PCOB Vorden bespreekt kerkelijke

overstap van RK naar PC
De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag de maandelijk-
se bijeenkomst in het Stampertje,
die in het teken stond van het na-
derende Paasfeest. Voorzitter
dhr.F.Midden kon een groot aantal
belangstellenden welkom heten,
alsmede de spreker voor deze mid-
dag, ds.H.Tacken uit Mijdrecht,
voorheen predikant in Gelselaar.

Zwemcompetities Berkelduikers
naar wens verlopen
Voor de Berkelduikers zitten de
zwemcompetities er voor dit sei-
zoen weer op.

De landelijke C-competitie is afge-
sloten met een 19e plaats, voldoen-
de om volgend jaar in dezelfde klas-
se te starten met weer andere ver-
enigingen als directe tegenstander.

In de Gelderse B -competitie heb-
ben de Berkelduikers het hele jaar
door rond de 9e plek gestaan, een
goede plaats om in deze wedstrij-
denreeks te blijven.

Voor de jeugdselectie zijn ook de
laatste speedo wedstrijden afgeslo-
ten. De nieuwste ranglijsten zijn
nog niet bekend, maar er zal zeker
een aardige groep mee kunnen
naar de kringfinales op 13 en 14 ju-
ni in Zutphen.

Tot 19 april hebben zwemmers nog
de mogelijkheid om limieten te
zwemmen voor de Gelderse Kampi-
oenschappen in mei, om meteen
daarna door te "stomen "naar het
internationale pinkster- zwem-
weekeind in Nordhorn waar ieder-
een zich nu al op verheugd.

VOOR MEER UITSLAGEN 
www.berkelduikers.nl

Z w e m m e n
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

Menu van de maand

’’April”
Garnalenkroketjes met gefrituurde peterselie

OF

Lauw-warme salade met oosterse gemarineerde kipfilet

* * * *
Combinatie van zalmfilet en gamba’s met een volle mosterdsaus

OF

Gebakken varkenshaasmedaillons met romige saus
van kalfsjus en paddenstoelen

* * * *
Kaasplankje

OF

Dessert van de dag

€ 27,50 p.p.

Gijsbertplein 1344 no. 1, Bronkhorst • 0575 45 12 65 • info@wapenvanbronkhorst.nl • www.wapenvanbronkhort.nl

Het Wapen van Bronkhorst
C a f é  R e s t a u r a n t

 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79

www.bouwmarktdetolbrug.com

A. Jansen Onderhoud en Reparatie

Dreef 9

7255 WV Hengelo Gld.

0575-464777

06-25013902

Naast onderhoud, reparaties en keuringen van elektrische
gereedschappen en klimmaterieel verhuren wij nu ook:

• Boor-/breekhamer

• Sleuvenzaagmachine

• Bouwstofzuiger

• Haakse slijpmachine

• Tegelzaagmachine

• Diamantboormachine

• Betonmolens 

• Compressoren

• Slanghaspels 

• Tackers 

Vraag vrijblijvend informatie op!

Als u hóge eisen stelt…, 
is de keuze snel gemaakt!

Nieuwe frontmaaier
Vermogen: tot 22 pk
Werkbreedte: tot 127 cm

Handige Zero Turn maaier
Vermogen: 22 pk
Werkbreedte: 127 cm
Solide vooras met zware zwenkwielen

Degelijke tuintrekkers
Vermogen: tot 28 pk
Werkbreedte: 92 tot 137 cm
Leverbaar met o.a. aftakas, 
hefinrichting en cruise control

Bel nu voor het complete Massey Fergsuon Tuin- en Park programma: 
duw- en zitmaaiers, tuintrekkers, Sub Compact trekkers, motorfrees,
4x4 transporter.

Fa. PELGROM - HUMMELO
Broekstraat 1 - 6999 DE
Tel: 0314-38 18 42
www.pelgrom.nl - info@pelgrom.nl
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Nusselen.

B. Bissen.

C. Breunn.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Marco: "Wij  kunnen de klant alle zor-
gen uit handen nemen door alle mate-
rialen te verzorgen en de klant heeft
dan één aanspreekpunt". Marco en
Martin werken met garantie en zijn bij
brancheorganisaties aangesloten. Bo-

vendien hebben De Klusseniers Marco
en Martin nog een aantal vakgerichte
trainingen gevolgd: zo zijn zij erkende
Velux installateurs, installateur Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen en Alabas-
tine verwerkers. Zij zijn aangesloten

bij VLOK (branchevereniging van klus-
bedrijven) en geven garantie op elke
klus. Daarnaast is er natuurlijk ook de
gebruikelijke fabrieksgarantie op de
producten.

VOORJAARSACTIES
De Klusseniers Martin de Beus en
Marco Post hebben speciaal voor dit
voorjaar een super voorjaarsactie voor
hun klanten bedacht die loopt van 17
maart tot 1 juli 2009. Bij elke opdracht
ontvangt men een geschenk. Dit
geschenk varieert van een fles wijn
met twee glazen voor de kleinere
opdrachten tot een geheel verzorgd
verwenarrangement bij Palestra
Stroombroek in Braamt voor opdrach-
ten vanaf € 5.000,00. 

De Klusseniers bieden nog veel meer
voordelen. Bij de door Martin en Mar-
co geleverde en geplaatste kozijnen
krijgt u altijd gratis horren op maat
voor alle naar binnen te openen
draai/kiep ramen. Ook is het bij De
Klusseniers standaard zo dat bij plaat-
sing van Velux dakvensters de monta-
ge van een Veluxaccessoire gratis is
(accessoire zelf niet).

Marco en Martin informeren u graag
geheel vrijblijvend over de diverse mo-
gelijkheden.

Voor meer informatie en adres gege-
ven kunt u kijken op
www.martindebeus.nl of
www.klusbedrijfmarcopost.nl

Super Voorjaarsactie bij
De Klusseniers Martin en Marco

De Klusseniers Marco Post en Martin de Beus plaatsen en leveren onder
meer dakkapellen, kunststof kozijnen en badkamers, terwijl ook een aan-
bouw geen verrassingen oplevert. Zij kunnen vanuit hun vakmanschap
het hele gebied tussen de klusjesman en de aannemer invullen.

In de vroege morgen van Paaszaterdag
verzorgt het Gregoriaans Getijden-
koor o.l.v. Ad van Noije in de St. Jans-
kerk in Zutphen voor het vijftiende
jaar alweer, deze bijzondere liturgie
van het Getijdengebed als meditatie
rond de grafrust van Christus. In de
dramatiek van deze vieringen nemen
de Klaagzangen of Lamentaties van Je-

remia een voorname plaats in, om-
ringd door Psalmen en prachtige Res-
ponsoria. De Metten op Paaszaterdag
11 april beginnen om 7.00 uur,
om09.15 uur gevolgd door de Lauden.
Er zijn duidelijke tekstboekjes be-
schikbaar, zodat het geheel goed ge-
volgd kan worden.
Bezoekers kunnen tussen de Metten
en Lauden tegen een klein vergoeding
in het nabij gelegen Parochiecentrum
deelnemen aan een feestelijk Paasont-
bijt met het koor. Opgave hiervoor ui-
terlijk woensdag 8 april via tel. 0575
517773.
De Gregoriaanse Getijdenvieringen in
de Goede Week openen op Palmzon-
dag 5 april met de Vespers om 17.00
uur en worden afgesloten met de
plechtige Vespers op het Hoogfeest van
Pasen, aanvang eveneens 17.00 uur.

Gregoriaanse Getijdenvieringen
rond Pasen
Op een aantal plekken in ons land
zijn, als voorbereiding op het Paas-
feest, in de afgelopen jaren de litur-
gische Metten en Lauden in ere
hersteld. Deze bijzondere getijden-
vieringen worden van oudsher al-
leen gezongen op de laatste drie
dagen van de Goede Week. En ook
hiervoor bestaat, naast de Vespers
in de Adventstijd, een alsmaar toe-
nemende belangstelling.

De workshop bestaat uit een deel
theorie en een deel praktijk met eigen
paard. Deelnemers krijgen aan de
hand van hun eigen paard inzicht in

de passing van het eigen zadel. Tevens
zal er de mogelijkheid zijn, door het
rijden met een impressionpad, inzicht
te krijgen in hoe het eigen ruiterge-

wicht nu werkelijk verdeeld wordt
over de rug van het eigen paard. 

De workshop vindt plaats in de accom-
modatie van Stoeterij Hof van Ede te
Vorden.

Voor meer informatie en het complete
programma kan men kijken op
www.oldehietmoat.nl of mailen naar
info@oldehietmoat.nl

Workshop 'Hoe passend is mijn zadel?'

Zaterdag 25 april organiseert Olde Hietmoat Horsesupplies een work-
shop 'Hoe passend is mijn zadel?' Gecertificeert zadelpasser (MSFC) Irma
Wormgoor kan u middels een workshop inzicht geven in het belang van
een goed passend zadel. Hoe is te controleren of een zadel goed past en
waaraan zien we dat een zadel niet goed past? Dit zijn vragen waar Irma
u het antwoord op kan geven.

Hiermee versterkt zij de fractie van
GroenLinks in de gemeenteraad be-
staande uit raadslid Max Noordhoek
en de commissieleden: Christine Bron-
gers uit Baak, Herman van Rooijen uit
Bronkhorst en Ellen Paardekooper uit
Laag-Keppel.

Ulrike ter Braak werkt in de gezond-
heidszorg en zal zich binnen de frac-
tie en de commisies vooral inzetten
voor sociale onderwerpen.  Hierbij is
haar uitgangspunt dat een goed soci-
aal beleid mogelijkheden tot maat-
werk kent. Immers... ieder mens is
uniek! U kunt haar regelmatig tegen-
komen als vertegenwoordiger van
GroenLinks bij diverse bijeenkomsten
en activiteiten in onze gemeente. Voor
contact of verdere informatie zie
www.groenlinksbronckhorst.nl

Fractie GroenLinks versterkt
Op 26 maart werd tijdens de verga-
dering van de gemeenteraad van
Bronckhorst een nieuw commis-
sielid voor GroenLinks benoemd:
Ulrike ter Braak uit Halle.

Uit ervaring weet de politie dat veel
tuinbezitters op de zaterdag voor Pa-
sen hun snoeihout en ander afval bij
de regionale milieustraat brengen. Dit
gebeurt niet in alle gevallen op een
veilige manier. 

VALLENDE LADING
In sommige gevallen worden andere
weggebruikers geconfronteerd met af-
vallende lading. Soms wordt dit niet

opgemerkt door de veroorzaker en
rijdt hij/zij door. Als de gedupeerde het
kenteken van de aanhanger wil opne-
men, komt hij vaak bedrogen uit. Voor
zulke snelle klussen wordt vergeten de
juiste kentekenplaat op de aanhanger
aan te brengen. De politie treft bij der-
gelijke controles ook regelmatig aan-
hangwagens waarvan de remlichten
of richtingaanwijzers niet werken en
incidenteel blijkt de losbreekremin-
richting niet te werken.

VEILIG OP WEG
De politie hoopt met deze aankondi-
ging te bereiken dat mensen die ko-
mende zaterdag op pad gaan, vooraf
even naar de technische staat van hun
aanhangwagen kijken. De politie
wenst u een veilige rit.

Aanhangercontrole Gemeente Bronckhorst
De politie in de gemeente Bronck-
horst houdt zaterdag 4 april een
gerichte controle op het vervoer
van afval naar de regionale milieu-
straat. De controle wordt de hele
dag gehouden en de politie ver-
wacht dat autobezitters, na deze
kennisgeving, veilig op pad gaan.

Het is het eerste buitenconcours in de-
ze regio. De organisatie verwacht 500
combinaties bij de paarden en 175 bij
de pony’ s. Alle deelnemers zijn af-
komstig uit Oost Nederland. Zaterdag-
morgen om 9.00 uur starten de pony’
s in de klassen B t/m Z2 in 14 ringen
met de dressuur. Tevens wordt in de
springring begonnen met het sprin-
gen van de pony’s in de klassen BB en

B. Zaterdagmiddag wordt om 13.00
uur in 12 ringen begonnen met dres-
suur voor paarden in de klassen B t/m
M2. Het springen voor de paarden in
de klassen BB en B begint om 14.30
uur. 

Zondagmorgen 5 april komen alleen
de paarden in actie. Dan beginnen de
dressuurwedstrijden om 9.00 uur in

12 ringen voor de klassen B t/m Z2. In
het middagprogramma zal er in 10
ringen in de klassen B t/m Z1 dressuur
worden gereden. Het springen op deze
dag begint om 9.00 uur met de klasse
B. Om 13.30 uur is de klasse L aan de
beurt. De M springers beginnen om
14.30 uur. De hoogste klassen Z en ZZ
zullen om 16.30 uur met hun wed-
strijd beginnen. De toegang is gratis. 

Voor nadere informatie kan men con-
tact opnemen met Jorien Papen- Heu-
velink van het concourssecretariaat.
(telefoon 06-17266735 ).

Concours Hippique LR & PC 'De Graafschap' Vorden
Vorden. De landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Graafschap organi-
seert ook in haar 75e jubileumjaar het jaarlijkse concours hippique . Dit
evenement wordt zaterdag 4 en zondag 5 april gehouden op de weilanden
voor kasteel Vorden.

Bennie is geen onbekende op het
plaatselijke politieke toneel. Hij is al
jaren actief voor de VVD. Aanvankelijk
- zo'n tien jaar geleden - in de oude ge-
meente Zelhem en de laatste jaren in
Bronckhorst. Hij bekleedde altijd de
functie van penningmeester. Dat is
geen wonder, dhr. Wisselink is in het
dagelijks leven eigenaar/directeur van
een middelgrote transportonderne-

ming en heeft dus veel ervaring op het
gebied van activa en passiva. Na deze
langere tijd als bestuurder vindt Ben-
nie Wisselink de tijd rijp om zich
daadwerkelijk met de politiek te gaan
bezighouden. Voorlopig zal hij de
VVD-raadsleden als commissielid bij-
staan op het gebied van Ruimtelijke
Ordening en Financiën. Op die manier
wil hij de nodige ervaring opdoen en
zich oriënteren op het werk in de
raad. Hij ziet dit als een mogelijke op-
stap naar een raadszetel. De VVD frac-
tie hoopt tot de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2010 te kunnen profiteren
van de ervaring van deze Zelhemmer.

Nieuw commissielid voor de VVD Bronckhorst
Bennie Wisselink maakt sinds 26
februari deel uit van de fractie van
de VVD afdeling Bronckhorst. Op
die datum werd hij officieel be-
noemd tot commissielid.



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s

APK-keurstation

Schadereparatie-service

24-uur service

Wasserette

Verkoop van alle merken nieuw en gebruikt

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Nissan Almera Tino 1.8 
08-2001

105.541 km  € 7.750,-
CITROEN SAXO 1.1 SX 3-drs € 3.950 04-2000 81.621 km 
CITROEN XSARA 1.8i 16V PICASSO PLAISIR € 12.950 05-2005 108.000 km 
FORD FOCUS 1.6 16V 4D GHIA € 5.900 05-1999 110.080 km
MAZDA MX5 1.6i EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 km 
NISSAN PRIMERA 2.0 5D GX € 3.750 09-1998 148.000 km  
OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 9.750 06-2003 81.000 km 
PEUGEOT 206 XS 1.6 3-drs. € 4.950 02-1999 141.032 km 
PEUGEOT PARTNER 1.6 MULTIVAN AIRCO € 12.250 04-2004 54.000 km
RENAULT SCENIC RXT 1.8 16V € 9.750 01-2001 97.000 km 
SEAT IBIZA 1.6i 75 pk 3D SXE aut4 € 3.950 11-1998 73.177 km 
SEAT LEON 1.8 20V 92KW SPORT € 6.950 11-2000 154.000 km 
SUZUKI IGNIS 1.5 5DR GLS € 9.750 02-2004 88.000 km 
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V sedan Luna € 13.750 09-2003 123.036 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V 55KW 3D TRENDLINE € 5.750 09-1998 106.000 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 9.950 01-2003 90.000 km
VOLVO V70 2.4 T MOBI/COMF/PREM AUT5 € 17.250 02-2001 150.364 km

Autobedrijf
Melgers Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48

www.autobedrijfwisselink.nl

OPEL CORSA 1200-16V COMFORT 5-DRS 2003 7750
OPEL CORSA 1200-16V RYTHEM 3-DRS 2005 9950
OPEL MERIVA 1400-16V MAXX-COOL 2005 12950 
OPEL ASTRA 1600 5-DRS CLUB 2x 1999 4450 
OPEL ASTRA 1600 5-DRS COMFORT 2X 2002 7950 
OPEL ASTRA 1700 DTI EDITION STATION 2002 8450 
OPEL ASTRA 1400-16V SPORT 5-DRS 2004 11950 
OPEL ZAFIRA 1600 16V COMFORT 2000 5950 
OPEL ZAFIRA 1800 ELEGANCE AUTOMAAT 2002 9950 
OPEL ZAFIRA 1600 ELEGANCE 7-PERS. 2001 8950 
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950
OPEL ZAFIRA 2200-COSMO NW.TYPE 7-PERS. 2006 20950 
VW PASSAT  1900 TDI COMFORT STATION 2006 22950 
BMW BMW 318 EXECUTIVE 2002 2002 13950
CITROEN C3 1.4 HDI 5-DRS 2004 9950
CITROEN PICASSO MPV 2001 6950
SUZUKI WAGON + MPV 2006 6950
PEUGEOT 206 1.9 D 1999 3950
PEUGEOT 406 1800 AUTOMAAT 2002 6950
FORD FOCUS STATION COOL 2002 8450
FORD GALAXY 2.0 MPV 2004 14950
FORD MONDEO 2.0 TDCI PLATINUM 2006 9950
SKODA OCTAVIA 1900 TDI COMBI 1999 5950
TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 15950
MERCEDES E 220 ELEGANCE/AUTOMAAT 2005 28950
MERCEDES VITO GRIJS KENTEKEN 2004 9950
MERCEDES C 220 ELEGANCE/AUTOMAAT 2005 24950
MERCEDES S 500 ELEGANCE/AUTOMAAT 1997 9850
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950
VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT AWD 2003 16950
VOLVO V70 2.5 LPG G3 1999 8950
LANDROVER DISCOVERY TD5 4X4 2004 22950
OPEL ASTRA 1800 CABRIO 1998 6950
PEUGEOT 206 CC 2.0 CABRIO 2004 15950
OPEL TIGRA 1800-16V CABRIO ROSSA 2006 17950

VW Bora 
1600 16V Comfortline,

2002  € 9.950,-

AUTOBEDRIJF

BRUIL

Opel Corsa 1.2
2002, blauw
170.000 km

www.autobedrijfbruil.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud
alle merken auto’s

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Ford Ka 1.3 2001 zwart 106.000 km
Renault Clio 1.2 16v 2001 blauw 155.000 km
VW Golf tdi 1999 groen 218.000 km

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85, Vorden

(0575) 55 12 56

Audi A4 2.0 20v, 4-2001, Grijs/groen met., 109.000 km
Peugeot 307 SW 1.6 Premium Navigatie, 04-2007, d.blauw, 23.000 km
Peugeot 407 2.0 XS, licht grijs, 5-2006, 36.000 km, Afn.Trekhaak
Peugeot 107 XS, 5 drs, 9-2008, Rood, Org. radio/cd speler
Renault Twingo 1,2 Benetton, 6-1996, Geel, 81.500 km 
Mitsubishi Pajero 2.8 TD Diesel automaat, Airco, Grijs kenteken.
Nissan Almera, 1.6 16V, 2-1996, Rood met, AIRCO, 95.000 km
Fiat 500, 7-1972, Wit, 71.000 km KLASSIEKER Zeer nette staat.

Renault Twingo
1,2 16v, 1-2001, 

Grijs met., 61.475 km

Peugeot 206, 5 drs, Gentry, airco 2001 € 5750,-

Daewoo Matiz, 5 drs, zilver m. 2004 € 5250,-

Opel Corsa 1.2 16v, 5 drs, zilver m. automaat 2002 € 5950,-

Toyota Starlet, 1.3 XLI, 3 drs, rood m. automaat 1997 € 3450,-

VW Polo 1.2 16v, 3 drs, zilver m. 2002 € 6950,-

Ford Focus 1.4, 16v, Station, zilver m. 2001 € 5250,-

Citroën C4
5 drs, 1.6-16v, zilver m.
58800 km, € 11950,-

Bovag autobedrijf - Total tankstation
Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Reparatie - Onderhoud - Schadeherstel
A.P.K. keuringstation - Airco service

www.autobedrijfoverbeek.nl
info@autobedrijfoverbeek.nl
Dorpsstraat 4 - 6999 AC Hummelo
Tel.: (0314) 381674
Fax : (0314) 382120

Daewoo Nubira 1.6 SE 16V wagon 04-1999 131.732 km € 2.250,-
Nissan Almera 1.6 3D SLX 01-1997 156.042 km € 2.750,-
Nissan Note 1.4 16V 5D Acenta 04-2007 41.523 km € 15.950,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 13.950,-
Peugeot 206 XS 1.4 3-drs 01-2005 58.670 km € 8.950,-
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 pk FapPack11-2003 219.050 km € 6.750,-
Peugeot 406 SR 2.0 HDI Break 90 pk 01-2002 216.374 km € 5.100,-
Peugeot Expert 220 c 2.0 HDI 12-2002 161.617 km € 6.950,-
Peugeot Partner 2.0 HDi 170c 01-2002 203.791 km € 4.250,-
Renault Scenic Expression 1.9 DTi 80 pk 07-2001 203.874 km € 5.250,-
Suzuki Swift 1.3 3-drs. GLS 06-2005 36.840 km € 9.950,-
Toyota Prius 1.5 Hybrid Synergy business 07-2007 16.401 km € 24.950,-
Volvo S60 2.4 170PK AUT5 11-2000 145.000 km € 13.500,-

Fiat Panda 1.2 
Edizione Cool
blauw, 38.803 km

03-2007, € 7.750,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie



HENGELO GLD vr.pr. q 598.000 k.k.

Stellingweg 3 - In prachtige omgeving
gelegen, een VRIJSTAANDE BOERDERIJ met
diverse bijgebouwen, tuin, erf en weiland.
Het geheel verkeert nagenoeg in originele
staat en dient geheel te worden gerenoveerd.
Totale perceelsopp. 3.44.60 ha.
Inhoud boerderij ca. 670 m³. Object heeft
een agrarische bestemming. Landelijk uitzicht
rondom.

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

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T
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HENGELO GLD vr.pr. q 279.000 k.k.

Herman van Velzenplein 14 - Aan rustig
pleintje gelegen HELFT VAN DUBBEL WOON-
HUIS met aangebouwde garage v.v. zolder-
berging. De woning heeft een moderne open
keuken (2003) met inbouwapparatuur.
Op 1e verdieping 3 slaapkamers en badkamer
(2003). Op 2e verdieping bergruimte en nog
2 kamers. Bouwjaar 1978. Inhoud ca. 515 m³.
(incl. garage). Perceelsopp. 270 m².
Ideale gezinswoning!

Lentevoordeel
Deze aanbiedingen bloeien in april

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81

Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81

(geen keukens)

Keuken van de 
maand

nu voor:

7.900,-

Grohe doucheset  
Luxe thermostaat 

met rainshower

nu voor: 

450,-

Wandcloset 
Met Grohe inbouw-

reservoir, soft-close

deksel, nu voor: 

395,-

Ligbad 
Nederlands fabri-

kaat, 180 x 80 cm 

acryl, nu voor: 

335,-

Vloertegels Rak  
Vorst- en zuurbe-

stendig, 60 x 60 cm

nu per m2: 

28,95

Deze acties gelden van 1 t/m 30 april 2009.

10% korting
op de gehele 

collectie 

tegels

10%
  tegelkorting

Boretti 
buitenkeuken
Bij aankoop van 

keuken of badkamer

vanaf 5.000,-

CADEAU

Boretti terras-
verwarmer
Bij aankoop van 

keuken of badkamer

vanaf 3.500,-

CADEAU

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl
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Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Weeversdrukkeri j

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Een huis kopen
zonder zorgen?
Huysraet begeleidt!

Nicole Lenselink
0575-464016 of 

nicole.lenselink@huysraet.nl

www.huysraet.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Vrijdag 3 april
in het café

Hengelse
Embassy

Zaterdag 4 april
in de discotheek

DJ Toine
Baya Beach Club

Prinsenmaatweg 3,
7224 NE  Rha/Steenderen,

Tel. (0575) 451643, (06) 23676913

Laat u verrassen in onze 
boerderijwinkel met appels & 

peren uit eigen boomgaard,
zomerfruit, aardappelen,

groente en streekproducten.

Openingstijden
Dinsdag  9-12 en 13-18 uur

Donderdag  9-12 en 13-18 uur
Vrijdag  9-12 en 13-18 uur

Zaterdag  9-12 en 13-18 uur

Lekker en vers!

Maakk nùù eenn afspraakk voorr  
         eenn voorjaarsbeurt::  
* verticuteren van het gazon 
* snoeien van borders en hagen 
* bemesten van beplanting 

www.hoveniersbedri j fevers.nll         

BAAK,, 0575-441048



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Op deze gemeentepagina’s vindt u
enkele weken achter elkaar een
aantal artikelen over mantelzorg in
Bronckhorst. De gemeente is bezig
een mantelzorgbeleid op te stellen,
waarin komt te staan hoe we om-
gaan met het belangrijke werk van
mantelzorgers.

De mantelzorgconsulent bij u
thuis
Karin Hogevonder is mantelzorg-
consulent in de gemeente. Zij is één
van de consulenten van het Steun-
punt MantelZorg van de VIT Oost-
Gelderland. “Ik krijg vragen via de
medewerkers van de afdeling Werk,
inkomen en zorg van de gemeente,
de professionele thuiszorg of via
andere organisaties. Of de mantel-
zorgers bellen zelf omdat ze iets
over onze dienstverlening gelezen
hebben. Soms is de hulpvraag heel
concreet en kan ik die telefonisch
beantwoorden. Dikwijls is de man-
telzorgsituatie wat complexer en 
is het goed om bij de mantelzorger
op huisbezoek te gaan. In de thuis-
situatie praat het gemakkelijker en
kan ik de situatie beter beoordelen.
De mantelzorger vindt het fijn dat ik
er specifiek voor hem of haar ben,

normaliter gaat de aandacht uit
naar degene waarvoor gezorgd
wordt. Een luisterend oor kan een
heleboel betekenen. In zo’n gesprek
kan ik samen met de mantelzorger
bekijken waar de problemen liggen
en welke oplossingen er zijn”.
Mevrouw Schuurman uit Hengelo is
mantelzorger voor haar man. Een
aantal jaren geleden nam zij contact
op met de VIT. Sindsdien komt
consulent Karin regelmatig even bij
haar langs. “Het is zo fijn dat
iemand tijd voor je heeft en naar je
luistert. Karin’s bezoekjes beteke-
nen veel voor mij”, aldus mevrouw
Schuurman.

Karin Hogevonder op huisbezoek bij

mevrouw Schuurman 

Mantelzorg in Bronckhorst

De Vuelta (de wielerronde van
Spanje) komt door Bronckhorst. Op
31 augustus 2009 is de derde etappe
van Zutphen naar Venlo. De etappe
vertrekt die dag om 13.00 uur vanaf
de markt in Zutphen en doet ook een
groot deel van onze gemeente aan,
namelijk de kernen Kranenburg,
Vorden, Baak, Toldijk, Hummelo en
Laag-Keppel. 

Stimuleringsprijs
Om inwoners, organisaties en
ondernemers te stimuleren initiatie-
ven/activiteiten te ontplooien om
Bronckhorst op de kaart te zetten
tijdens de Vuelta, heeft de gemeente
een stimuleringsprijs ingesteld. 
De totale pot hiervoor bedraagt 
€ 5.000,-, onderverdeeld in een
eerste prijs van € 2.500,-, een
tweede prijs van € 1.500,- en een
derde prijs van € 1.000,-. Een jury
beoordeelt de inzendingen.
Binnenkort maken wij de samen-
stelling van de jury bekend.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor
één van deze prijzen moeten de
ingediende initiatieven aan
voorwaarden voldoen:

• Bijdragen aan de bekendheid van
Bronckhorst. Beoordelings-
aspecten zijn met name de impact
en het uitstralingseffect voor
Bronckhorst

• Toeristen naar de gemeente
trekken, waardoor ondernemers
er economisch beter van kunnen
worden

• Aansluiten bij de profilering van 
de gemeente Bronckhorst op
toeristisch gebied

• Langs het parcours van de Vuelta

in de gemeente Bronckhorst
plaatsvinden en toegankelijk zijn
voor de inwoners/bezoekers van
Bronckhorst

• Uitvoerbaar zijn
• Vergunningstechnisch mogelijk

zijn
Samenwerking tussen meerdere
organisaties beoordelen we als een
positief aspect. Prijswinnende
initiatieven moeten met behulp van
het prijzengeld ook daadwerkelijk
uitgevoerd worden. 

Indienen uiterlijk 15 mei a.s.
De aanvragen moeten uiterlijk 
15 mei bij de gemeente zijn
ingediend. Uiterlijk 1 juni 2009
bepaalt de jury de toekenning van de
prijzen; over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd. Indienen
van een idee kan via het aanmeld-
formulier dat u vindt op onze website
www.bronckhorst.nl. 

Vlaggen
Naast deze 
prijs heeft de
gemeente 
100 Spaanse
vlaggen besteld waarmee de kernen
tijdens dit evenement kunnen
worden aangekleed. Indien u
activiteiten in de kernen wilt
organiseren, vragen wij u aan te
geven hoeveel vlaggen u daarbij
nodig hebt. Wij proberen hier dan
rekening mee te houden bij de
verdeling van de vlaggen.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met mevr. S. te Brake van de
gemeente, tel. (0575) 75 03 62, of 
e-mail s.tebrake@bronckhorst.nl.

Wielerronde van Spanje door Bronckhorst!
Doet u mee om dit evenement tot een succes te maken?

B en w van Bronckhorst willen een
participatieraad instellen die mee
kan denken over het gemeentelijk
beleid en de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Deze wet kent een regeling
die participatie van inwoners en an-
dere belangstellenden regelt bij het
tot stand komen van het beleid. 

Samenstelling participatieraad
De participatieraad bestaat uit een
representatieve vertegenwoordiging
van (potentiële) vragers van maat-
schappelijke ondersteuning. Het
gaat om 12 leden (vanuit de verschil-
lende prestatievelden van de Wmo,
maar ook een vertegenwoordiger

vanuit de Wwb (Wet werk en bij-
stand) en de Wsw (Wet sociale werk-
voorziening). De raad functioneert
onafhankelijk en krijgt naast de
leden daarom een onafhankelijk
voorzitter en secretariaat. De te be-
noemen leden moeten een bepaald
maatschappelijk veld (achterban)
vertegenwoordigen. De participatie-
raad krijgt een eigen budget. 

De gemeente kent nu nog aparte
cliëntenraden voor de Wmo en Wwb.
Deze gaan op in de nieuwe participa-
tieraad. De gemeenteraad beslist in
mei over het plan. Het is de bedoe-
ling dat de participatieraad voor de
zomervakantie in functie is.

Participatieraad gemeente Bronckhorst
in oprichting

Het Algemeen Bestuur van het
recreatieschap Achterhoek-
Liemers (RAL) vergadert op 6 april
2009, aanvang 15.00 uur in het ge-
meentehuis in Doetinchem. De
vergadering is openbaar. Op de
agenda staat onder meer: krediet-

besluit camperplaatsen, vestigen
zakelijk recht gasleiding Horster-
park t.b.v. Gasunie, beheer en on-
derhoud fietspaden, presentatie 
Quick-scan documentaire en
aanbestedingsreglement RAL.

Vergadering Recreatieschap
op 6 april a.s.

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in de gemeente 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 onder-
nemen. Het maandelijkse alarm
heeft tot doel het landelijke
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u als burger
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
6 april a.s. is de eerstvolgende
sirenetest.

Sirenetest



De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse
organisaties jaarlijks recht hebben
op subsidie. Bijvoorbeeld sportver-
enigingen, muziekverenigingen en
ouderenorganisaties kunnen een
bijdrage van de gemeente krijgen.
Om voor zo'n waarderingsubsidie 
in aanmerking te komen, moeten
organisaties vóór 1 mei voorafgaand
aan het jaar waarvoor subsidie
wordt aangevraagd, een aanvraag-
formulier indienen bij de gemeente.
Dit betekent dat uw 'Aanvraag
subsidie 2010' vóór 1 mei 2009 in-
gediend moet zijn bij de gemeente.

U vindt het subsidiebeleid van de
gemeente op www.bronckhorst.nl.
Hier kunt u bekijken of uw organi-
satie recht heeft op subsidie. Het
beleid is ook in te zien bij de afdeling
Maatschappij en organisatie in het
gemeentekantoor. De beleidsstukken
zijn daar tegen betaling verkrijgbaar.

Subsidie 2010 aanvragen
Het aanvraagformulier voor subsidie
is verkrijgbaar bij de recepties van
het gemeentehuis en -kantoor en 
te downloaden via de website. Het
originele formulier moet u terug-
sturen naar de gemeente. Aanvra-
gen per e-mail kunnen wij helaas
niet in behandeling nemen. Na ont-
vangst van uw aanvraagformulier
ontvangt u van de gemeente een
ontvangstbevestiging. Informatie
over het invullen van de aanvraag

vindt u op het aanvraagformulier
zelf.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of ná 1 mei
2009 binnenkomen, geldt een kor-
ting op de subsidie. Hoe later de
aanvraag binnenkomt, hoe groter
het kortingspercentage is dat wordt
toegepast. Als de aanvraag meer
dan vijf weken te laat is, kunnen 
wij deze niet meer in behandeling
nemen en ontvangt u geen subsidie.
U kunt de volledige kortingsregeling
vinden in de subsidieverordening
Bronckhorst (artikel 12, lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van
subsidieplafonds. Deze plafonds
worden bepaald na het vaststellen
van de gemeentelijke begroting
door de gemeenteraad in november
2009. De subsidieplafonds worden
dan ook bekend gemaakt op de
website van de gemeente en op
deze gemeentepagina's.  

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidie-
aanvraag ontvangt u uiterlijk op 
31 december 2009.

Voor vragen over de subsidieaanvraag
2010 kunt u contact opnemen met
mevr. A. Koster van de gemeente,
tel. (0575) 75 04 90, of mailen naar
a.koster@bronckhorst.nl.

Vraag uw subsidie aan voor 1 mei a.s.!
Gewijzigde afvalinzameling
i.v.m. 2e paasdag
Op 2e paasdag, maandag 13 april, wordt er in de gemeente Bronckhorst
geen afval ingezameld. In plaats daarvan worden op de betreffende 
adressen de papiercontainers geleegd op vrijdag 10 april en 
de grijze containers geleegd op zaterdag 11 april.
Zie ook uw afvalkalender 2009.

Ook op de inhaaldag wordt om 07.00 uur gestart met de 
inzameling. Mogelijk wordt op deze inhaaldag een 
afwijkende route gereden. Uw container kan dus eerder 
aan de beurt zijn dan normaal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de Afval-Informatie-Lijn, tel. (0575) 545 646, 
bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.30 en 
van 13.00-16.00 uur. 
Kijk ook eens op www.berkelmilieu.nl.

De gemeente werkt aan een
duurzame, evenwichtige en vitale
economische ontwikkeling van
Bronckhorst. In de periode
november 2008 tot januari 2009 is
door de Radboud universiteit
Nijmegen onderzoek gedaan naar
startende bedrijven in Bronckhorst.
Het onderzoek richtte zich vooral op
de basiskenmerken van starters die
zich in de gemeente vestigen en de
harde factoren (bereikbaarheid,
strategische ligging, beschikbaar-
heid ruimte en woningaanbod) en
zachte factoren (veiligheid,
mentaliteit, noaberschap,
betrokkenheid, cultuur etc.) voor
vestiging. Met behulp van onder-
meer de uitkomsten van het
onderzoek krijgt de gemeente
inzicht op welke wijze de gemeente
het bedrijfsleven kan faciliteren. 

Eén van de aanleidingenvoor het
onderzoek was een rapport van de
Kamer van Koophandel waarin het
grote aantal startende bedrijven in
Bronckhorst ten opzichte van
omliggende gemeenten naar voren
kwam. Recentelijk onderzoek van de
Kamer van Koophandel bevestigt dit
beeld: in 2008 was het aantal
startende bedrijven in Bronckhorst
169, ten opzichte van 1.275
startende bedrijven in de Achter-
hoek. De aanwas van bedrijven (het
saldo oprichtingen - opheffingen) in

2008 was in Bronckhorst 157, in de
totale Achterhoek was de aanwas
963. Kijkend naar de aanwas per
1.000 inwoners scoort Bronckhorst
het hoogste cijfer van de Achterhoek
met een 4,1 waar gemiddeld een
cijfer is berekend van 3,2. (bron:
Ondernemerschapsmonitor 2008
Achterhoek, Kamer van Koophan-
del).

Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen uit het
onderzoek van de Radboud univer-
siteit Nijmegen, waren:
• wat zijn de basiskenmerken van

starters die zich in Bronckhorst
vestigen

• wat zijn de harde factoren voor
starters om zich te vestigen in
Bronckhorst

• welke zachte factoren zijn
belangrijk voor vestiging in
Bronckhorst

• welke rol speelt de gemeente bij
vestiging van startende bedrijven

Conclusies 
Uit het rapport blijken de volgende
conclusies:
• Een grote meerderheid van de

starters werkt vanuit huis (71,4%)
en werkt alleen (90,5%). De vele

starters zijn in veel verschillende
branches actief; van gezondheids-
zorg tot industrie en van
adviesdiensten en detailhandel 
tot bouwnijverheid

• Starters in Bronckhorst zijn veelal
eenmansbedrijfjes die van vanuit
huis werken

• De belangrijkste sociaal emotio-
nele redenen voor vestiging van
startende bedrijven zijn de
prettige werksfeer, de werk-
locatie, de cultuur en vriend-
schappelijkheid

• Factoren die van belang zijn voor
vestiging zijn: de ligging en de
infrastructuur. Vooral de internet-
verbinding is erg belangrijk

B en w concluderen uit het onder-
zoek dat de grootste aanwas van
starters uit de eigen bevolking 
komt, in Bronckhorst wonen,
ondernemend van aard zijn en
initiatief nemen. Belangrijk voor de
starters is een goede infrastructuur
zoals internet. De gemeente startte
al eerder een pilotproject breedband
in het buitengebied. Veel startende
bedrijven hebben behoefte aan een
gemeentelijke bedrijven- en
startersdag. Deze organiseert de
gemeente in 2010.

Startende bedrijven vestigen zich graag in onze gemeente

2008: Bronckhorst Achterhoek
Startende bedrijven 169 1.275
Aanwas van bedrijven 157 963

De gemeente maakt een herselectie
van haar ca. 450 gemeentelijke
monumenten. Het herselectie-
proces duurt ruim vier jaar en
voeren we fasegewijs uit per voor-
malige gemeente. Eerst is het
gebied Steenderen aan de beurt, 
dan Hummelo en Keppel, Zelhem,
Hengelo en tenslotte Vorden. Veel
monumenteneigenaren zijn trots op
hun gemeentelijk monument en
willen hun pand graag als zodanig
herkenbaar maken. Om aan die
wens tegemoet te komen, besloten 
b en w vorige week om monumen-
tenschildjes te laten maken, die de
eigenaren zelf op hun monument
kunnen bevestigen. Wanneer de
herselectie van een kern is
afgerond, worden de schildjes aan
de monumenteneigenaren
uitgereikt. 

Gratis
De gemeente gaat monumenten-
eigenaren het schildje gratis
aanbieden. Zodra de herselectie van
een gebied is afgerond, krijgen de
eigenaren van een monument in dat
gebied een brief met het verzoek het

schildje te bevestigen op
hun pand. In de brief
staan ook de instructies
voor de plaats van beves-
tiging op het pand. 

Uitvoering schildje
Het monumentenschildje
wordt gemaakt van
emaillen op plaatstaal, in
een roodwitte kleurstel-
ling. De vorm van het
monumentenschildje is
gelijk aan de schildjes
voor rijksmonumenten,
dat wil zeggen een
vijfhoek met de punt
omlaag, in de afmeting
7 x 10,5 cm. De bovenste
en onderste driehoek worden wit,
terwijl de zijdelingse vlakken wor-
den uitgevoerd in rood. Op de onder-
ste witte punt is gekozen voor een
afbeelding van het gemeentewapen.
Afhankelijk van het type monument
wordt op het bovenste witte vlak 
een vermelding opgenomen van
'gemeentelijk monument' of
'rijksmonument'.

In onze gemeente kennen we al wel
blauwwitte schildjes, die op een deel
van de rijksmonumenten zichtbaar
zijn. Deze schildjes zijn op
monumenten geplaatst die voor
oorlogsgeweld gespaard moeten
blijven. Deze schildjes, ook al
hebben ze een andere betekenis,
dienden als voorbeeld voor het
ontwerp van de Bronckhorster
schildjes.

Monumentenschildjes in Bronckhorst

Samenleven in een
grensoverschrijdende re-
gio. Dan is het van belang
om elkaars taal en cul-
tuur te leren kennen. Dat is de basis
voor succesvolle grensoverschrij-
dende samenwerking. De EUREGIO
hecht daarom veel belang aan ont-
moetingen tussen burgers. Of dat nu
is op het gebied van intergemeente-
lijke samenwerking, interculturele
dialoog, sporttoernooien, school-
uitwisseling of cultuur. De
EUREGIO-Mozer-commissie
ondersteunt van oudsher deze
sociaal-culturele contacten door
eigen activiteiten te ontwikkelen of
voor bovengenoemde initiatieven
kleine subsidies te verstrekken. Via
de website van de EUREGIO kunt u
via de button Mozer heel eenvoudig
een subsidieaanvraag formulier
downloaden.

In 1971 werd de EUREGIO-Mozer-
commissie ingesteld. De commissie
was de eerste grensoverschrijdende
structuur in Europa met eigen

budget. Haar opgave
was toen en is nu nog
steeds de ontwikkeling
en subsidiëring van de

sociaal culturele samenwerking in
het EUREGIO-gebied. De Mozer-
commissie kent 16, op basis van
regionale indeling, stemgerechtigde
(adviserende) leden, die allen hun
'eigen' gebied vertegenwoordigen.
Tegenwoordig ondersteunen alleen
nog de provincie Gelderland en
deelstaten Niedersachsen en
Nordrhein-Westfalen de Mozer-
activiteiten financieel. 

Aan Nederlandse zijde omvat het
EUREGIO-gebied Twente, de
Achterhoek, Zutphen en delen
van Noordoost-Overijssel en
Zuidoost-Drenthe, terwijl aan
Duitse zijde het Münsterland,
Landkreis Grafschaft Bentheim,
de Stadt en de Landkreis
Osnabrück en delen van het
zuidelijke Emsland deel van de
EUREGIO uitmaken.

Sociaal culturele samenwerking in de
EUREGIO

Website 
Heeft u al eens een kijkje genomen op onze vernieuwde website
www.bronckhorst.nl?

Bijvoorbeeld om meer te weten te komen over het aanvragen 

van een nieuw reisdocument of een bouwvergunning of 

het doorgeven van een verhuizing. 



De gemeente en Berkel Milieu
willen u bedanken voor al het
groente-, fruit- en tuinafval dat u het
afgelopen jaar gescheiden heeft
ingeleverd. Op 11 april a.s. kunt u
gratis maximaal vijf zakken van 
20 liter met gft-compost ophalen. Er
wordt geen losse compost verstrekt
en op = op. Hieronder leest u op
welke locaties en hoe laat u terecht
kunt om het cadeau op te halen.

Waardevolle grondstof
Het gft-afval uit uw groene container
wordt bij VAR in Wilp-Achterhoek in
ongeveer vier weken verwerkt tot
compost. In Bronckhorst werd vorig
jaar 173 kilo gft-afval per inwoner
gescheiden ingezameld. Dankzij uw
inspanning krijgt het gft-afval een
waardevolle bestemming als na-
tuurlijke compost. Komt het gft-af-
val in de grijze container terecht,
dan wordt het verbrand. Dat is niet
goed voor het milieu en bovendien is
het verbranden van afval veel duur-
der dan het composteren. De com-
post die u van ons krijgt is dus in fei-
te uw eigen gft-afval. Veel van ons
afval is eigenlijk geen afval maar
een waardevolle grondstof voor het
maken van nieuwe producten. Dat
geldt niet alleen voor gft maar ook

bijvoorbeeld voor oud papier en
karton, glas, textiel, snoeiafval en
elektrische apparaten. Daarom is
het belangrijk om uw afval zoveel
mogelijk te scheiden. Alle afval-
soorten die apart worden gehouden,
worden ook apart verwerkt.
Scheiden van afval heeft dus zeker
zin!

De actie wordt georganiseerd in
samenwerking met basisschool 
De Bongerd en de verenigingen
Crescendo, Nieuw Leven, Sursum
Corda en v.v. Zelhem.

Locaties compostactie 2009
gemeente Bronckhorst
• Hengelo (Gld): sporthal De Kamp,

Sarinkkamp 7, van 09.00 - 11.00
uur

• Hoog-Keppel: sporthal/zwembad
Hessenhal, Monumentenweg 30,
van 13.00 - 15.00 uur

• Steenderen: naast brandweerga-
rage, Dr. Ariensstraat/Hoge Wes-
selink, van 09.00 - 11.00 uur

• Vorden: groendepot, Het Hoge 65,
van 09.00 - 11.00 uur

• Zelhem: sporthal De Pol, Vincent
van Goghstraat 72/74, van 13.00 -
15.00 uur

Groen scheiden? 
Daar krijgt je iets voor terug!
Zaterdag 11 april: gratis compost

B en w stelden vorige week het
beleidsplan 'Openbare Verlichting
2009-2013' vast. Het plan geeft aan
hoe we met het beheer, het
onderhoud en de aanleg van de
openbare verlichting in Bronckhorst
omgaan.

In grote lijnen zet de gemeente het
huidige beleid voort, met hierin
verwerkt ontwikkelingen op het
gebied van openbare verlichting. 
Het beleidsplan omschrijft welke
openbare ruimten de gemeente wel
of niet verlicht, hoe nieuwe open-
bare verlichting volgens vaste
richtlijnen wordt aangelegd en hoe
er een bijdrage wordt geleverd aan
de leefbaarheid, sociale- en
verkeersveiligheid van de gemeente
Bronckhorst.

Energiebesparing
De komende vijf jaar ligt het accent
op het realiseren van energiebespa-
ringen en ook op het reduceren van
lichthinder op de omgeving. Er is bij
de openbare verlichting zeker nog
energie te besparen, te weten 5 tot
10%. De energiebesparing wordt
behaald door bij vervanging van een
armatuur voor een energiezuinige

variant te kiezen. We geven geen
prioriteit aan het toepassen van
lokale schakeltijden of het dimmen
van lampen.

Proefproject LED verlichting
De gemeente plaatst eind maart op
de Burgemeester Vunderinkhof in
Vorden nieuwe straatverlichting. Het
gaat echter niet om de bekende
straatlantaarns, maar om exem-
plaren die voorzien zijn van energie-
besparende LED-lampen. Het
plaatsen van deze lantaarns is een
proef om te bekijken of we LED-
verlichting op meerdere locaties in
de gemeente kunnen toepassen. De
proef is bedoeld om een vergelijking
te kunnen maken tussen de huidige
verlichting en de LED-verlichting.

Standaardiseren materiaal
Door de verscheidenheid aan
voornamelijk armaturen te beper-
ken, kan het onderhoud logistiek,
onderhoudstechnisch en financieel
effici_nter. Ook scheelt dit in de
aanschafkosten van het materiaal. 

Financieel
De uitvoering van het beleidsplan
kost in de periode 2009-2013
gemiddeld € 146.235,- per jaar. Dit
is exclusief de energiekosten voor
het laten branden van de verlichting.
Voor het nieuwe beleid is geen extra
budget nodig. 

Wat betekent het voor u? 
• het beleidsplan geeft duidelijkheid

waar wel en geen openbare
verlichting kan komen en welke
masten en armaturen er binnen
de gemeente gebruikt worden

• als u een verzoek indient tot het
plaatsen van openbare verlichting
langs een weg waar nu geen
openbare verlichting staat, wordt
in het beleidsplan getoetst of deze
weg voor openbare verlichting in
aanmerking komt

• bij reconstructie van een
woonstraat wordt over het alge-
meen ook de openbare verlichting
vervangen. Het beleidsplan geeft
aan op welke plek we welke types
armaturen en masten plaatsen

Beleid voor openbare verlichting 2009-2013

In Vorden worden aan de Burg.

Vunderinkhof als proef energiebesparende

lantaarns geplaatst

De huissleutels inleveren en tien
dagen het huis niet in mogen. Dat is
de maatregel die valt onder de Wet
tijdelijk huisverbod die op 1 januari
2009 is ingegaan. Het huisverbod is
bedoeld om huiselijk geweld verder
terug te dringen. De burgemeester
heeft de bevoegdheid gekregen het
huisverbod op te leggen.

Het verbod houdt in dat een pleger
van huiselijk geweld in beginsel tien
dagen zijn of haar woning niet meer
in mag en in die periode ook geen
contact mag opnemen met de
partner of de kinderen. Vanaf 
1 januari hebben al meer dan 
100 personen in Nederland een
huisverbod gekregen. Het doel van
het huisverbod is om een adem-

pauze te creëren en escalatie te
voorkomen. Tijdens het huisverbod
kan de nodige hulpverlening in
gang worden gezet. De ergste
spanningen worden weggenomen
en de veiligheid van de huisgenoten
wordt vergroot. De burgemeester
kan ook een huisverbod opleggen
bij kindermishandeling of een ern-
stig vermoeden daarvan. De instel-
ling van het huisverbod is een dui-
delijk signaal dat de samenleving
huiselijk geweld niet accepteert. De
burgemeester kan afhankelijk van
de situatie het huisverbod verlen-
gen tot maximaal vier weken. Een
burger die uit huis is geplaatst en
zich niet aan het huisverbod houdt,
kan maximaal twee jaar gevange-
nisstraf krijgen of een taakstraf.

Sleutels inleveren en tien dagen een
huisverbod

Op 26 maart 2009 vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door veel publiek,
waaronder acht speciale gasten van
de raad. Zij kregen voor aanvang
van de vergadering van enkele
raadsleden een uitgebreide uitleg
over de raad, het raadswerk en de
komende vergadering. Tijdens de
vergadering werd mevrouw A.R.M.
Nengerman-Bovenlander uit Hen-
gelo (Gld) unaniem door de raad
benoemd tot plaatsvervangend
griffier. Vervolgens werd mevrouw
U.B.J.M. ter Braak uit Halle
benoemd als commissielid, niet-
zijnde raadslid, van GroenLinks.

Tijdens de raadsvergadering is
verder onder andere gesproken
over de volgende onderwerpen:
• Voorbereidingsbesluit

ontwikkeling multifunctioneel
agrarisch landgoed 'Boldiek'  in
Halle
Voor de legalisering en realise-
ring van de plannen van de
eigenaren van 'Boldiek' is op 24
april 2008 een voorbereidings-
besluit vastgesteld. Tegen dit
voorbereidingsbesluit zijn
bezwaren ingediend. De raad
verklaarde de bezwaren tegen dit
voorbereidingsbesluit 'ontwik-
keling multifunctioneel agrarisch
landgoed 'Boldiek' in Halle'

ontvankelijk, maar ongegrond. 
• Bestemmingsplan 'Landgoed De

Punt Halle'
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk om op agrarische
gronden aan de Stadsedijk in
Halle een nieuw landgoed te
stichten. Het plan werd ongewij-
zigd vastgesteld.

• Bestemmingsplan
'Buitengebied 2008
Koekoestraat 21 Vierakker'
Met dit bestemmingsplan is het
mogelijk een melkveehouderij op
het perceel Koekoekstraat 21 in
Vierakker te beëindigen, de
opstallen van het agrarisch
bedrijf te slopen en hier een nieu-
we woning te bouwen. Het plan
werd ongewijzigd vastgesteld.

• Bestemmingsplan
'Buitengebied Steenderen 
Z.E.-weg 33B Toldijk'
Dit bestemmingsplan voorziet in
een uitbreiding van het bedrijf
(groot- en detailhandel in
motoren, bromfietsen, onder-
delen en accessoires, evenals de
reparatie van motoren en brom-
fietsen) door het bouwen van 
een nieuwe bedrijfshal en het
bestemmen van de huidige activi-
teiten op het perceel Zutphen-
Emmerikseweg 33B in Toldijk.
Het plan werd ongewijzigd vast-
gesteld.

• Keuzenota informele zorg
Door de komst van de Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning)
is de gemeente vanaf 1 januari
2007 verantwoordelijk voor onder

meer de ondersteuning van man-
telzorgers en zorgvrijwilligers. De
raad stelde deze nota vast, waar-
mee beleidskeuzes op hoofdlijnen
vastliggen. Met de vaststelling
van de keuzenota geeft de
gemeente aan prioriteit te willen
geven aan jonge en overbelaste
mantelzorgers. Een verdere
uitwerking van deze hoofdkeuze
volgt later dit jaar; de raad zal dan
de definitieve beleidsnota
vaststellen. 

• Afronding koerstraject Regio
Achterhoek

• Notitie beleidsevaluatie
Met het vaststellen van deze noti-
tie maken we afspraken over de
wijze waarop we beleid verant-
woorden en evalueren.

• Evaluatie samenwerking
Rekenkamercommissie
De beslissing om de samen-
werking met de gemeenten
Berkelland, Lochem en Montfer-
land voor de Rekenkamer-
commissie te evalueren, is
doorgeschoven naar een later
moment. De raad wil eerst
uitvoeriger stil staan bij de
meerwaarde van een Reken-
kamercommissie voor onze
gemeente alvorens een besluit
hierover te nemen.

Voor alle informatie over de
onderwerpen die besproken zijn
tijdens de vergadering verwijzen wij
u naar de website van de gemeente
(onder gemeente � gemeenteraad
� raadsinformatie). De eerstvol-

gende gemeenteraadsvergadering
is op 23 april 2009.

Commissie Evaluatie en
controle
Op 1 april 2009 vergadert de com-
missie Evaluatie en controle in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:

• Evaluatie nota 'Functies zoeken
plaatsen zoeken functies'
In regionaal verband stelden de
gemeenten in de Achterhoek in
2005 een beleidsnota op over hoe
om te gaan met functieverande-
ringen in het buitengebied. U
moet dan denken aan agrarische
bedrijven die stoppen en een
nieuwe functie, bijvoorbeeld
wonen of ambachtelijke- of
recreatieve activiteiten willen
starten in een vrijkomend be-
drijfsgebouw. Ook verbreding,
door naast het agarisch bedrijf
een nevenfunctie te starten is
hierin geregeld. Onder voorwaar-
den kunnen b en w aan zo'n ver-
zoek meewerken. Er moet dan
sprake zijn van kwaliteitswinst,
bijvoorbeeld zaken als de sloop
van bedrijfsgebouwen, aanleg
landschappelijke elementen,
aanleg toeristische infrastruc-
tuur, behoud karakteristieke ge-
bouwen etc.

Uit de raad

De nestor van de raad feliciteert de nieuwe plaatsvervangde griffier.



Openbare bekendmakingen

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

De gemeenteraad vertaalt dit be-
leid in bestemmingsplannen voor
het buitengebied. De raad evalu-
eerde al eerder het functieveran-
deringsbeleid (in december 2007).
Op dat moment mochten de ge-
meenten van de provincie bij
sloop alleen maar meewerken
aan een gebouw met meerdere
wooneenheden. Sinds begin 2008
hebben de gemeenten in de Ach-
terhoek nu ook de mogelijkheid
mee te werken aan sloop en de
vervangende bouw van één wo-
ning. Nu we ook daarmee al een
jaar werken, wil de gemeenteraad
het functieveranderingsbeleid
opnieuw evalueren.

• Evaluatie notitie informatie-
verstrekking aan de raad
Met de Evaluatie notitie informa-
tieverstrekking aan de raad wordt
de manier waarop het college de
raad voorziet van informatie om
zijn taak te kunnen uitvoeren
geëvalueeerd. In de notite wordt
tevens aandacht geschonken aan
het aantal verzoeken dat is
gedaan op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur

• Evaluatie interne klachten
De commissie bespreekt het
aantal interne klachten dat in
2008 is ingediend en hoe deze zijn
afgehandeld. 

Commissie
Beleidsontwikkeling
Op 2 april 2009 vergadert de com-
missie Beleidsontwikkeling in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Presentatie van de heer 

K. Scherjon over de ontwikke-
lingen rond de Wet op de
Veiligheidsrisico's en het
Convenant Veiligheidsregio
tussen de VNOG en het
Ministerie van BZK

• Verzoek bijdrage dorpscentrum
Ons Huis in Hengelo (Gld)
De stichting ontmoetingscentrum
Ons Huis vraagt een bijdrage van
€ 25.000 voor de verbouwing van
dit dorpscentrum in Hengelo. 
Het voorstel van b en w is om

tegemoet te komen aan het
verzoek onder voorwaarde dat
ook de provincie Gelderland het
project mee subsidieert en geen
beroep wordt gedaan op een
gemeentelijke exploitatie-
bijdrage.

• Bestemmingsplan Klooster
Kranenburg
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk om dit terrein te her-
ontwikkelen tot een complex 
voor wonen, zorggerelateerde
maatschappelijke doeleinden en
ondersteunende functies. 

• Verlenging voorbereidings-
besluit Beekstraat 8A, Toldijk
De raad heeft vorig jaar besloten
medewerking te verlenen aan een
vrijstellingsprocedure voor het
omzetten van een tweede
bedrijfswoning naar een burger-
woning aan de Beekstraat 8A in
Toldijk. Een voorbereidingsbe-
sluit is één jaar van kracht;
doordat er een bezwaar werd
ingediend is de afhandeling van
de voorbereidingsprocedure
vertraagd. Het voorstel is om de
voorbereidingsprocedure met

één jaar te verlengen.
• Keuze aanpak en omvang

indicatoren programma-
begroting
Om de kwaliteit van iets te
beoordelen moet er gemeten
worden. Daarvoor zijn indicatoren
nodig. Een indicator is een meet-
baar fenomeen (meestal een ge-
tal) dat een signalerende functie
heeft. Wijkt een indicator af van
een afgesproken norm dan is
bijsturing mogelijk. B en w stellen
de raad voor om indicatoren voor
de programmabegroting vast te
stellen. Het voorstel is om de in-
dicatoren niet per programma te
bepalen maar per beleidsnota en
deze te koppelen aan startnotities

voor nieuw beleid en de evaluatie
van  beleidsnota's.  

Spreekrecht tijdens
commissievergaderingen
Tijdens de commissievergaderin-
gen kunt u gebruik maken van 
het recht om in te spreken. In
tegenstelling tot de raadsvergade-
ringen kunt u hier inspreken over
onderwerpen die juist wel op de
agenda staan. De maximale
spreektijd is vijf minuten. U kunt
zich hiervoor, bij voorkeur uiterlijk
24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de
Griffie, via tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad (vervolg)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, endurance en mendurance met start en finish vanaf de locatie Oosterwijkweg 3,

30 mei van 07.00 tot 20.00 uur en 31 mei 2009 van 08.00 tot 17.00 uur, Onder de Zweppe
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor H_ken in Toldiek, 11 t/m 29 juni 2009,

stichting Ontmoetingscentrum Toldijk
• Halle, sportvelden, 28 juni 2009 van 11.00 tot 17.00 uur, rommel-, boeken- en  kledingmarkt,

ontheffing Winkeltijdenwet, instellen stopverbod gedeelte Dorpsstraat, Kerkstraat,
Haverstraat, Roggestraat en zandweg tussen Kerkstraat en Pluimersdijk,  S.V. Halle

• Hengelo (Gld), ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kermis, 10 en 11 juli 2009 van
18.00 tot 01.30 uur, partycentrum Langeler

• Hengelo (Gld), Winkelskamp 1 t/m 9, 14 juni 2009, zeskamp van 09.00 tot 20.00 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet van 10.00 tot 20.00 uur, afsluiten gedeelte Winkelskamp van
08.00 tot 21.00 uur, sportcentrum AeroFitt

• Keijenborg, Wichmond, Achter-Drempt, Hummelo, Steenderen, Baak en Toldijk, plaatsen
driehoeks-/sandwichborden voor promotie lentefeest, 26 april t/m 11 mei 2009, stichting
Ontmoetingscentrum Toldijk

• Laag-Keppel, Dorpsstraat 41, 30 augustus 2009 van 12.00 tot 18.00 uur, openlucht toneel-
uitvoering, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Pallandt van Keppel stichting

• Toldijk, Flophouse, 8 en 9 mei 2009 van 20.00 tot 01.30 uur, lentefeest, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning tent, stichting Ontmoetingscentrum
Toldijk

• Vorden, Dorpsstraat, 30 april 2009, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m.
Koninginnedag van 10.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, hotel restaurant
Bakker

• Vorden, ophangen drie spandoeken i.v.m. internationaal jeugdvoetbaltoernooi, 16 juli t/m 
16 augustus 2009, toernooicommissie voetbalvereniging Vorden

• Vorden, perceel hoek Ruurloseweg/Hamelandweg, tijdelijk plaatsen van reclamebord, Top
Totaal

• Zelhem, afsluiten Oosterwijkweg i.v.m. endurance/mendurance, 30 mei vanaf 07.00 uur tot 
31 mei 17.00 uur, ontheffing groepskamperen ca. 20 personen, 29 t/m 31 mei 2009, Onder de
Zweppe

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Pluimersdijk 45A, veranderen werktuigenberging
• Vorden, Galgengoorweg 19, verbouwen schuur
• Vorden, het Jebbink 5, veranderen hoofdentree/entree kleuters
• Vorden, Molenweg 13, wijzigen van een woning
• Zelhem, de Ganzenebbe 8, verbouwen schuur
• Zelhem, Kampweg 3, vernieuwen garage/overkapping
• Zelhem, Keijenborgseweg 1, vergroten café met rookruimte

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 24 maart 2009:
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen i.v.m. Veka NK Autocrosswedstrijden, 

22 augustus t/m 5 september 2009, Halse autocross vereniging (HACC)
• Halle, Landstraat, Veka NK Autocrosswedstrijden, 5 september van 09.00 tot 21.00 uur,

tijdelijke gebruiksvergunning tent,  4 en 5 september, ontheffing artikel 35 Drank- en Horeca-
wet, 4 september van 12.00 tot 24.00 uur en 5 september van 10.00 tot 24.00 uur, ontheffing
groepskamperen (400 personen), 4 t/m 6 september 2009, Halse autocross vereniging (HACC)

• Zelhem, Velswijkweg, rommelmarkt, 25 en 26 april vanaf 09.30 tot 17.00 uur, ontheffing
Winkeltijdenwet 26 april 2009, carnavalsvereniging De Doldraejers

Verzonden op 25 maart 2009:
• Hummelo, terrein aan de Groeneweg, 12 april 2009 van 19.00 tot 24.00 uur, paasvuur met 

live-muziek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, ponyclub Hessenruiters
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van het Mega Piraten

Festijn, 25 maart t/m 8 april 2009, Mega Mensink B.V.

Drank en Horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet)
Verzonden op 25 maart 2009:
• Zelhem, voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Markt 21-23, 

mevrouw A.L.M. Groeskamp-van Londen

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 20 maart 2009:
• Steenderen, Eekstraat 3, bouwen schuur voor kleinvee 
• Olburgen, 't H_fke 3, plaatsen dakkapel 
Verzonden op 25 maart 2009:
• Hengelo (Gld), Tramstraat 4, plaatsen constructie voor leibomen
• Olburgen, 't H_fke 1, plaatsen dakkapel
• Vorden, Smidsstraat 9, bouwen schutting en schuurtje
• Zelhem, Ruurloseweg 23A, plaatsen dubbele deur in de schuur

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 25 maart 2009: 
• Hengelo (Gld), Koningsweg 8, verbouwen woning
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 17, verbouwen woning
• Vorden, Ruurloseweg 77-79, restaureren dubbele woning, verleend met toepassing van 

artikel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht 'Correctieve herziening
bestemmingsplan Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008'

• Zelhem, Bergstraat 37, vervangend bouwen bijgebouw en veranderen woning

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 25 maart 2009:
• Rha, Rhabergseweg 9, verbouwen schuur tot micro-brouwerij

Sloopvergunningen 
Verzonden op 23 maart 2009:
• Drempt, Veldweg 29, geheel slopen dakbeschot op woning, plafondbeplating toilet, plaatje

onder c.v en golfplaten op schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Hummelo, Zelhemseweg 10, geheel slopen twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 25 maart 2009:
• Bronckhorst, sloopvergunning voor Sité woondiensten voor het in 2009 projectmatig

verwijderen van asbesthoudende materialen, zoals dakbedekkingen van bergingen, sparingen
in dakbeschot t.b.v. dakdoorvoeren, -ramen, -kapellen, gevelplaten, standleidingen, plaatjes
bij CV-ketels, plafondbeplating, borstweringen, randen en zwerfasbest in tuinen, in/op of aan
panden die in eigendom, c.q. beheer, zijn van Sité woondiensten  

• Hengelo (Gld), verwijderen asbesthoudende golfplaat 
• Hummelo, Kasteellaan 2, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Schuttestraat 14, slopen twee kippenschuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Wiersserbroekweg 16, gedeeltelijk slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Zutphenseweg 113, slopen betonnen vloer voor hooiopslag
• Wichmond, Okhorstweg 4, gedeeltelijk slopen kapconstructie en een aantal binnenmuren,

komt asbesthoudend afval vrij

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 31 maart 2009:
• Drempt, Zomerweg 11
• Halle, Halsedijk 8
• Halle, Kattendijk 4
• Halle, Pluimersdijk 14A
• Halle, Veengoot 4
• Hengelo (Gld), Holterveldseweg 6

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Hengelo (Gld), Varsselseweg 22
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 37
• Vierakker, Kapelweg 4
• Vierakker, Koekoekstraat 21
• Vorden, Kruisdijk 9A
• Vorden, Vosterweg 2
• Wichmond, Okhorstweg 7
• Zelhem, Heijinkweg 13
• Zelhem, Meeneweg 10
• Zelhem, Terborgseweg 10A

Kapvergunning
Verzonden op 27 maart 2009:
• Vorden, Heidenpolweg 4, vellen van één eik, herplant verplicht: één eik

Aanlegvergunning
Verzonden op 31 maart 2009:
• Vorden, nabij Lindeseweg 9 (langs de Veengoot), voor plaggen, bebossen, onderhoud aan

sloten en aanleg van een poel

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens een buurtfeest is het Kampsh_fken, tussen de Abbinkstraat en de Westerhofs-

kamp, van 16 mei 08.00 tot 17 mei 2009 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens het dweilorkestenfestival op 19 april 2009 zijn de Spalstraat, de
Kerkstraat, de Raadhuisstraat, tussen de Schoolstraat en de Spalstraat en alle toegangswegen
uitkomend op bovengenoemde afsluitingen van 06.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Hummelo, tijdens het paasvuur op 12 april 2009 van 17.00 tot 24.00 uur is de Groeneweg, vanaf
de Stokhorsterweg tot einde doodlopende weg, afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer en geldt een stopverbod op de Groeneweg (zijde van de oneven
huisnummers), tussen de Keppelseweg en de Stokhorsterweg, en de Stokhorsterweg (zijde
van de even huisnummers)

• Keijenborg, tijdens de activiteiten ter gelegenheid van Koninginnedag is op 30 april 2009 van
10.00 uur tot 14.00 uur de Pastoor Thuisstraat, tussen de Kerkstraat en de Geltinkweg,
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens het paasvuur van 12 april 18.00 tot 13 april 2009 08.00 uur geldt een stopverbod
op de Eikenlaan aan de zijde van de even nummers en is een snelheidsbeperking van 30 km/u
ingesteld op de Eikenlaan, tussen het terrein van voetbalvereniging Ratti en de spoorbaan

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

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

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

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsen-
de werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
bezwaarschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter
van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Plaatsing en verwijdering van panden op de gemeentelijke monumenten-
lijst
B en w besloten op 25 maart 2009:
Van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen:
• Baak, object Walterslagweg 1, 1A en 1B 
• Baak, object Molenweg 7 en 7A 
Op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen:
• Baak, object trafohuisje aan de Bakermarksedijk
• Bronkhorst, object Boterstraat 6 en 8 
• Steenderen, object Burg. Smitstraat 2-4 
• Toldijk, object bakhuis bij Beekstraat 4 
Niet te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst:
• Steenderen, object Wehmestraat 3

De besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 31 maart en liggen van 2 april t/m 13 mei
2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heren C. Hofs of W. Hagens, tel. (0575)
75 03 52/53.

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft
gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat

hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekend-
making van deze besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrech-
ter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Monumenten

• Halle, van 30 maart t/m 4 april 2009 snoeien wij de bomen en sluiten wij de Landstraat, tussen
de Varsseveldseweg en de Vosweg, af

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

Werkzaamheden

Goedkeuring wijzigingsplan 'Buitengebied 2008 Berkendijk 1'
Gedeputeerde Staten van Gelderland keurden op 18 maart 2009 het wijzigingsplan 'Buitengebied
2008 Berkendijk 1' goed. Het plan heeft betrekking op functiewijziging van een agrarisch bedrijf
naar wonen op het perceel Berkendijk 1 in Vorden.

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van
2 april t/m 13 mei 2009 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl  � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen, Hummelo
en Keppel 2008; Functiewijziging’
Het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen, Hummelo en Keppel 2008; Functiewijziging' is
onherroepelijk geworden.

Het plan heeft betrekking op de vertaling van het beleid voor functieverandering van vrijgekomen
en vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing volgens de nota 'Functies zoeken plaatsen zoeken
functies' en is al opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo/Vorden
2005’. Het ter inzage liggende bestemmingsplan doet dat voor het buitenge-bied van de voorma-
lige gemeenten Steenderen en Hummelo en Keppel in afwachting van de algehele herziening van
die bestemmingsplannen buitengebied (start daarvan gepland in de loop van 2009). Naast de
verruiming van de maximale inhoud van woningen tot 750 m3 bij functieverandering is ook de
maximale toegestane gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen bij burgerwoningen verhoogd
van 75 m2 naar 100 m2. 

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl  � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan is onherroepelijk, er bestaat geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Voorgenomen ontheffing
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hoog-Keppel, Jonker Emilweg 7, vergroten schuur, ontheffing wegens het overschreiden van

de maximale bebouwingsoppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'

De bouwplannen liggen van 2 april t/m 13 mei 2009 tijdens de openingstijden voor belanghebben-
den ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een
gemotiveerde zienswijze over de voorgenomen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Ontwerpbesluit ontheffing
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Drempt, Zomerweg 50, voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw en het tijdelijk plaatsen en

bewonen van een woonunit, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 april t/m 13 mei 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2, onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Rha, Rhabergseweg 9, voor het veranderen van de inrichting met een stoomgenerator in een

bezinktank voor drijvende delen
Deze verklaring is op 26 maart 2009 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Mogelijkheden van bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
b en w van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit
besluit. Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor
bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan
om een voorlopige voorziening worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaar-
schrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening. 

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
2 april t/m 13 mei 2009 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Kruisbergseweg 52A, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij met een

werktuigenberging en een wijziging van de huisvesting van de melkkoeien, waarop het Besluit
landbouw milieubeheer van toepassing is

• Zelhem, Melkweg (kavel 32), voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van
lastechnieken waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer op van
toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Wet milieubeheer

VVV Bronckhorst heeft mooie tuinen samengevoegd, bezoek ze eens!

Datum: zondag 5 april, De Warande: ster-

hyacintjes, velden gele en witte anemonen,

kievietsbloemen. Tijd: van 11.00 tot 17.00 uur

Locatie: De Warande, Jan de Jagerlaan 2,

Laag-Keppel

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

Op www.kastelenentuinen.nl vindt u meer informatie

Lindemans Bin
Australische wijn
Diverse varianten

Bijv. 65 Chardonnay
2 flessen à 0.75 liter

11.98

W A N S I N K
H E N G E L O  ( G L D . )

Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld .) • Tel . (0575) 46 12 05

Aanbiedingen alleen 
geldig voor 

bonuskaarthouders 
30 maart t/m
5 april 2009

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

AH Kipfilet
Voordeelpak

Altijd laag 6.49

4.99

KILO
PRIJS

AH Excellent
Traditionele
Hangop
Met braam en aardbei

Beker 750 gram

2.49

1.89

Pickwick thee
Diverse varianten

Bijv. groene thee
3 doosjes à 40 gram

2.65
3.99

Dash en Dreft
wasmiddel
Diverse varianten
Grootverpakking
OP=OP
Bijv. Dash zomerfris
Fles 4.95 liter

6.23

Pringles
Diverse varianten

Bijv. king original

2 bussen à 195 gram

3.90

NU 12.47

8.98

e
HALVE
PRIJS

50%
KORTING

NU

1+1 GR
AT

IS

1.95

2+1 GR
AT

IS e
HALVE
PRIJS2 Mona

gezinspudding

Alle varianten
Beker 450/500 gram 1.001.26

1.68

Yellow Jersey
Merlot

Charmante Merlot uit de
Languedoc.
Soepel en rond

5.99

3.59

AH Gerookte
zalmfilet

Pak 200 gram

4.98

3.49
NU
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Doelgericht adverteren?
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Weeversdrukkeri j

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Almen

Doetinchem

V ld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden

Eldrik

Wolfersveen

Bekveld

Bronckhors t  Noord

Bronckhors t  Midden

Bronckhors t  Zu id

edi t ie  ruur lo

edi t ie  warnsve ld

Vakantiekrant

Een nieuwe baan?
Zo gedaan.

Een nieuwe baan?
Zo gedaan.

Wij zoeken een ervaren 
bemiddelingsmedewerker  

 
 

Avonturijn zoekt op korte termijn, mede door de landelijke ontwikkelingen 
binnen de Gastouderopvang, een ervaren collega, die een nadere invulling wil 
geven aan deze functie.  
 
Avonturijn zoekt jou als je … 

• 18 - 24 uur per week kunt werken 
• het niet erg vindt om op onregelmatige tijden/dagen werkzaam te zijn 
• een open, eerlijke, sociale, daadkrachtige en communicatief sterke 

persoonlijkheid bent 
• een stuk levenservaring meebrengt 
• het een uitdaging vindt, om samen met collega’s, aan de op handen 

zijnde landelijke ontwikkelingen, een passende oplossing te vinden. 
 
Avonturijn vraagt van jou … 
Een MBO werk- en denkniveau en je beschikt over de nodige mensenkennis. 
Je hebt ervaring binnen de Gastouderopvang en kunt naast zelfstandig werken 
ook samenwerken. Je hebt zelfdiscipline en geen 9 tot 5 mentaliteit en bent 
handig met de computer. Je hebt een goed inlevingsvermogen en je beschikt 
over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 
Daarnaast heb je de beschikking over een auto. 
 
Avonturijn biedt jou … 
Een leuke en uitdagende baan met veel wisselende werkzaamheden. Een 
functie die zelfstandig in de organisatie staat, maar waar ook collega’s zijn, 
waar je op terug kunt vallen. We bieden je een prettige werksfeer met veel 
ruimte voor eigen inbreng en de mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 
binnen je vakgebied. De functie valt in schaal 7 van de CAO-Kinderopvang met 
een minimum van € 1.853,= en een uitloop naar € 2.456,= per maand op 
fulltime basis. De inschaling hangt af van je opleiding en opgedane ervaring. 

 
Durf je de uitdaging aan, schrijf dan een brief aan Avonturijn. 
Deze inhoudelijk gemotiveerde reactie zien wij graag tegemoet vóór 11 april 
op het adres van GOB Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL Ruurlo, t.a.v. 
Ans Gotink, bemiddelingsmedewerker van Avonturijn, zij kan je ook nadere 
inlichtingen over de vacature verstrekken.  06-285 24 335  

 
 
 
 
 
 
Avonturijn  
is een kinderopvangorganisatie 
met een kinderdagverblijf met 5 
groepen dagopvang en 8 
groepen buitenschoolse opvang 
met voor-,  en naschoolse 
opvang in Ruurlo (gemeente 
Berkelland). In augustus starten 
we in Wichmond met een nieuw 
kindercentrum. 
Eveneens regelt Avonturijn 
tussenschoolse opvang op 
basisscholen. 
 
Daarnaast verzorgt Avonturijn 
Gastouderopvang in de 
gemeente Berkelland en 
omstreken. 
 
Avonturijn is één van de 15 
gebruikers van het Kulturhus in 
Ruurlo en is een groeiende 
organisatie en volop in 
ontwikkeling.  
 
Avonturijn is steeds op zoek 
naar nieuwe Gastouders. Meer 
info vindt u op onze website.  
 
Avonturijn heeft kwaliteit hoog 
in het vaandel staan en vraagt 
om een no-nonsense mentaliteit, 
waarbij aanpakken, openheid, 
vertrouwen en een gevoel voor 
humor belangrijke begrippen 
zijn. 
 
Avonturijn 
Nieuwe Weg 5-01  
7261 NL  RUURLO 
tel.: (0573) 45 81 30 
e-mail:  
info@avonturijn-ruurlo.nl  
website:  
www.avonturijn-ruurlo.nl  

VISHANDEL “HENGEL” 

zoekt

verkoper/ster
wegens bedrijfsuitbreiding.

Leuke, vlotte man/vrouw voor het verkopen van vis
op 1 of meerdere van onze standplaatsen/markten.

Vacature 1  20 uur per week

Vacature 2  40 uur per week

Minimum leeftijd 18 jaar en eventueel in het bezit
van een rijbewijs.

Voor meer informatie:

Vishandel “Hengel”
Wassenaarweg 14
7021 PA Zelhem
tel. (0654) 32 30 30

Wie wil 
ons team 
versterken?

Barendsen

We zoeken een ASSISTENT DROGIST / DROGIST m/v

Onze voorkeur gaar uit naar een enthousiaste, vrolijke en flexibele medewerker
in het bezit van het vakdiploma drogist. Enige ervaring is gewenst. We bieden een
afwisselende baan, leuke collega’s en een gezellige werksfeer.

Voor meer informatie over deze vacature kun je telefonisch contact opnemen
met Annet Barendsen: 0575-554082.

Reacties kun je schriftelijk richten aan: Etos Barendsen, Zutphenseweg 3,
7251 DG Vorden t.a.v. Annet Barendsen of mailen naar: hvp@hetnet.nl
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VORDEN
Stationsweg 16
tel.: 0575 - 55 15 83

Welkoop Vorden is op zoek naar een 

VERKOOPMEDEWERKER m/v 
voor 32 tot 38 uur per week. 

Wat wij zoeken: 
• Iemand bij wie het buitenleven een belangrijke plaats inneemt in

zijn/haar leven 
• Iemand die onze klanten begrijpt en die weet waarover hij/zij praat 
• Iemand die de handen uit de mouwen wil  steken en  gevoel voor

commercie heeft 
• Iemand die goed kan samenwerken en overleggen 

Wat wij vragen: 
Ben je in het bezit van een VMBO diploma en ben je bereid de interne
BBL opleiding tot verkoper, van het Agri-Retail college te volgen;
OF
Heb je een MBO opleiding, niveau 3 of 4 richting detailhandel gevolgd
en ben je bereid om d.m.v. interne opleidingen van het Agri-Retail col-
lege je te specialiseren als verkoper van het uitgebreide Welkoop
assortiment.

Wat wij bieden: 
• Een prettige werkomgeving in een hecht team
• Een uitdagende en afwisselende functie 
• Een bij het opleidingsniveau en functie passend salaris volgens de

CAO voor Boerenbond en Welkoop 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Spreekt jou deze advertentie aan? Reageer dan snel op onderstaand
adres. Reacties, schriftelijk of per mail, en voorzien van C.V.  kunnen tot
11 april 2009 gericht worden aan Welkoop Vorden, t.a.v. dhr. H.W. Weenk,
Stationsweg 16, 7251 EM Vorden of e-mail: vorden@welkoop.com 

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

HOVENIER ACHTERHOEK

Werkzaamheden
Wat je precies voor werkzaamheden gaat verrichten is
afhankelijk van je ervaring. We hebben namelijk meerdere
vacatures. Denk hierbij aan HOVENIER, AANKOMEND
HOVENIER OF ASSISTENT GROENVOORZIENING. Ben je
niet bang voor lichamelijk werk, kun je met een schop of
schoffel overweg of heb je andere relevante groen-
ervaring? Neem dan contact met ons op.
Functie eisen
Wij vinden de motivatie belangrijker dan een evt. opleiding
of werkervaring? Informeer wat jouw mogelijkheden zijn. In
een persoonlijk gesprek zullen wij uitgebreid op je
werkervaring ingaan.

MONTEUR WATERTECHNIEK 

Werkzaamheden
Voor deze full-time functie, zul je eerst een uitgebreid
opleidings- en inwerktraject volgen, zodat je vervolgens als
zelfstandig monteur op pad kunt.
Functie-eisen
- Afgeronde MBO of HBO opleiding.
- Bereidheid tot het volgen van aanvullende

opleidingen/cursussen.
- Ervaring met Windows, Word, Excel en bij voorkeur ook

AutoCad.
- Goede contactuele eigenschappen.
- Ervaring op het gebied van beregeningssystemen is een

pre.

TEKENAAR BORCULO 

Werkzaamheden
Voor het tekenen van trapconstructies
Functie-eisen
Onze ideale kandidaat heeft een opleiding
werktuigbouwkunde op MBO-niveau voltooid en heeft enige
tot ruime werkervaring, bij voorkeur in de
metaalverwerkende industrie.

OPROEP CHAUFFEUR DUIVEN

functie omschrijving 
Voor het bezorgen van goederen door het hele land.

functie criteria   
Wij zijn op zoek naar een vitte vutter die een aantal jaren
ervaring heeft met het rijden van een krafter/busje.
U bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
U bent beschikbaar op dinsdag en vrijdag  
Logistiek inzicht (mbt inpakken laden/lossen last in, first
out)

KOELTECHNIEK MONTEUR GROENLO

Werkzaamheden
SERVICEMONTEUR KOELTECHNIEK, voor diverse regio's in
Nederland

Functie-eisen
Professionele servicemonteur 
- ca. 3 jr ervaring in service- en onderhoudswerkzaam-

heden in koeltechniek (witgoed en supermarkten) 
- Een dienstverlenende en klantgerichte instelling 
- MBO-niveau, door opleiding en/of praktijkervaring

verkregen succesvol afgeronde, relevante opleidingen in
de koudetechniek (STEK) 

- Zelfstandig, verantwoordelijkheidsgevoel, teamplayer en
de wil en capaciteit om je op termijn verder te
ontwikkelen.

MAGAZIJNMEDEWERKER ‘S HEERENBERG

functie omschrijving 
De algemene verantwoordelijkheden van de
magazijnmedewerker zijn onder meer: 
- ontvangen, opslaan en uitgeven van goederen (grond- en  

hulpstoffen, verpakkingsmaterialen en gereed product)
volgens  het fifo systeem 

- het in opdracht van het bedrijfsbureau verzamelen, klaar
zetten en laden van de orders 

- periodiek (maandelijks en per kwartaal) tellen van de
voorraden palletregistratie 

- inventarisatie grondstoffen, verpakkingsmateriaal met
minimale voorraden en laten aanvullen vanuit externe
magazijnen

functie criteria 
Kandidaten voor deze functie hebben LBO-niveau en
beschikken over kennis van de te ontvangen en uit te geven
goederen. Bovendien is hij / zij bereid het kennisniveau op
verzoek uit te breiden. Daarnaast hebben kandidaten kennis
van Word, Excel en Windows of in ieder geval de bereidheid
dit te leren. De kandidaat is collegiaal, kan zich zakelijk
opstellen en heeft geen ‘8-5’ mentaliteit. De kandidaat is in
het bezit van een heftruckrijbewijs.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Teamleider
bedrijfsprofiel  
Voor onze opdrachtgever in de omgeving van ’s-Heerenberg
zijn wij op zoek naar een Teamleider. 

functie omschrijving 
Als teamleider werk je in drieploegendienst en ben je
verantwoordelijk voor een efficiënt verloop van het
productieproces. Je zorgt voor coaching van alle medewerkers
op de afdeling. Je neemt beslissingen bij eventuele
productieproblemen en bent verantwoordelijk voor het naleven
van de kwaliteitsnormen en veiligheidsvoorschriften. Je geeft in
deze functie leiding aan circa 35 medewerkers en je rapporteert
aan het hoofd productie. 

functie criteria   
Als kandidaat voor deze functie beschik je over een MBO+ werk-
en denkniveau.   Ervaring binnen een productie-/
procesomgeving is een must. Je beschikt bovendien over de
volgende competenties: hands on mentaliteit,
probleemoplossend vermogen, besluitvaardig, initiatiefrijk,
verantwoordelijkheidsgevoel, sturend, gezag, kwaliteitsbewust,
people manager.  

Sollicitatie’s kunt u richten aan Jeroen Kruese Euro Planit
Personeelsdiensten 
Tel. 0575-555518
Dienstenweg 1
7251 KP Vorden
j.kruese@eppd.nl

Een nieuwe baan?
Zo gedaan.

Een nieuwe baan?
Zo gedaan.
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TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

Eén van de mooiste en meest uitdagende 18-holes golfbaan in de Achterhoek!

Vierblokkenweg 1 Hengelo Gld

Kom op zaterdag 4 april naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS voor jong en oud!

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zaterdag 4 april  12.00-17.00 uur

Opslagruimtes te huur,

voor particulieren en bedrijven

www.teeuwenopslag.nl

06-10433358

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Vrijdag 3 april
in het café

Hengelse
Embassy

Zaterdag 4 april
in de discotheek

DJ Toine
Baya Beach Club

Tijdens ons OPEN HUIS is er weer genoeg te zien en te beleven 

op het gebied van keukens, sanitair, verbouw en nieuwbouw. 

Een kok demonstreert de nieuwste Siemens keukenapparatuur. 

Bekijk, onder het genot van een hapje en een drankje, de NIEUWE 
SANITAIR- EN KEUKENMODELLEN of laat u informeren over BOUWEN 
OF VERBOUWEN VAN UW WONING. Voor kinderen is er voldoende 

speelgelegenheid. Bovendien profiteert u tijdens de ACTIEWEKEN* van 

EXTRA KORTINGEN. Kijk voor meer informatie op www.bruggink-bv.nl

OPENINGSTIJDEN TIJDENS OPEN HUIS: vrijdag 31 april 09.00 - 21.00 uur, 
zaterdag 4 april 09.00 - 16.00 uur, zondag 5 april 11.00 - 16.00 uur. 

DEMONSTRATIE

NIEUWSTE SIEMENS 

APPARATUUR

OPEN HUIS BIJ BRUGGINK!
VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG 3, 4 EN 5 APRIL A.S. 

ELKE BEZOEKER 

ONTVANGT EEN leuke 

attentie EN ELK GEZIN 

een gratis dessert-
receptenboek!

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl
* Actieperiode 3 t/m 29 april 2009 Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden.

ACTIEKORTING OP 

KEUKENS, SANITAIR 

EN TEGELS

MAAK KANS
OP EEN

DVD RECORDER

Geen 1 april grap, maar waar!
Op 1 april starten wij in Zelhem met de verkoop van;

• Zonweringen: Rolluiken, Schermen, Screens e.d.
• Terrasoverkappingen, Veranda's en Serre's
• Speeltoestellen, Prieeltjes, Buitensauna’s, Hot tubs e.d.

Wij zijn dealer van diverse top merken en voeren tevens ons
eigen merk. Alles kan compleet geleverd worden als zelf-
bouwpakket en ook de montage kunnen wij voor u verzorgen.

Alleen topkwaliteit tegen betaalbare prijzen!

Zie ook onze actieaanbiedingen op www.elwikra.nl

Handelsonderneming Elwikra - Zelhem
Telefoon (0314) 62 47 11 / mobiel 06 20 36 47 52
e-mail w.kranenbarg@kpnplanet.nl

T
E
H
U
U
R

HUMMELO
Ruime eengezinswoning J.D. Pennekampweg 11
Za. 4 april a.s. 10.00 - 12.00 uur.

REBO Vastgoed Management B.V.

De woningen beschikken over een royale woonkamer (32 m²)
met open haard en schuifpui, halfopen keuken. Op de eerste ver-
dieping 3 ruime slaapkamers, badkamer met ligbad en wastafel,
apart 2e toilet. Op de zolder ruime 4e slaapkamer en een bad-
kamer met douche en vaste wastafel. Bijkeuken annex berging.
Tuin aan voor- en achterzijde van het huis. Aanvaarding per
direct. 1 Maand vrije huur!

Huurprijs v.a. c 730,00 p.m. 
Excl. c 8,00 servicekosten p.m.

Postbus 111, 7400 AC Deventer Tel. 0570 612 752
Internet: www.rebogroep.nl Email: vgmdeventer@rebogroep.nl

OPEN HUIS!



Meteen daarna komt het "Polizeichor
Magdeburg" in Vorden op bezoek. Al
een jaar geleden hebben beide koren
afgesproken dat het Duitse koor in het
weekend van 8 tot 10 mei voor de
tweede keer naar Nederland komt om
de vriendschapsbanden tussen beide
koren weer eens aan te halen. Naast
een heleboel gezellige activiteiten zul-
len beide koren op 9 mei een voor-
jaarsconcert verzorgen, waarbij het
gastkoor, onder leiding van de zeer ge-
dreven Oekralense Tatjana Schemeto-
wa, weer eens hun bijzondere zang-
kwaliteiten kan laten horen. Voordat
zij op zondag terug reizen, zullen ze
om 10 uur in de prachtig gerestaureer-
de St.Willibrorduskerk in Vierakker
zingen tijdens de kerkdienst.

In de zomer volgen dan twee ludieke
optredens. Op 5 juli zal een gedeelte
van het koor als monniken met Grego-

riaanse gezangen een muzikale bijdra-
ge leveren aan de Middeleeuwse sfeer
tijdens de Berenddag bij kasteel Hack-
fort. Vervolgens is het Vordens Man-
nenkoor ingeloot voor het jaarlijkse
songfestival dat dit jaar op 9 augustus
in Kranenburg wordt gehouden. On-
der grote geheimhouding wordt bin-
nenkort begonnen met het instude-
ren van een bijzonder lied, waarmee
het koor ongetwijfeld hoge ogen gaat
gooien. 

Meteen na de zomervakantie is het
koor een van de muzikale deelnemers
aan een groots opgezette "Italiaanse
muziekavond", die op 5 september in
Vorden zal plaats vinden. Nu al is het
koor bezig met zich daar op voor te be-
reiden en alleen al aan de Italiaansta-
lige liederen die het koor gaat zingen
is af te leiden dat dit een prachtige
avond gaat worden. 

Voordat 2009 eind december weer
wordt afgesloten met een aantal kerst-
concerten, zal het koor zoals het er nu
uit ziet nog een of meer gastoptredens
verzorgen. Al met al een programma
waarmee het koor niet alleen wat be-
treft de inhoud betreft dwars door Eu-
ropa reist, maar ook een soort reis
door de tijd maakt. Voor eenieder die
van de mooie zang van dit koor houdt,
is er weer voldoende aanbod. En voor
iedere man uit Vorden en omgeving,
die van zingen houdt, is dit een prima
moment om zich bij het gezellig koor
aan te sluiten. (www.vordensmannen-
koor.nl) In de komende tijd zullen we
u op allerlei manieren uitvoeriger van
bovengenoemde activiteiten op de
hoogte houden.

Zeer gevarieerd programma
Vordens Mannenkoor
Zoals het er nu uitziet zal het Vor-
dens Mannenkoor dit jaar weer re-
gelmatig bij verschillende gelegen-
heden in onze regio te beluisteren
zijn. Opvallend bij het programma
voor 2009 is de grote gevarieerd-
heid van de optredens. Nadat het
koor half maart een geslaagde
open repetitie - middag onder het
motto "Samen gezellig zingen", in
het kader van een wervingsactie
voor nieuwe koorleden, heeft ge-
houden, is nu begonnen met de
voorbereidingen voor de komende
optredens. Allereerst zal op 4 mei
tijdens de dodenherdenking in
Vorden het muzikale gedeelte zo-
als elk jaar door het koor verzorgd
worden.

De opbrengst van de ingezamelde kle-
ding komt ten goede aan de nood-

hulpprojecten van Cordaid Mensen in
Nood. In 2009 steunt Sam’s Kledingac-
tie een project in Kenia waarin ‘droog-
te cyclus management’ centraal staat. 
Zaterdag 4 april voor 10.00 uur kan
kleding, schoeisel en huishoudtextiel
gebracht worden bij: café Olden Kriet
in Wichmond/Vierakker, café Heezen
in Steenderen, café Den Bremer in
Toldijk, RK. Kerk, mw. Pasman-Gieling
in Olburgen/Rha en Café Herfkens in
Baak.

Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood
Op zaterdag 4 april 2009 vindt de
kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood
plaats. Tot 10.00 uur kan goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken worden afgegeven in Wich-
mond/Vierakker, Steenderen, Tol-
dijk, Olburgen/Rha en Baak.

SNELHEIDSCONTROLE
Naar aanleiding van klachten van om-
wonenden heeft de politie op donder-
dag 26 maart een snelheidscontrole
gehouden aan De Horstenkamp in
Vorden. Hier werden vijf boetes uitge-
schreven. De snelheidscontrole vond
plaats tussen 16.00 en 17.00 uur. De
hoogst gemeten snelheid was 77
km/uur op de weg waar 50 km/uur de
maximum snelheid is. De hoogst ge-
meten snelheid door vrachtwagens
was 69 km/uur. In totaal werden er vijf
bekeuringen uitgedeeld.

P o l i t i e

Erwin raakte betrokken bij een auto-
ongeval. Bij een afdaling moesten de
rijders onderaan een berg links de weg
opdraaien. Daar stond een politie het
verkeer te regelen, aangezien de rij-
ders de bocht naar links niet konden
overzien. 
De agent wenkte naar Erwin dat hij de
weg op kon rijden, maar toen kwam er
van links toch een auto aan. Deze auto
reed frontaal op hem in. Erwin werd
voor alle zekerheid per ambulance

voor controle naar het ziekenhuis ge-
bracht. Daar werden foto’s van zijn lin-
kerheup gemaakt, gelukkig werd er
geen letsel geconstateerd. De Honda
motor liep wel schade op. De mon-
teurs kregen de motor dezelfde zater-
dag weer op tijd klaar, zodat Erwin op
de tweede dag (zondag) toch van start
kon gaan. 

Na een mindere nachtrust voelde hij
zich naar omstandigheden redelijk
goed. Zijn heup voelde minder stijf
dan verwacht. Echter de rug, schouder
en bovenlijf deden wel veel pijn. Met
enkele pijnstillers en een flinke portie
doorzettingsvermogen reed Erwin de
wedstrijd uit. Hij finishte als 20e. In
deze situatie een prima resultaat met
als beloning het eerste WK punt!

Toch eerste WK punt!
Erwin Plekkenpol door auto aangereden
Erwin Plekkenpol ging in de eerste
wedstrijd, meetellend voor het we-
reldkampioenschap enduro in het
Portugese Penafiel op zaterdag vol
goede moed van start. Hij reed een
goede eerste ronde, maar toen
sloeg het noodlot toe.

DASH H1 MIST AANSLUITING
Nu het einde van het volleybalseizoen
nadert wordt steeds meer duidelijk op
welke positie de teams in de ranglijst
thuishoren. Dash strijdt deze laatste
wedstrijden voor een verdienstelijke
vierde of vijfde plek in de eindstand. 
Afgelopen zaterdag stond een wed-
strijd op het programma tegen de We-
voc 1, dat momenteel spaarzame pun-
ten verzameld voor een uiteindelijke
2e of 3e positie in de competitie.
Wevoc startte in de eerste set bijzon-
der gedegen en geconcentreerd. Dash
daarentegen miste enthousiasme en
beleving om tegenstand te bieden. Met
behoorlijke achterstand in het eerste
deel van de set wist Dash zich niet te
herpakken. De set eindigde in winst
voor Wevoc met 25-17.
Ook de tweede set bleef bij Dash de
grote kracht uit. In de pass liet het
team te wensen over en kon mede
hierdoor geen vuist gemaakt worden
in de aanval. Wevoc kreeg hierdoor
van Dash de gelegenheid om door te
gaan met het spel van de eerste set.
Opnieuw kon Wevoc winst noteren
met 25-21.
Dash concentreerde zich in de derde
set op bijzondere wijze. Er werd ge-
vochten voor elke bal en gezamenlijk
leverde dit prachtig volleybal op. Het
duel liep in de hele set gelijk op. Enke-
le stabiele passes en harde aanvallen
van Dash aan het einde van de set
zorgden voor winst voor de Vordena-
ren met 22-25.
In de vierde set was Wevoc gebrand op
winst om kans te blijven houden op de
nacompetitie. Bij Dash stortte het
team mentaal in. Deze combinatie le-
verde eenvoudige setwinst op voor We-
voc met 25-11.

Aanstaande zaterdag speelt Dash
thuis om 17.00 uur tegen Halley, de
kampioen van deze poule.

Dash - VC Pansign 4-0 
(25-20 25-22 25-14 25-16)
Na de winst op Orion vorige week in
Doetinchem, stonden de dames van
DASH (Visser Mode) afgelopen zater-
dag weer paraat voor een thuiswed-
strijd tegen VC Pansign uit Panningen.
Aan de uitwedstrijd van 13 december
hadden de dames van Dash een nare
bijsmaak overgehouden. Bij de meest
verre tegenstander uit deze competi-
tie kon DASH in de uitwedstrijd niet
laten zien wat ze in huis hadden. Dus
wat goed te maken en na een goede
trainingsweek begon DASH gecon-
treerd aan de wedstrijd.

De wedstrijd startte voor DASH gelijk
goed en degelijk. Diverse speelsters lie-
ten goede serviceseries zien. Vooral de
services op de buitenaanvalsters of net
naast de libero werden moeilijk bij de
dames van Pansign opgepakt. Hier-
door werden de ballen meerdere ma-
len makkelijk over het net gebracht en
kon de spelverdeelster bij DASH door
middel van de goede passing naar har-
telust haar aanvalsters kiezen. Net bo-
ven de 15 punten kwamen Pansign
nog iets in de buurt maar DASH speel-
de slim, wisselde harde aanvallen af
met tactische ballen en de dames won-
nen de eerste set met 25-20.

De tweede set leek een kopie van de
eerste. DASH maakte iets meer service
fouten maar ook Pansign liet vaak een
steekje vallen. Onduidelijkheid achter-
in bij Pansign zorgde voor onrust en
zeker tegen het einde van de tweede
set maakte DASH hier slim gebruik
van. Ook blokkerend kon DASH (Bistro
'de Rotonde') de aanval steeds beter le-
zen en verdedigend had DASH enkel
wat moeite met geslagen ballen over
de blokkering. De tweede set werd uit-
eindelijk ook gewonnen met 25-22.
De derde en vierde set haakte Pansign
min of meer af. De derde set leek
DASH (Strada Sport) gelijk de eerste
punten moeite te hebben met hun ser-
vice maar al snel liep DASH uit naar 15
punten en konden de dames van Pan-
sign niet meer aansluiten. Pansign
probeerde het met hun andere spel-
verdeelster, maar dat mocht voor de
dames uit Panningen niet baten.
DASH won de derde set (25-14) en de
winst was voor de vordense Dames!
Ook in de vierde set speelde DASH
sterk en geconcentreerd. Ook vooral
door lange ralley's te winnen en over-

Vo l l e y b a l tuigend te scoren, groeide het zelfver-
trouwen. Een 4-0 overwinning was
lang geleden en DASH voelde dat het
er dit keer in zat. DASH speelde de
vierde goed uit en won met 25-26. Een
pluim wederom voor het publiek dat
in grote getale naar de sporthal was
gekomen. Erg prettig voor de dames!
Zien we jullie over twee weken weer,
in onze laatste thuiswedstrijd om
18.30 uur in Vorden (18 april)? 

Uitslagen
Doc. Stap Orion H6 - Dash H2 0-4
Revoc MC1 - Dash MC3 2-3
Volga MC2 - Dash MC2 0-4
Brevolk D2 - Dash D6 4-0
V.C.V. D5 - Dash D5 4-0
Wevoc H1 - Dash H1 3-1
D.V.O. H5 - Dash H3 3-1
Dash circ. 1 - K/Gemini 1 3-1
Dash MB2 - Boemerang MB2 2-3
Dash D4 - K/Gemini D2 3-1
Dash D2 - Vollverijs D1 3-1
Dash D3 - KSV D3 1-3
Dash MB1 - Grol MB1 3-1
Dash D1 - VC PanSign D1 4-0

Dinsdag 31 maart 
19.30 vorden Dash D5 - KSV D4 

Zaterdag 4 april 
12.00 Brevolk MB1 - Dash MB1
12.30 Longa '59 MB3 - Dash MB2 
14.00 Set-Up '65 D2 - Dash D1
14.30 Avanti D1 - Dash D3 
15.30 WIK D3 - Dash D6 
16.30 Alfun/Focus D1 - Dash D2 
11.30 Dash circ. 1 - Vios Beltrum 1 
13.00 Dash MC3 - Brevolk MC1 
13.00 Dash MC2 - Side-Out MC1 
15.00 Dash H3 - D.V.O. H5 
15.00 Dash D4 - Tornax D1 
17.00 Dash H1 - Hallley H3

RIJVERENIGING DE GRAAFSCHAP
Mooi resultaat Graafschap lid bij
springwedstrijd. In Zevenaar werd 29
maart een springwedstrijd voor de
paarden georganiseerd. Mandy Gotink
reed daar naar een prachtige 3e prijs
met haar paard Suzie G in de klasse L. 
In Vragender werd  M en Z dressuur
gereden dit weekend. Hier kwam Hes-
ter Slegt aan de start met Let’s talk
about. Zij won de 2e prijs in de M2 met
185 pnt. In de klasse M1 deed er ook
een Graafschap rijdster mee. Dit was
Ninette Zwierenberg. Zij werd 4e met
191 pnt. met haar paard Uno Marilla.

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

NVC NETTERDEN 1 - RATTI 1
Vanmiddag stond de wedstrijd in
Netterden op het programma. De gast-
heren beschikken over een net com-
plex met een prima hoofdveld. De om-
standigheden waren prima, kortom
de ingrediënten voor een goede voet-
balmiddag waren er. De jarige trainer
Eric Gijsberts borduurde verder op een
goede midweekse wedstrijd (2-3 winst
tegen vijfde-klasser SHE uit Hall). Aan-
voerder Robert Ruiterkamp stond in
die wedstrijd voor het eerst als vrije
verdediger opgesteld. Na de collectief
goede wedstrijd van dinsdag, koos
Gijsberts hier ook deze middag voor.
Guido Mullink, normaliter vrije verde-
diger, speelde rechts op het midden-
veld en Mathijs Nijhof stond centraal. 

Ratti speelde de eerste helft zeer goed
positiespel. De trainer van NVC noem-
de het spel van Ratti in de eerste helft
fantastisch. Een mooi compliment!
Echter, de ruststand was 0-0. Ondanks
grote kansen voor onder andere Gijs
Klein Heerenbrink en Mathijs Nijhof
en een schot van Koen Klein Heeren-
brink op de paal, werd voor rust niet
gescoord.

De eerste twintig minuten van de
tweede helft waren wederom voor Rat-
ti met opnieuw enkele grote kansen.
NVC was na rust wel veel feller en
speelde, mede door enkele omzettin-
gen, beter. Als zo vaak in het voetbal,
gebeurde het ook deze middag: NVC
kwam volledig tegen de verhouding in
op 1-0. Hoewel keeper Bram Klein Ha-
neveld door twee NVC-ers onderstebo-
ven werd gelopen, liet de scheidsrech-
ter doorspelen en keurde de goal goed.
Direct na de aftrap koos Ratti met nog
vijf minuten op de klok vol de aanval.
Dit resulteerde in een goede kans voor

Vo e t b a l

Robert Ruiterkamp, op aangeven van
Mathijs Nijhof. Bij het afgeven van de
bal werd Nijhof tegen het gras ge-
werkt. De scheidsrechter zag hier een
strafschop in. Gijs Klein Heerenbrink
schoot de bal onberispelijk binnen,
1-1. Met nog een paar minuten te spe-
len, moest Ratti met een punt genoe-
gen nemen. Op basis van het eerste
uur zijn dit echt verliespunten. Uitein-
delijk mocht Ratti na de late achter-
stand niet mopperen met een punt.
Het goede spel van de Kranenburgers
geeft vertrouwen voor de laatste vijf
wedstrijden.

Vios Beltrum 2 - Ratti 1 (dames)
Tegen het bekende Vios Beltrum werd
afgelopen zondag afgetrapt. De eerste
helft ging de wedstrijd gelijk op en bei-
de teams waren aan elkaar gewaagd.
Stevige duels werden uitgevochten,
maar echt spannend werd het niet.
Een onbewogen eerste helft en de rust
werd bereikt met een 0-0 stand. Na de
rust gingen beide teams voor de winst.
Ratti presenteerde zich steeds meer op
de helft van Vios Beltrum. De voorhoe-
de van Ratti hadden hun messen niet
geslepen en miste perfectie in de af-
ronding. Doordat Ratti nog niet tot
scoren kwam kreeg Vios Beltrum
steeds meer geloof in hun eigen kun-
nen. Na een spelhervatting stond Ratti
nog niet juist opgesteld en Vios Bel-
trum profiteerde hiervan door het
openingsdoelpunt te verzorgen. 1-0.
Met nog een kwartier op de klok
moest Ratti eerst op zoek naar de ge-
lijkmaker. De keepster van Vios Bel-
trum hield haar team op de been. Een
vrije trap van Rianne Meijerink werd
uitstekend gered. Vios Beltrum werd
onderdruk gezet, maar hun voor-
sprong was genoeg. In de laatste mi-
nuut wist een vrije speelster van Vios
Beltrum zelfs de 2-0 op het scorebord
te zetten. Wederom een wedstrijd
waar veel meer in had gezeten, des te
zuurder dat de punten niet mee naar
huis konden. 

UITSLAGEN
Ratti 5 - Grol 13 zaterdag afgelast 
Ratti D1 - FC Zutphen D5 zaterdag 3-0 
Ratti E2 - Warnsv. Boys E10 zat. 11-1 
Ratti F2 - De Hoven F3 zaterdag 8-1 
AZC C3 - Ratti C1 zaterdag afgelast 
FC Zutphen F7 - Ratti E1 zaterdag 4-2 
Zelos F2 - Ratti F1 zaterdag 5-0 
Ratti 3 - VIOS B. 7 zondag 0-1 
NVC 1 - Ratti 1 zondag 1-1 
Dinxperlo 4 - Ratti 2 zondag afgelast 
Oeken 4 - Ratti 4 zondag 2-1 
Vios B. DA2 - Ratti DA1 zondag 2-0 

PROGRAMMA
Zaterdag 4 april
14:30 Ratti B1D - Zelos B2    
12:00 Ratti C1 - HC '03 C2D    
11:00 Ratti E1C - AZC E5
16:30 Grol 12 (zat) - Ratti 5 (zat)   
12:00 Zelhem D1 - Ratti D1C    
09:00 Concordia-W E7 - Ratti E2C    
13:15 Warnsveldse Boys F11 - Ratti F2C   

Zondag 5 april
14:00 Ratti 1 (zon) - Etten 1 (zon) 
10:00 Ratti 2 (zon) - MvR 4 (zon)   
10:00 Ratti 4 (zon) - Lochem SP 7 (zon)   
12:30 Ratti DA1 (zon) - Den Dam DA1
09:30 BSC Unisson 5 - Ratti 3 (zon) 

Woensdag 1 april
19:30 Erix DA1 (zon) - Ratti DA1 (zon)   

VV VORDEN
Programma
Reunie 1 - Vorden 1 14.30 uur
Ruurlo 2 - Vorden 2 10.00 uur
de Hoven 2 - Vorden 3 10.00 uur
Vorden 5 - Pax 8 09.30 uur

Vo e t b a l

Vanwege het 75 jarige jubileum zal de
officiële opening van het concours za-
terdag om 12.00 uur plaatsvinden
door burgemeester Aalderink. Op za-
terdagmorgen staan de dressuur en
het springen voor de pony's op het pro-
gramma. Zaterdagmiddag en zondag
de gehele dag is het programma voor
de paarden. Inmiddels hebben zich
circa 1.400 combinaties voor beiden
dagen ingeschreven. Toegang is gratis.

Concours hippique
Komend weekend, 4 en 5 april, or-
ganiseert de Landelijke Rijvereni-
ging en Ponyclub De Graafschap
(LR&PC De Graafschap te Vorden)
weer haar jaarlijkse concours hip-
pique op het evenemententerrein
bij kasteel Vorden. 

Dit concours is traditioneel in de regio
een van de eerste buitenconcoursen
van het jaar.



Het nieuwe kantoorpand heeft drie
verdiepingen en krijgt 35 werkplek-
ken. De bouw ligt volgens bouwgroep
van Campen mooi op schema, zodat
de verhuizing, volgens planning, in
september kan plaatsvinden.

Hoogste punt nieuwbouw Alfa bereikt

Onder het toeziend oog van de me-
dewerkers van de Zelhemse vesti-
ging van Alfa Accountants en de
bouwers van Bouwgroep van Cam-
pen en onderaannemers werd don-

derdag 26 maart het hoogste ele-
ment van de nieuwbouw op indus-
trieterrein ‘Vinkenkamp’ op z’n
plaats gezet.

De manifestatie wordt gehouden van
9 april (donderdag voor Pasen) tot en
met 1 juni (Tweede Pinksterdag). Het
startpunt is bij restaurant het Hart
van Hummelo, waar ook de routebe-
schrijving verkrijgbaar is. Andere
adressen waar de routebeschrijving te
koop is, zijn Garage Overbeek en de
bloemenwinkel naast het Hart van
Hummelo in Hummelo. De officiële
opening wordt op donderdagmiddag
9 april in het Hart van Hummelo ver-
richt door de heer A. Baars, wethouder
van de gemeente Bronckhorst, vooraf-
gegaan door een inhoudelijke verhaal
door de heer J. de Graaff, leraar kunst-
pedagogie aan het Ulenhofcollege te

Doetinchem en met aansluitend een
rondleiding langs de objecten met uit-
leg door de deelnemende kunste-
naars. Dit jaar zijn er ter gelegenheid
van het 10-jarig jubileum ook een der-
tigtal zogenaamde kunstwegwijzers
geplaatst. Het zijn leuke kunstzinnige
objecten, die na afloop van de route
verloot zullen worden onder particu-
liere sponsors, die minimaal € 50,--
hebben gegeven. Op zondag 26 april is
er op de parkeerplaats in het centrum
van Hummel, een kunstmarkt met
zo’n 30 kramen met werk van diverse
kunstuitingen. Hier kunt u ook de
schildergroep Colourmaind uit
Drempt aan het werk zien.

Kunstwandelroute Hummelo

Jubileum

Dit jaar wordt voor de 10e keer de Kunstwandelroute op Landgoed Eng-
huizen te Hummelo gehouden. Afgelopen jaren trok dit evenement dui-
zenden bezoekers. Eén van de meest opvallende inzendingen uit voor-
gaande jaren was het kunstwerk ‘Zij was voor ons een engel op aarde’ (zie
foto). Het heeft een relatie met een geprofileerde sokkel op het landgoed
met de tekst: “En memoire. De notre bien aimée Julie décédee a l’age de
19 ans en 1848 elle fut pour nous”. In het jaar 1835 startte men met de
bouw van een nieuw huis in Italiaanse palazzostijl op Enghuizen. Dat
huis was bestemd voor deze dochter Juliana Louise Wilhelmina van Heec-
keren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Het kunstwerk verbeeld de on-
gelukkige gebeurtenissen en de mistiek rond het overlijden van deze en-
gel op aarde.

BEHOEFTE AAN INFORMATIE
Jongeren hebben veel vragen over on-
der meer seksuele gezondheid, rela-
ties en vrijen, waarop zij bij voorkeur
via internet de antwoorden zoeken.
Sense.info komt aan die behoefte tege-
moet. Zo denkt bijna de helft van de
jongens dat je onvruchtbaar kunt wor-
den van de pil en denkt eenderde van
alle jongeren dat je niet zwanger kunt
worden, zolang een jongen niet klaar-
komt tijdens de geslachtsgemeen-
schap. Verder blijkt dat 18% van de
meisjes wel eens gedwongen wordt
om iets te doen of toe te laten op sek-
sueel gebied en denkt eenderde van
de jongens dat je een soa kunt voorko-
men door jezelf goed te wassen.

Bovenstaande gegevens komen uit
‘Seks onder je 25e’, het grootschalige
onderzoek naar de seksuele gezond-
heid van jongeren, uitgevoerd door
Soa Aids Nederland en de Rutgers Nis-
so Groep. 

SENSE.INFO 
Sense.info is een aansprekende en dui-
delijke site voor jongeren . De site
geeft informatie over alles waar je als
jongere mee kunt zitten rondom je
lijf, seks en relaties. Jongeren kunnen
er informatie vinden of met vragen
worden doorverwezen naar de chatsi-
te www.chattenmetbzz.nl, de e-mail
(info@sense.info) of tel. 0900-4024020
(kosten 5 cent per minuut).

SPREEKUREN
Jongeren tussen de 12 en 25 jaar, die
daarnaast een persoonlijk gesprek wil-
len, kunnen terecht bij gratis Sense-
spreekuren in heel Nederland. De
GGD’en en hun regionale partners
voeren de spreekuren uit. Speciaal
hiervoor getrainde artsen en verpleeg-
kundigen doen de consulten. In het
verzorgingsgebied van GGD Gelre-IJs-
sel worden spreekuren gehouden op
de GGD locaties in Apeldoorn, Harder-
wijk, Zutphen, Deventer, Doetinchem
en het ROC in Groenlo. 

Tijdens de telefonische spreekuurtij-
den op tel. 088-4433344 (maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag
van10.00 tot 12.00 en woensdag van
14.00 tot 16.00 uur) kunnen jongeren
een afspraak maken.

Sense.info is een product van Soa Aids
Nederland, Rutgers Nisso Groep, GGD
Nederland, de GGD-centra voor seksu-
ele gezondheid en hun regionale part-
ners, RIVM en ZonMw. GGD-Rotter-
dam Rijnmond coördineert de samen-
werking en de lancering.

Sense, zeker over seks

Staatssecretaris Bussemaker lanceert jongerenwebsite
Op maandag 23 maart presenteerde staatssecretaris mevrouw Busse-
maker van VWS samen met 200 MBO-studenten de nieuwe website
www.sense.info. Sense.info biedt jongeren betrouwbare informatie over
seksualiteit. De site beantwoordt vragen over seksualiteit, relaties, anti-
conceptie en soa’s. Daarnaast kunnen jongeren via de site een Sense-
spreekuur bij hen in de buurt vinden. De spreekuren worden georgani-
seerd door GGD’en en hun regionale partners. Sense is mogelijk gemaakt
door het ministerie van VWS. Het is belangrijk dat jongeren betrouwbare
informatie over seksualiteit krijgen en er voor hen via Sense nu duidelij-
ke aanspreekpunten zijn.

Geen tijd, het is het meest gehoorde
excuus om niet te sporten. Maar vanaf
nu is er geen excuus meer. 

Met de spectaculaire ROM-machine
biedt Fast Fit iedereen – getraind of
ongetraind – een totale training in
slechts 2x4 minuten. Eerst wordt vier
minuten het bovenlichaam getraind,
vervolgens is het onderlichaam vier
minuten aan de beurt. 

Met de training op de ROM-machine
(ROM staat voor Range of Motion)
wordt maar liefst 80 procent van alle
grote spiergroepen getraind. 

Met als resultaat een betere conditie,
een toename van de fysieke kracht en
het verlies van overtollig vet. 

De ROM-machine is geschikt voor ie-
dereen, ook voor ouderen en mensen
met een fysieke beperking.

WETENSCHAPPELIJK 
AANGETOOND
In 2006 startte Fast Fit met een eigen
vestiging in Amsterdam, begin 2008
werd een tweede Fast Fit Center in
Eindhoven geopend. 

Voordat de eerste vestiging in Amster-
dam haar deuren opende, heeft Fast
Fit de ROM-machine uitvoerig laten
testen door TNO Onderzoek in Zeist. 

Met als resultaat dat onomstotelijk
werd vastgesteld dat de machine in-
derdaad doet wat hij belooft. 

FAST FIT IN HEEL NEDERLAND
Dat de behoefte aan de intensieve,
maar uitermate korte en effectieve
manier van trainen op de ROM-machi-
ne groot is, werd in Amsterdam en
Eindhoven al spoedig ontdekt. Om het
concept zo snel mogelijk beschikbaar
te maken voor zoveel mogelijk men-

sen in Nederland, werd in het najaar
van 2008 ervoor gekozen te gaan wer-
ken met ‘shop-in-shop’ Fast Fit Cen-
ters, waarbij het Fast Fit Center onder-
deel wordt van bestaande, professione-
le sport- en wellnesscenters. 

Inmiddels zijn er tien Fast Fit shop-in-
shop-centers in Nederland, waarvan
die in Hengelo Gld. bij AeroFitt deze
maand haar deuren opent.

NO EXCUSE
In slechts 2 x 4 minuten een training
doen die gelijk staat aan een uur tot
anderhalf uur traditionele fitness
klinkt ongelooflijk, maar zowel de we-
tenschap als de praktijk hebben bewe-
zen dat de ROM-machine echt werkt. 

Met de zogenaamde ‘No Excuse Card’,
die deze week via een huis aan huis-
flyer in Hengelo Gld e.o. bezorgd
wordt, kan iedereen twee weken gratis
gebruik maken van Fast Fit bij AeroFitt
en dus zelf ervaren wat de ROM-ma-
chine doet!

Nieuw en exclusief bij AeroFitt in Hengelo

Fast Fit: totale lichaamstraining
Exclusief voor Hengelo en regio biedt AeroFitt vanaf nu dé oplossing voor
mensen die wel willen bewegen, maar tot op heden geen tijd zeggen te
hebben: Fast Fit, een totale lichaamstraining in slechts 2 x 4 minuten!

Socii nieuws
Socii -SVGG begon een beetje onwen-
nig met Hennie en Reind Krijt als pu-
pillen van de week met extra support
van hun kinderen kleinkinderen en
vele bekenden. Na samen de aftrap ge-
nomen te hebben werd Reind door
Hennie goed vrij gespeeld maar
schoot vol op de paal. Uiteraard was
een zakje snoep en een mooie bos
bloemen uitgereikt door voorzitter
Hiddink hun verdiende loon voor de
vele jaren bewezen diensten Onder ap-
plaus namen ze plaats bij trainer Stef-
fens op de bank en konden we begin-
nen. Socii begon goed aan de wed-
strijd en Dubaern Besseling schoot
dan ook in de 8 min de 1-0 al binnen.
Ook werd een goede voorzet van hem
op waarde ingeschat door Gert-Jan Lo-
man en die prikte de 2-0 erin met nog
geen 15 min gespeeld te hebben. Een
ieder ging er goed voor zitten wat dit
begin smaakte naar meer . Toch bleef

het voorlopig ondanks menige goede
kans tot aan de rust bij 2-0.

De tweede helft een zelfde spelbeeld
van soms een bedenkelijk niveau
maar een goed lopende aanval kwam
op rechts bij de net ingevallen Teun
Loman terecht deze schoot strak naar
Stefan Roording en die wist hier wel
raad mee 3-0. Kort voor eind werd het
via een mooie kopbal nog 3-1 . De drie
punten bleven ondanks niet altijd
even goed gevoetbald te hebben in
Wichmond. Zondag uit naar GWVV
dan zal er een iets ander potje getapt
moeten worden.

Verdere uitslagen: 
Brummen 7 - Socii 3 2-2. Dierense Boys
5 -Socii 4 2-3. Socii 5 - Steenderen 4 1-6.
Programma 5 april: GWVV 1 - Socii1.
Concordia W 4 -Socii 2. Socii 3 - AZC 5.
Socii 4 - De Hoven 3. Brummen 6 - So-
cii 5.

Vo e t b a l
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Cadeau-tip

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

Samen met Ribé
naar een passende baan
Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk,
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Meer informatie? 
www.ribe-reintegratie.nl

Nu de vogels weer beginnen

met fluiten, 

Gaan de schilders van Regelink

weer naar buiten…

Vraag vrijblijvend een offerte

voor uw pand aan, wij hanteren

aantrekkelijke prijzen!

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

S p a l s t r a a t 1 7 H e n g e l o G l d

T e l ( 0 5 7 5 ) 4 6 4 0 1 7

KNIP KRULLEN IN UW HAAR

Hoe?
Door de revolutionaire 
CURLSYS kniptech-
niek. Hierdoor komen 
onzichtbare natuurlijke 
krullen weer tot leven.

Deze nieuwe techniek is 
erg geschikt voor lang 
haar. Uw haar krijgt 2x 
meer krullen en 2x meer 
volume. Ook stijl haar 
krijgt meer volume en 
blijft langer in model.

NIEUW!
Alleen bij

Passchier

Haarmode

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

BERICHT VAN ADRESWIJZIGING:
Voor een korte tijd dat een definitieve vestiging nog niet
is gerealiseerd zijn wij verhuisd naar het adres:
KROEZERIJWEG 1, 7256 KR KEIJENBORG
De Kroezerijweg is gelegen tussen de rotonde aan de
Rondweg (Kruisbergseweg) en de Hengelosestraat. De
ingang is aan de achterzijde van de schuur. Ook op deze
tijdelijke locatie wil ik U graag van dienst zijn. Telefonisch
bereikbaar op (0575) 46 22 21 of (06) 50 67 60 24.

Handelsonderneming
Willie Waenink

Handelsonderneming
Willie Waenink

Keijenborg

Uw verdriet kunnen wij niet wegnemen.
Wél.… de zorg van de uitvaart,

ongeacht waar u verzekerd bent.

Bezoek onze inloop op
iedere eerste zaterdag
van de maand tussen
10.00 uur en 12.30 uur.

Uitvaartverzorging
PATRIMONIUM

(lid Nardus)

Dag en nacht bereikbaar 0313-474909

Rouwcentrum: Meipoortstraat 74, Doesburg
Inlichtingen en administratie: 0313-475787

www.patrimoniumdoesburg.nl

‘n kleurrijke 
 zomer gewenst!

Een nieuw seizoen, 
een nieuwe kleur?
Ap Eggink verzorgt 
het voor u.

schilderen
behangen
wandafwerking

VOOR EERLIJK VAKWERK BINNEN EN 
BUITEN GAAT U NAAR AP EGGINK

E-mail info@apeggink.nl

Te Huur 

PAASHAASPAKKEN 
DS Design Molenkolkweg 33
Steenderen 0575-452001.

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

      Gratis Horren bij alle  
 draai/kiep kozijnen 
 

 

                                                                                                                      
 
 
 
 

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

  

  
          

 

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

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

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

De Falcon zitmaaiers kenmerken zich door de

robuuste uitstraling en de lage doorstap.

Falcon zitmaaiers hebben een uitzonderlijk

goede vang capaciteit. Het maaidek is voorzien

van twee tegengesteld draaiende messen. Die zorgen ervoor dat een

krachtige luchtstroom het gemaaide gras via een centraal kanaal naar

achter in de grote vangbak blazen.

• Maaibreedte 92, 102 of 122 cm.

• Vermogen 15,5 tot 22,0 Pk V2.

• Voet bediende hydrostaat.

• Opvangbak 260 tot 400 Ltr.

• Prijs vanaf € 3.395,00 (incl. BTW).

Er is al een zitmaaier (97 cm)

voor € 1.475,00 (incl. BTW).

Uniek in prijs

en prestatie!
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De afgelopen 35 jaar hebben Rinie en
Stef samen, eerst aan de Ruurloseweg
en de laatste twaalf jaar aan de Vars-
selseweg, gebouwd aan hun bedrijf
waarin altijd de klant met zijn wensen
centraal stond. Ze vinden het geweldig
om alles van a tot z zelf in de hand te
hebben. Rinie steeds het prettige ge-
zicht in de showroom en de zakelijk-
heid op kantoor. Stef met zijn vakken-
nis de mogelijkheden zoekend en sa-
men met Ap Eggink te zorgen voor de
montage. Als je 60 jaar bent en er geen
opvolger aanwezig is moet je naden-
ken over de toekomst. Ap heeft het
met zijn eigen schildersbedrijf zo
druk, dat hij zich daar voor de volle
honderd procent aan gaat wijden. Ri-
nie kan zich nu meer toeleggen op so-
ciale activiteiten en nog meer genie-
ten van de kinderen en kleinkind.
Daarom is het prachtig dat Ambiance
Zonwering Disbergen vanaf 1 april

wordt ondergebracht bij Eugelink
Comfort om het huis aan de Bleek-
straat 12 in Hengelo Gld. Stef zal daar
als medewerker een vertrouwd ge-
zicht blijven en zijn vakmanschap en
kennis uitdragen. Eugelink Comfort
om het huis, is een zeer gerenom-
meerd en kundig bedrijf met hoog-
waardige producten op het gebied van
binnen - en buitenzonwering, serres
en terrasoverkappingen alsmede kozij-
nen in alle maten en variaties. Kort-
om, alles voor om het huis! Om dit
nog meer allround te maken, zijn Mar-
cel en Carmen, als eigenaren heel blij
om niet alleen Disbergen toe te kun-
nen voegen, maar daarmee ook deel te
kunnen nemen aan de Ambiance for-
mule. Ambiance Zonwering is een lan-
delijk netwerk van zonweringspecia-
listen met jarenlange ervaring, waar-
bij aan hoge eisen voldaan moet wor-
den. De showroom aan de Bleekstraat

zal de komende maanden een meta-
morfose ondergaan en een prachtige
Ambiance uitstraling krijgen, terwijl
uiteraard alle vertrouwde producten
van Eugelink op een goede manier
geëtaleerd blijven. Het technische
team van Eugelink blijft zorgdragen
voor de perfecte montage en installa-
tie zoals u dit van hen gewend bent.
Kortom, voor u als eindgebruiker van
alle producten zowel binnen als bui-
ten, blijft het volop genieten van Com-
fort en Ambiance om het huis. 
Via de media wordt u op de hoogte ge-
houden van de officiële heropening
en zonnige acties. Ook zal binnenkort
de Ambiance zomerkrant op de mat
vallen met de vele voordelen. Hiervoor
kunt u natuurlijk ook terecht bij Am-
biance Zonwering Eugelink. De tradi-
tionele Paasshow van Eugelink zal een
speciale vorm hebben. Om ruimte te
creëren in de showroom voor het nieu-
we concept, zal er een ‘garage’ ver-
koop plaatsvinden. Alle showroom
schermen en artikelen mogen weg te-
gen zeer scherpe inkoopprijzen, vol-
gens het principe: ‘weg is weg, of wie
het eerst komt …!' Zie hiervoor de ad-
vertentie elders in dit blad.

Zonnige toekomst bij Hengelose zonweringbedrijven

Ambiance Zonwering Disbergen
wordt ondergebracht bij 
Eugelink Comfort om het huis

Al geruime tijd hebben Rinie en Stef Disbergen nagedacht over de toe-
komst van hun bedrijf: Ambiance Zonwering Disbergen aan de Varsselse-
weg in Hengelo. Na drie generaties van zelfstanding ondernemerschap
van de familie Disbergen hebben hun drie dochters en hun partners, hun
eigen weg gevonden. Hierin kunnen Rinie en Stef zich helemaal vinden en
hebben dit van harte ondersteund.

Marcel Eugelink (links) en Stef Disbergen zien de toekomst zonnig tegemoet.

Behalve de kastelen en de wijngaarden
heeft de VVV Bronckhorst voor de toe-
rist een heel scala van mogelijkheden.
Bij de VVV winkels in Vorden en Zel-
hem en bij de servicepunten in Henge-
lo en Steenderen kan men uitvoerig
worden gelnformeerd over hoe je bij-
voorbeeld op een leuke manier in
Bronckhorst een dagje uit kunt gaan.
In de informatiegids staan diverse eve-
nementen en musea vermeld. Zo wor-
den o.m. het paardentoerisme en de
fiets- en wandelroutes uitgebreid be-
schreven. Neem als voorbeeld Het Dic-
kens museum in Bronkhorst, waarbij
Scrooge u meeneemt voor een rondlei-
ding door het stadje. Denk b.v. aan de
35 kilometer lange fietstocht langs de
kastelen in Vorden. Vanaf de maand
april is het fietsroutenetwerk in de
Achterhoek gereed. Men kan dan zelf
precies de route samenstellen die men
wil. Met behulp van de nieuwe Fiets-
kaart Achterhoek wordt dit nog een-
voudiger. 
Deze fietskaart is voor € 7,95 te koop
bij alle VVV’ s in de Achterhoek of via
de webwinkel www.vvvachterhoek.nl 
Overigens zijn bij alle VVV kantoren in
de Achterhoek ook folders verkrijg-
baar over ‘kastelen en tuinen’. Wat be-
treft Bronckhorst wordt daarin aan-
dacht geschonken aan de kastelen in
deze gemeente (overigens de gemeen-
te in de Achterhoek met veruit de
meeste kastelen). Ook wordt uit de
doeken gedaan dat de naam van deze
gemeente is afgeleid van het histori-
sche stadje Bronkhorst, de kleinste
stad van Nederland. Behalve aandacht
voor de kastelen in Bronckhorst, ook

aandacht voor de kastelen in Laren
(Huis Verwolde), het herenhuis Het
Haveke (Eefde), het Klein- Dennen-
bosch (park met prachtige tuinen in
Eefde) , buitenplaats Welgelegen, een
herenhuis met boerderij en histori-
sche tuin (Warnsveld). Huize De Vel-
horst met zijn tuin, de bongerd en de
broeihof (tussen Warnsveld en Lo-
chem) ontbreekt evenmin in deze
kleurrijke folder. Ook aandacht voor
Het Zelle (Hengelo), de Hoenderkamp
en Het Zand (Hengelo) etcetera. (zie
www.kastelenentuinen.nl)
Rick Hulshof: ‘Ook gezinnen die bij
ons in Bronckhorst vakantie willen
vieren, hebben wij veel te bieden. Zon-
dag 5 juli wordt in Vorden de Berend-
dag georganiseerd, Smoks Hanne Dag
in Zelhem (woensdag15 juli); Expedi-
tie In de Dennen (woensdag 22 juli in
het zwembad In de Dennen te Vor-
den); Koen Kampioen Dag (woensdag
29 juli in Hengelo); Ot en Sien Dag
(woensdag 5 augustus bij museum
Smedekinck in Zelhem); Grote India-
nendag (zaterdag 8 augustus op het
zwembad In de dennen te Vorden)’, zo
zegt hij. Liefhebbers van heerlijk
zwemmen in de buitenlucht kunnen
in Bronckhorst in maar liefst vijf
zwembaden (Vorden, Hengelo, Zel-
hem, Steenderen en Hummelo/ Kep-
pel) terecht. Daarnaast zijn er in
Bronckhorst (en de gehele Achter-
hoek) prachtige campings.
Via www.kamperenindeachterhoek.nl
krijgt men een virtuele rondleiding
over een aantal campings. Kortom ver-
tier genoeg voor een heerlijke gezins-
vakantie in Bronckhorst.

'Ook Bronckhorst heeft de vakantieganger veel te bieden'

VVV directeur Rick Hulshof
verwacht dit jaar
meer toeristen!

Het toeristenseizoen staat weer voor de deur. Rick Hulshof, directeur van
de VVV Bronckhorst heeft goede hoop dat er dit jaar meer toeristen rich-
ting de Achterhoek zullen trekken.’. Ik verwacht dat de recessie zeker
geen nadelige invloed op het toeristisch seizoen zal hebben, in tegendeel
zelfs en daar kan de gemeente Bronckhorst van mee profiteren. De men-
sen die gewend zijn om in Duitsland en Frankrijk vakantie te vieren om
daar bijvoorbeeld kastelen te bezoeken en die nu besluiten om ‘dichter bij
huis’ te blijven, kunnen natuurlijk bij ons uitstekend aan hun trekken ko-
men. Wil men juist van de wijngaarden genieten, ook dat kan tegenwoor-
dig in onze Achterhoek. Ook wij hebben prachtige routes langs tal van
wijngaarden’, zo zegt Rick Hulshof. In de folder www.achterhoeksewij-
nen.nl vindt men uitgebreide informatie over de wijnbouw in de Achter-
hoek. Vroeger kwam een goede wijn per definitie uit Frankrijk en dan
met name uit de Bordeaux, de Bourgogne of de Loirestreek. In de Achter-
hoek treft men een 20 tal wijngaarden , waarvan een aantal in de gemeen-
te Bronckhorst zoals wijnboerderij ’t Heekenbroek in Drempt, wijngaard
de Kranenburg in Vorden en wijngaard De Oogsthoek in Zelhem.

In Nederland zijn 24 MEE-organisaties.
In Oost-Gelderland kunt u terecht bij
MEE Oost-Gelderland.  MEE biedt in-
formatie, advies en ondersteuning bij
leven met beperking. Dit houdt in dat
je er terecht kunt voor allerlei infor-
matie over handicaps, wet- en regelge-
ving, etc. Die informatie staat op een
website (www.mee-og.nl) en er is een
Informatiecentrum, maar u kunt ook
bellen met uw vraag. Daarnaast kan
MEE u ondersteunen op alle terreinen
van het dagelijks leven. Bijvoorbeeld
bij het kiezen van voorzieningen of
hulpmiddelen. MEE geeft ondersteu-
ning bij het vinden en houden van een
baan, maar ook adviezen bij de opvoe-
ding van uw kind met een handicap
en ondersteuning bij het krijgen van
de juiste zorg. Ook kunt u er terecht
voor hulp en advies om uw dagelijks

leven zo zelfstandig mogelijk in te
richten en u kunt ondersteuning krij-
gen bij het aanvragen van indicaties
en bij juridische problemen. Tot slot
kan MEE u ook advies geven bij per-
soonlijke problemen.

ZONDER INDICATIE
MEE biedt kortdurende ondersteu-
ning. Voor deze ondersteuning hebt u
geen indicatie nodig. Wanneer u lang-
durige ondersteuning nodig hebt, zal
een MEE-consulent, samen met u, kij-
ken hoe u de benodigde zorg kunt krij-
gen. Zonodig kan MEE ter overbrug-
ging kortdurende ondersteuning bie-
den (periode van maximaal een half
jaar). MEE is onafhankelijk van zor-
gaanbieders, zorgkantoren, gemeen-
ten en andere instellingen. Op die ma-
nier kan MEE goed voor uw belangen

opkomen. MEE helpt mensen met een
beperking, zodat hun positie in de
maatschappij wordt versterkt. MEE is
onafhankelijk, maar werkt graag sa-
men met andere organisaties, bijvoor-
beeld ouderverenigingen, patiënten-
organisaties, welzijnsorganisaties, ou-
derenorganisaties. Zij weten dingen
die MEE wellicht niet weet en anders-
om. MEE kiest voor samenwerken om
elkaar te versterken, zodat u goed
wordt geholpen.

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met MEE Oost-Gelder-
land. Het kantoor is op werkdagen van
8.30 tot 17.30 uur open. U kunt bellen
of mailen. De MEE-consulent maakt
desgewenst een afspraak met u voor
een bezoek bij u thuis, op een tijdstip
dat u schikt. ’s Morgens, ’s middags of
’s avonds. Het kantoor van MEE Oost-
Gelderland is aan de Keppelseweg 15,
7000 AV in Doetinchem, Postbus 837,
tel. 0314 – 344 224. Via de mail kunt u
MEE bereiken op info@mee-og.nl

MEE voor ‘Raad en Daad’ bij leven
met een beperking
MEE is de naam van de organisatie die professionele ondersteuning geeft
aan mensen met een beperking. Dat is een brede groep. Het zijn mensen
met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, chronische
zieken, ouderen, maar ook voor mensen met een autistische stoornis.

De voordelen van Les Mills program-
ma’s: Effectieve workouts/lessen op ge-
weldige muziek; Professionele begelei-
ding door goed opgeleide instruc-

teurs; Geschikt voor iedereen en mak-
kelijk te volgen; Elke drie maanden
een nieuwe, spetterende choreografie;
Trainen in groepsverband, maar volop
persoonlijke aandacht; En vooral: snel-
le resultaten!

Wilt u ook bij deze introductiedag
aanwezig zijn? Kijk op www.aerofitt.nl
voor het programma en meldt u dan
gratis aan via tel. 0575-465001 of mail
naar Gemma@aerofitt.nl  
Lijkt het u na het volgen van de les
leuk om ook te starten bij AeroFitt,
dan is er tevens een leuke aanbieding,
alleen geldig deze avond!

Sporten in groepsverband

Introductiedag bij sportcentrum AeroFitt
Bij sportcentrum AeroFitt heeft u
een keuze uit vele mogelijkheden,
voor ieder wat wils. Wie het leuk
vindt om in groepsverband te spor-
ten mag eigenlijk de introductie-
dag op maandag 6 april niet mis-
sen! Op maandag 6 april vanaf
18.00 uur is de start van alle nieuwe
choreografieën van de groepsles-
sen van het Les Mills groepsfitness
programma.
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Het was schitterend weer en dat heeft
zeker geholpen! Bijna alle violen wer-
den verkocht en hierdoor is het moge-

lijk om twee digitale camera's aan te
schaffen en het voetbalveld opnieuw
in te zaaien. Het team en de leerlingen

van de Willibrordusschool willen alle
kopers van deze mooie violen dan ook
hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Meer foto's kunt u bekijken op de
website van de school: 
www.willibrordusdrempt.nl

Violenverkoop groot succes!

De Willibrordusschool in Achter-Drempt kan terugkijken op een succes-
volle violenactie.

OPEN DAG
Op zaterdag 4 april a.s. wordt er op
golfbaan 't Zelle - gelegen in her hart
van de Achterhoek tussen Hengelo
(Gld.) en Ruurlo - een open dag georga-
niseerd voor de hele familie. 's Mid-
dags van 12.00 uur tot 17.00 uur zijn er
gratis golfclinics en demonstraties.
Ook kinderen kunnen spelenderwijs
kennismaken met de golfsport. Wij
ontvangen u deze dag graag in ons
clubhuis voor een rondleiding en een
kopje koffie. Het clubhuis heeft een
gezellige ontvangstruimte, een á la
carte restaurant en een golfshop.

NIEUW
U kunt bij ons lid worden tegen een
aantrekkelijk maandbedrag, zonder
betaling van entreegeld of een partici-
patiebedrag. Ook is het mogelijk om
tegen een laag bedrag lid te worden
van de par 3- baan. En als u liever als
vrije golfer incidenteel op onze baan
wilt spelen, kan dat door het kopen
van een greenfee kaart. Voor bedrijven
hebben we speciale bedrijfsarrange-
menten.

GROEN EN GASTVRIJ
De 18 holes golfbaan ligt in het hart
van de Achterhoek. De baan wordt
omsloten door glooiende landerijen
en ligt midden in een coulisseland-
schap. Deze volwaardige golfbaan be-
schikt over een 18 holes wedstrijdbaan
en een 9 holes baan. De vereniging or-
ganiseert diversen evenementen.

Naast clubwedstrijden is er een dames-
dag, een seniorendag en een namid-
dag voor werkende mannen. 
Wilt u kennis maken met de golfsport
of wilt u als golfer meer weten over
het spelen op onze baan? Kom dan
naar de open dag op zaterdag 4 april.
U bent van harte welkom op de prach-
tige golfbaan nabij Varssel - Vierblok-
kenweg 1 Hengelo (Gld.) Kijk voor
meer informatie op www.gczelle.nl

Open dag golfclub 't Zelle
Altijd al eens willen ervaren hoe
het is om op een golfbaan een bal-
letje te slaan? Wel eens uitgeno-
digd om te gaan golfen, maar ervan
afgezien omdat u dacht er niets
van te kunnen? Of altijd al gewoon
eens een keer een kijkje willen ne-
men op een golfbaan?

Traditiegetrouw staken leden van de
CDA raadsfractie ook weer de handen
uit de mouwen om te helpen tijdens
deze dag. De fractieleden Arno Spek-
schoor, Henk Onstenk, Anton Heurne
en de steun fractieleden Marti Heb-
bink en Bennie Hakvoort zochten op
vier verschillende locaties in Bronck-
horst naar afval wat aan het rondzwer-
ven was. In Varssel hielpen Jannie Rex-
winkel en Herman Gosselink de leer-
lingen van de basisschool een handje.
Iedere groep kreeg een knapzak mee
voor onderweg en nadien was er boe-
ren karbonade met patat….. en dat
ging er wel in!

CDA fractie op zwerfvuildag

Zaterdag 21 maart was het ''lande-
lijke opschoondag''. Overal in Ne-
derland hielpen vrijwilligers om
zwerfafval op te ruimen om op die
manier ons land weer een beetje
schoner te krijgen.

U kunt dan uw mening geven over za-
ken, die de gemeente betreffen. Hier-
bij kan het gaan om onderwerpen die
al op de agenda voor de raadsvergade-
ring staan, maar u kunt ook nieuwe

onderwerpen aansnijden. Om te voor-
komen dat u moet wachten én om er-
voor te zorgen dat de fractieleden met
de juiste specialisme aanwezig zijn,
wordt u vriendelijk verzocht om u
vooraf aan te melden bij de fractiese-
cretaris, Jannie Rexwinkel. 

Tel. 0575-463476 of e-mail: 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur fractie CDA
Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op
woensdagavond 15 april.

Op maandag 6 april zal commissie-lid
van Kerk en Radio, Annie Alberink, in
gesprek gaan met Pastor J. van Kranen-
burg over de onlangs, door parochia-
nen, geschilderde kruiswegstaties.  Ds.
B. Seelemeijer, predikant van de Pro-
testantse gemeente Steenderen zal op
13 april, 2e paasdag, een overdenking
houden. 

Op maandag 20 april zal de heer G.
Wesselink uit Zelhem, d.m.v. een over-
denking, meewerken aan de uitzen-
ding. Het programma 'De Muzikale
Ontmoeting' wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-
zonden via Radio Ideaal. Na de uitzen-
ding kunnen er van 20.00 uur tot
20.30 uur nieuwe muzikale verzoekjes
aangevraagd worden voor de daarop
volgende week, via het tel.nr. van de
studio: 0314-624002. De kabelfrequen-
tie's van  Radio Ideaal zijn voor heel
Oost-Gelderland: FM 91.1 of 94.00. De
etherfrequentie's zijn 105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

Joost en Willem vertrekken in alle vroegte uit Roderlo. 

Ze draven over Vorden langs de Hackfortse beek naar

Zutphen. In Warnsveld, het laatste gehucht voor de grote

stad, stoppen ze bij een herberg naast de Martinuskerk.

Als ze na wat brood en bier verder trekken, worden ze vlak

voor Zutphen aangesproken door een paar zieken bij het

leprozenhuis. Willem, die niet vaak buiten Roderlo is

geweest, kijkt vies als hij de man in monnikspij in zijn

gezicht aankijkt. Hij heeft verschrikkelijke bulten en is 

bijna blind. Joost geeft hem een paar stuivers. 

Joost ziet dat Willem vol vragen zit. 

-- Willem, deze mensen hebben dezelfde ziekte als de

Bijbelse melaatsen waarover de pastoor wel eens heeft

verteld. Zutphen wil ze niet in de stad hebben. Daarom

wonen ze hier en ze mogen maar één keer per jaar naar

binnen. Ze hebben dan een stok en een klepper bij zich. 

-- Waarom, Joost? -- Een stok, om dingen van een afstandje

aan te wijzen. Een klepper, om mensen te waarschuwen 

dat ze de ziekte hebben. Ze leven van de giften van 

voorbijgangers. 

Willem kijkt zijn vriend bewonderend aan. -- Hoe weet jij

dat allemaal, Joost? -- Van mijn vader. Kijk, daar heb je de

stadsmuren van Zutphen al. Willem kijkt zijn ogen uit...

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman

Volop aardbeien en asperges!
Volop verse spinazie nu kilo 0.99

Komkommers 2 voor 0.99
Sappige handperen kilo 0.75
Blauwe druiven 500 gram 0.99

Volop diverse pootaardappelen
Kool-, sla-, andijvie-planten. 

Violen en primula’s
Kadotip!!!  Doe het met een streekproducten pakket!!

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

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

* Snoeien van bomen
*  Rooien en vellen van bomen
* Stronken wegfrezen 
*  Versnipperen 
*  Plaatsen van stormankers
*  (ver)planten van bomen
* Boomveiligheidscontroleur (VTA)
*  European Treeworker 
*  European TreeTechnician

Z.E. weg 83a / BAAK / 0575 – 441048
www.coditboomverzorging.nl
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Nusselen:
Nestelen. "De veugele nusselt alweer.

B. Bissen:
Onrustig rondlopen. "De beeste bunt an 't bissen, der zit weer
'n schoer an de loch.

C. Breunn:
Broeden. "Too-t-e gink trouwen, kreeg e zes hoondere met en
doar breunn der ok nog ene van."

Het project is eind vorig jaar gestart
door de Regionale Ambulancezorg
Noord- en Oost Gelderland, de EHBO
vereniging Steenderen, het Rode Kruis
afdeling Bronckhorst en de gemeente
Bronckhorst. Na een oproep van de ini-
tiatiefnemers heeft zich een groot
aantal vrijwilligers gemeld, waaron-
der circa 20 inwoners uit het buurt-

schap Kranenburg. Deze mensen heb-
ben begin maart een AED training ge-
had, die door de Regionale Ambulan-
cezorg werd verzorgd.

Hartveilig Wonen is een hulpsysteem
waarbij vrijwilligers in hun omgeving
snel ter plaatse kunnen zijn om ie-
mand met een hartstilstand te reani-

meren. Bij hartproblemen is deze snel-
le eerste hulp, totdat de ambulance ar-
riveert, onmisbaar en vaak levensred-
dend! Als de vrijwilligers gebruik kun-
nen maken van Automatische Externe
Defibrillators (AED‘s) is de overlevings-
kans nog groter. Het is belangrijk dat
mensen bij een vermoeden van hartfa-
len de 112 meldkamer bellen. De
meldkamer stuurt dan direct een am-
bulance naar het doorgegeven adres.
Gelijktijdig alarmeert de meldkamer
per sms de vrijwilligers uit de Kranen-
burg om, in afwachting van de komst
van de ambulance, alvast de reanima-
tieactiviteiten op te starten.

Hartveilig wonen in buurtschap
Kranenburg

Afgelopen woensdagmiddag heeft wethouder Anne van Kuil de eerste Au-
tomatische Externe Defibrillator overhandigd aan de organisatie Kranen-
burgs Belang. Dat gebeurde in de woning op De Banenkamp 13. Daarmee
is Kranenburg als eerste kern uit Bronckhorst aangesloten bij het project
‘Hartveilig wonen’, waarmee deze vorm van hulpverlening in het dorp be-
schikbaar is.

De overhandiging van de eerste AED (automatische externe defibrillator) aan Jan Visschedijk (voorzitter Dorpsbelangenorganisatie in
Kranenburg) door wethouder Anne van Kuil.

Bezoekers die de Antoniuskerk binnen
wandelen, worden in het portaal eerst
begroet door de bouwer van de kerk,
Pierre Cuypers. 
De Stichting Vrienden van de Kerk op
de Kranenburg kreeg deze buste in
bruikleen van het Cuypersmuseum in
Roermond, de plaats waar hij zijn car-

rière begon en waar hij ook begraven
ligt. Voorts valt het groot Christus-
beeld op, waar Christus het brood uit-
deelt aan tien van zijn apostelen. Dit
beeld is eigendom van de heer Meu-
lenhorst uit Twello. Verderop in de
kerk wordt men opgewacht door
twaalf ‘manshoge’ apostelen, die de
Stichting te leen kreeg van een paro-
chie uit Tilburg. Een blikvanger aan
de linkerzijde van de kerk was vroeger
een door twee engelen geflankeerde
Pietà, voorstellende Maria als Moeder
van Smarten, die zittend, het van het
kruis afgenomen lichaam van Chris-
tus op haar schoot heeft. Deze beel-
dengroep is verplaatst naar rechts
vóór in de kerk. Daarvoor is in de
plaats gekomen een aan de Stichting
geschonken koperen zogenaamde
‘mandora’, een aureool die moeder
Maria omgeeft.

In het Heiligenbeeldenmuseum vanaf Tweede Paasdag:

Expositie over het leven van
Jezus Christus
De Stichting Vrienden van de Kerk
op de Kranenburg houdt vanaf
Tweede Paasdag in het Heligen-
beeldenmuseum in de Kranenburg
een expositie waar het leven van Je-
zus Christus belicht wordt. De or-
ganisatie kon voor deze expositie
weer een beroep doen op de enor-
me collectie van Henk Ensink uit
Deurningen. Hij is o.m. in het bezit
van een zeldzame en bijzonder
mooie beeldengroep, voorstellen-
de de wonderbaarlijke visvangst.

De kinderboerderij biedt een ieder die
een boomstam gezaagd wil hebben,
de mogelijkheid om dit voor een heel
zacht prijsje te laten doen. Dit is moge-
lijk omdat het om een demonstratie
gaat, overigens een eenmalige actie. Er

kan worden aangegeven of de stam in
planken, balken, regels of misschien
wel kubussen moeten worden ge-
zaagd. Het enige wat men zelf hoeft te
doen, is zorgen voor het vervoer van
de stam. De spijkervrije boomstam

mag niet dikker zijn dan 80 cm. door-
snee en de maximale lengte dat ge-
zaagd kan worden is 6 meter. Aan het
eind van de dag kan het eindproduct
mee naar huis worden genomen. 

Wie interesse heeft kan bellen naar
Albert Janssen van kinderboerderij
Feltsigt, telefoon (0575) 462828. Lang-
skomen kan ook, Bekveldseweg 5 te
Bekveld.

Schaapscheerderfeest Feltsigt 26 april 2009

Boomstammen laten zagen

Op zondag 26 april aanstaande staat mobiele houtzagerij Braakman uit
Lochem op het terrein van kinderboerderij Feltsigt tijdens het die dag ge-
houden schaapscheerderfeest. Deze mobiele houtzagerij gaat demonstre-
ren hoe boomstammen tot planken of balken verwerkt zullen worden.

Mobiele houtzagerij Braakman.

In verschillende settings zorgen zij sa-
men op zaterdag 25 april vanaf 21.00
uur voor een gezellige, muzikale
avond met Engels-, en Nederlandstali-
ge pop- en rockmuziek. De schare deel-
nemers is, net als het programma, ge-

varieerd: mannen en vrouwen, die
soms niet maar vaak wel al in een
band spelen, de jongste 12 jaar en de
oudste 51. Het repertoire dat op 25
april voorbij komt varieert van Nor-
maal, De Dijk en Anouk tot Nirvana,
The Stones en Herman Brood. Het be-
looft dus een avond te worden met
voor elk wat wils. 
De kaarten à 5 euro worden in de voor-
verkoop verkocht vanaf 1 april. Wie
dit muziekspektakel met al deze mu-
zikale (oud-) inwoners van Steenderen
niet wil missen, zorgt voor een
entreekaart! Meer informatie: Café
Zaal Heezen, tel. (0575) 45 12 04 of
www.hotelheezen.nl

Muziekspektakel bij Heezen Steenderen

The Sound of The
Steenderense Popsterren
Vanaf 1 april start bij Café Heezen in
Steenderen de kaartverkoop voor
het nieuwe muziekspektakel The
Sound of The Steenderense Popster-
ren. Hiervoor zijn circa 30 muzikan-
ten, zangers en zangeressen ge-
zocht, die in de voormalige gemeen-
te Steenderen (Steenderen, Baak,
Toldijk, Bronkhorst, Olburgen, Rha)
wonen of hebben gewoond.

Door een minder goede energieverde-
ling van lichaam of geest kunnen
klachten ontstaan of kan men ziek
worden. Voetzoolreflextherapie kan
het evenwicht in lichaam en geest her-
stellen. Tijdens deze therapie worden
reflexpunten op de voeten gemas-
seerd. Daardoor worden chemische
stoffen in het lichaam aangemaakt en
op die manier wordt de energiebalans

hersteld. Voetzoolreflextherapie kan
worden ingezet bij vermoeidheid, psy-
chische problemen, overgangsklach-
ten, long- en darmklachten en slaap-
stoornissen. Deze middag geeft voet-
zoolreflextherapeute Jolande Loman
uitleg over deze therapie. Voor een be-
handeling is geen verwijzing van een
arts nodig. Iedereen die belangstelling
heeft voor dit onderwerp is van harte
welkom. De mantelzorgsalon is een
ontmoetingsplek voor mantelzorgers
van alle leeftijden; mensen die voor ie-
mand uit hun omgeving zorgen die
chronisch ziek, gehandicapt of hulp-
behoevend is. Voor meer informatie
bel de VIT Oost-Gelderland 0573-43 84
00 of kijk op www.vitoostgelderland.nl

Mantelzorgsalon Bronckhorst

Informatiemiddag over
voetzoolreflextherapie
Op dinsdagmiddag 7 april a.s.
wordt in de Mantelzorgsalon
Bronckhorst, gevestigd in Party-
centrum Langeler aan de Spal-
straat 5 in Hengelo Gld., een infor-
matiebijeenkomst gehouden over
voetzoolreflextherapie.
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in Ruurlo 12.00-17.00 uur

12.00 uur winkels open
ophalen paashaantjes voor de kinderen

12.30 uur start PalmPasenoptocht

tussen 12.30 en 16.00 uur 
vertier door het centrum van Ruurlo

13.00 uur eierzoekwedstrijd

14.00 uur prijsuitreiking eierzoekwedstrijd

14.15 uur jongerentoneelgroep Turf

16.00 uur prijsuitreiking van de 
kleurplatenwedstrijd en puzzeltocht

17.00 uur einde

Uitgave: Drukkerij Weevers, Vorden



In de dorpsstraat zijn een tal van acti-
viteiten, zoals een springkussen, een
schaapsherder met lammetjes, welke
geaaid mogen worden. Ook een gan-
zenhoedster is aanwezig onder bege-
leiding van een koppel ganzen wat
een mooi vertoon is. Ook eierspelletjes
mogen natuurlijk bij dit feest niet ont-
breken, waaronder eierboogschieten,
eierlepel-estafette, boter-kaas en ei-
eren. Voor de kinderen die alle drie de
spelletjes hebben volbracht is er een
leuke attentie. Voor degene die nu

echt eens willen weten hoe het voelt
om in een Sumoworstelaarspak een
partijtje te dollen met een andere su-
moworstelaar kan die dag aan
zijn/haar trekken komen.Ook de paas-
hazen ontbreken vanzelfsprekend
niet op zo'n dag die de paaseitejs uit-
delen.

Jongerentoneelgroep Turf, zullen sce-
nes uit de musical van Jesus Christ Su-
perstar op het Kerkplein ten tonele
brengen. Het optreden van deze sce-
nes wordt afgewisseld met optreden
van het koor "Efkes Anders". Ook de
scouting zal laten zien wat het leuke is
om scoutingsman/vrouw te zijn. Dit
jaar is er een puzzeltocht door het cen-
trum van Ruurlo uitgezet. Verder zul-
len bekende kinder-BNN ers door het
centrum van Ruurlo aanwezig zijn zo-
als Bert en Ernie, Inie Mini en Tommy,
de rest houden we nog even geheim.
De winkels gaan om 12:00 uur open.

PallumZundag
PallumZundag is het jaarlijkse
palmpasenfeest in Ruurlo, het eve-
nement voor de kinderen. Met tal
van activiteiten voor kinderen en
muziek door de Dorpsstraat. Zoals
de palmpasenoptocht geleid onder
het genot van de muzikale noten
van Sophia's Lust door het cen-
trum van Ruurlo gevolgd door het
eierenzoeken.

Paasbrunch

www.orangerie-ruurlo.nl - Tel. (0573) 421499

Kom 1e of 2e Paasdag brunchen in de Orangerie!
Wij verwelkomen u met een welkomstdrankje.

Vanaf 11.00 uur verzorgt de keukenbrigade weer
allerlei lekkers. Diverse broodsoorten, zoet, hartig

beleg en natuurlijk eieren in allerlei variaties!
Op het buffet vindt u ook verschillende warme
gerechten en uiteraard mag na al dit lekkers een
dessertbuffet niet ontbreken! Prijs E 29,50 p.p.

Wij zijn open op PallumZundag
En wij hebben op deze dag een spetterende
opruiming van een aantal LCD toestellen.

Om ruimte te maken voor de nieuwe
modellen.

Dus U kunt hiervan profiteren:

JVC 42” vandaag € 799,=
JVC 42” sl vandaag € 899,=
JVC 32” vandaag € 499,=
SONY 37” vandaag € 699,=

Laat deze kans niet aan u voorbij gaan,
wij zijn er de hele dag voor U.

Installatiebedrijf Altena
Borculoseweg 9 Ruurlo
www.altena-ruurlo.nl
info@altena-ruurlo.nl
Tel. 0573-451364



Garvelinkkampweg 2a -  7261 CH Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 00
e-mail: info@fokkinktweewielers.nl / www.fokkinktweewielers.nl

1984-2009
25 jaar FOKKINK TWEEWIELERS

2E PAASDAG VOORJAARSSHOW
van 11.00 tot 17.00 uur.

Opstapdag voor fietsen met elektrische ondersteuning van Batavus,
Gazelle, Koga Miyata, Union.

NIEUW: De Gazelle Chamonix Innergy (fiets van het jaar 2009)
Tevens demonstratie van ELEKTRISCHE SCOOTERS

en de GREENBIKE.

(Ook voor reparaties en onderhoud van rijwielen en gazonmaaiers)

Kerkstraat 2

Ruurlo 

tel. 0573-451485

Voor al uw bankzaken
Alle werkdagen geopend

‘s-morgens van 08.15 tot 12.15 uur

‘s-middags van 13.00 tot 17.00 uur

Restaurant Partycentrum

tel. (0573) 45 13 12 • info@deluifel.nl

Ruurlo

SPONSOREN PALLUM ZUNDAG

Autobedrijf Teger b.v.



Café-Restaurant-Zalen

Gewoonweg

een goed adres

Geert & Ilse van Tuil

Dorpsstraat 15

Tel. (0573) 45 14 16

Uw ogen zijn misschien wel uw belangrijkste zintuig. In uw dagelijks leven maakt u veel gebruik van
uw ogen. Daarom adviseren wij u ook om uw ogen in optimale staat te houden en deze regelmatig
te laten controleren. Wij bij Sven voor ogen nodigen u uit om uw ogen te laten controleren. Hierbij
wordt niet alleen naar de sterkte van uw ogen gekeken maar ook naar de samenwerking tussen uw
ogen. Bij een oogmeting hoort bij ons vanzelfsprekend een oogdrukmeting, omdat een verhoogde
oogdruk schade aan het oog kan veroorzaken. Verder controleren we met verschillende apparatuur
de algemene gezondheid van uw ogen en bij twijfel verwijzen wij u door naar een specialist.

Dorpsstraat 13a
7261 AT Ruurlo
0573 - 45 46 29

info@svenvoorogen.nl

UITNODIGING VOOR OGENUITNODIGING VOOR OGEN

De uitgebreide oogmeting is een 
gratis service van Sven voor ogen.
Het maken van een afspraak 
voorkomt onnodig wachten.

Bij aankoop van een complete bril,
10% montuurkorting.

Graag tot ziens in onze winkel. 
Sven, Odette, Miranda en Tristan

Mode voor haar: Mode voor hem:
Gaastra Vanguard
Josephine & Co Marco Manzini
Expresso Fellows
Gerry Weber MAC
Basler
Frank Walder

Zondag 5 april open van 12.00 - 17.00 uur 

SPECIALE AANBIEDINGEN:
Damesafdeling Herenafdeling:

Polo's en vesten Uni pullovers
van € 29,95 van € 59,95

voor € 19,95 voor € 39,95

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

Weeversdrukkeri j

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm




