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Dat heeft waarschijnlijk te maken met
het feit, dat wij nooit van tevoren het
programma bekend maken. De men-
sen kijken dan toch met enige nieuws-
gierigheid uit naar de dingen die ko-
men gaan en dat heeft dus blijkbaar
een positieve invloed op het aantal be-
zoekers’, zo zegt Berend Bekman. De
Bejaardenkring telt drie bestuursle-
den (mevrouw H. Arfman-Ruesink,
mevrouw H.J. Bloemendaal-Golstein
en G. Bogchelman). De reguliere bij-
eenkomsten worden geleid en bege-
leid door een groep van vijf personen
te weten Berend Bekman, Erna Bloe-
mendaal, Tea Groot Nuelend, Hennie
Koning en Janny Korenblek. De Bejaar-
denkring Vorden werd op 20 april
1958 opgericht door ds. Jansen, des-
tijds Hervormd predikant in Vorden. 

Bekman: ‘Tot dat moment was er nog
geen sprake van ouderenbonden zoals
bijvoorbeeld thans de ANBO e.d. Ds.
Jansen was van mening dat het goed
zou zijn dat ouderen (leeftijdgenoten)
regelmatig bij elkaar zouden komen
voor het onderhouden van de sociale

kontakten. Hoewel de Bejaardenkring
via ds. Jansen vanuit de diaconie van
de Hervormde kerk is ontstaan en
daardoor de protestantse achtergrond
is gebleven, kan tegenwoordig ieder-
een lid van onze vereniging worden.
We beginnen alle bijeenkomst wel
met het zingen van het lied ‘Dankt,
Dankt, Nu allen God’ en sluiten we al-
tijd af met het lied ‘We reizen met el-
kander’’, zo zegt hij.

De eerste bijeenkomsten van de Be-
jaardenkring vonden plaats in het
voormalig Nutsgebouw. (thans de bi-
bliotheek). Nadat het gemeentehuis
tot dorpscentrum was ‘omgetoverd’
(kasteel Vorden werd toen het nieuwe
gemeentehuis) vonden daar en nu nog
steeds, de bijeenkomsten plaats. De 20
middagen die er jaarlijks worden ge-
houden hebben voor de leiding altijd
de insteek dat de bijeenkomsten een
ontspannend c.q. informatief karakter
moeten hebben. Berend Bekman: ‘Zo
zijn er middagen waar de muziek,
liedjes, cabaret, verhalen in het dialect
e.d. centraal staan. Verder informatie-

middagen over bijvoorbeeld de wet op
de WMO; een notaris die vertelt over
erfpacht, er wordt aandacht aan de
‘zorg’ besteed. Een dialezing over de
gemeente Bronckhorst, het IVN die
vertelt over bloemen en planten in de
bermen etc. etc. We stellen de pro-
gramma’ s minimaal een half jaar van
te voren samen.

Door de zelfwerkzaamheid van de lei-
ding kan de contributie laag worden
gehouden (25 euro per jaar). Subsidies
hebben we nooit gehad, wel ontvan-
gen wij zo nu en dan een klein bedrag
van de diaconie van de Hervormde
kerk. Van dat geld betalen we onder
meer de taxie’s, voor mensen die
slecht ter been zijn en daardoor ge-
haald en gebracht moeten worden. Le-
den die in het ziekenhuis liggen of
langdurig thuis ziek zijn worden door
de leiding van de Bejaardenkring re-
gelmatig bezocht. Voor ons is het echt
dankbaar werk. Wanneer je ziet dat de
mensen met plezier de bijeenkomsten
bezoeken, hebben wij als leiding ook
plezier. Een stimulans om met ons
werk door te gaan’, zo zegt Berend
Bekman. Het 50-jarig jubileum van Be-
jaardenkring Vorden wordt op don-
derdag 17 april in de grote zaal van
het dorpscentrum gevierd. Onder het
genot van een hapje en een drankje is
er dan vanaf 14.45 uur feest met mede-
werking van de zang- en muziekgroep
‘Harmondia’ uit Brummen. Voor de
leden tevens gelegenheid om bestuur
en leiding met de gouden mijlpaal
geluk te wensen.

50 jaar Bejaardenkring Vorden

Vergrijzing in Vorden zorgt voor
stabiel ledenbestand!

Berend Bekman, al sinds ‘jaar en dag’ woordvoerder van de Bejaarden-
kring Vorden had het voor de zekerheid nog even nagetrokken: ‘Een
kwart van de Vordense bevolking is 65 jaar en ouder. Dus het dorp ver-
grijst meer en meer. Daardoor blijft het ledental van onze vereniging sta-
biel. Dat schommelt al jaren zo rond de 70 leden. Er vallen leden af, er ko-
men nieuwe leden bij, het houdt elkaar in evenwicht. Momenteel is het
jongste lid 66 jaar en de oudste 97. De opkomst voor onze bijeenkomsten,
op de eerste en derde donderdagmiddag van de maand in het Stampertje
is grandioos. Gemiddeld komen 85 procent van de leden opdagen. De aan-
vang is altijd om 14.15 uur. Het grappige is dat, wanneer wij om ongeveer
half twee met de voorbereidingen beginnen, de eerste bezoekers al in de
zaal zitten!

Woordvoerder Berend Bekman.

De avond zal verzorgd worden door
"A.B.S. De groep wordt gevormd door
Jos van Amerongen, Joop Boxstart en
Theo Scholten. Onder begeleiding van
gitaar en accordeon brengen zij u een
vrolijk programma met sketches en
liedjes.  Wat de groep nastreeft is een
gezellige voorstelling in het dialect
voor jong en oud. Of zoals ze het zelf
uitdrukken: een avondje 'gemütlich-
keit'. En ze weten nu al bijna zeker dat
dat gaat lukken. "Dat is vrijwel zeker",
onthult Joop Boxstart (een type die je

er op een verjaardag goed bij kunt
hebben). Samen met nog drie andere
artiesten onder wie Henry Welling
vormen ze sinds 2002 ook "De Keerls"
Met dit gezelschap hebben ze een tour
gemaakt langs diverse theaters.  

De kaarten voor deze Oranje Avond
zijn voor leden vanaf  21april verkrijg-
baar. Zij kunnen op vertoon van hun
lidmaatschapkaart maximaal 2 kaar-
ten afhalen bij het Dorpscentrum.
Voor niet leden begint de verkoop op
woensdag 23 april. In het dorpscen-
trum zijn dan de kaarten te koop voor
maar € 5,-- per persoon.

Dus komt allen maar haal de kaarten
op tijd want vol is vol.

Zaterdag 26 april

Oranje avond met cabaret
en muziek

De traditionele Oranjeavond, op de
zaterdag voorafgaande aan de ko-
ninginnedag viering, staat ook dit
jaar weer in het teken van dialect
en muziek.

VOV leden let op!
WWoensdag 9 apriloensdag 9 april
ledenvergadering

20.00 uur

Café Restaurant

„De Herberg”

Gld.nieuws

Gratis

kaartjes voor 

Lionel Richie?

Kijk op de provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Grolsch pijpjes/beugels

€ 7.99
Kaapse Roos rood/wit/rose
NU 2E FLES GRATIS

Spareribs 500 gram

€ 3.65
Ariel mega verpakking

OP=OP! € 6.99
Deze week speciaal voor u!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

�Prof. pianist: Pieter Reber-
gen voor sfeervolle achter-
grond muziek tijdens, recep-
ties, diners & party's
0629220857

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

Dagmenu’s
9 t/m 15 april 2008 

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

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

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

Woensdag 9 april  
Bonensoep/Hachee met rode kool en aardappelpuree.

Donderdag 10 april 
Oosterse kippenreepjes gebakken met nasi goreng en
rauwkostsalade/bavarois met slagroom.

Vrijdag 11 april
Tomatensoep/Zalmfilet met dille saus, gekookte aard-
appelen en groente.

Zaterdag 12 april (alleen afhalen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en
rauwkostsalade/ijs met slagroom.

Maandag 14 april Gesloten.

Dinsdag 15 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

Hervormde kerk Vorden
Zondag13 april 10.00 uur ds. J. Kool.

Dienst in Wildenborcherhof
Zondag 13 april 10.00 uur ds. J. Oortgiesen, Ede.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 april 10.00 uur ds.H.Westerink, Vorden.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 april 10.00 uur Hr. D. Bos, Doetinchem.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 13 april 10.00 uur Woord- en communieviering
mmv Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 12 april 17.00 uur Woord- en communieviering da-
meskoor. Zondag13 april 10.00 uur Woord- en communie-
viering, herenkoor.

Tandarts
12/13 april J.H.H. de Lange, Lochem tel 0573 – 25 43 57.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen.

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 optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer 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 zieken-
huis 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: Bewa-
king (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 03 39. 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, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 

van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30
uur. zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; infovor-
den@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; don-
derdag: 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. Dierenambulan-
ce, Doetinchem (06) 53 680 578.

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur el-
ke 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 Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT,        32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

�FFitter, gezonder leven en
gezond/verantwoord afslan-
ken. Gratis lichaamsmeting.
Jerna Bruggink 0575 - 46 32
05.

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

�Te HUUR in Vorden: ge-
meub. WOONBOERDERIJ,
max. 1 jr. Tel. 06-25358189.

�Zaterdag 19 april Boedel-
verkoop, div.restpartijen &
kantoorstoelen! 10.00-16.00
uur, Nijverheidsstraat 3,
Ruurlo. 06-53154507.

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033
www.hupkesmeubelstoffering.nl

M E U B E L S T O F F E R I N G

WIM POLMAN komt voor herstoffering
al jarenlang bij HUPKES in Deventer

�Te koop: Ronde balen pri-
ma kuilgras.1ste en 2de snee
2007. tel. 0575-463921.

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

Gevraagd: weidegang
voor jaarling hengsten.

Bel: 06-53706908

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

Lente in de bol!

Vlaai v/d week

Clini-clownvlaai  
6-8 personen € 6,25

van iedere vlaai gaat € 1,00 naar de CliniClowns

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,65

Weekendaanbiedingen

Mini bavaroisegebakjes
4 stuks € 4,95

Schwarzwalder of Tropical  

Lentebroodje met appel  
€ 2,40

�Gratis af te halen: Oude
mest, geschikt voor groente-
en bloementuin. A.A. Hoe-
bink, Eikenlaan 19, Kranen-
burg.

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

Ben jij onze nieuwe vakman?

�Fadozangeres Maria Fer-
nandes met trio os Solitarios
in Kulturhus Ruurlo op 19
april 20.15 u. Entrée € 10.-
v.a. 19.15 u. a.d. zaal en
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl

�Huisartsgezin in Vorden
zoekt schoonmaakhulp voor
woonhuis en praktijk. 3-5 uur
per week in overleg. Tel.re-
acties 's middags behalve
woensdag. Dagevos 0575-
552432.

�Bazaar op zondag 27 april
van 11 tot 16 uur, Withmundi
achter Ned. Herv. Kerk,
Dorpsstraat 16 te Wichmond.
Met expositie van 4 Wich-
mondse schilders.
�De kledinginzameling voor
Mensen In Nood is dit jaar
een nog groter succes ge-
worden dan het vorige jaar.
Een ieder die hieraan heeft
bijgedragen willen wij bij deze
heel hartelijk bedanken.
Sam's Kledingactie.



ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767
Onderhoud cv-ketels, 24-uurs

storingsdienst. Weulen Kranenbarg,
telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Brinkhorst 1 7207 BG Zutphen

tel. 0575-571660 – fax: 0575-571703

info@jansengal.nl – www.jansengal.nl

Autoschade ??
Wij helpen u graag verder.

We werken voor alle verzekeringsmaatschappijen en stellen tijdens reparatie
vervangend vervoer ter beschikking.

autoschade jansen & gal bv

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. (0575) 55 32 83
of (06) 51 10 69 55

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

ATELIER HET GROENE PAARD
- Workshops buiten schilderen en tekenen
- Cursussen schilderen en tekenen

In en rondom karakteristieke Achterhoekse
boerderijen in natuurgebied tussen Vorden,Warnsveld
en Lochem.

Bertje van Delden
tel. 0575 - 516963 www.atelierhetgroenepaard.nl

Trots en blij zijn wij
met de geboorte van onze zoon

Rick

Hij is geboren op 31 maart 2008 om 20.37 uur,
weegt 3440 gram en is 51 cm lang.

Marinus Bouwmeester en Yvonne Boes
Schuttestraat 15
7251 MP Vorden

Gevraagd: grasland
bel: 06-53706908.

Vleeswarenkoopje

Filet Americain
bij 150 g GRATIS 100 g eiersalade

Special

Carpaccio Misto 100 gram € 2.15

Maaltijdidee

Nasi of Bami 500 gram € 2.98

Keurslagerkoopje

Kalfssaucijzen 4 stuks € 4.00

Tip van uw keurslager

Priklapjes 4 stuks € 5.50

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Een gesmeerd dubbelspel”

Ze gaan hand in hand, 150 gram filet americain met gratis 100 gram
eiersalade, ons Vleeswarenkoopje van deze week. Met deze toppers 

uit eigen keuken maakt u de heerlijkste sandwiches. Dit smakelijke duo
kunt u niet laten lopen dus smeer ‘m gauw naar uw Keurslager!

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Autorijschool

Hazewinkel

Taxichauffeurspas?
En natuurlijk ook voor

autorijlessen.

Gerrit Hazewinkel
Lochem tel. 0573-25 36 59

taxichauffeurspas.nl
autorijschoolhazewinkel.nl

VIKORN 
VOLVEZEL

NU

€ 1.95

WITTE 
PUNTJES 

6 HALEN

5 BETALEN

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 12 april.

Vlaai van de week
LUXE 

RIJSTEVLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 
€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Dolblij en intens gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter en mijn zusje

Mirthe
Willemijn Annabel

Zij is geboren op 1 april 2008,
weegt 3675 gram en is 51 cm lang.

Herwin, Esther en 
Bas Reintjes

Mosselseweg 16
7251 KT Vorden

Marion PolmanMarion Polman
uitvaart begeleiding

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.

A l s  d e  d o o d  d e  s c h a k e l  v a n  h e t  l e v e n  o n d e r b r e e k t

RESONARE
Praktijk voor Muziek
Klank ~ Adem ~ Stem

Muzieklessen
piano en klavecimbel

Cursussen
Beweeg ~ Adem ~ Zing
Van Blad (leren) Zingen

                                   

Begeleiding (piano, klavecimbel)

instrumentalisten en zangers

informatie en opgave:

Jan Sierksma, lid KNTV
De Beekoever 6

tel. 0575 – 57 53 58
7207 MS Zutphen Leesten

e mail: resonare js@planet.nl

                                   

Jan Sierksma, lid KNTV
De Beekoever 6

tel. 0575 – 57 53 58
7207 MS Zutphen Leesten

e mail: resonare js@planet.nl

Interieurverzorg(st)ers m/v

Bij verschillende opdrachtgevers zijn wij op zoek naar personeel. Onze voorkeur gaat uit
naar personeel in het bezit van een rijbewijs en beschikking over een auto.

Vorden; maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur
Lochem; maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur
Laren; maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 9.00 uur.

We Take Care!

Único schoonmaak & bedrijfsdiensten is gespecialiseerd in het leveren van kwalitatief hoogstaande dienst-

verlening op het gebied van schoonmaak en onderhoud. Onze organisatie onderscheidt zich door service,

kwaliteit, klantvriendelijkheid, heldere communicatie en een uitgebreid dienstenpakket.

Gedurende ons ruim 18-jarig bestaan hebben we duurzame relaties opgebouwd met kleine en grote

opdrachtgevers.

Ter ondersteuning van ons enthousiaste team zijn wij op zoek naar flexibel inzetbare:

Poets jij mee aan ons imago?

Único schoonmaak & bedrijfsdiensten  
Nijverheidsweg 4  |  7031 BV WEHL  
tel. 0314 - 64 16 44 | www.unicoschoonmaak.nl

Geïnteresseerd? Neem dan snel contact met ons op. Bij voorkeur via e-mail: info@unicoschoonmaak.nl



Toen Anna destijds alles bij een grote
brand was kwijt geraakt waren de
twee ‘kerken’ juist wel zo welwillend
om de helpende hand te bieden ! Het
geloof bleef in het blijspel een belang-

rijke rol spelen. Er was nog een brand,
bij twee ‘oompjes’, ook weer van ver-
schillende geloven. Deze brand riep ve-
le vraagtekens op.
Overigens werden de twee oompje

voortreffelijk neergezet door Appie
Winkels en Marcel Dekkers. En dan
was er ook nog de bazige buurvrouw
(Willy Velhorst) en de non zuster The-
resa en niet te vergeten het huwelijk
van Jan met zijn Martha (Sabine Wil-
genhof).
Enfin verwikkelingen genoeg en zoals
het hoort natuurlijk een happy end.

Gozien Lotterman altijd trouw bij elke
repetitie aanwezig en onmisbaar als
souffleur ‘in het hok’ kreeg na afloop
een attentie van de gehele groep aan-
geboden. Voor de grime zorgden Ada
en Jitske Winkels.

Publiek genoot van blijspel
'Het is maar tijdelijk'

De toneelgroep van de buurtvereniging De Veldwijk zorgde zaterdag-
avond in een vol dorpscentrum voor een vermakelijk avondje. Het blijspel
‘Het is maar tijdelijk’onder regie van Gerard Smeenk werd in een vlot tem-
po op de planken gezet. Het verhaal speelde zich bijna een halve eeuw ge-
leden af in de keuken op de boerderij van de weduwe Anna Veldman (José
Mokkink) en haar zoon Jan (Dik Groot Jebbink). Anna en haar overleden
man waren van verschillende kerken en dat werd hen destijds door de
pastoor (Gerard Smeenk) en de dominee (Bert-Jan Koekenbier) niet in
dank afgenomen want iedereen kent wel het gezegde ‘twee gelovigen op
één kussen daar slaapt de duivel tussen’.

In zijn rede sprak de burgemeester vol
lof over de inzet van de vele vrijwilli-
gers die meegeholpen hebben met de
realisatie van de wandelroute. De vrij-
willigers van Dorpsbelang Wichmond-
Vierakker doen meer dan alleen wan-
delroutes uitzetten en dit zorgt ervoor
dat de sociale samenhang in de twee
dorpen sterk blijft. Samen zorgen de
inwoners ervoor dat de dorpen leef-
baar blijven en het er voor jong en oud
prettig wonen is.
Directeur Arjen Vriend, van Land-
schapsbeheer Gelderland, die met
geld van de Postcodeloterij de prijs-
vraag voor het mooiste ommetje had
uitgeschreven, gaf de vrijwilligers
eveneens een veer op hun hoed en ves-
tigde de aandacht op de vele cursus-
sen voor vrijwilligers die Landschaps-
beheer organiseert, zodat men steeds
deskundiger met de landschapsele-
menten om leert gaan. 
Daarna was het de beurt aan Jan Ter-
louw, die buiten het Ludgerusgebouw

de grote strik van het informatiebord
af trok en de tekst ervan hardop voor-
las. Bij de uitleg over St. Ludgerus die
altijd met ganzen afgebeeld wordt,
waarop het logo van de wandelroute
dan ook gebaseerd is, kwam zowaar
de Heilige Ludgerus zelf aangewan-
deld mét twee ganzen in zijn kielzog.
Nadat ook de dorpsheilige een gloed-
vol sermoen had afgestoken over de al
eeuwen bestaande samenhorigheid
van de inwoners van de dorpen, ver-
trok de verzamelde menigte om het
ommetje te lopen. Halverwege werden
ze verrast door de muziekvereniging
Jubal, die een miniconcert ten gehore
gaf, waarbij ook een lekker hapje ge-
serveerd werd. 
Zowel geestelijk als lichamelijk ge-
sterkt vervolgden de wandelaars hun
tocht daarna.

Feest in Ludgerus
Vrijdagavond was het feest in het
Ludgerusgebouw op de grens van
de Dorpen Wichmond en Vierak-
ker. Burgemeester Henk Aalderink
ontving uit handen van de vice-
voorzitter van Dorpsbelang, Ger-
ben Kleine Haar de eerste folder
van de Ockhorstroute, het mooiste
Ommetje van Gelderland.

Jan Terlouw en burgemeester Henk Aalderink

Wik Wichmond nam deel met 6 mei-
den in verschillende categorieën.
Door goede voorbereidingen waren de
meeste resultaten verbeterd ten op-
zichte van de vorige wedstrijd.

De uitslag: Marielle Geel 10e, Joanne
Steenblik 7e, Wynanda Golstein 3e,
Linda Hendriks 4e, Valerie Steenblik
(foto) 2e, Paulien van Til 4e. Joanne,
Linda en Valerie mogen door naar de

finale, evenals Cindy Esselink en Mar-
loe Kleinehaar, die beiden wegens
ziekte deze wedstrijd verhinderd wa-
ren. 

Door de goede resultaten van de vori-
ge wedstrijd wisten zij zich te plaat-
sen. De finale vind plaats op 24 mei.

WIK Wichmond tevreden

Afgelopen zaterdag vond de 2e plaatsingswedstrijd van de 7e divisie Tur-
nen plaats in Warnsveld.

Tot op heden hebben zich 12 teams op-
gegeven voor het darttoernooi dat op
zaterdag 12 april in De Herberg te Vor-
den wordt gespeeld. De inzet van dit
toernooi voor bedrijven en verenigin-
gen is de Herbergbokaal. Men kan zich

nog tot en met donderdag 10 april op-
geven bij Harry Oosterink telefoon
553611 of bij Gerrie Steenbreker tel.
553216 of per e-mail gerries@chello.nl
De teams dienen uit vier personen te
bestaan.

Inschrijving darttoernooi
nog mogelijk

DE RIT IS UITGEZET DOOR 
JAN LUITEN

De start voor de A en B klasse is om
12.30 uur vanaf het clubhuis aan de Ei-
kenlaan 2A in de Kranenburg.

De deelnemers aan de C klasse (vol-
gens beginners-reglement) vertrekken
om 13.30 uur.

Voorjaarsrit
De Graafschaprijders
VAMC De Graafschaprijders organi-
seert zondag 13 april de Voorjaars-
rit (oriëntatierit) met een lengte
van 70 kilometer.

Daarna gaat zij, samen met oud-huis-
arts G.H.Sterringa, in gesprek met de
aanwezigen over onder andere de in-
vloed van medicijngebruik op de kwa-

liteit van leven. Ook wordt de invoe-
ring van de nieuwe Zorgwet, en de ge-
volgen daarvan voor de verstrekking
van dure medicijnen, onderwerp van
gesprek.

De bijeenkomst in 't Stampertje begint
om 14.00 uur. Meer informatie over
deze voor-lichtingsmiddag vindt u
binnenkort in een volgend nummer
van dit blad.

Gesprek over medicijngebruik
Op verzoek van ANBO en PCOB
houdt de Vordense apotheker, me-
vrouw M.A.H. Kroonen, de 24ste
april in 't Stampertje een lezing
over het medicijngebruik door ou-
deren.

Deze week, van 7 t/m 12 april, gaan er
in ons land weer tienduizenden col-
lectanten op pad voor de jaarlijkse col-
lecte van het Nationaal Fonds Sport
Gehandicapten. Onder het motto
'Sporters voor Sporters' doet natuur-
lijk ook Voetbalvereniging Vorden
mee. Zij doet dat bovendien niet voor
niets, een gedeelte van de opbrengst
van deze collecte mogen zij besteden
aan eigen (sport)activiteiten.

SPORT VOOR IEDEREEN
Veel sporten in Nederland kunnen
ook door mensen met een handicap
op alle niveaus beoefend worden; va-
riërend van het wekelijkse uurtje re-
creatief sporten, het spelen van com-
petities tot het deelnemen aan Neder-
landse, Europese of wereldkampioen-
schappen.

ONDERSTEUNING DOOR HET
NFSG
Het uitgangspunt van het NFSG is
'normaal wat normaal kan, speciaal
wat speciaal moet'. Soms is het specia-
le een aanpassing in materiaal en
soms is er extra begeleiding nodig.
Soms dienen accommodaties aange-
past te worden en vaak worden er bij-
zondere sporttoernooien georgani-
seerd.

HELPT U MEE?
Aanpassingen en extra begeleiding
kosten veel geld. Om alle aanvragen te
kunnen blijven honoreren wordt de
opbrengst van de landelijke NFSG col-
lecte steeds belangrijker. Daarbij on-
dersteunt u ook nog eens de voetbal-
vereniging van Vorden. 

Mogen wij ook op uw gulle gift reke-
nen?!

NFGS collecte
NFGS collecte van 7 t/m 12 april a.s.



De belangstelling voor dit soort bezoe-
ken is dermate groot dat het paleis al
tot en met eind juli is volgeboekt. Dat
ondervond de vereniging ‘Oud Vor-
den’ die onlangs een aanvraag voor
een rondleiding voor 45 personen
heeft ingediend. Aangezien er maxi-
maal 15 personen per groep (inclusief
2 rolstoel- of rollator gebruikers) zijn

toegestaan, zal de trip nu waarschijn-
lijk in week 38 (15 t/m 20 september)
plaats vinden. Dat houdt tevens in dat
het gebruikelijke ‘september- uitje’
van de vereniging nu op 17 mei zal
worden gehouden. Dan wordt een be-
zoek gebracht aan ‘Cactus Oase’ in
Ruurlo. Daar bij ‘Annie Cactus’ (zoals
het in de volksmond wordt genoemd),
zal behalve de bloemen en de planten,
ook de collectie oudheden worden be-
zichtigd die de oudheidkundige ver-
eniging Ruurlo daar tentoonstelt.

Paleis Soestdijk
Een reisje organiseren voor een
bezoek aan paleis Soestdijk, is ge-
makkelijker gezegd dan gedaan.

Na de valpartij werd de pijn in zijn bo-
venbeen steeds heviger waardoor Er-
win noodgedwongen de wedstrijd
moest verlaten. Op de tweede dag be-
sloten Erwin en het team dat het ver-
standiger zou zijn om niet meer van
start te gaan. Commentaar Erwin Plek-
kenpol: "Om 9.21 uur moest ik starten
in de E3 als de tweede klasse van de
dag. Het weer was warm met zo'n 20
graden. De route tot aan de Extreme
Test was pittig, maar te doen. De Extre-
me Test was de eerste ronde zeer glad
op het gras en na een kleine schuiver
probeerde ik weer tijd terug te pakken
maar ook in het bos ging ik nog even
in de fout. Het tweede stuk route zou
krap worden, had het team al doorge-
geven, dus plankgas tot aan tijdcontro-
le 2. Een stuk waar 26 minuten voor
stond en Giovanna Sala in de pre-ride
25 minuten over reed! De route was
ontzettend moeilijk met zeer steile
klimmen en afdalingen op de zeer nat-
te en groene stenen en de diverse ri-
viertjes. Gelukkig kon ik overal goed
rondkomen en had ik een minuut
over. De Cross Test was door de vele re-
gen op vrijdag zeer nat en met vele die-
pe moddergeulen. Deze ging echter
niet verkeerd. Direct na de Cross Test
kregen we de Extreme test (XT) die
goed ging tot aan het laatste klimme-

tje waar ik even met de voorrem tegen
een boompje reed en stil kwam te
staan en enkele seconden verloor. In de
tweede ronde was de route al een stuk
slechter geworden. De Extreme Test
ging wel naar het zin en ik had geen
fouten gemaakt. Daarna kregen we
weer het lastigste stuk route waar nu
25 minuten voor stond i.p.v. de eerste
keer 26 minuten. Vanaf Tijd Controle 1
moest er dan ook zo hard mogelijk
worden gereden, de klimmen waren al
helemaal verrot gereden en er moest
veel geduwd worden. Het ging oké tot
aan een afdaling in een rivier waar
mijn voorwiel dieper in het water ver-
dween dan verwacht en ik omviel. Met
mijn gestrekte bovenbeen kwam ik op
een puntige steen en ik voelde meteen
een felle steek in mijn spier. Voordat ik
tussen de steen en de motor uit was
moest ik eerst even bijkomen van de
pijn. Toen heb ik de weg maar weer ver-
volgd maar meesteppen op de steile
klimmen lukte niet meer. Tijd Contro-
le 2 haalde ik wel maar twee minuten
te laat. Daarna nog het moeilijke stuk
naar de crosstest toe. De pijn werd ze-
ker niet minder en het rijden ging
haast niet meer. Toch nog de Cross Test
gereden en de Extreme Test bij start/fi-
nish, deze gingen beiden niet meer en
hierdoor besloot ik noodgedwongen
op het paddock te stoppen. Einde dag
1’’. Op zondagochtend was het boven-
been van de rijder uit Vorden helemaal
stijf. Lichte kniebuigingen ging nog
wel maar kracht zetten niet. Samen
met het team werd besloten om niet te
starten en te zorgen dat de spierblessu-
re hersteld is voor de derde wedstrijd
om het Wereld Kampioenschap Endu-
ro in Spanje, die aankomend weekend
op het programma staat.

Geen punten voor Plekkenpol
door blessure
Erwin Plekkenpol uit het HM Za-
nardo Booking.com Team heeft za-
terdag bij de tweede wedstrijd om
het Wereld Kampioenschap Endu-
ro in het Portugese Vale de Cambra
een bovenbeenblessure opgelopen.
Plekkenpol kwam in de tweede
ronde met zijn bovenbeen in aan-
raking met een puntige steen en
bezeerde hierbij een spier.

ZANGCURSUS
BEWEEG ... ADEM ... ZING
Vanaf 17 april 2008 starten de nieuwe
cursussen. Mogelijkheden op woens-
dag-, donderdag- of vrijdagochtend en
donderdagavond. (Er wordt gewerkt in
een kleine groep van 4 tot 6 cursisten).

Wilt u eerst kennismaken?
Kom dan op de 'open' cursusavond:
donderdag 10 april (graag van tevoren
telefonisch aanmelden, kosten € 7,50
p.p.). Cursusadres: De Beekoever 6  te
Zutphen-Leesten Oost.

Wat is het doel van deze cursus?
De stem te trainen in al zijn mogelijkhe-
den, het 'natuurlijke' ademen te beoefe-
nen en te verdiepen, en via beweging en
zang vertrouwd te raken met diverse
uitvoeringswijzen van allerlei soorten
vocale muziek. Voorop staat het plezier
van het zingen! Iedereen die zingt kan
aan den lijve ervaren wat (stem)klank
en resonans met je doet en ontdekken
dat adem en beweging de fundamenten
zijn voor een goed gebruik en ontwikke-
ling van je eigen instrument, de zang-
stem. Het samen zingen en oefenen in
een groep maakt het mogelijk om ook
meerstemmig met elkaar te zingen en
bij elkaar te beluisteren wat er voor ver-
anderingen in de stemklank door het
oefenen kunnen optreden. Eind vorig
jaar is het Vocaal Ensemble VOCESTE
opgericht dat bestaat uit gevorderde
amateurzangers uit deze regio.

CURSUS
VAN BLAD (LEREN) ZINGEN
Inhoud van de cursus: Er wordt ge-
werkt met de beproefde methode voor
koorscholing JONGLEREN. Deze me-
thode is gebaseerd op het relatieve no-
ten-systeem, als vertrekpunt naar het
absolute noten-systeem. De innerlijke
voorstelling van melodieën en het ge-
hoor worden geoefend en het zuiver
leren zingen en treffen worden ge-
traind. Ritmes worden geoefend en
daar waar nodig wordt de muziek-
theorie erbij betrokken. Voor wie: Voor
wie van blad wil leren zingen b.v. om-
dat je op een koor zit of wilt gaan. 

Met enig geduld, net zoals 'vroeger' bij
het leren lezen, ligt het binnen ieders
bereik en iedere deelnemer kan
zijn/haar eigen tempo volgen! Wan-
neer: maandag-, dinsdag-, woensdag-,
donderdag- of vrijdagochtend. De cur-
sussen starten vanaf 17 april aan De
Beekoever 6. Open les: donderdagmor-
gen 10 april 9.15 - 10.15 uur na telefo-
nische opgave. Door wie: Muziekprak-
tijk Resonare. Cursussen: Beweeg-
Adem-Zing en Van- Blad- Zingen. Mu-
zieklessen: piano, klavecimbel en
zang/stemtraining. Koordirectie: Vo-
caal Ensemble Voceste. Informatie en
opgave bij: Jan Sierksma Muziek-
praktijk  Resonare, De Beekoever 6,
Zutphen (Leesten-Oost), tel. 575358,
e-mail: resonare-js@planet.nl Zie ook
de advertentie elders in deze krant.

Diverse zangcursussen bij
Resonare van start

Al jaren stond schildersbedrijf Rad-
staat garant voor de kleding De vijf
heren waarvan Bennie Peters al meer
dan 25 jaar voor dit bedrijf  werkzaam
is ,is per 1 Maart 2007 overgenomen
door Schildersbedrijf Wolters bv. uit
Deventer is dat niet anders. Het bedrijf
blijft vanuit Zutphen werkzaam maar
wel met een veel groter assortiment. 

Onderhoud,renovatie,houtimitatie,
glas in lood,bouwtechnische adviezen
en een grote winkel waar o.a. van
verf,tapijt tot aan zonnewering te ver-
krijgen is. Michel Weerheijm gaat de
zaken voor Radstaat behartigen de
kleuren van o.a. auto"s en reclame bor-
den zijn al aangepast zodat van zelf
sprekend ook de tennis heren aan de
beurt kwamen.

Het bedrijf is onder telefoonnummer
51 24 35 bereikbaar of kijk voor meer
informatie op internet 
www.radstaat.nl

Tweede tennis team Socii in het nieuw
Het tweede team van Socii kan zich
aan het begin van een nieuw tennis
seizoen goed op de banen verto-
nen.

Jan Willen Krijt,Jan Roording, Andre Hissink, Rob Bouwmeister en Bennie Peters die het
helemaal zien zitten in deze nieuwe kleding.

Vorig weekend wilde het net niet luk-
ken om het kampioenschap thuis ze-
ker te stellen omdat de directe concur-
rent niet mee wou werken. Vol goede
moed vertrokken de dames, met sup-
porters, in een bus naar Ootmarsum
om daar de wedstrijd te spelen tegen
SetUp'65 dames 3. Eén punt was vol-
doende om de champagneflessen te
mogen ontkurken.

De spanning was de eerste set van de
gezichten af te lezen en dit had ook
zijn weerslag op het spel van de dames

waardoor de 1e set met 25-16 verloren
ging. Het publiek werd al wat zenuw-
achtig over het verdere verloop maar
in de 2e set werd al snel een voor-
sprong genomen en werd de set met
25-19 gewonnen waarna het feest kon
losbarsten. Gelukkig hadden de
scheidsrechters alle begrip voor de
feestvreugde en gunde DASH het feest-
je alvorens weer te fluiten voor de aan-
vang van de 3e set.  

Na de ontlading van het behalen van
het kampioenschap duurde het even

voor het spelritme van de 2e set weer
kon worden opgepakt en ging de 3e
set dan ook verloren met 25-16. Een
kampioenschap is natuurlijk fantas-
tisch maar een winst op de nr. 3 van de
ranglijst zou toch een kroon op het
werk zetten en met die instelling ging
DASH de 4e set in. In deze set werd
duidelijk waarom de DASH dames, die
dit seizoen maar één wedstrijd in de
competitie verloor, bovenaan de rang-
lijst staat en deze set werd dan ook
met afstand gewonnen met 25-13. In
de 5e set kwam DASH op een voor-
sprong van 6 punten maar werd het
toch nog even spannend of DASH de
winst veilig kon stellen. Uiteindelijk
werd de 5e set gewonnen met 15-12 en
kon het feest echt losbarsten.

De beker werd direct na de wedstrijd
in ontvangst genomen evenals bloe-
men en een taart. Na de felicitaties
van de supporters werd er nog even
wat gedronken in de kantine van de
sporthal in Ootmarsum alvorens de te-
rugreis naar Vorden werd aangevan-
gen. 

Na een korte plaspauze arriveerde de
bus rond 18:45 uur in Vorden en ver-
volgden de dames hun zegetocht op
een platte wagen door Vorden. Daarna
konden de dames, maar natuurlijk
ook trainer Carlo Schutten, coach El-
len Leunk en verzorgster Elles Zents,
in sporthal 't Jebbink de felicitaties in
ontvangst nemen van allerlei belang-
stellenden en werd er nog doorgefeest
tot in de kleine uurtjes.

Er zijn nog 2 competitiewedstrijden te
gaan voor dames 1 en dan is het sei-
zoen 2007-2008 al weer teneinde. Vol-
gende week spelen de dames weer een
thuiswedstrijd om 17.00 tegen Boeme-
rang uit Eibergen.

DASH dames 1 kampioen

DASH Dames 1, gesponsord door Friso Woudstra Architecten en Strada
Sports, is zaterdag 5 april kampioen geworden in de regiodivisie. Eerder
op de dag waren de mini's al kampioen geworden. Vorig seizoen werden
de dames ook al kampioen in de promotieklasse waarbij met afstand (16
punten) het kampioenschap werd binnengehaald.

Het Vordens Songfestival is alweer toe
aan haar zesde editie. Elk jaar kan het
dorp zich vergapen aan het vele zang-
talent dat deze regio rijk is. Jaarlijks
komen duizenden bezoekers op het
evenement af. 

"Enerzijds komen de mensen natuur-
lijk voor het feest, anderzijds is het een
serieuze zangcompetitie waar de lat
niet alleen door ons maar ook door de
deelnemers zelf erg hoog wordt ge-

legd", zegt Freddy Hoogendoorn. Het
Vordens Songfestival vindt plaats op
zaterdag 19 juli. 

De Grote Prijs van Vorden, het bandjes-
festival dat traditiegetrouw een dag eer-
der wordt gehouden, komt te vervallen. 

Daarvoor in de plaats is er op vrijdag
18 juli in de feesttent op de parkeer-
plaats van Hotel Bakker een optreden
van de band The Heinoos.

The Heino's in plaats van Grote Prijs

Songfestival weer volgeboekt
De inschrijving voor het Vordens Songfestival is gesloten. "Het is weer vol-
ledig volgeboekt", laat manager Freddy Hoogendoorn van de organiseren-
de band Kas Bendjen weten. Omdat er zich zelfs meer 'artiesten' hebben
opgegeven dan mogelijk is, zal er binnenkort een selectie moeten worden
gemaakt.

Madge Clarke en Manou Boekelder eindig-
den vorig jaar op de tweede plaats bij het
Songfestival. Rechts frontman Hans Krab-
benborg van Kas Bendjen.



RATTI 1 - HOEVE VOORUIT 1
Op zondag 6 april speelden de heren
van Ratti 1 de thuiswedstrijd tegen
Hoeve Vooruit. De Kranenburgers be-
gonnen niet al te scherp aan de wed-
strijd waardoor de bezoekers uit St. Isi-
dorishoeve in de eerste vijf minuten
de gelegenheid kregen om een aantal
aanvallen op te zetten. De spelers van
Hoeve Vooruit wisten echter geen
groot gevaar te stichten.

Na de matige openingsfase liet Ratti
zien dat de ploeg onder trainer Gijs-
berts voetballend een flinke stap voor-
waarts heeft gezet. Bij vlagen combi-
neerden de Rattianen prima, maar zo-
als vaker dit seizoen bleek het moei-
lijk om de defensie van de tegenstan-
der echt in verlegenheid te brengen.
Voor de spelers van Hoeve Vooruit
gold hetzelfde. Ook zij voetbalden met
vlagen goed, maar op een klutsbal op
de paal na, wisten zij ook niet gevaar-
lijk te worden. De 0-0 ruststand was
dus een juiste afspiegeling van de veld-
verhoudingen.

Na rust bleef het wedstrijdbeeld nage-
noeg ongewijzigd. Beide ploegen ga-
ven weinig weg. In de 60e minuut was
Ruud Mullink na een goede pass van
Michiel Gudde namens Ratti nog het
dichts bij een treffer, maar Mullink
kwam net een teenlengte tekort om
de doelman van Hoeve te passeren.
Tien minuten later was het Hoeve dat
een 0-1 voorsprong nam. Uit een onno-
dig weggegeven vrije trap scoorde een
speler van Hoeve door de bal onder de
muur van Ratti door te schieten. De
laatste 20 minuten nam Ratti meer ri-
sico om de gelijkmaker te forceren.
Hoeve Vooruit werd teruggedrongen
op de eigen helft, maar echt grote kan-
sen waren er niet te noteren voor de
thuisploeg. Na 90 minuten floot de
scheidsrechter voor het eindsignaal
en bleef Ratti zonder punten achter
na een wedstrijd die eigenlijk geen
winnaar verdiende.

RATTI 1 - CUPA 1 (DAMES)
Afgelopen zondag reisde de nummer
twee uit de competitie af naar Kranen-
burg om het op te nemen tegen Ratti.
Ratti bleek vanaf de eerste minuut
geen makkelijk tegenstander te zijn
voor Cupa. Ratti was talrijk in balbezit
en bracht veel druk naar voren. Het
was wachten op de openingstreffer.
Tien minuten voor rust was het echter
Cupa dat een cadeautje kreeg van de
scheidsrechter. Een zuiver buitenspel-
doelpunt werd goedgekeurd en daar-
door stond Cupa geheel tegen de ver-
houdingen in op een 0-1 voorsprong.
Ratti liet zich niet van de wijs brengen
en bleef vol in de aanval. Veel drukte
op de helft van Cupa, maar de keep-
ster werd nog niet gepasseerd. De rust
werd bereikt met 0-1. 

Na de rust wist Cupa meteen de 0-2 te
scoren, een slippertje in de achterhoe-
de waar Cupa op correcte wijze van
profiteerde. Het wedstrijdbeeld bleef
ongewijzigd alleen Ratti wist het veld-
overmacht niet om te zetten in doel-
punten. Esther Tuinman wist nog een
prachtige voorzet te verzorgen op Ger-
rie Brummelman, maar zij kwam net
een teenlengte te kort. Ratti kreeg kan-
sen op de aansluiting, maar de schade
werd in de laatste minuut nog groter.
Cupa wist wederom uit een zuivere
buitenspelpositie te scoren en tekende
voor de 0-3; dit was tevens de einduit-
slag. Jammer dat Ratti geen punten
kreeg voor de vechtlust, want een ge-
lijkspel (winst!) was op zijn minst ver-
diend geweest. Aanstaande zondag
wederom een zware tegenstander op
het programma de nummer drie Acti-
via. 

PROGRAMMA 
Zaterdag 12 april
14:30 Ratti 4 - Westendorp 3 (zat)
10:00 Ratti F1C - Vorden F2
14:30 AZC B3 - Ratti B1C

Zondag 13 april
12:30 Ratti DA1 - Activia DA1 (zon)
14:00 SVBV 1 - Ratti 1 (zon)
09:30 Reunie 4 - Ratti 2 (zon)
09:30 SHE 4 - Ratti 3 (zon)

UITSLAGEN
Woensdag 2 april
Ratti F2 - Oeken F4: 5-3

Vo e t b a l

VORDEN - LONGA 2-2 
Vorden heeft zondag van koploper
Longa verdiend een punt afgesnoept.
Vorden was qua veldspel de betere
ploeg, maar Longa was in de dode
spelmomenten zeer gevaarlijk door de
kopsterke spitsen en de fabuleuze
traptechniek van Marcel Golstein. Hu-
go van Ditshuizen en Rob Enzerink te-
kenden voor de doelpunten aan Vor-
den zijde. Het wordt bijzonder span-
nend in de 3e klasse C, zowel aan de
kop als aan de staart van het klasse-
ment.

Vorden nam direct het initiatief en
Longa restte niets anders dan verdedi-
gen. Centrum spits Hugo van Ditshui-
zen was zeer actief en stichtte het no-
dige gevaar in het strafschopgebied.
Opkomende verdediger Bart Stokman
haalde een aantal keren de achterlijn,
maar het was te druk in het straf-
schopgebied om in vrije positie te ko-
men. Zoals het dan zo vaak gaat valt
het doelpunt aan de andere kant. Uit
een vrije trap van Marcel Golstein kop-
te de spits de bal feilloos tussen de pa-
len. 0-1 Het zou tegen de verhoudin-
gen in zelfs 0-2 worden door balverlies
en mark Borgonjen was kansloos in de
één op één situatie. Dennis Wentink
kopte een hoge voorzet bijzonder fraai
in de kruising, maar het doelpunt
werd afgekeurd, omdat een medespe-
ler een overtreding was begaan. Even
later was Dennis Wentink wederom
dicht bij een doelpunt op een strakke
voorzet van Bart Stokman, maar doel-
man Boschker redde bekwaam.

De tweede helft gaf een zelfde spel-
beeld te zien  met een beter voetbal-
lend Vorden, maar Longa dat uit cor-
ners en vrije trappen razend gevaarlijk
was.
Na een kwartier voetballen in de twee-
de helft scoorde Vorden de aanslui-
tingstreffer. Een cornerbal werd afge-
slagen, maar opnieuw voor het doel
gebracht, waarna Hugo van Ditshui-
zen koppend de 1-2 scoorde.
Longa voelde de hete adem van Vor-
den in de nek en zette nog eens extra
aan. Het kreeg wat meer veldover-
wicht, maar het creëerde zich geen
echte kansen. Het hanteerde veel de
lange bal op de snelle spitsen, maar de
achterhoede van Vorden gaf geen kan-
sen weg.

In de 75e minuut trok Vorden de
stand gelijk. Een vrije trap van Erik Ol-
denhave werd door Dennis Wentink
teruggelegd op Rob Enzerink en hij
scoorde de 2-2. Het slotkwartier was
ongemeen spannend met over en
weer kansen, waarbij Hugo van Dits-
huizen nog een keer rakelings over-
kopte en Longa vol de lat trof.

Met een puntenverdeling konden bei-
de ploegen tevreden zijn, althans gelet
op de krachtsverhoudingen in het
veld.

UITSLAGEN
Woensdag 2 april
FC Zutphen B3 - Vorden B2: 4-1
SBC '05 F3 - Vorden F4: 2-0

Zaterdag 5 april
Zelhem A1D - Vorden A2: Afg.
DZSV B1 - Vorden B1: 2-1
Harfsen B2 - Vorden B2: 3-2
Vorden C1 - Pax C1: Afg.
Vorden C2 - DZC '68 C6: Afg.
Vorden D1 - AZC D1: Afg.
Wolfersveen D1 - Vorden D2: Afg.
Warnsveldse Boys D3 - Vorden D3: 0-7
Vorden D4 - Warnsveldse Boys D4: 7-0
Vorden E1 - Zelos E1: Afg.
Vorden E2 - Keijenburg. Boys E1: Afg.

Vo e t b a l

Vorden E3 - AZC E3: Afg.
AZC E4 - Vorden E4: 0-3
Vorden F2 - FC Zutphen F5: 2-3
Hoven De F3 - Vorden F3: 4-1
Warnsveldse Boys F11 - Vorden F4: 6-3
FC Zutphen F7 - Vorden F5: Afg.
Hoven De F4 - Vorden F6: Afg.
Vorden F7 - MvR F4: 0-21

Zondag 6 april
Vorden 1 - Longa'30 1: 2-2
Vorden 2 - Longa '30 3: 0-4
Vorden 3 - Longa '30 6: 1-1
Longa '30 9 - Vorden 4: 2-1
Be Quick Z. 6 - Vorden 5: 2-5

PROGRAMMA
Woensdag 9 april
Grol B1 - Vorden B1 18.45
Vorden E1 - Gaz. Nieuwland E1 18.30

Donderdag 10 april
Vorden 2 - Grol 3 18.30

Zaterdag 12 april
Vorden A1 - HC '03 A1 15.00
Groessen B1 - Vorden B1 15.00
Vorden D1 - Eefde SP D1 11.00
Vorden D3 - SBC '05 D2 09.00
Doetinchem D3 - Vorden D4 10:30
Warnsv. Boys E2 - Vorden E1 10:00
Almen E1 - Vorden E3 10:00
Brummen E2 - Vorden E4 11:15
Brummen E4 - Vorden E5 11:15
Vorden F1 - DVV F3 09.00
Ratti F1C - Vorden F2 10.00
Vorden F3 - FC Zutphen F6 09:00
Vorden F4 - FC Zutphen F8 09:00
Vorden F5 - Brummen F6  11:00
Vorden F6 - Gaz. Nieuwland F5 11:00
VIOD F9 - Vorden F7 08.45

Zondag 16 maart
Vorden 1 - Brummen 1 14:00
Vorden 2 - WVC 4 10:00
Vorden 3 - SVBV 2 10:00
Klein Dochteren 3  - Vorden 4 12:00
SHE 6 - Vorden 5  09:30

Warnsveldse Boys B3 - Ratti B1C: 6-5
Zaterdag 5 april
Ratti 4 (zat) - Westendorp 3: afgelast
Ratti A1CD - Pax A2: afgelast
Ratti F1C - Pax F4: 1-0
Ratti F2 - Be Quick Z. F5: afgelast
Warnsv. Boys C5 - Ratti C1C: afgelast
Brummen D3 - Ratti D1CD: 3-0
Doetinchem E3 - Ratti E1C: 5-0

Zondag 6 april
Ratti 1 (zon) - Hoeve Vooruit 1: 0-1
Ratti DA1 (zon) - Cupa DA1 (zon) 0-3
Witkampers 5 - Ratti 2 (zon): afgelast
Oeken 4 - Ratti 3 (zon): 2-3

Sinds de vestiging van Autorijschool
Gerrit Hazewinkel in Lochem, nu al
weer zo 'n kleine 30 jaar geleden, is hij
de 1400- ste geslaagde kandidaat. 

Hazewinkel heeft vanaf het begin bij-
gehouden wie er voor het rijexamen
slaagde. Kristans examen zou eigen-
lijk een week eerder zijn; maar door
de hevige sneeuwval werd het examen
toen uitgesteld. Dit was zijn geluk,
want anders was hij de 1396-ste ge-
slaagde geweest.  

Kristan is dik tevreden over zijn rij-
school; hij slaagde in één keer, en vind

dat Gerrit Hazewinkel hem goed op
het examen heeft voorbereidt. "1400 is
veel," zegt Hazewinkel, "want dat bete-
kent dat er bijna wekelijks, van onze
rijschool, een rijbewijs bezitter in Lo-
chem bij komt". 

Veel mensen uit Lochem en omliggen-
de plaatsen hebben hun rijbewijs dan
ook bij Hazewinkel gehaald. 

Omdat hij de 1400-ste geslaagde was
kreeg Kristan van Gerrit Hazewinkel
een dinerbon voor Oma's Restaurant
ter waarde van € 100,00.

1400 geslaagden bij autorijschool 

Gerrit Hazewinkel

Vorige week slaagde Kristan Kerkamp voor zijn rijexamen en hiermee
zorgde hij voor een mijlpaal bij zijn rijschool.

Onder begeleiding van Esther Hoog-
terp van sportschool 'Strada', begon-
nen alle leerlingen,  ouders en leer-
krachten de dag goed: zij gingen 20
minuten bewegen op muziek. Na deze
warming-up, vertrokken de sportieve
ouders en gingen de leerlingen zich
voorbereiden op de rest van de dag.
De kleuters van groep 1 en 2 gingen
binnen verder met bewegen, ook weer

onder begeleiding van Esther. Groep 3
en een deel van groep 4, vertrokken
naar 'Strada' waar zij een judoles kre-
gen van judoka Jan. Om 10.00 uur was
er bij 'Strada' een wisseling van groe-
pen en kreeg het resterende deel van
groep 4 en groep 5 een judoles.

's Middags gingen de groepen 6, 7 en 8
naar 'Strada', waar zij zich konden uit-

leven op de fitnesstoestellen. Onder
begeleiding van Tim en Irma kregen
de leerlingen uitleg over de diverse ap-
paraten en konden zij aansluitend
hard aan de slag. En dat werd dan ook
zeker én enthousiast gedaan!! Menig
rood hoofd van inspanning was te
zien. Moe maar voldaan, konden de
leerlingen na afloop hun dorst lessen
met een drankje.

KORTOM, HEEL 'DE VORDERING'
BEWOOG … EN HOE! 

Bent u benieuwd naar de gemaakte
foto's tijdens deze dag, dan kunt u een
kijkje nemen op  de website van basis-
school 'De Vordering' te weten:
www.devordering.nl

De Vordering in beweging

Muziek die uit de luidsprekers klonk, spandoeken die opgehangen waren
… het was duidelijk dat er gistermorgen iets stond te gebeuren op het
schoolplein van basisschool 'De Vordering'. Ook aan de leerlingen was het
te zien: merendeel was in trainingspak op school gekomen en zelfs ou-
ders waren zo sportief om in trainingstenue te komen en/of mee te doen.
Niet alleen de leerlingen en hun ouders waren sportief gekleed, ook de
leerkrachten lieten zich van de goede kant zien. Dit alles in het teken van
de Nationale Sportweek.



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 evenementen 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.

Al verschenen nr. verschijningsdatum betreft de periode

1 21 maart 2008 22 maart t/m 25 april 2008

2 25 april 2008 26 april t/m 23 mei 2008

3 23 mei 2008 24 mei t/m 20 juni 2008

4 20 juni 2008 21 juni t/m 4 juli 2008

5 4 juli 2008 5 juli t/m 18 juli 2008

6 18 juli 2008 19 juli t/m 1 augustus 2008

7 1 augustus 2008 2 augustus t/m 15 augustus 2008

8 15 augustus 2008 16 augustus t/m 5 september 2008

9 5 september 2008 6 september t/m 31 oktober 2008

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:

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Uitgave
De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave

van Drukkerij Weevers in samenwerking 
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bovendien allerlei informatieve artikelen

over bezienswaardigheden en evenementen

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, bungalow-

parken, campings, restaurants en
attractieparken.
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Informeer ook naar de gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

‘Wij zoeken collectanten!’

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

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl
Atrid Joosten, ambassadeurAtrid Joosten, ambassadeur

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

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

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

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN

RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK  Zelhem
tel./fax 0314 - 625159

gaat met ingang van 6 mei deze
krant verspreiden.

Hiervoor zoeken wij nog 
enkele bezorg(st)ers voor de
dinsdag.

Reacties bij voorkeur schriftelijk.

Rondweg 2, 7251 RV Vorden
Tel. 0575 55 22 22 SHELL TANKSTATION

Ruim je thuis je eigen slaapkamer op?

Dek je zonder te vragen de tafel?

Kun je goed met geld omgaan?

Hou je van zingen?

Ben je 18 jaar of ouder?

Zoek je ‘n baantje voor in het weekend 

en in de vakanties?

Ben je geen doetje?

Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij zoeken een

shopmedewerker(ster)
Sollicitatie t.a.v. Evelien Snijders.

evelien@groot-jebbink.nl
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De ouders van Evert Beens, Ingrid en
Willem Beens, kochten het huis in het
buitengebied, op de grens van Vorden
en Lochem in 2004. Een jaar later was
het woonhuis klaar en betrokken zij
de woning. “En toen was de tuin aan
de beurt,” vertelt zoon Evert. Arend
Jan van der Horst, een tuinarchitect in
Nederland die bekend staat om zijn
sterke belijning, ontwierp de tuin.
“We hebben het helemaal zelf aange-
legd,” vertelt Evert. “Op de vijver na,
die is 35 bij 4 meter, dat konden we
zelf niet doen.”

Vanuit de wens om ooit een galerie te
beginnen, ging zijn vader na zijn pen-
sionering op zoek naar een geschikte
locatie. Omdat ook Evert dit wilde
zochten ze samen. Het viel niet mee
om een rustige plek buiten te vinden
met de nodige mogelijkheden. Het
werd de Galgengoorweg 15a. Evert
nam ontslag om zich te kunnen wij-
den aan de kunst en ging met zijn
vrouw Loes in Lochem wonen.

Beeldentuin 15a ging begin juni 2006
open met werk van tien kunstenaars.
Al snel werd duidelijk dat een binnen-
ruimte nodig was om werk wat enige
bescherming nodig had te exposeren.
Daarvoor kwam de naastgelegen
schuur in aanmerking. “We hielden
met verbouwen de sfeer van de schuur
in tact, de gebinten zijn nog zichtbaar.
Er zit wel een nieuw dak op, maar met
een authentieke uitstraling.” In juni
2008 wordt de tuin zelfs uitgebreid
met nog eens 4000 m2. 

Het tweede jaar werd uitgebreid naar
twintig kunstenaars en dit jaar zelfs
naar 29. “Maar het moeten er niet
meer worden, anders kunnen we ze
niet goed meer vertegenwoordigen,”
zegt hij. “We hebben een voorliefde
voor hedendaagse non-figuratieve
sculpturen en beelden, daar richten
we ons uitsluitend op. Er zit wel wat fi-
guratie in, maar ook daarvan zeggen
we, eigenlijk moeten we strenger zijn.
Het is verwarrend voor bezoekers die
hier komen.” Overigens is ook non fi-
guratieve kunst ergens van afgeleid.
Om meer dynamiek in de expositie
aan te brengen wordt dit jaar een deel
ervan gewisseld. “We hebben drie the-
ma’s gekozen. Het eerst thema is con-
crete kunst, in de zomermaanden wil-
len we steen en keramiek uitlichten
en in de laatste periode worden het

twee kunstenaars waaraan speciale
aandacht zal worden besteed,” vertelt
Evert hierover. 
Nederland is geen land van keramiek.
Het heeft zelfs geen achtergrond in
beelden vergeleken met Engeland,
waar heel veel bekende beeldhouwers
vandaan komen. “Wij zijn een schil-
derland, geen beeldhouwland,” zegt
Evert hierover. “Heel veel mensen den-
ken bij keramiek gelijk aan pottenbak-
ken. Een keramist zegt: ‘ik ben geen
keramist, ik ben beeldend kunstenaar
en ik werk met keramiek en hoor bij
hetzelfde groepje als een beeldhouwer
of iemand die plastieken maakt’. Kera-
miek is het materiaal.” De Deense
beeldend kunstenaar, Merete Rasmus-
sen, die in Londen woont en Deirdre
McLoughlin, een Ierse die in Amster-
dam woont en werkt exposeren in de
zomermaanden bijzonder keramisch
werk bij 15a.

In september en oktober is werk van
Jörg Bach te zien. Deze kunstenaar
maakt werk van corten staal, die hij
lakt, waardoor het niet meer kan roes-
ten. Alleen de randen worden blootge-
steld aan buitenlucht en gaan roesten.
Ook Winni Schaak gebruikt dit mate-
riaal, maar laat het wel roesten.

“We willen het liefst heel bijzondere
dingen. En door de lat hoog te leggen,
denken we dat we iets heel bijzonders
aan het bouwen zijn met zijn allen, sa-
men met de kunstenaars. Onze keu-
zes, onze voorliefde en passie voor
kunst gaan voor de commercie.” moti-
veert Evert. “Als ik niks voor het werk
voel, hoe kan ik er dan met passie over
praten.” Kunst moet zichzelf verko-
pen. Er moet een klik zijn, een emotie
die iets oproept bij degene die het ziet.
Ze vinden het heel belangrijk dat er
ontwikkeling zit in het werk van de
kunstenaar, niet elke keer hetzelfde
maken en stilstaan. Het betekent dat
er goed moeten worden gezocht naar
kunstenaars die passen bij 15a. Het
eerste jaar werd een voorselectie ge-
maakt via websites en na gesprekken
maakten ze een keuze. Nu wordt de
galerie benaderd door kunstenaars
zelf die hier willen exposeren.
De ambitie is dat 15a voor beeldende
kunstenaars uit binnen- en buiten-
land een uniek forum wordt voor de
presentatie van moderne abstracte
non-figuratieve sculpturale kunst,
met een landelijke bekendheid. 

Er wordt in de eerste thema periode,
waar de Kunst10Daagse 2008 in valt,
de nadruk gelegd op concrete kunst,
een stroming binnen de non figuratie-
ve kunst. 
Het is de wetenschappelijke benade-
ring van de kunst, gemaakt op basis
van reeksen, zoals de reeks van Fibon-
acci, op de tekentafel of met cadcam
op de computer. Het kunnen organi-
sche vormen zijn, of hele strakke hoe-
kige vormen.

Galerie & Beeldentuin 15a is geopend
van donderdag t/m zondag van 13.00-
17.00 uur en op afspraak. Groepen
boven de 15 personen dienen vooraf
het bezoek te bespreken. Galgengoor-
weg 15a, 7241RVLochem, tel. (0575)
46 94 58. Informatie op www.15a.nl 
en info@15a.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Galerie & Beeldentuin 15a

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Het grote beeld van Corten staal dat in Galerie & Beeldentuin
15a staat, wordt onzichtbaar gedeeld door de grens van Lochem en Vor-
den. In de schitterende tuin wordt tijdens de Kunst10Daagse concrete
kunst geëxposeerd. De expositie loopt overigens door tot 22 juni.

Evert Beens van Galerie & Beeldentuin 15a.

Zaterdag 5 april jl. werden de prijzen
aan de winnaars van de voorjaars-

demodagenaktie, tijdens de drukbe-
zochte Paasdagen bij Bulten Techniek

aan de Ruurloseweg te Vorden, uitge-
reikt.

De gelukkige prijswinnaars zijn: een
grasmaaier aan Nick Drenten, een
heggeschaar aan de heer en mevrouw
Bomers en een trimmer aan de heer
Zents.

Prijsuitreiking bij Bulten Techniek

Op zaterdag 22 en maandag 24 maart jl. hield Bulten Techniek aan de
Ruurloseweg 65c te Vorden Voorjaarsdemodagen, waar hun nieuwe mo-
dellen te bewonderen waren en er demonstraties gegeven werden. Tijdens
die dagen werd er een aktie gehouden waarbij men leuke prijzen: een
grasmaaier, een heggeschaar en een trimmer kon winnen.

V.l.n.r.: De heer Bulten, de heer Drenten, de heer Zents, de heer Bomers en mevrouw Bomers.

De FNV Bouw afdeling IJsselvallei
houdt op vrijdagavond 11 april in zaal
"De Herberg" een contactavond.
Behalve een gezellig feestje, opgeluis-
terd door een ‘muziekje’ zullen er de-

ze avond een groot aantal jubilarissen
worden gehuldigd vanwege hun jaren-
lange lidmaatschap van FNV Bouw.
Aanvang 19.30 uur.

FNV Bouw afdeling IJsselvallei

VORDENSE BRIDGECLUB
Elke week wordt er gebridged in Vor-
den. 

Op de maandagavond en woensdag-
middag kun je voor bridgen terecht in
het Dorpscentrum in Vorden. 

UITSLAGEN 
MAANDAGAVOND 31 MAART:
Groep A: 
1. Dhr. Schipper/Dhr. Jansen 65,42%
2. Mw./Dhr. Meijerink 65.00%
3. Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 63,33%

Groep B: 
1. Mw. Stehmann/Dhr. Wullink 61,25%
2. Mw. de Bruin/ter Schegget 60,42%
3. Dhr. Hissink/Dhr. den Elzen 56,67%

WOENSDAGMIDDAG 2 APRIL:
Groep A:
1. Dhr. Enthoven/Vruggink 60,76%
2. Mw. Thalen/Dhr. Thalen 59,03%
3. Mw./Dhr. den Ambtman 58,68%

Groep B:
1. Mw./Dhr. Stertefeld 60,42%
2. Mw. Pasman/Dhr. Pasman 60%
3. Mw. Brink/Dhr. Brink 56,67%

B r i d g e n

Men kan een unieke cadeautjes voor
een baby maken of ga een dag bezig
met grotere vilten objecten. Ook kan
men contact opnemen om een eigen

vriendinnen/zussendag etc. af te spre-
ken. Voor deze en andere workshops
kan men terecht op atelier de Over-
kamp Veldwijkerweg 1 te Vorden.
Info/opgave bij: gastvrouw Anneke Kik-
kert (0575) 55 38 75 vilten Suzanne
Koopman (0575) 52 75 32.

Workshop vilten
De eerst volgende workshop is op
vrijdag 18 april a.s.

Zo heeft een deel van de Berkelduikers
vorige en afgelopen zondag in Doetin-
chem hun deelname aan de Gelderse

kampioenschappen op 17 en 24 mei
zeker gesteld:

Thomas Luchies (1998) en Torben Lam-
merdink (1999) Luuk Nijland (1997),
Marlieke Scholten (1997), Niels Tjoonk
(1996),  Merel Wilgenhof, Lotte Eising,
Milou Tjoonk, Anne Carlijn Bakker (al-
len 1995), Carmen Seesing (1994) en
Berjan Ebbekink (1993) komen op di-
verse slagen op de Gelderse Kampioen-
schappen uit.

Zwemmers Berkelduikers
Omdat in Mei en Juni de grote wed-
strijden plaats vinden, zoals Gel-
derse en Nederlandse kampioen-
schappen, kunnen de zwemmers
nu extra wedstrijden zwemmen
om de limieten te halen, die voor
deelname aan deze kampioen-
schappen nodig zijn.
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

ROMAS
Grondwerken BV
is een jong en 
dynamisch bedrijf
dat werken uitvoert
in de grond-, weg-
en waterbouwsector
in binnen- en
buitenland.

ROMAS Grondwerken BV • Saturnusweg 4e • 6971 GX Brummen • 0575-560223
Rob Masselink • De Eiken 20 • 7221 GK Steenderen • 06-10180092

GRONDWERKEN B.V.

NIEUW
Voor al uw grond- en sloopwerkzaamheden
kunnen we u voorzien van: 

- graafmachine’s - mobiele kraan
- rupskraan
- minikranen

- transport - containerwagens
- tractor met kieper

- afvalcontainers in diverse maten

- zandleverancies van - tuingrond
- ophoogzand
- grind

- straatwerkverharding - gebroken puin

- levering van stenen - sierstenen
- nieuwe stenen
- gebruikte stenen

ook voor al uw straatwerkzaamheden

combineert vakmanschap en service

voor uw instrument met piano-onderwijs.

OPENINGSAKTIE

Nu een jaar lang 15% korting

op huurpiano+pianoles

Deze aktie is geldig t/m 31 mei 2008

Ambachtsweg 2a, Vorden

0575-552794

www.het-klavier.nl

Openingstijden:

vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur

zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

of op afspraak

Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld). Tel. 0575-441688
www.jandewinkel.nl • info@jandewinkel.nl

Seizoen Toppers

®

www.stiga.nl

Profiteer van meer dan 50 jaar 
ervaring in tuinmachines

Laat u 
verwennen

door het beste

en geniet van 
het mooiste 
gazon met
het meeste 

gemak en het
minste geluid

Met 13,5 of 15,5 pk motor. De unieke
knikbesturing in combinatie met hydrostatische 
aandrijving en het Multiclip maaidek 
maakt deze frontmaaier tot de 
wendbaarste machine in z’n klasse. 
Standaard met Multiclip combi met 
een maaibreedte van 95 cm.

Park Compact

3.490,-

2.890,-

Villa 14 HST
Zeer wendbare frontmaaier met 13,5 pk motor 
en hydrostatische aandrijving. Het 85 cm brede 
combi maaidek maakt dat u in alle hoeken, onder 
                           struiken en gemakkelijk 
                         langs grasranden kunt maaien.

inclusief 85 cm 
combi maaidek.

vanaf

vanaf

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

ookk sterkk inn het
periodieke werk!

Alss uu regelmatigg iets
tee meldenn heeftt ...

WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!

www.contact.nl
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Allergieën en intoleranties lijken
hand over hand toe te nemen en pa-
tiënten die er aan lijden, lijken steeds
jonger: een reden tot zorg en extra
aandacht voor dit wijdverspreide pro-
bleem. Allergieën vinden hun oor-
sprong in een disfunctionerend im-
muunsysteem. Een ‘overgevoelig’ af-
weersysteem is een ongezond afweer-
systeem, één dat dus niet adequaat
weet te reageren op de invloeden van
buitenaf. Een allergie prikkelt het im-
muunsysteem voortdurend zolang
het allergeen, datgene waarvoor men
allergisch of intolerant is, aanwezig
blijft. Hierdoor wordt voortdurend
energie van het lichaam gevraagd en
dit blijft in een voortdurende staat
van paraatheid.

Het is voor te stellen dat alle energie
die gebruikt wordt om de allergie de
baas te blijven, niet gebruikt kan wor-
den voor andere, meer opbouwende,
lichaamstaken. Zeker bij (jonge) kinde-
ren is dit een probleem. Flinke aller-
gieën die op de luchtwegen of de dar-
men slaan bijvoorbeeld, kosten kinde-
ren zoveel energie dat hun ontwikke-
ling en groei er door kan achter raken.
Kinderen beginnen hun leven dan al
met een oplopende achterstand die
een gezonde basisontwikkeling be-
lemmert. Vanuit dat uitgangspunt is
het te verwachten dat de latere ge-
zondheid ook z'n beperkingen zal ken-
nen. Gelukkig is het niet altijd zo ern-
stig en is het vaak mogelijk het aller-
geen grotendeels te ontwijken, zoals
bij voedselallergieën. 

Zolang de producten waar een allergi-
sche reactie op volgt worden verme-
den, kan de ontwikkeling over het al-
gemeen normaal verlopen. Ook vol-
wassenen met duidelijk afgebakende
allergieën weten meestal goed wat ze
vooral niet moeten eten of drinken of
waarbij ze uit de buurt moeten blij-
ven, zoals dieren etc.

De toename van allergieën is een ver-
ontrustende ontwikkeling. De afne-
mende adequaatheid van het im-
muunsysteem is een serieus te nemen
signaal. Temeer ook omdat een jaren-
lange allergie de algemene gezondheid
zo kan ondermijnen dat het ontstaan
van ernstige, onomkeerbare patholo-
gie gemakkelijker wordt. Zoals een
slecht of niet behandelde allergie die

op de longen slaat kan leiden tot astma
en vervolgens tot emfyseem. De vraag
is of het in onze voeding zit, de lucht-
verontreiniging, de zwaarder worden-
de erfelijke belasting vanuit onze zgn.
‘welvaartsziekten’, of het toenemende
gebruik van ‘preventieve’ medicatie,
waardoor het systeem bij voorbaat al
de mond gesnoerd wordt. Deze en an-
dere mogelijkheden zijn nog onvol-
doende breed onderzocht en beant-
woord en misschien is er ook geen ant-
woord dat voor iedereen geldt. 

Ondertussen is het zaak dat iedereen
die er mee te maken krijgt, zich zo
goed mogelijk informeert over de mo-
gelijke oorzaken en de beproefde be-
handelmethoden. Eén zo'n beproefde
behandelmethode is de klassieke
homeopathie. Hierin wordt iedere
klacht ‘holistisch’ behandeld, dat wil
zeggen dat er altijd naar de samen-
hang tussen alle aanwezige klachten
en het karakter, de persoonlijkheid
van de mens wordt gekeken. Iedere
klacht wordt vanuit de oorsprong,
daar waar het ontstaan is, behandeld.
In het geval van allergieën en intole-
ranties wordt dus primair het afweer-
systeem versterkt. Ongeacht of het om
allergie voor katten, pollen, tarwe,
melk of wat dan ook gaat, het is altijd
van belang het immuunsysteem te
versterken! In het geval van een aller-
gie is het over het algemeen niet zo
dat het immuunsysteem in eerste in-
stantie verzwakt is door bijvoorbeeld
een gebrek aan voedingsstoffen. 

Het kan wel een gevolg zijn, wanneer
de darmen door de allergie zo zijn
aangetast dat voedingsstoffen niet
meer voldoende worden opgenomen.
Maar meestal is het zo dat de allergie
primair ontstaat door foutieve infor-
matieverwerking in het immuunsys-
teem. Het lichaam denkt dat onschul-
dige stoffen gevaarlijke ziekmakers
zijn en reageert heftig met allerlei uit-
scheidingsreacties zoals diarree, zwe-
ten, tranen, slijm ophoesten etc. 

In het geval van auto-immuunziekten
is het zelfs zo dat het lichaam eigen
stoffen aanziet voor ziekmakers en
daarop dan de aanval inzet. Het im-
muunsysteem moet dus weer leren
wat ‘eigen’ en wat ‘vreemd’ is, wat
werkelijk een gevaar vormt en wat
niet. De klassiek homeopathische be-

handeling kan het lichaam die infor-
matie geven die het systeem als het
ware opnieuw aanleert wat gevaarlijk
is en wat niet. Dit komt tot stand door
de informatieoverdracht tussen de
medicijnen en het immuunsysteem,
zoals er ook informatieoverdracht be-
staat tussen het allergeen en het im-
muunsysteem. Zo kan de juiste home-
opathische medicatie het lichaam le-
ren waar het niet van overstuur hoeft
te raken. Op deze manier wordt het af-
weersysteem versterkt, zelfs binnen
heel korte tijd!

Met homeopathische middelen kan
een allergische reactie op een wespen-
steek net zo snel teniet gedaan wor-
den als door bijvoorbeeld een antihis-
tamine injectie. Ook een acute netel-
roosuitslag, hooikoorts of overgevoe-
ligheden voor huisstofmijt kunnen
binnen zeer korte tijd zeer sterk verbe-
teren en na een aantal dagen zelfs he-
lemaal verdwijnen. Het is altijd be-
langrijk om het allergeen zoveel mo-
gelijk te vermijden. Soms is dit niet
mogelijk, zoals bij pollen en huisstof.
Toch kunnen de homeopathische
middelen het afweersysteem zo ver-
sterken dat de klachten, grotendeels
of helemaal, overgaan.

De grote toegevoegde waarde van een
klassiek homeopathische behande-
ling die constitutioneel werkt en niet
alleen voorgeschreven wordt op een
bepaald orgaan, is dat het de totale vi-
taliteit doet toenemen. Het immuun-
systeem zal beter omgaan met allerge-
nen en deze verbeterde informatie op-
slaan. Allergie die is verdwenen, komt
niet meer terug en de nieuwe, juiste
informatie blijft behouden. 

Dit betekent dat er ook geen foutieve
informatie meer via de genen wordt
doorgegeven. Met andere woorden: ie-
dere aanstaande ouder die zijn/haar
allergie geneest en niet onderdrukt,
zal hem niet meer doorgeven aan
zijn/haar kind. De collectieve gezond-
heid wordt zodoende verbeterd en le-
vert een bijdrage aan het terugdrin-
gen van het aantal steeds jongere al-
lergiepatiëntjes. Meer informatie over
de ‘world homeopathy awareness
week’ is te vinden op de site van de Ne-
derlandse Vereniging van Klassiek
Homeopaten, de NVKH, www.nvkh.nl.
In de activiteiten agenda staan de ge-
houden lezingen en open dagen. 

Klassiek Homeopaat Femke van Hof,
Dr. A. Ariënsstraat 41A, Steenderen,
tel. (0575) 44 12 32, 
www.homeopathieachterhoek.nl

World Homeopathy Awareness Week

Thema Homeopathie en Allergie
In de ‘world homeopathy awareness week’, van 10 t/m 16 april 2008, wordt
er wereldwijd extra aandacht gegeven aan de mogelijkheden van de
homeopathie als geneeswijze. In Nederland is het thema dit jaar ‘allergie’.
Het doel van deze themaweek is het onder de aandacht brengen van wat
homeopathie kan betekenen voor mensen met een allergie.

Maria rondde haar zangopleiding in
2000 af. Direct daarna pakte zij haar
koffers en vertrok naar het land van
de fado. In Portugal vindt zij haar
tweede moederland. Zij reisde van het
noorden van Portugal naar de Alente-
jo en van Lissabon weer terug naar
huis met een rugzak vol mooie herin-
neringen, heimwee én muziek. Op-
merkelijk is dat tijdens haar reizen
door Portugal het (Portugese) publiek
niet wilde geloven dat zij niet-Portu-
gees is. 

Drie professionele musici die hun rui-
me ervaring met fadomuziek hebben
gebundeld in het ensemble Os Solita-
rios begeleiden Maria. Dit trio bestaat
uit Jeroen Becx (Portugese guitarra),
Hans van Gelderen (gitaar) en Richard
Peetoom (contrabas/basgitaar).

Maria schrijft haar eigen teksten op
composities van Hans van Gelderen.
Jeroen Becx componeerde muziek op
gedichten van de Portugese dichter
Fernando Pessoa. De basis voor dit al-
les is de Saudade, het sleutelwoord
van de fado. Naast het bestaande re-
pertoire van diverse Portugese arties-
ten, zingt Maria Fernandes ook haar
eigen fado's. U zult prettig emotioneel
verrast worden door de bewogen en in-
dringende stem van deze fadozange-
res. Want bij de eerste klanken van Ma-
ria Fernandes & Os Solitários, krijgt u
het gevoel of u in Alfama bent; een ou-
de wijk in Lissabon, waar fado dage-
lijks klinkt.

Momenteel wordt de laatste hand ge-
legd aan de nieuwe cd die in het voor-
jaar van 2008 zal verschijnen.

Jeroen Becx (1958), gitaar: 
Studeerde gitaar aan het Sweelinck
conservatorium van Amsterdam en
het conservatorium van Vercelli. 

Hij werkte als arrangeur en bandlei-
der in het theater, schreef arrange-
menten en composities voor o.a. het
Ricciotti studentenorkest. Sinds 1995
bespeelt hij ook de Portuguse fado gi-
taar in verschillende bezettingen.

Hans van Gelderen (geb. 1962) studeer-
de klassiek gitaar aan het Sweelinck
Conservatorium Amsterdam bij Dick
Visser. Als begeleider van de Ameri-
kaanse tenor Henry Muldrow en met
het Duits/Nederlandse gitaarduo Titze
& Van Gelderen had hij een internatio-
nale carrière. Sinds 1996 speelt hij in
fado-ensembles, o.a. bij Monica Triga.
Hij nam verschillende cd's op. Naast
het klassieke repertoire zijn daarop te-
vens composities van zijn hand te be-
luisteren. 

Richard Peetoom, gitaar, bas. Hij
speelt ook in de band van Nicole Philo-
mena.

Locatie: Kulturhus, Nieuweweg 5 te
Ruurlo. Datum 19 april 2008. Aan-
vang: 20u15 uur.

Kaarten zijn te verkrijgen tegen con-
tante betaling bij Groot Jebbink, bloe-
menwinkel en Alex schoenmode, bei-
de in de Dorpsstraat te Ruurlo, via
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl en vanaf
een uur voor aanvang van de voorstel-
ling. Meer informatie: 0573-452268 en
www.kunstkringruurlo.nl 
www.fadozangeres.nl

Fado in Kulturhus Ruurlo
Welkom in de wereld van Maria Fernandes
Maria Fernandes is een Nederland-
se fadozangeres die met de traditi-
onele bezetting de fado op het to-
neel brengt. Zij weet met haar mu-
ziek en haar uitstraling  mensen
diep in hun hart te raken. Zo diep
dat zij in het westen van ons land
telkens volle zalen trekt. Haar con-
certen zijn afwisselend; traditio-
neel en toch modern én met een
heel eigen karakter.

BARON VAN BRONCKHORST
De colum van de Baron van Bronck-
horst verschijnt niet meer in week-
blad Contact. Het wekelijks zoeken
naar een geschikt onderwerp over
plaatselijke gebeurtenissen of de
politiek levert niet meer het gewens-
te resultaat op. Ook is uit onderzoek
gebleken dat de gemeente Bronck-
horst prima functioneert een reden
temeer om niet te blijven zoeken
naar fouten of op- en aanmerkin-
gen, een positieve benadering is
altijd nog het beste.

De colum diende in de ogen van de
redactie ook wat meer humor te
bevatten over echt plaatselijke ditjes
en datjes. Vroeger hoorde men bv.
via de postbode nog weleens een
leuk verhaaltje waar we dan, via
"Leestman", weer op in konden ha-
ken.

De bedoeling is wel dat we doorgaan
met het dialect in onze weekbladen
te behouden. We willen dan voor in
Contact dialect woorden gaan plaat-
sen en op een andere pagina plaat-
sen we dan de betekenis daarvan.
Wel kan het dialect onderling per
plaats gaan verschillen, maar dat is
natuurlijk leuk om te lezen.
De Oudheidkundige vereniging
Lichtenvoorde levert de woorden
en de betekenissen aan onder de
titel "We'j nog van too".

Mochten er nog opmerkingen of
suggesties zijn dan horen we dat
gaarne via 
Redactie Weekblad Contact, 
t.a.v. L.G. Weevers sr. 
Postbus 22, 
7250 AA Vorden.

De Redactie

 

We’j nog van too?

Wat is: A. Weerpaol.
B. Zoepstrotte.
C. Zuwwel.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. DialectHet Dartteam Biekriet vroeg tijdens
het open dartoernooi in Wichmond
aandacht voor de kankerbestrijding.
Op 14 en 15 juni zal bij het sportcom-
plex in Wichmond de actie ‘Samen-
loop voor hoop’ worden gehouden.
Het Dartteam van Biekriet zal hier 24
uur gaan darten en hoopt zo een steen-
tje aan dit evenement bij te dragen.

Dartteam
Biekriet in actie
voor kanker-
bestrijding

ZONDAG 6 APRIL 2008.

Vanwege de vele regenval was er een
clubkampioenschap zonder dressuur
dit jaar. Het terrein was te nat om het
door te kunnen laten gaan.
Toch was het een reuze gezellige dag
en hebben de leden volop kunnen ge-
nieten van een leuk springparcours in
onze prachtige accomodatie aan de
Hamelandweg.

Ponyclub en Rijver. De Graafschap
te Vorden

Uitslag clubkampioenschap springen van
Ponyclub en Rijvereniging De Graafschap
te Vorden.

De uitslagen zijn als volgt:
Springen B groen pony’s 1e prijs Imke
Woerts met lady. B pony s 1e prijs Nyn-
ke Woerts met Nina; B pony s 2e prijs
Sietske Rouwenhorst met Sandor; L
pony’s 1e prijs Anne Peters met Prin-
cess April

Springen B groen paarden 1e prijs In-
ge Regelink met Viper; B paarden 1e
prijs Annemarie Maalderink met San-
ne; L paarden 1e prijs Tessa Roelofs
met Ula. Voor het begin van de spring-
wedstrijd werd de wisselbeker voor
2007 uitgereikt aan de, in dit geval,
amazone van het jaar. Deze beker is al
sinds  1979  in de roulatie en wordt ie-
der jaar uitgereikt aan diegene die in
dat jaar de meeste winst punten op de
wedstrijden bij elkaar heeft gereden.
In dit geval was dat Iris Berenpas. Zij is
in april 2007 met het Fjordenpaard Ni-
co begonnen met wedstrijden rijden
in de B dressuur bij de pony s. In 2007

heeft zij 33 winstpunten verzameld.
Inmiddels is ze L2 geworden met Nico
en heeft alweer 6 winstpunten.

Aanstaand weekend, 12 en 13 april
wordt, mits het weer het toelaat, het
grote concours van de rijvereniging
georganiseerd op de weide bij het kas-
teel Vorden. Daar zal Iris met Nico ook
weer van de partij zijn om de winst-
punten te behalen die zij nodig heeft
voor de overstap naar de M1 dressuur.
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‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte?
In 2008 van 26 tot en met 31 mei. Dan
gaan we weer alles op alles zetten om
zoveel mogelijk geld op te halen voor
120.000 mensen met epilepsie. Wilt u
helpen? Een paar uurtjes maar. Ik weet
zeker dat al die mensen met 
epilepsie, zoals mijn dochter, u heel
dankbaar zullen zijn. Net als ik. Alvast
bedankt!’ Bel 030 63 440 63

‘Wij zoeken collectanten!’

Erwin Koeman, ambassadeurErwin Koeman, ambassadeur

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

RECLAMEFOLDERS
SPAARKAARTEN

FLYERS

PPPrrrooommmooottt iii eee---
mmmaaattteeerrr iii aaaaaa lll

wij verzorgen het graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Morgen gebeurt 
hier een ramp.
Wat doet u vandaag.
Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd

(vergoeding door zorgverzekeraars)

Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’

De Gaikhorst 2    7231 NB Warnsveld

Telefoon (0575) 52 64 76

Nu bij uw dealer:

Met een T5 zit u gebeiteld.

MT 5097 G Zitmaaier 

€ 3 249,00
Hij beschikt over zes versnellingen 

en grote profielbanden die het gazon ontzien. 
Zijn tweemessensysteem produceert 

razendsnel een mooi egaal maaibeeld 
op terreinen tot 6000 m2. 

Vermogen 13,5 pk
Gewicht 243 kg

Grasopvangbox 250 liter
Snijhoogte 30-100 mm

Maaibreedte 95 cm

NIEUW

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 552080 • Mobiel: (06) 51631878

www.bulten-techniek.nl

OPHEFFINGSVERKOOP
Taxus 120/140 € 16,00 nu voor € 8,00
Leilinde van € 120,00 voor € 50,00
Bolbomen van € 120,00 voor € 60,00
Buxusbollen en verschillende soorten grote struiken

Rhododendron 40/60 € 5,00

Boomkwekerij M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5A, Vorden

Tel. 0575-551464 / 06-54323046

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

* Vraag naar de voorwaarden. Uit voorraad geleverd. Vraag naar de beschikbare uitvoeringen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardmodellen.

Citroën Grand C4 Picasso 
1.8 16V Prestige
Rijklaar incl. metallic lak en dakrail

€ 28.860
    Ruesink inkoopkorting € 1.360

Meeneemprijs € 27.500

ALLEEN BIJ RUESINK
ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL! 

Leverbaar in de kleuren: Bleu oriental, Show rouge, Burlat, Icare, Gris alluminium.

Op deze auto 
LPG-installatie 

voor € 295!

OP=OP!

Cappella Bronckhorst zoekt tenoren!
Cappella Bronckhorst (voorheen Sanclust) is een
gemengd koor, dat ruim 40 leden telt. Deze komen uit
de wijde omgeving van Zutphen en zingen met veel
plezier en passie hoofdzakelijk klassieke muziek.
Dirigent is Hans de Wilde.
Het laatst uitgevoerde concert (maart 2008) was de
Markus Passion van J.S. Bach. Thans bereidt het koor
zich voor op het uitvoeren van het Requiem van Verdi
in samenwerking met het Toonkunst koor Winterswijk.

Ons koor zoekt tenoren!!!
De mogelijkheid bestaat om drie maal mee te repete-
ren. Daarna zal door onze dirigent een stemtest wor-
den afgenomen. Deze is bepalend voor toetreding tot
het koor. Wij repeteren op donderdagavond in
Steenderen van 20.00 uur tot 22.15 uur.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Secretariaat: Suzanne Bugter-Hesseling.

Tel. 0575-554306
Suzanne-bugter@planet.nl
www.cappellabronckhorst.nl
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Herman van den Broek (1950) is ge-
boren en getogen in Amersfoort. Al
vanaf zijn pubertijd maakt hij schil-
derwerk en gedichten, toen met een
somber wereldbeeld. Vanaf zijn 18de
begon hij te verkopen en richtte zijn
exposities in op zolder. 
Geen enkele opleiding -hij probeerde
kweekschool en grafische school-
maakte hij af, vanwege die ene passie.
Hij leerde de technische vaardigheden
bij gesettelde kunstenaars. “Net als ze
nu bij mij komen,” zegt hij. “Hoe doe
ik dat, hoe verwerk ik bepaalde mate-
rialen, hoe kom ik op de markt.” Hij
bezocht musea en sprak zelfs met de
directie van het Kröller-Müller Muse-
um, toen de heer Oxenaar. “Ik wilde
dat mijn werk daar zou hangen, ”
lacht hij. “Ik heb in de loop van de ja-
ren geleerd dat niet alles haalbaar is.”
Hij woonde in Arnhem altijd op ka-
mers met atelierruimte. “Van die peri-
odes heb ik eigenlijk niets meer,” ver-
telt hij. “Als ik verhuisde, zette ik alles
aan de weg en begon dan met een
schone lei.” Herman leerde zijn vrouw
Mieke in Arnhem kennen. Dertig jaar
geleden verhuisden ze met hun vier
kinderen van een flat naar hun huidi-
ge woonhuis in Laag-Keppel.
Sinds twintig jaar bewaart hij wel alle
schetsen, maar dat kost veel ruimte.
Veel digitaliseert hij. “Vorig jaar ben ik
naar Spanje geweest en dan komt ik
na vijf weken terug met 1100-1200
schetsen en ideeën,” rekent hij voor.
Hij huurt in Spanje een huis. “Hoofd-
zakelijk ben ik daar aan het tekenen
en schilderen. Ik ga met de auto en die
is volgeladen met papier, linnen en
verfmateriaal,“ vertelt hij over zijn rei-
zen. Soms gaan er mensen mee, maar
hij gaat voor de rust: geen interviews,
telefoon, exposities of opdrachten. 
Hij werkt niet alle schetsen uit, soms
grijpt hij terug naar een oude. “De ba-
sisgedachten zijn in al die jaren het-
zelfde gebleven, dat ben ik, van daar-
uit werk je” vertelt hij. “Alleen de tech-
niek wordt vervolmaakt, het komt be-
ter voor het voetlicht vergeleken met
toen.” Een van zijn sterke punten van
de laatste twintig jaar is, dat hij een
bedrijfsproduct kan vertalen naar
vorm en kleur, maar vanuit zijn eigen
zijnswijze. “Daarvoor loop ik een aan-
tal dagen door zo’n bedrijf heen, ik
probeer me dat product helemaal ei-
gen te maken,” legt hij uit. “En ik kijk
met mijn manier van kijken naar de
werkelijkheid of ik daar wat mee kan
in de beeldende zin.” 
Er is veel vraag naar het digitale werk
van Herman. Foto’s, schetsen en verza-
melde gegevens worden als voorberei-
ding gebruikt en in de computer be-
werkt. “Het gaat niet eens veel sneller
dan handmatig, het kan maanden du-
ren,” legt hij uit. “Daarna wordt het af-
gedrukt op canvas of linnen. Vervol-
gens gaat het naar mijn lijstenmaker.
Meestal laat ik het op plaatmateriaal
verlijmen, omdat het heel glad werk is
en ik wil dat het ook heel glad blijft.
Sommige werkstukken zijn ook rede-
lijk zwaar.”
Hij maakt alles wat maar beeldend is
en is meestal met twintig, dertig din-
gen tegelijk bezig. Door zijn veelzijdig-
heid, meerdere thema’s en nieuwe
technieken heeft hij altijd werk, van
(bronzen) beelden, olieverf -het ouder-
wetse ambachtelijke werk, tot en met
het digitale werk. “Ik ben een nieuws-
gierig en speels mens en dat hou ik
ook maar zo,” vertelt hij enthousiast.
“Voor bronzen beelden maak ik de
wasmodellen. De bronsgieter doet dan

het ambachtelijke werk. Net zo goed
als ik naar de lijstenmaker ga, huur ik
de bronsgieter in of de lasser. Ik heb
het concept in mijn hoofd.” Met diver-
se mensen wordt besproken of een
werk technisch haalbaar is en zo min
mogelijk afwijkt van zijn idee.
Herman van den Broek geeft regelma-
tig lezingen voor groepen van 8-20 per-
sonen, over hoe hij als kunstenaar
werkt. ”Je probeert de mensen een
blik achter het beeldende te geven. Zij
zijn heel verrast van wat er allemaal
bij komt kijken. Men denkt toch vaak
‘je bent bezig met een kwastje, je schil-
dert wat, je tekent wat, vervolgens lijst
je wat in en je hangt het op’,” lacht hij.
Hij laat mensen deelgenoot maken
van het proces. Daarom heeft hij ook
schetsen in de expositie verwerkt,
veelal in dezelfde ruimte als het uit-
eindelijke schilderij. Je heb als kunste-
naar toch een redelijk solitair bestaan,

alleen werkend in het atelier, of schet-
send in het warme binnenland van
Spanje.” Voor een lezing moet hij zijn
werkwijze verwoorden. Dat zorgt voor
een bewustwording van hoe hij bezig
was en dat verreikt en versterkt zijn
werk. “Op het moment dat je aan het
werk bent, moet je niet meer naden-
ken, één zijn met de materie. Het
moet worden zoals ik het in gedach-
ten heb, het veranderd niet meer.”
Binnenkort gaat Herman in Doesburg
werk archiveren en exposeren, voor
gelnteresseerden, opdrachtgevers en
verzamelaars. Daarnaast worden nog
zeven exposities ingericht in Nijme-
gen, Amersfoort, Doetinchem (3),
Duitsland en Laag-Keppel. In 2001
openden Herman en Mieke van de
Broek De Kunstkamer. Het is een expo-
sitieruimte in hun karakteristieke
woonhuis in Laag-Keppel, waar bezoe-
kers schilderijen en beelden van Her-
man kunnen bekijken. Voor de
Kunst10Daagse 2008 wordt de gehele
benedenverdieping als Galerie inge-
richt. De Kunstkamer leent zich ook
goed voor de coachingsactiviteiten
van Mieke. Met haar bedrijf Sirenen,
kunst in verandering begeleidt zij or-
ganisaties in de creatieve sector die an-
ders willen werken.
De samenwerking tussen de drie Gale-
ries, Espace Enny, De Waker en De
Kunstkamer in het straatje (Dorps-
straat Laag-Keppel) en een goede kof-
fie en theeschenkerij. Thee of ’t Ander,
verloopt prima.

De Kunstkamer, Herman van den
Broek, schilderijen, beelden, grafiek,
Dorpsstraat 23, 6998 AA Laag-Keppel,
telefoon (0314) 381025. Meer informa-
tie op www.kunstkamerlaagkeppel.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

De Kunstkamer
De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement.

Schilderijen, beelden en grafiek van Herman van den Broek worden
tijdens de Kunst10Daagse geëxposeerd in Galerie De Kunstkamer en thee-
schenkerij Thee of ‘t ander. De voorstelling De Mannen van de Maan
Vertellend & Bezongen, van Victor van den Broek en Richard Salemink,
zal op 27 april in de Galerie worden opgevoerd. Aanvang 11.00 - 12.30 uur
en 14.00 - 15.30 uur.

Het gezelschap is de afgelopen weken
druk bezig geweest met het instude-
ren van het toneelstuk met de titel:
"Opa heeft de Toekomst" van de schrij-
ver Harms Meins (vertaald en bewerkt
door Broos Seemann). Het stuk bestaat
uit 4 bedrijven en gaat over een Opa
die bij een van zijn twee zoons in huis
woont. Zijn schoondochter onder-
vindt voor haar doen hier veel hinder
van en besluit mede op aandringen
van een kostganger dat het tijd wordt

dat Opa naar een bejaardencentrum
gaat. Dat Opa hier natuurlijk nog niet
van gediend is spreekt voor zicht. Als
hij bij het vernemen van deze boot-
schap dan ook plotseling onwel wordt
en naar het ziekenhuis moet voor-
speld dat niet veel goeds. Als daarna
ook nog blijkt dat Opa uit het zieken-
huis is weggelopen is iedereen in rep
en roer. Genoeg stof voor een avond
ontspanning en plezier welke men ze-
ker niet mag missen. 

Voorafgaand aan het toneelstuk en tij-
dens de eerste pauze zal de muzikale
omlijsting worden verzorgd door de
boerenkapel "de Bloasköppe". Ook
worden weer de traditionele loten
aangeboden door de leden van de sup-
portersgroep. Hiermee zijn weer talrij-
ke leuke prijzen te winnen. 

De opvoering zal dit jaar plaats vinden
op 2 data en wel te weten: Vrijdag 25
april Zaterdag 26 april 

Beide data aanvang om 20.00 uur in
"ONS HUIS" aan de Beukenlaan te Hen-
gelo (gld.).

Toneelgezelschap Crescendo

Wie houdt van een gezellige en ontspannende avond uit, mag de uitvoe-
ring van het toneelgezelschap van de supportersgroep van Christelijke
muziekvereniging Crescendo ook dit jaar zeker niet missen.

De toneelgroep van "de Noabers" is
weer vol enthousiasme aan het repete-
ren om straks een schitterend blijspel
op te voeren. 
Het toneelstuk is getiteld: Meerderja-
rig en Volwassen en is geschreven
door Theo Akkermans. Het is een blij-
spel in 4 bedrijven.

OM ALVAST EEN TIPJE VAN DE
SLUIER OP TE LICHTEN:
Liesbeth, moeder van twee dochters, is
vijftien jaar weduwe als ze kennis
maakt met Jacob, een weduwnaar met
eveneens twee dochters. Jacobs gezin
wordt medebestuurd door oma, zijn
schoonmoeder. 
Liesbeth wordt bij de opvoeding van
haar dochters gesteund door haar in-
wonende vader. Nu ja, gesteund...?
Hoe vertel je nu aan je dochters, aan

een verwende vader of aan je schoon-
moeder dat je trouwplannen hebt?
Precies... dat stel je uit... en nog eens
uit... Tot het te laat is. Door allerlei
misverstanden ontstaan er weer dol-
komische situaties. Kortom reden ge-
noeg om te komen kijken.

Dit blijspel wordt opgevoerd in Party-
centrum Langeler in Hengelo Gld. op
vrijdagavond 18 april. Iedereen is wel-
kom, zowel leden als niet leden.

Toneelavond

De toneelgroep van Buurtvereni-
ging "de Noabers" brengt vrijdag 18
april een blijspel op de planken.

Firezone geeft hen de kans een spon-
sorcontract ter waarde van 2.000 euro

binnen te slepen. Het team dat vanaf 4
april tot 16 mei de meeste liters brand-
stof bij Firezone tankt en daarvan de
bonnetjes instuurt wordt door Firezo-
ne in een nieuwe outfit gestoken.
Firezone draagt de sport een warm
hart toe en hoopt met deze actie bij te
dragen aan de amateursport in het

bijzonder. 'Het is leuk om op deze ma-
nier iets terug te kunnen doen voor al
die sportteams die op een wedstrijd-
dag bij ons komen tanken', aldus de
directie van Firezone. Meer informatie
over deze actie, de andere prijzen en
de Firezonelocaties zijn te vinden op
www.firezone.nl

Firezone in de bres voor de amateursporters
Actie met kans op een sponsorcontract
Firezone, dè keten van onbemande
tankstations gaat zich de komende
maand sterk maken voor de ama-
teursporters in de omgeving van
haar tankstations.



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

Deze vier getalenteerde pianisten heb-
ben een prachtig en zeer gevarieerd
programma samengesteld. Plaats van
handeling is 'Het Klavier', Ambachts-
weg 2b, te Vorden, aanvang 20:00 uur.
'Het Klavier' is geheel nieuw in Vorden:
een pianoshowroom, een verkoop-
ruimte met daarnaast een heus con-
certzaaltje. Op 12 april wordt dit ge-
heel feestelijk geopend en op 30 april
zal er dus één van de eerste officiële
concerten gegeven worden. Gezien de
beperkte ruimte is het belangrijk dat
u telefonisch reserveert. 

DE SOLISTEN
Jack van Dodewaard kreeg in zijn
jeugd pianoles van Aad van Leeuwen
en Willem Ganter. Hij dirigeerde en
begeleidde een aantal koren in Rotter-
dam en omgeving en was werkzaam
als muziekdocent. In de loop der jaren
heeft hij zich door zelfstudie ontwik-
keld tot een virtuoos pianist met een
geheel eigen klankkleur. Reeds vanaf
zijn twaalfde componeert hij zijn ei-
gen pianomuziek die ontstaat uit klas-
sieke improvisaties. Er zijn reeds 2
CD's met werk van Jack uitgebracht. 
Mascha van Peijpe ontdekte op haar
vierde jaar de piano, tien jaar later gaf
ze haar eerste concert. Ze studeerde
aan het Amsterdams Conservatorium
bij Nelly Wagenaar en Hans Dercksen.
Intussen trad ze op in binnen- en bui-
tenland als soliste en als pianiste van
het Nederlands Pianokwartet. Tijdens
haar studie voor de Prix d'Excellence
won ze de Jaques Vonk prijs die haar
in staat stelde in het buitenland ver-
der te studeren. In overleg met Nikita
Magaloff koos ze voor maestro Vincen-
zo Vitale in Napels die haar zijn - voor-
al op klankkleur gerichte - techniek
bijbracht. Kort na een succesvol optre-
den in het Concertgebouw moest ze
om persoonlijke redenen haar carriè-
re opgeven. Ze werkte als vertaalster,
muziektherapeute en psychothera-
peute. Daarnaast ging ze toch weer
concerten geven. Sinds 1990 woont ze
met haar man, de kunstschilder Dick

Haakman, in 'De Gevleugelde Ezel'. In
deze tot galerie en concertzaal omge-
bouwde boerderij in Poederoijen vin-
den regelmatig concerten en tentoon-
stellingen plaats. Peter Groeneboom
(1965) studeerde in 1990 af aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den Haag.
Hij werkte als begeleider van bekende
artiesten als Jan Akkerman, Thijs van
Leer, Kaz Lux, Marjorie Barnes, Denise
Jannah en Willeke Alberti. Verder
werkte Peter mee aan diverse televisie-
programma's. Als solist gaf hij concer-
ten in Duitsland, en er verschenen 3
CD's met eigen composities. Tegen-
woordig is Peter vooral actief met zijn
eigen trio waarmee hij vooral eigen
composities ten gehore brengt. Rita
Boshart kreeg haar opleiding aan het
Stedelijk Conservatorium te Zwolle bij
Jet Röling. Daarna volgde zij privéles-
sen bij Willem Brons, Frans Ehlhart en
Tjako van Schie. Als pianiste legt zij
zich toe op het begeleiden van zan-
gers. Daarnaast is zij dichteres, schrijf-
ster, en ver-tolkster van Nederlandse
chansons. Zij maakte twee theaterpro-
gramma's. In 'Tanguera & Dromen'
stond de tango in al haar verschij-
ningsvormen centraal. In 'Een Nieuwe
Jas' combineerde zij de muziek van J.S.
Bach met Nederlandse kleinkunstlie-
deren. Met beide programma's trad zij
op in diverse theaters in Nederland.

KORT SAMENGEVAT
Kunst10DaagseBronckhorst, licht klas-
siek programma 'het klaVIER'. Tijdstip:
30 april, 20:00 uur. Plaats: Het Klavier,
Ambachtsweg 2b, Vorden. In verband
met het beperkte aantal plaatsen is
reserveren noodzakelijk. Dit kan vanaf
1 april onder tel. (0575) 55 07 56.

Vier-pianisten-concert in Vorden
Op woensdag 30 april wordt er in
het kader van de podiumkunsten
in Bronckhorst Kunst10Daagse een
concert gegeven door vier pianis-
ten: Jack van Dodewaard, Mascha
van Peijpe, Peter Groeneboom en
Rita Boshart, onder het motto 'het
klaVIER'.

Homeopathie helpt: ook bij allergieën
Met name op het gebied van hooi-
koorts zijn de afgelopen jaren een aan-
tal studies uitgevoerd met opmerkelij-
ke resultaten. Er zijn in totaal tien stu-
dies gepubliceerd in wetenschappelij-
ke tijdschriften over de homeopathi-
sche behandeling van hooikoorts. 

Zeven ervan waren statistisch signi-
ficant en positief voor homeopathie.
Reden voor de homeopathie om daar
nu ook eens het grote publiek over in
te lichten. Meer informatie over deze
onderzoeken vindt u op www.vereni-
ginghomeopathie.nl onder 'actueel'. 

Zowel de homeopathie als de regulie-
re geneeskunde zien allergiesympto-
men als een bijzondere, meestal hefti-
ge uiting van het immuunsysteem
van de mens. Echter bij de behande-
ling zijn verschillen waarneembaar.
Regulier adviseert men vooral om het
schadelijke allergeen te mijden, of
men geeft antihistaminica of hormo-
nen, die de allergische reactie onder-
drukken. Soms is een prikpen nodig
om achter de hand te hebben, wan-

neer er kans is op een anafylactische
shock. Ook kan men met een desensi-
bilisatie-prikkuur het lichaam lang-
zaam laten wennen aan de stof waar
men allergisch voor is. 

Een homeopathische behandeling
kan het lichaam ook minder gevoelig
maken voor een bepaald allergeen
door isopathie: er worden dan home-
opathische geneesmiddelen gegeven
die gemaakt zijn van een allergeen,
bijvoorbeeld Pollen D4 of Huisstofmijt
D6. Als vaccinaties mogelijk een on-
derdrukkende invloed hebben gehad
op het afweersysteem, kan een ontsto-
ringskuur worden gedaan met home-
opathische geneesmiddelen, gemaakt
van het vaccin waar de persoon mee
ingeënt is. 

Ook kan men klinisch werkende
homeopathische geneesmiddelen ge-
ven, die zoveel mogelijk passen bij al-
leen de allergieklachten. Tenslotte
kan een homeopaat een constitutie-
middel zoeken, dat zowel bij de indivi-
duele allergiesymptomen past als bij
het verdere totale functioneren en het
karakter van de patiënt. 

De meeste zorgverzekeraars vergoe-
den geheel of gedeeltelijk de kosten
van het consult indien u aanvullend
verzekerd bent. U heeft geen verwij-
zing nodig van uw huisarts.

Samenwerking KVHN, VHAN en NVKH
De Vereniging Homeopathie is een on-
afhankelijke consumentenbelangen-
organisatie met als doel het bevorde-
ren van de homeopathie. De VHAN
(artsenvereniging voor homeopathie)
en de NVKH (vereniging voor klassiek
homeopaten) zijn beide beroepsver-
enigingen van erkende, deskundige
homeopaten.

Themaweek Homeopathie
Van 10 tot 16 april staat de landelij-
ke themaweek over Homeopathie
en Allergie op het programma. Het
betreft een samenwerking van con-
sumentenorganisatie KVHN, art-
senvereniging voor homeopathie
VHAN en vereniging van klassiek
homeopaten NVKH. Voor steeds
meer allergieën blijkt een home-
opathische behandeling goed aan
te slaan. Om mensen die last heb-
ben van allergieën te wijzen op de
mogelijkheden die homeopathi-
sche behandeling kan bieden bij
hun klachten, organiseren deze
verenigingen lezingen en open da-
gen verspreid over Nederland.

De sporthal wordt helemaal omgeto-
verd in een sfeervolle ambiance met
palmbomen, een echte catwalk en
prachtige lichteffecten. “We gaan er-
voor zorgen dat mensen het idee krij-
gen dat ze in een tropisch oord zijn”,
zegt organisatielid Hanneke Langeler
van modegroep Hengelo. 
Het publiek wordt ontvangen met een
tropische cocktail. De modeshow
wordt afgewisseld met dans van de
groep Vieberink en sportcentrum Ae-
roFitt verzorgt een dansact. Er zal van
alles te zien zijn op gebied van kle-

ding, schoenen en haarmode. Professi-
onele modellen van de modegroep
zullen schitteren op de catwalk. De
deelnemende kapsalons werken met
mensen uit de omgeving die een volle-
dige metamorfose krijgen en kinde-
ren showen hun eigen kidskleding.
Het publiek krijgt de nieuwste trends
voorgeschoteld. “De modetrend is in
ieder geval, dat kleur terug is. Er zijn
heel veel mooie printen. Het is fris en
vrolijk en dat zullen we allemaal laten
zien”, zegt Hanneke Langeler enthou-
siast. 

In een speciaal ingerichte paviljoen la-
ten kappers allerlei gadgets zien voor
op vakantie. Flower Design verzorgt de
aankleding en laat zien wat er alle-
maal mogelijk is met bloemen. Verder
kan men ideeën opdoen op gebied van
mode maar ook onder meer tuinmeu-
belen zijn er te zien. 

De entree is drie euro. Toegangskaar-
ten zijn te koop bij de volgende deelne-
mende bedrijven: Capuchon Jeugdmo-
de, Goossens Atomica, Schröder Mode,
Schoenmode Hermans, Langeler Mo-
de, Weustenenk Kapsalon en De Bar-
bier Kapsalon. Tevens zijn kaarten te
koop bij Super de Boer Rinders, Flower
Design en Martine Hair + Beautysalon. 
Voor meer informatie: Hanneke Lan-
geler, tel. 0575-461235.

Zondag 13 april in sporthal De Kamp Hengelo

Flitsende modeshow
De voorjaars- en zomershow die zondag 13 april wordt gehouden in sport-
hal De Kamp in Hengelo, wordt een groot spektakel. De vorige edities ston-
den in het teken van de wintermode. Deze keer staat de zomer centraal en
allemaal in Caralbische sferen. Er worden twee flitsende shows gegeven.
De eerste show begint om 13.30 uur en om 15.30 uur is de tweede.

Start en ontbijt bij sportpark Socil in
Wichmond Lankhorsterstraat 3. De ca.
25 km. lange route is duidelijk be-
schreven en leidt ook dit jaar weer
langs verrassende paden. Onderweg
bent u welkom bij o.a. een paarden-
pension (waar kinderen pony mogen
rijden), biologische tuinder, melkro-
bot, werktuigenmuseum, watermolen

en we bezoeken één van de mooiste
kerken van Nederland. Voor de kinde-
ren staat er zowel bij het start/eind-
punt als bij de lunch o.a. een spring-
kussen. De routebeschrijving is op de
dag zelf verkrijgbaar aan de kassa. 

Deelname is inclusief ontbijt en route-
beschrijving. U kunt starten tussen

8.00 uur en 11.00 uur. Bij de start zijn
speciale autoroutes beschikbaar voor
deelnemers die de tocht per auto wil-
len maken. Er is voldoende parkeerge-
legenheid bij de start. Halverwege de
route is er de mogelijkheid om eten of
drinken te kopen. De bedrijven zijn tot
16.00 uur geopend. Voor informatie
kunt u bellen of mailen naar: Anneke
Groot Roessink (0575) 44 15 12 of (06)
18 37 55 69; Olga Oosterink (0314) 38
14 40 of (06) 10 64 69 93, Ria Hissink 
mts.hissink-kapper@hetnet.nl

Fiets de boer op
Dauwtrappen per fiets of auto met ontbijt vooraf. Dat kan op Hemel-
vaartsdag, donderdag 1 mei a.s. Op deze dag zetten verschillende bedrij-
ven hun deuren weer open voor publiek.

De eerste twee voorronden werden ge-
turnd op 24 november en 2 februari,
eveneens in SAZA in Doetinchem. Hier
hebben ze namelijk een grote, vier-
kante vloer. De vloeroefening gebeurt

op muziek. Verdere onderdelen zijn:
spanbrug, balk en sprong.

De 5e divisie is de zogenaamde selec-
tiegroep van de gymnastiek, deze

meisjes turnen op hoger niveau en
trainen vaker. Van de meisjes uit de se-
lectie zijn Joeltje Aldershoff, Sanne Pe-
ters, Maartje Buiting en Lianne Jansen
door naar de halve finale. Zij turnen
zaterdag 19 april, wederom in Doetin-
chem de halve finale van Oost-Gelder-
land. Ze worden veel plezier en succes
gewenst.

Gymnastiekvereniging DOG Baak

Vier meisjes uit selectiegroep 
door naar halve finale

De gymnastiekmeisjes van de 5e divisie, hebben op 15 maart jl. de derde
voorronde voor de turnwedstrijden van Gelderland afgerond. De wedstrij-
den vonden plaats in de SAZA turnhal in Doetinchem.

De turnselectie van DOG Baak met (v.l.n.r.) Mandy Mennink, Mariël Nieuwenhuis, Sanne Peters, Lianne Jansen, Coco Berendsen, Chiara
Verheij, Maartje Buiting, Mijke Lichtenberg en Joeltje Aldershoff.
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Mirjam Toepoel kwam 13 jaar geleden
in de voormalige bakkerswinkel met
bakkerij in Laag-Keppel wonen. Het
was een pand met bedrijfsbestem-
ming, waarvoor ze in gedachten al
ideeën had. Een kookstudio, koken is
haar passie, was niet haalbaar, maar
een Theeschenkerij was een prima al-
ternatief. In de gezellige woonkeuken
kan een potje thee of een kop koffie
worden gedronken. 

“Ik bak zelf de taarten,” zegt ze. “En
schrijf op het bord buiten wat dat is.”
Vele wandelaars, fietsers, skeeleraars
en Nordic Walkers komen bij haar uit-
rusten, de TOP -Toeristisch Overstap
Punt- is vlakbij. “Toeristen vroegen
vaak aan mij waar ze een kopje koffie
konden drinken,” vertelt Mirjam.
“Toen verwees ik de mensen door. Nu
komen ze hier.” Is het mooi weer kun-
nen de gasten in de tuin zitten, heer-
lijk onder de noten- en kersenboom.

Mirjam kreeg veel medewerking met
de totstandkoming van Thee of ’t an-
der. “De gemeente heeft heel goed, op
een positieve manier meegedacht,”
zegt ze hierover. “De gemeente wil het
plattelandstoerisme ontwikkelen en
wil deze initiatieven ondersteunen.”
Burgemeester Henk Aalderink ver-
richtte de opening op 6 oktober 2007.
Hij vindt samenwerking tussen meer-
dere ondernemers belangrijk. 

Ze stelde diverse arrangementen sa-
men, waaronder het Galerieënarran-
gement. “Ik zit tussen vier galerieën
op een rij. We werken leuk samen en
als er een expositie is, dan hou ik daar
rekening mee,” vertelt Mirjam en-
thousiast. Verder is er onder andere
het Kasteelarrangement, een Outdoor-
arrangement, een Dagarrangement
Vilten en het Culinair-Literair arrange-
ment ‘Tafelen met taal’ in samenwer-
king met Loes Hazelaar. 

Deze dag worden deelnemers gelnspi-
reerd door voedsel voor de maag en de
geest. Ook de Workshop Tapas of Thee
Compleet zijn succesvol. De arrange-

menten zijn geschikt voor groepen
van 6 tot 20 personen, zoals voor be-
drijfsuitjes, familie- vrienden of colle-
ga bijeenkomsten. Ook zijn er moge-
lijkheden voor een lunch of high tea. 

In de winkel staan exclusieve servie-
zen, maar ook tafellinnen, kunst –de
huidige expositie is van Herman van
den Broek van De Kunstkamer in Laag-
Keppel, streekproducten, kookboeken,
routekaarten en kleine cadeautjes.
“Als je een dagje uit bent, vindt je het
leuk om iets mee te nemen,” legt Mir-
jam uit. “Een Achterhoeks product, of
iets om jezelf te verwennen.” 

Loes Hazelaar-Heebing (1962, Doetin-
chem) woont eveneens in Laag-Keppel.
Ze werkte jaren als freelance verslag-
gever voor De Gelderlander en was
correspondent voor Het Streekjour-
naal. Nu werkt ze nog parttime als
eindredacteur bij een blad.

Loes heeft eerbied en passie voor taal.
Ze schreef als klein kind al gedichtjes
en las ontzettend veel. Maar schrijver
ben je niet zomaar. “Je kunt niet op
een dag denken, goh dat lijkt me wel
leuk. Ik ga er een cursus in volgen en
ik doe het. Dan zit je er niet in met je
hart en je ziel,” legt ze uit. “Als je wilt
schrijven, moet je van jongs af aan he-
lemaal dol zijn op taal, ook heel veel
hebben met taal. 

De diepere lagen zien en invoelen en
dan voldoende doorzettingsvermogen
hebben en ook nog wat talent, dan red
je het misschien.” Loes schrijft jeugd-
romans, kinderboeken en gedichten.
Haar eerste jeugdroman ‘Een overdo-
sis liefs’ werd een groot succes en is
zelfs genomineerd als kerntitel voor
de Jonge Jury 2008. Het vervolg, ‘Een
overdosis ik’ heeft een tweede druk ge-
had. Het derde deel ‘Een overdosis dra-
ma’ komt aanstaande juni uit. Haar
kinderboeken ‘Yasmin’s wilde weekje’
en ‘Yasmin's rare reisje’ werden gell-
lustreerd met krachtige en vrolijke te-
keningen van Jacqueline van Leeu-
wenstein. Prentenboeken over dieren

worden dit jaar nog gerealiseerd en
volgend jaar gaat ze ook voor volwas-
senen schrijven. Al haar boeken zijn te
koop in de boekwinkel en te lenen in
de bibliotheek. Ze heeft ook haar ei-
gen site: www.loeshazelaar.nl

Voordat ze een boek schrijft, gaat Loes
op onderzoek uit. Ze zoekt informatie
over een onderwerp, laat zich rondlei-
den en praat met deskundigen. Ze
kiest onderwerpen die voor jeugd ac-
tueel, aansprekend en spannend zijn
en werkt die in het boek uit. 

Loes Hazelaar geeft samen met illus-
tratrice Jacqueline van Leeuwenstein
workshops op (basis) scholen. “Die kin-
deren gaan aan het werk, dat is heer-
lijk om te zien en heel leuk om te
doen.” vertelt ze enthousiast. “Hoe
trots ze dan zijn, wat ze zelf kunnen
maken.” Eens had een van de kinde-
ren een probleem om een gedicht te
maken. Hij moest al zoveel, vond hij.
“Van schrijven is juist het mooie dat er
niks moet, alles mag. Je bent totaal vrij
in je hoofd, je kunt maken wat je
wilt,” legde Loes hem toen uit. “Daar-
om vind ikzelf schrijven ook zo leuk.”
Toen hij dat hoorde en begreep, ging
hij aan de slag. “Je moet over een
drempel. Op middelbare scholen
merk je dat sterk. Als je schrijft, moet
je iets van jezelf laten zien, je geeft je-
zelf toch bloot, door de woorden.”

Tijdens de Kunst10Daagse wordt een
gedichtenworkshop gehouden, ‘High
tea poetry’, waar mensen in korte tijd
leren hoe ze een gedicht maken. Deze
workshops worden in de beide wee-
kends gehouden. “Voor de bezoekers
van de Kunst10Daagse is het een leuke
afwisseling om heel actief bezig te
zijn.” vertelt Mirjam. Loes vult aan.
“Hier kan iets gedaan worden. Ik ver-
tel over de basisprincipes van het dich-
ten waarna mensen een gedicht gaan
maken. De basis, het ritme in de taal
en de regels van het dichten moeten
er wel zijn. 

Maar het mooiste is als iemand vanuit
zichzelf een gedicht laat komen. Dat
zal ik stimuleren. Want je moet het
een keer gedaan hebben om te begrij-
pen wat poëzie is.” 

Thee of ’t ander is open op donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10.00-17.00 uur,
op koopzondagen en op afspraak.
Dorpsstraat 17, 6998 AA Laag-Keppel,
telefoon (06) 17447573. 
Info op www.theeoftander.nl en 
info@theeoftander.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Thee of 't ander

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Thee of ‘t ander biedt tijdens de Kunst10Daagse in samenwer-
king met schrijver/dichter Loes Hazelaar ‘High tea poetry’, een workshop
gedichten schrijven, in combinatie met een verrassende high-tea.

Loes Hazelaar (l.) geeft een gedichtenworkshop in de theeschenkerij van Mirjam Toepoel, Thee of ’t ander.

Een bewoonde riante dassenburcht en
een verscholen buizerdnest doen ver-
moeden van niet. Misschien ligt hier
daarom wel de onderduikersloot waar
in de Tweede Wereldoorlog neerge-
schoten piloten zich veilig konden ver-
bergen voordat ze de oversteek naar
bevrijd gebied maakten. Flarden zacht
geklop van het eekschillen waaieren
door het veld. Eekschillen is nu alleen
nog maar een woord voor een kruis-
woordpuzzel, maar vroeger verdien-
den veel mensen er hun dagelijks
brood mee. Vrouwen en kinderen,
kleuters soms nog, stonden in kuilen
te kloppen om het eikenhakhout van
de bast te ontdoen. De bast bevat na-
melijk veel looizuur en dit werd ge-
bruikt bij het maken van leer. 

Tijdens de wandeling maakt u kennis
met dit vervlogen ambacht. De lengte
van de wandeling onder leiding van
gidsen is ongeveer 2,5 kilometer en
duurt zo’n anderhalf uur. Lukt het u
niet om (helemaal) mee te wandelen? 

De deel van boerderij ‘t Boschloo is de
hele middag open. Hier worden (ook
bij slecht weer) een aantal boeiende
(film)presentaties gehouden over dit
oer-Hollandse gebied en over het eek-
schillen. Door mogelijke hoge water-
stand kan een deel van de wandeling
door nat terrein gaan. Laarzen zijn
daarom aan te bevelen.

Data: zondag 13 en zondag 20 april
2008.
Ontvangst: tussen 13.30 en 14.00 uur.
Startpunt: Boerderij ‘t Boschloo, Eek-
weg 1 in Gorssel 
Kosten: 2 euro per persoon. Reserveren
is niet nodig.
Organisatie: Agrarische Natuur Ver-
eniging ’t Onderholt en Oudheidkun-
dige Vereniging De Elf Marken

Een zondagmiddag rondom de IJssel in de Eesterhoek

Wandeling en demonstratie eekschillen

Met de meanderende IJssel als blin-
kerend decor loopt de wandeling
door ruig, soms drassig, en licht
glooiend terrein. Water en land be-
vechten elkaar dit gebied al eeu-
wen lang. Komen hier ooit wel eens
mensen?

Sensire organiseert voorlichtingsbij-
eenkomsten voor personen met diabe-
tes mellitus. In deze bijeenkomsten
kunt u meer over diabetes leren, zodat
u beter met diabetes kunt omgaan. De
groepsvoorlichting is bestemd voor
personen met diabetes mellitus die
met dieet en/of tabletten behandeld
worden. De partner is ook welkom. De
voorlichting bestaat uit zes bijeen-
komsten. 

Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u
informatie over:  Wat diabetes melli-
tus is. Gezonde voeding bij diabetes en
het gebruik van onder andere zoets-

toffen, alcohol en vetten. Het belang
van lichaamsbeweging en voetverzor-
ging. Medicijnen bij diabetes mellitus.
Het bloedglucosegehalte en wat u
eraan kunt doen bij te hoog of te laag.
De Diabetes Vereniging Nederland en
wat zij voor u kunnen betekenen.

De groepsvoorlichting wordt verzorgd
door een diëtiste en een diabetesver-
pleegkundige van Sensire. Locatie:
Gelre Ziekenhuis het Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, Zutphen
Data: maandagen 19, 26 mei, 2, 9, 16
juni en 15 september 2008. Tijd: 19.30
– 21.30 uur. Kosten: gratis
Aanmelding/Informatie: tel. 0314-
356431 of via cursusbureau@sensire.nl
Heeft u interesse in deze cursus, die u
alleen of met uw partner kunt volgen,
reageer dan zo snel mogelijk.

Groepsvoorlichting over 
diabetes
Cursusbureau Oost Gelderland or-
ganiseert voor Sensire in Zutphen
de cursus  ‘groepsvoorlichting over
diabetes’.

Op de Oost Nederlandse selectie wed-
strijden voor heren en dames van 12
tot 15 jaar in sporthal "De Haverkamp"
in Markelo hebben 6 dames en 3 he-
ren zich geplaatst voor het N.K. in
Eindhoven.

Myrthe Nagel (Markelo) 1e tot 36 kg
Stijn Jager (Markelo ) 2e tot 34 kg
Myrthe Roesthuis (Ruurlo) 2e tot 36 kg
Jeanne van Hal (Hengelo gld) 2e tot 40
kg
Milou Groot Kormelink (Groenlo) 2e
tot 44 kg
Fabian Schuurmans (Eibergen) 2e tot
60 kg
Nadia Kamel (Beltrum) 3e tot 40 kg
Ricardo Chirco (Borculo) 3e tot 55 kg 
Demi Lammers (Hengelo gld) 4e tot 44
kg

In de ochtenduren had de judobond
een opstaptoernooi georganiseerd
voor beginnende wedstrijdjudoka's .
Hierwerden 1ste:
Bart Thuinte (Neede), Nadie Thuinte
(Neede), Coen Hieltjes (Groenlo), Luc
Hieltjes (Groenlo), Estelle Pierik (Lich-
tenvoorde) en Iwan van Velden (Eiber-
gen)
2e plaatsen waren er voor Dennis
Buunk (Hengelo gld), Rutger Hoeboer
(Zelhem) en Bastian Schumaker (Zel-
hem).
3e werden Rene Weernink (Borculo),
Michelle Wessels (Lichtenvoorde) en
Imke Thuinte (Neede)
4e werd Annemijn Salomons uit Hen-
gelo gld en 5e werd Nick Taken uit
Lichtenvoorde.

9 Judoka's Buitink naar N.K. -15
in Eindhoven
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ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

1000 PRIJSVERLAGINGEN. GEWOON BIJ AH HENGELO (G)

WEDUWE VISSER
JONGE JENEVER

2 flessen à 1 liter van 21.98 voor17.98

ALLE A-MERK MINIPAKJES
SAP EN ZUIVEL

2E P2E PAAK HK HAALVLVE PE PRRIIJJS!S!

o.a. chocomel
2 sets à 6 pakjes à 200 ml

van 4.70
voor 3.22

AH KIPFILET
kilo

nu 4.99

AH AARDAPPELSPECIALI-
TEITEN UIT DIEPVRIES
o.a. aardappelkroketjes
2 zakken à 450 gram

van 1.38
voor 1.03

2E Z2E ZAAK HK HAALVLVE PE PRRIIJJS!S!

AH
HANDSINAAS-
APPELEN
net 2 kilo nu 1.99

RIB-HAAS
KARBONADE
kilo voord. verp.

nu 5.49

AH RB BAKE-OFF
APPELTAARTJE
stuk

van 3.99
voor2.99

Verrassingshotel!

Boek uiterlijk donderdag 10 april

RESERVEREN? Bel 0347 - 75 04 34 en toets hotelnummer 900035 in. 
Of boek voordelig en snel op

De 3- en 4-sterren 

hotels van Fletcher 

bevinden zich op 

de mooiste locaties 

van Nederland. In de 

duinen, aan het strand, 

in de bossen en op 

de Waddeneilanden.

Boek één van de onderstaande arrangementen en verblijf in één van de charmante 3- en 4-sterren hotels 

van Fletcher. U betaalt de aangegeven prijs (dit is de complete prijs voor 2 personen). Op de website en telefonisch kunt u, uw voorkeursregio 

opgeven. Aan de hand daarvan, plaatsen wij u in één van de hotels (op basis van beschikbaarheid). Op vrijdag 11 april voor 12:00 uur wordt er 

contact met u opgenomen en zal er een reserveringsbevestiging worden toegestuurd met daarop het verrassingshotel.

U bepaalt de prijs
 wij bepalen het hotel! *

Aankomst zaterdag 12 april
- 1 overnachting
- 1 x uitgebreid 
  ontbijtbuffet
- voor 2 personen 49

Totaalprijs

Alles inclusief!

Aankomst zondag 13 april
- 2 overnachtingen
- 2 x uitgebreid 
  ontbijtbuffet
- voor 2 personen 59

Totaalprijs

Alles inclusief!

Aankomst woensdag 16 april
- 2 overnachtingen
- 2 x uitgebreid 
  ontbijtbuffet
- voor 2 personen 59

Totaalprijs

Alles inclusief!

Aankomst vrijdag 11 april
- 2 overnachtingen
- 2 x uitgebreid 
  ontbijtbuffet
- voor 2 personen 79

Totaalprijs

Alles inclusief!

ACTIE!!!

Laagste

prijs ooit!
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Een beslissing die niet over één nacht
ijs is gegaan en die is uitgemond in
het ‘Klussenbedrijf Theo Schotsman
(timmeren, schilderen en tegelwerk-
zaamheden) met op dit moment drie
man personeel, ( Hans Stokkink, Hen-
ri Langwerden en Laurens Bleumink).
Het werkzame leven van Theo Schots-
man begon, nadat hij aan de LTS in Lo-
chem was geslaagd voor het diploma
timmeren. 

Altijd timmerman willen worden?
Theo: ‘Dat weet ik eigenlijk niet, dat
werd van huis- uit zo bepaald. Daar
werd gezegd Theo wij denken dat het
beste voor jou is dat jij timmerman
wordt. Dat hebben mijn ouders toch
goed gezien, want ik vind timmeren
inderdaad heel leuk werk’, zo zegt hij.

Toch was het niet altijd timmeren wat
bij Theo de klok sloeg. Zegt hij: ‘Wel
heb ik eerst een paar jaar als timmer-
man bij Groot Roessink gewerkt, daar-
na jaren als onderhoudsmonteur bij
de zuivelfabriek en vervolgens bij Ba-
rendsen B.V. (Doe- het- zelf) in de win-
kel gewerkt. Op gegeven moment be-
gon ik het (vrije) buitenleven te mis-
sen. Ik kreeg de kriebels, ik wilde tus-
sen ‘de muren’ weg. Toen besloten
Gerdien en ik een klussenbedrijf te be-
ginnen’, zo zegt Theo Schotsman. Ger-
dien, afkomstig uit Varssel doorliep
met goed gevolg de Mavo in Doetin-
chem en de huishoudschool in Vor-
den. Zegt ze: ’Onderwijl ik jaren bij
banketbakkerij Wiekart in de winkel
werkte en later bij slagerij Vlogman,
heb ik tal van cursussen gevolgd en zo

heb ik ondermeer ook het diploma be-
drijfsleidster behaald. Toen Theo liet
merken dat hij graag voor zich zelf
wilde beginnen, stond ik er voor hon-
derd procent achter. Ik zag het direct
zitten, Theo kluste al overal en kende
hier veel mensen en kon gelijk aan de
slag’, zo zegt Gerdien die vanaf het be-
gin de administratie voor het bedrijf
ging verzorgen. Theo: ‘We begonnen
op een gunstig tijdstip, de economie
begon juist wat aan te trekken. Mijn
eerste opdracht was een schilder- en
timmerklus bij de familie de Witte
aan de Boonk. Het was keihard wer-
ken, zes dagen in de week en tien uur
per dag, maar wel met heel veel ple-
zier in mijn werk. Zo werd er geleide-
lijk aan een klantenkring opge-
bouwd’, zo zegt Theo.

Gerdien: ‘Wat ons goed deed (en nog
steeds) de reacties van de klanten, we
kregen een stukje waardering. Rich-
ting klant doet Theo er ook alles aan
om een goede relatie op te bouwen.
Als hij op afspraak een uurtje naar een
klant moet, dan wordt het altijd lan-
ger. Theo heeft altijd een luisterend
oor voor de klant en dat schept een
vertrouwensband . Theo: ‘Ik voel mij
soms net een maatschappelijk wer-
ker’. Hij voegt eraan toe dat vakman-
schap, betrouwbaarheid en mondre-
clame, belangrijke factoren zijn in het
zaken doen. Acht jaar geleden ston-
den Theo en Gerdien voor een volgen-
de beslissing. Gezien de orderporte-
feuille zou er eigenlijk iemand bij
moeten komen! 

Theo: ‘Ik heb toen Hans Stokkink be-
naderd, ik kende hem goed want we
hadden samen al eens wat klussen ge-
daan. Hans aarzelde eerst, hij had im-
mers een goede baan, gelukkig ging
hij toch op mijn verzoek in. We heb-
ben beiden nooit spijt van onze sa-
menwerking gehad. Hans is een per-
fecte vakman’, zo zegt Theo. Richting
toekomst is hij optimistisch. ‘Ons voor-
deel is dat de klant bij verschillende
soorten werkzaamheden met één be-
drijf heeft te maken. Zijn we aan het
schilderen en daarbij blijkt plotsklaps
dat er ook nog getimmerd moet wor-
den dan kan dat meteen. We hebben
het gereedschap bij ons dus zeg maar
alles onder ‘één dak’. Waar ik echt
trots op ben, we hebben in Vorden en
omgeving circa 500 klanten, waarvan
veel vaste klanten vanaf het eerste uur
en dat voelt goed’, zo zegt Theo
Schotsman.

Dubbel feest bij Theo en Gerdien Schotsman

Een dubbele mijlpaal, 25 jaar getrouwd en het 12,5-jarig bestaan van hun

bedrijf, dat vieren Theo en Gerdien Schotsman op zaterdag 6 oktober, sa-

men met hun kinderen Jorrit (21) en Wieteke (19). Op de vraag welke mijl-

paal Theo het belangrijkste vindt, begint hij hartelijk te lachen. ‘Natuur-

lijk het zilveren huwelijksfeest, maar je weet hoe het gaat, soms gaat de

zaak wel voor het meisje. Eigenlijk is het stom toeval dat deze twee jubi-

lea samen vallen’, zo zegt hij. Gerdien zijn ‘dubbele partner’, (echtgenote

en zaken-partner) blikt terug: ‘Ik zal het eerlijk zeggen, we zijn natuurlijk

best trots op het feit dat we vanaf ‘niets’ zover zijn gekomen’. En met

‘niets’ bedoelt zij het moment dat de echtelieden besloten om voor zich

zelf te beginnen.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur
en zal plaatsvinden in de Deldenzaal
van het Dorpscentrum. De heer Borst

neemt de aanwezigen mee in woord en
beeld naar één van de armste landen
van onze wereld. Een hindoeistisch ko-
ninkrijk dat voor 80 procent uit bergen
bestaat, met toppen tot over de 8000
meter. Op reis gaan in de Himalaya be-
tekent lopen en soms klaute-ren langs
eeuwen oude paden die in verbinding
staan met de zijde- en de zoutroutes

die van noord naar zuid of van oost
naar west lopen. Nepal kent een geza-
menlijke taal maar er zijn meer dan
een dozijn verschillende talen en even-
zoveel culturen. Deze  verscheidenheid
en de overweldigende landschappen
maken Nepal tot een boeiend land. Le-
den en andere belangstellenden zijn de
27ste oktober van harte welkom.

A N B O  s t a r t  l e z i n g e n s e Z r i e
Bergkoninkrijk Nepal in woord en beeld

Donderdagmiddag 27 september
opent de ANBO-afdeling Vorden de
lezingenserie 2006/2007 met een
bijzondere diapresentatie door
ons lid, de heer A.R Borst. 

GEZAMENLIJK 15X EXTRA INGEKOCHT
Ford Ka FUTURA II € 9.395,-

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen

*

*excl. opties en afleveringkosten

OP = OP

ZOLANG DEVOORRAADSTREKT!

€ 7.995,-

Nú uw discountvoordeelprijs

SPEKLAPPEN
kilo

€ 2.49
GROTEBLOEMKOOL

€ 0.79
Deze weekspeciaal voor u!

Alleen bij Plus ElandHengelo (Gld.)Raadhuisstraat 53T: 0575-463777F: 0575-461766

OPEN DAG

zondag 30 septembervan 13.00 tot 17.00 uurinfo: www.wijngoedkranenburg.nlTel. (0575) 55 69 94

Mitra SlijterijSander PardijsDorpsstraat 16 • 7251 BB VordenTel. 0575 554264

De vereniging Oud Vorden krijgt
woensdag 26 september in zaal
De Herberg bezoek van Jean
Kreunen uit Hengelo.

Hij zal een lezing houden over het
onderwerp ‘Een kist vol bijzondere
oorlogsverhalen’. Jean Kreunen is
als jochie van 12 jaar gelnteres-
seerd geraakt in de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog. Hij
zal tijdens de lezing vertellen over
zijn eerste kennismaking met oor-
logsspullen. 

Dit alles heeft in 2006 geresulteerd
in een officieel geregistreerd muse-
um in zijn woonplaats. De lezing
begint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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De collecte van het Prinses Beatrix
Fonds t.b.v. spierziekten heeft opge-
bracht in:
• Hengelo

€ 2.186,88• Keijenborg € 728,35
Alle dames en heren collectanten en
alle gulle gevers ontzettend bedankt!

Prinses BeatrixFonds

De deelnemers verzamelden in de
winkel, waar de koffie en thee al klaar
stond. Een aantal had eigen stokken
meegenomen en waren voorzien van

de speciale schoenen. Annie Reintjes
heette iedereen van harte welkom en
stelde de trainers voor: Sebine Pouwel-
sen en Gerrie Verpoorte. 

Deze hadden poles mee van verschil-
lende lengtes en het was een hele toer
om voor iedereen een (ongeveer) goe-
de maat te vinden, maar toch lukte
het. Na een korte inleiding over het
ontstaan van Nordic Walking - de Fin-
se Langlaufers bereidden zich zo voor
op het nieuwe seizoen, en een instruc-
tie over het vasthouden van de poles,
kon de wandeling beginnen.De trainers hielden hun groep een

aantal keren staande, om de techniek
stukje bij beetje uit te leggen. Het ef-
fect van een goede Nordic Walking-
techniek is dat veel spieren gebruikt
worden. Daardoor wordt de conditie
en het uithoudingsvermogen van het
lichaam verbeterd. Het stevig neerzet-
ten van de poles, ontspannen mee-
draaiende schouders, de rechte rug,
het goed dicht en openzwaaien van de
handen - het zogenaamde ‘koeien mel-
ken’, het afrollen van de voeten, alles
kwam aan bod.

Onderaan de poles zitten rubberen
doppen, die dienen om op een verhar-
de weg grip te houden. Op een onver-
harde laan konden deze doppen eraf
en werd met de stok in de grond ge-
prikt. Zo werd goede grip verkregen.
Op het stuk onverhard pad werden
ook speciale technieken getoond, zo-
als het huppelen en zweefsprongen,
maar die laatste hoefde de clinic deel-

nemers gelukkig nog niet te doen.
Ook spieroefeningen konden met
steun van de poles worden gedaan.
Het gaf een goed inzicht, in hoe deze
wandelsport kon worden verdiept.
Voor het laatste stuk verharde weg
werden de doppen teruggeplaatst en
na ongeveer vier kilometer wandelen
werd de Welkoop weer bereikt. Daar
werd met een cooling down de clinic
afgesloten en een drankje stond klaar
voor alle toch wel vochtbehoevende
wandelaars.De conclusie na afloop was eenslui-

dend: een geweldige ervaring waarbij
veel werd geleerd over deze sport. Sebi-
ne Pouwelsen en Gerrie Verpoorte
werden dan ook bedankt voor deze
motiverende Nordic Walking clinic. 
Tijdens een clinic kan niet de gehele
techniek zijn aangeleerd en het advies
om met een cursus te beginnen werd
wel gegeven. Dan wordt geen foute
manier van lopen aangeleerd en het
beste resultaat bereikt. Na deze wan-
deling werden wel duidelijke beslissin-
gen genomen, want stokken, sokken,
schoenen en bidonhouders gingen di-
rect over de toonbank. De dames had-
den hun enthousiasme duidelijk aan
de deelnemers doorgegeven!

Nordic Walking clinic bij Welkoop ToldijkEnorme belangstelling voor deelname

Wel 40 deelnemers kwamen op zaterdag 22 september 2007 naar Welkoop

Toldijk om aan de Nordic Walking clinic deel te nemen. Vanwege de grote

belangstelling werd in twee groepen getraind door erkende trainers van

de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). De conclusie na afloop

was eensluidend: een geweldige ervaring waarbij veel werd geleerd over

deze sport.

De deelnemers letten goed op, wanneer trainer Gerrie Verpoorte de technieken voordeed.

Verzameld werd op het marktplein in
Steenderen. De dames hadden geen
fietsen mee, maar paraplu s, want het
regende jammer genoeg. In drie klei-
nere groepen opgesplitst, ging het ge-
zelschap in auto’s naar de geplande
activiteiten, om aan het einde van de
avond weer samen te komen.

In Molen de Hoop op Rha werd door
de molenaar Harry Hofman over de
geschiedenis en de werking van de
molen verteld. “De molen werd ge-
bouwd speciaal voor Rha, omdat dit
gebied omsloten werd bij hoog water,”
vertelde hij. “Zo kon toch worden ge-
malen voor brood en veevoer.” Gast in

de molen was Theo Marsman die een
wijnproeverij had georganiseerd in de
hal. Een tafel vol glazen, waarbij drie
verschillende soorten rode wijn kon-
den worden geproefd. Daarbij werd
uitleg gegeven over de smaak en geur.
Een actieve rol hadden de dames in de
keuken van Geert Postma. Deze leerde
de dames borrelhapjes maken. Kaas-
stengels van bladerdeeg met olijven,
ansjovis, tijm of zout op smaak ge-
maakt en in de oven gebakken. Ook
heerlijke zalmrolletjes rollen en to-
nijn aardappelballetjes wokken ston-
den op het programma. Bij Forellen-
visvijver Breukink kregen de dames
een rondleiding van Evert Jan Breu-

kink. Hij vertelde over de vier vijvers,
waar op forel kan worden gevist. Per
gereserveerde visplaats wordt een aan-
tal vissen uitgezet. 

De heerlijke borrelhapjes die onder su-
pervisie van Geert Postma werden ge-
maakt, gingen aan het eind van de
avond mee naar de kantine van de fo-
rellenkwekerij. 

Daar werd door alle dames en gasthe-
ren gezellig bijgepraat en gesmuld
van de zelfgemaakte lekkernijen.

Succesvolle startavond Vrouwen van Nu, afdeling Steenderen
Happen en Stappen op Rha

Leden van de NBvP Vrouwen van Nu beleefden een gezellig avondje uit.

Maandagavond 17 september 2007 was de eerste avond van het nieuwe sei-

zoen en er was een leuk programma opgesteld onder het motto ‘Happen

en Stappen op Rha’. Maar liefst 45 dames hadden zich voor deze avond op-

gegeven.

Molenaar Harry Hofman (l.) geeft aan de dames van Vrouwen van Nu uitleg over de molen.

H e t  h a r t  v a n  d e  b u u r tTr o e f m a r k tS t e e n d e r e n • H e n g e l oZ i e d e a d v e r t e n t i e o p d e a c h t e r p a g i n a v a n C o n t a c t .

SPEKLAPPEN
kilo

€ 2.49
GROTEBLOEMKOOL

€ 0.79
Deze weekspeciaal voor u!

Alleen bij Plus ElandHengelo (Gld.)Raadhuisstraat 53T: 0575-463777F: 0575-461766

OPEN DAG

zondag 30 septembervan 13.00 tot 17.00 uurinfo: www.wijngoedkranenburg.nlTel. (0575) 55 69 94v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle

Internet: www.contact.nl
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Bronckhorst  Zuid

Schoonheid op zich is voor Wilma Hommenga nooit een reden geweest om zich te specialise-

ren als schoonheidsspecialiste. Ze beoefent het vak veel meer vanuit de gedachte om huidpro-

blemen te verhelpen. Logisch gezien haar achtergrond, want voor ze schoonheidsspecialiste

werd was ze afgestudeerd verpleegkundige en jarenlang werkzaam in de gezondheidzorg. 

Schoonheidsinstituut‘de Keizer’

Na omzwervingen door binnen-
en buitenland kwam het gezinHommenga drie jaar geleden opboerderij ‘de Keizer’ aan de

Nijmansedijk 13 in Halle te
wonen. Daar ontstond ook het
idee om een bijdrage aan de
gezondheidszorg te gaan leve-
ren met een eigen schoonheids-
instituut. “Je huid is je eerste
kledingstuk”, aldus Wilma, “enhet helpt je enorm als dat kle-

dingstuk in goede conditie ver-
keert. Andersom is het ook zodat huidproblemen je enormkunnen beperken in je sociale

mogelijkheden. Alle reden dus
om er iets aan te doen”.Omdat die huid zo dicht op je

lijf zit, vindt Wilma het belang-
rijk dat de cliënt zich bij haar opzijn of haar gemak voelt. “De

sfeer tijdens de behandeling is
erg belangrijk, want naast huid-
verbeterend moet het ook ont-
spannend zijn. Bij de behande-
ling wordt dan ook gebruikgemaakt van massages. Dat is

ontspannend en brengt de huid-
verzorgingsproducten dieper inde huid”.

Wilma vindt het daarbij belang-
rijk dat de producten die ze

gebruikt, goede eigenschappenhebben. Zelfs make up moet
voor haar aan die kwalificaties
voldoen. “Ik werk alleen met
biologisch verantwoorde pro-
ducten, inclusief make up, die
een verzorgend karakter hebbenen daarnaast niet op dierengetest zijn. Daarnaast vraagt

elke leeftijd om een eigen ver-
zorgingslijn. Zo gebruik ik het
merk ‘Ageless’ vooral om huid-
veroudering tegen te gaan. Er
zitten lichaamseigen stoffen in,
die het lichaam helpen de huidop te peppen. Hannah heeft bij-

voorbeeld een heel programmamet huidverbeterende produc-
ten en verder gebruik ik de bio-
logische producten van het
merk Billabong”.Bij het eerste bezoek aanschoonheidsinstituut ‘de Keizer’

wordt eerst uitgebreid stilge-
staan bij de ‘geschiedenis’ vande huid. Met deze anamnese inde hand wordt vervolgens eenplan gemaakt. “Daar neem ikdan weer momenten in op,

waarop ik ga controleren of het
gemaakte plan ook het gewenste
resultaat oplevert en mocht het
niet leiden tot resultaten dan

treed ik in overleg met anderenen vraag ik om advies.Aangezien een goede schoon-
heidsspecialiste altijd bezig is
met scholing, bijscholing encursussen, spreek ik regelmatigspecialisten en collega’s, die me

kunnen helpen”.Naast huidverbeteringsproduc-
ten werkt Wilma ook graag met
de geuren van eterische oliën.
“Een mens verspreidt geuren die
bij anderen een sfeer kunnenoproepen. Denk maar eens aanwat mensen zeggen “een hondkan ruiken dat je bang voor ‘mbent”. Andersom kun je dus ookgebruik maken van geuren omeen sfeer te creëren. De éne geur

is rustgevend, een andere geur
prikkelend en zo helpen die geu-
ren mee om bijvoorbeeld te ont-
spannen”.Naast huidbehandelingen kunje je bij de Keizer’ ook laten har-

sen, epileren en kun je er
terecht voor hand- en voetver-
zorging.
Schoonheidsinstituut ‘de Kei-
zer’ is al in februari van start
gegaan zonder dat Wilma er
echt ruchtbaarheid aan gaf.
Door nu naar buiten te treden

krijgt de start een officieel tintje.
“Daarom zie ik de periode tot eind
december als een kennismakings-
periode en geef ik 25% korting op de
behandelingen. Als iemand gewoon
eens wil komen proberen, hanteer ik
bovendien een speciaal laag kennisma-
kingstarief”.Voor een afspraak bij schoonheids-

instituut ‘de Keizer kunt u contact
opnemen met Wilma Hommenga, tel.
0314-632334.

SlaatjesactieHarmonie Pr. JulianaOp zaterdag 6 oktober verzorgt har-
monie Pr. Juliana weer haar welbeken-
de slaatjesactie. Vanaf 09.00 uur gaan
de verkopers op weg. De verkoopprijs is
vastgesteld op € 3,50 per stuk. U kunt
bij aankoop van een overheerlijk slaat-
je de verkoper helpen door met gepast
geld te betalen.Natuurlijk kunt u ook weer telefonisch

uw bestelling plaatsen. Dit kan telefo-
nisch, tussen woensdag 3 oktober  9.00
uur en vrijdag 5 oktober 12.00 uur, bij
mevr. Wil Bieleman tel. 0314-621411. U
kunt, eventueel duidelijk ingesproken
op het antwoordapparaat, het aantal
slaatjes opgeven en het adres waar ze
op zaterdag 6 oktober tegen contante
betaling kunnen worden afgeleverd.
De opbrengst van deze actie gaat
Prinses Juliana gebruiken om de vere-
niging in stand te kunnen houden en
vooral voor de leerlingenopleiding, het
instrumentarium, de aanschaf van
bladmuziek, enz.Nadere informatie over de vereniging

kunt u vinden op de website
www.prinsesjuliana.nl. Daar vindt u
ook de agenda met optredens. Zo kunt
u harmonieorkest en opleidingsorkest
beluisteren tijdens een bijzonder con-
cert op zaterdag 10 november in ‘De
Brink’ in Zelhem.

OPEN DAG

zondag 30 septembervan 13.00 tot 17.00 uurinfo: www.wijngoedkranenburg.nlTel. (0575) 55 69 94

Onderhoud zwembadafgerond
Het groot onderhoud aan zwembad ‘de Brink’ is

afgerond. Vanaf afgelopen maandag 24 september

draait bijna alles weer zoals het hoort met uitzonde-

ring van het bubbelbad’. Door externe oorzaken kon

het bad nog niet worden geplaatst.
DiscozwemmenHet discozwemmen kan er echter rustig om door-

gaan. Vrijdag 28 september is D.J. Maarten vanaf

19.30 tot 21.30 uur in zwembad ‘de Brink’ met zijn

muzikale spektakelshow. Het discozwemmen is

bedoeld voor iedereen in de basisschoolleeftijd die in

het bezit is van het zwemdiploma.

Stichting Welzijn OuderenOuderenadviseur Mieke Frencken houdt in de

maand oktober spreekuur op een ander moment

dan normaal (zie informatie weekenddiensten). Het

gaat om het spreekuur in de Zonnekamp, normaal

op de tweede maandag van de maand van 11.00 tot

11.45 uur. In de maand oktober is dit spreekuur op

de eerste maandag van de maand van 11.00 tot 11.45

uur.

Slagerij
UYTTENBOOGAARTEEN BEGRIP INZELHEM EN OMSTREKENHèt adres voor 1e kwaliteitvlees, vleeswaren enandere vleesspecialiteiten.*

* Schouderkarbonade1 kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,98  * Bij aankoop v.e. zelfgemaakte   
rookworst (grof/fijn/runder)500 gram zuurkool . . . . . . gratis* Herfstburgers p/st 0,85Nu 5 halen . . . . . . . . . . 4 betalen

4 betalen* Boterhamworst 200 gram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,99GRAAG TOT ZIENS BIJ:Slagerij UyttenboogaartStationsstraat 40-42 - Zelhem. Tel. 0314-621218
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Sinds begin dit jaar wordt door een
werkgroep binnen de Protestantse Ge-
meente Ruurlo/Barchem (bestaande
uit een aantal gemeenteleden, federa-
tieleden en leden van het College van
Kerkrentmeesters) gewerkt aan een
uitbreiding- en vernieuwingsplan
voor kerkelijk gemeentecentrum De
Sprankel aan de Domineesteeg. Dit
omdat de protestantse gemeente de
Kapel aan de Barchemseweg wil gaan
verkopen. Allereerst is nagedacht over
de vraag hoeveel ruimte er extra nodig
is om de kerkelijke activiteiten onder
te brengen die zowel in het jongste
verleden in de Kapel plaatsvonden als
die daar nu nog plaatsvinden maar
zullen moeten wijken zodra de Kapel
verkocht wordt. Daarover nadenkend
kwam de werkgroep er ook achter dat
De Sprankel toch wel een wat geda-
teerd gebouw is (40 jaar oud) en dat
wat vernieuwing geen kwaad kan. Er
is inmiddels een plan gemaakt om De
Sprankel uit te breiden en is bekend
wat de geraamde kosten bedragen.

Daarnaast informeert de federatie-
raad de gemeenteleden ook over de
plannen om per 1 januari 2009 de fe-
deratie om te zetten in een fusie. De
letters i.w. (in wording) gaan dan ver-
dwijnen uit de naam van Protestantse
Gemeente Ruurlo-Barchem. De federa-
tieraad heeft daarover een principe be-
sluit genomen, maar wil (en moet) de
gemeente hierover horen. Op 1 janua-
ri 2004 ontstond de federatie uit die
van de hervormde gemeente Ruurlo
en de Gereformeerde Kerk Barchem/
Ruurlo. 

KINDERNEVENDIENSTENTenslotte zal tijdens de informatie-
avonden ingegaan worden op de ‘com-
binatie’ met de Nederlands Hervorm-
de Gemeente Barchem. In de afgelo-
pen periode zijn er op twee zondagen
naast een dienst in de Ruurlose Dorps-
kerk twee combidiensten gehouden in
Barchem, een in de Hoeksteen en een
in de hervormde kerk. Voor 2008 is in-
middels een dienstenrooster opgesteld

waarin een behoorlijk aantal combi-
diensten een plaats hebben gekregen.
De federatieraad van de Protestantse
Gemeente Ruurlo/Barchem en de ker-
kenraad van de Nederlands hervorm-
de Kerk hebben inmiddels ingestemd
met de samenvoeging van de kinder-
oppas en kindernevendienst voor alle
kinderen in Barchem. Dit betekent in
de praktijk dat de kinderoppas voor
beide kerken in dorpshuis ’t Onder-
schoer plaatsvindt en de kinderneven-
diensten elke dienst in twee groepen
zal plaatsvinden. 

De leiding van zowel de oppas als kin-
dernevendienst zal ‘voor de voet weg
worden ingezet. Als gunstige ontwik-
keling heeft de hervormde gemeente
Barchem haar pastoraal werker Jan
Leijenhorst een dienstverband van
drie dagen aangeboden in plaats van
twee. Hij zal dan ook onder andere de

godsdienstlessen op de Barchschole
voor zijn rekening gaan nemen. Leij-
enhorst wil zijn dienstverband met de
hervormde gemeente in Laren per 1
november dan ook beëindigen. De ge-
meenteavond op maandag 1 oktober
vindt plaats in kerkelijk centrum De
Hoeksteen in Barchem. Die op dinsdag
2 oktober in De Sprankel in Ruurlo.
Beide avonden beginnen om 20.00
uur.

Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem wil Kapel gaan verkopen
Gemeentecentrum De Sprankel
uitgebreid en vernieuwd

Tijdens de jaarlijkse gemeenteavonden van de Protestantse Gemeente

Ruurlo/Barchem i.w. presenteert de federatieraad van de kerkelijke ge-

meente maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober een aantal beleidsplan-

nen en ontwikkelingen. Zo zal onder meer de toekomst van kerkelijk ge-

meentecentrum De Sprankel ter sprake worden gebracht, zullen gemeente-

leden ingelicht worden over om de federatie om te zetten in een fusie en zal

de ‘combinatie’ met de hervormde gemeente Barchem ter sprake komen.

Kerkelijk gemeentecentrum De Sprankel dateert van 1969. De Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem i.w. wil het centrum uitbreiden en

vernieuwen.

Een centrale presentatie van werk van
alle deelnemende kunstenaars is in de
bibliotheek van Ruurlo te zien. Met
aangeleverde foto's heeft fotograaf Ad
van Roosendaal een beamerpresenta-
tie van de deelnemers en hun werk ge-
maakt, die in de bibliotheek wordt

vertoond. Bij een aantal kunstenaars
in het buitengebied is een gastkunste-
naar uitgenodigd die driedimensio-
neel werk in de tuin exposeert. 

De Arubaanse schilder Gustave Nouel
is tijdens de route in t Kulturhus aan-

wezig. Dankzij enkele nieuwe locaties
en de aanwezigheid van gastkunste-
naars belooft het een boeiende route te
worden. Flyers met locaties en deelne-
mende kunstenaars zijn (gratis) ver-

krijgbaar bij de VVV, bibliotheek en ho-
tels in Ruurlo en omliggende plaatsen.Voor een uitgebreide informatie over

de atelierroute verwijzen we u graag
naar de volgende editie van Contact
Ruurlo van woensdag 3 oktober.

Atelierroute in en om Ruurlo
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober organiseert Stichting Cultureel Platform

Ruurlo al weer de vierde atelierroute in en om Ruurlo. Vijftien ateliers

openen hun deuren tussen 11.00 en 17.00 uur. In totaal doen 23 kunste-

naars (professionals en goede amateurs) mee.

In de vier grotere kernen van de ge-
meente Berkelland leent de biblio-
theek niet alleen boeken uit maar
heeft ze een belangrijke ontmoetings-
functie waar diverse activiteiten, zoals
bijvoorbeeld het internetcafé, literaire
lezingen, lezingen over actuele the-
ma’s en tentoonstellingen, plaatsvin-
den. Ook wordt de tijdschriftenhoek
volop gebruikt om anderen te ont-
moeten of om gewoon even lekker te
lezen. De bibliotheek is laagdrempe-
lig, informeel en informatief. De bibli-
otheek wil haar rol in de samenleving
verder versterken en uitbouwen; haar
dienstverlening moet nog meer aan-
sluiten bij de wensen en behoefte van
senioren in de gemeente Berkelland.
De gesprekken met senioren gaan via

gespreksgroepen, oftewel klantenpa-
nels. Senioren zijn van harte uitgeno-
digd om deel te nemen aan één van de
vier klantenpanels. De panel in Ruurlo
vindt donderdag 27 september van
10.30 – 12.00 uur in de bibliotheek
plaats. Tijdens de panelbijeenkomsten
komen onder andere de volgende vra-
gen aan de orde: Wat betekent de bibli-
otheek voor u? Maakt u wel of niet ge-
bruik van de bibliotheek? Waarom
wel of niet? Voldoet de bibliotheek
aan uw verwachting? Hoe zou de bibli-
otheek beter aan kunnen sluiten bij
wat u nodig heeft of zoekt? Wat kan
de bibliotheek voor u in de toekomst
betekenen? Spectrum, Centrum voor
Maatschappelijke Ontwikkeling in
Gelderland organiseert en begeleidt
de discussie in opdracht van de biblio-
theek Oost-Achterhoek. Maximaal 15
mensen kunnen deelnemen aan de
discussie. Bibliotheek Ruurlo nodigt
senioren van harte uit om deel te ne-
men aan het klantenpanel. U kunt zich aanmelden door contact
op te nemen met Andrea Kuijpers,
tel. (026) 3846316 of Elma van Dongen,
tel. (026) 3846226. E-mail adres: 
a.kuijpers@spectrum-gelderland.nl en
e.van.dongen@spectrum-gelderland.nl

Bibliotheek:
Een verleidingvoor ouderenBibliotheek Oost-Achterhoek, met

vestigingen in de gemeenten Ber-
kelland, Oost Gelre en Winterswijk,
wil een ‘verleiding’ zijn voor oude-
ren. In gesprek met senioren zelf
wil zij horen wat senioren vinden
van de bibliotheek, de informatie-
voorziening en haar dienstverle-
ning. Bibliotheek Oost-Achterhoek
nodigt daarom zestigplussers in de
gemeente Berkelland uit deel te
gaan nemen aan zogenaamde
klantenpanels. Ook bij de biblio-
theek in Ruurlo.

Oost Berlijn, 1984. Glasnost is nog heel
ver weg, de bevolking wordt onder-
drukt door de Oost- Duitse geheime
politie (Stasi). De Stasi wordt alom ge-
zien als een van de meest effectieve in-
lichtingendiensten ter wereld. Het
doel van de Stasi: alles te weten ko-
men. De succesvolle toneelschrijver
Georg Dreyman (Sebastian Koch) en
zijn geliefde, de actrice Christa-Maria
Sieland (Martina Gedeck), zijn sterren
in de DDR. Maar hun acties en vooral
gedachten zijn niet altijd in lijn met
de ideologie van de socialistische heil-
staat. De minister van Cultuur is érg
gelnteresseerd in Christa-Maria en
geeft Stasi-agent Wiesler (Ulrich Mü-
he), alias HGW XX/7, opdracht de twee
af te luisteren. Boven hun apparte-
ment, op zolder, luistert hij dag en
nacht hun leven af. 

Maar hoe meer hij in hun leven wordt
gezogen, des te meer moeite heeft hij
zijn loyaliteit aan de staat te behou-
den. Regisseur van de film is F. Henc-

kel Von Donnersmarck. De film duurt
137 minuten. De voorstelling begint
vrijdagavond om 20.30 uur.

Filmcircuit 
in bibliotheek‘CINE-breng, filmhuis in de biblio-

theek’. Onder deze naam vertonen
vijf bibliotheken in de Achterhoek
in de wintermaanden maandelijks
hun films. Op vrijdag 28 september
is in Ruurlo de film Das Leben der
Anderen te zien.
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Martin Velthoen van Gall & Gall en
Paul Bombeld van Boek & Co hebben
de actie gezamenlijk bedacht. 
Velthoen: "Verenigingen hebben te
maken met bezuinigingen van de
overheid en gaan daarom opzoek naar
andere inkomstenbronnen. We wor-
den dan ook bijna dagelijks benaderd
om als sponsor op te treden. We willen
graag iets doen, maar moesten nog
even denken over welke manier de be-
ste was. 

Boekhandelaar Paul Bombeld werd de
afgelopen jaren regelmatig benaderd
door verenigingen om goedkeuring
voor het opnieuw plaatsen van  adver-
tenties in clubbladen. "Tegen de per-
soon die dan langskomt vertelde ik
dan dat die advertentie mij niet be-
kend voorkwam", zegt Bombeld. De re-
acties waren dan "Maar u bent toch
Cees Boek?".  "Nee" was dan mijn ant-
woord, "Ik ben de boekhandel. En ver-
volgens wees ik ze dan de weg naar fo-
tograaf Cees Boek".

Velthoen en Bombeld hebben de afge-
lopen maanden over deze voorvallen
het nodige overlegd. Uitgangspunt
was: "Hoe zorgen we er voor dat ons
sponsorgeld komt bij de verenigingen
die ons als ondernemers een warm
hart toedragen. Voort wat, hoort wat.
U denkt aan ons, wij denken aan u.
Want het mag toch niet zo zijn dat u
uw sponsorgeld haalt bij de plaatselij-
ke fotograaf en vervolgens uw foto's
laat afdrukken bij de voordeeldrogist?
Op die manier help je de plaatselijke
ondernemers, maar indirect ook je ei-
gen vereniging om zeep. Want van
contributiegeld alleen, kan geen ver-
eniging meer bestaan".

De vijf sportverenigingen die mee-
doen aan de sponsoractie kunnen zich
volledig vinden in het uitgangspunt
van de ondernemers. Dat zijn de voet-
balvereniging Warnsveldse Boys, Ten-
nisvereniging 't Braamveld, Tennis-
club Welgelegen, volleybalvereniging
Dijkman/WSV en Mixed Hockey-Club

Zutphen. Zij hebben allen 100 Euro
startgeld gekregen van de twee onder-
nemers. Met dit geld mogen zij met
hun achterban communiceren. "Ver-
enigingen kunnen b.v. oproepen plaat-
sen in hun clubblad of op de website,
emails versturen naar hun leden of
posters ophangen in de kantine. Het
succes van de actie hangt nauw samen
met de creativiteit van de vereniging".Alle klanten, ook zakelijke, van Gall &

Gall en Boek & Co kunnen meedoen
aan de actie. Ze hoeven daarvoor geen
lid te zijn van een van de verenigin-
gen. Bij Gall & Gall staan kokers bij de
kassa waarin klanten hun kassabon
kunnen deponeren. Bij boekhandel
Boek & Co staan kaartjes op beide kas-
sa's. Net als de airmiles-pas worden de-
ze gescand en het totaalbedrag wordt
electronisch bij de vereniging bijge-
schreven.

De sponsorpot bestaat uit drie prijzen.
De club waarvan de achterban het
meeste besteed wordt beloond met
een bedrag van 2000 Euro. Daarnaast
is er nog een tweede prijs van 700 en
een derde van 300 Euro. De sponsorac-
tie loopt tot 13 januari. Het Warns-
velds Contact houdt u gedurende de
looptijd op de hoogte van de actie.

Gall & Gall en Boek & Co nemen verrassend initiatiefGrote sponsoractie voor sportverenigingen van start

Dit weekend starten Gall & Gall en boekhandel Boek & Co met een spon-

soractie waarmee sportverenigingen gezamenlijk 3000 Euro sponsorgeld

kunnen winnen. Iedere klant die één van de deelnemende clubs een

warm hart toedraagt kan deelnemen aan de actie. De club waarvan de

achterban het meest besteed in de winkels helpt zijn of haar club aan een

fors sponsorbedrag.

Paul Bombeld van Boek en Co en Martin Velthoen van Gall & Gall zijn benieuwd naar de creativiteit waarmee sportverenigingen het

sponsorbedrag gaan verdienen.

Vrijdagavond 5 oktober (18.30 - 21.30)
en zaterdagochtend 6 oktober (10.00 -

11.30) is de kledingbeurs voor volwas-
senen en tieners in het Nutsgebouw
Breegraven 1 te Warnsveld. Als u rus-
tig en uitgebreid wilt kijken is de za-
terdagochtend een aanrader! De tie-
ners hebben een aparte ruimte met

een grote paskamer tot hun beschik-
king. Wilt u zelf kleding verkopen dan
kan men maandag 1 oktober een
nummer kopen van 09.00 - 10.30 en
van 18.30-19.30 uur in het Nuts-
gebouw.

Kledingbeurs voor volwassenen en tieners

De dagen worden korter, de tempe-
ratuur daalt, denkt u ook al aan
winterkleding?

In Warnsveld doet boekhandel Boek &
Co mee met de kinderboekenweek. Ie-
dereen die voor minimaal tien Euro
aan kinderboeken koopt krijgt het
boekje 'Kaloeha Dzong' van auteur Ly-
dia Rood cadeau. Het boekje is gericht
op kinderen in de leeftijd van acht tot
twaalf jaar. Het verhaal gaat over een
doodgewone jongen Corijn Winters
die in de virtuele wereld op internet
uitgroeit tot een ware held.

Voor de jongste kinderen is het jaar-
lijkse prentenboekje dit keer gesche-
ven door Tonke Dracht. Het is haar eer-
ste uitgave in vijftien jaar en draagt de

titel 'Wat niemand weet'. Het boekje
sluit aan op het Bijbelverhaal over de
Ark van Noach en gelllustreerd door
Annemarie van Haeringen. 

Bij Boek & Co is Irma Heijink-Bloemen-
daal verantwoordelijk voor de inkoop
van kinderboeken.  "Vooral de afgelo-
pen maanden zijn er ongelofelijk voor
leuke boeken uitgekomen. Bij de keu-
ze welke titels we in de winkel gaan
zetten hebben we ons in eerste instan-
tie laten leiden door de grote uitge-
vers. Maar ik en al mijn collega's heb-
ben kinderen variërend van 1 tot 18
jaar. En de kennis die we daarmee ver-
garen, komt tot uiting in een zeer ge-
varieerd en uitgebreid aanbod van
kinder- en jeugdboeken. In de etalage
hebben we er een aantal hele leuke ge-
presenteerd. Maar in de winkel staan
er nog veel meer". 

De Kinderboekenweek 2007 duurt van
woensdag 3 t/m zaterdag 13 oktober.

Thema van dit jaar: Boeken vol geheimen
Kinderboekenweek van start
Woensdag 3 oktober start voor de
53e keer in Nederland de Nationale
Kinderboekenweek.  In de biblio-
theken en boekhandels staan tien
dagen lang een veelheid aan kin-
derboeken in de schijnwerpers.
Het thema voor dit jaar is Sub Rosa
- Boeken vol geheimen.

Vele honderden inwoners van Leesten
gaven gehoor aan deze uitnodiging,
waardoor het op diverse plaatsen in de
wijk behoorlijk roze en groen kleurde.
Velen maakten er veel werk van om ex-
tra op te vallen en op die wijze moge-
lijk sneller in de prijzen te vallen. Een
logisch gevolg gezien de zeer aantrek-
kelijke prijzen die in het vooruitzicht
waren gesteld.

DEZE PRIJZEN WAREN NAMELIJK:
•1 x 1 jaar lang gratis boodschappen

(52 x € 50.- per week)•2 x 1/2 jaar lang gratis boodschappen
(26 x € 50.- per week)•5 x een boodschappenpakket t.w.v.
€ 100.-.

De prijswinnaars, die uit de vele hon-
derden deelnemers waren geselec-
teerd, werden op donderdag 20 sep-
tember via een brief geïnformeerd dat
ze tot deze groep behoorden. Op zater-
dag 22 september om 15.00 uur werd,

Prijsuitreiking RaamposteraktieSuper de BoerLeesten
Zaterdag 22 september j.l. om 15.00
uur heeft de feestelijke prijsuitrei-
king plaatsgevonden van de Raam-
posteraktie, welke georganiseerd
werd door Super de Boer Leesten.
Vanwege de opening van de nieuwe
supermarkt in Leesten, werden de
inwoners uitgenodigd een A3-
poster voor hun ramen te hangen,
met de tekst: "Vanaf heden doen
wij onze boodschappen bij Super
de Boer Leesten!"

onder het genot van een kopje koffie,
bekendgemaakt wie welke prijs had
gewonnen.
De hoofdprijs was voor de bewoners
van de Goethesingel 52.

De 2 x 1/2 jaar gratis boodschappen
waren voor de bewoners van De Beek-
oever 40 en Waterkant 14.

De 5 boodschappenpakketten t.w.v.
€ 100.- werden verdeeld over:De Varentuin 4, Goethesingel 94,

Loverendale 19, De Bosrand 106 en
Ien Dalessingel 271.
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ALARMNUMMER: POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER 1 1 2HUISARTSENPOST 0900 - 500 9000

VOOR ELKE KLANTDE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde
0544 - 373193, www.nijhofbanden.nl

Nijhof Banden
V.O.F.
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RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.Telefoon 0544-374495
voor al uwSCHILDER-, GLAS- enONDERHOUDSWERK.

* Riool ontstopping, - detectie, -inspectie, -aanleg
* Reinigen allerlei leidingen, drainages enz.
* Magazijn met 4000 artikelen.

Tel. 0544 - 46 40 11www.tevogtrioolreiniging.nl

Plastics

Riool reiniging

Woning-update

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde

Witlof

kilo 1.00

et één Nederlander en 6 Russen in
e finale was het voor de junior
oen Schreurs uit Hunsel (midden-

imburg) een onmogelijke opgave ook
og eens de titel van kampioen Dutch

en Grolsch Runarchery binnen te
alen. Dit deed hij wel de dag ervoor.
oen werd met zijn 17 jaar wel de

rolsch Dutch Open kampioen bij de
nioren en zondag mocht hij zich de

ieuwe Nederlands Kampioen noe-
en. De schietmeesters en atleten
n de Russische kernploeg Biatlon en
narchery waren afgelopen week-
d oppermachtig. De mate van pro-
ionaliteit waarmee dit gebeurde,

eft aan dat deze kernploeg zich heel
rieus voorbereidt op de aankomen-

e winter met alle grote internationa-
 wedstrijden. De runarchery in
htenvoorde bleek voor de Russen

iet meer dan een serieuze, belangrij-
ke training, om de krachten onder
lle omstandigheden te meten, te zijn.
e lage, intense zonnestralen speel-
n bij het boogschietonderdeel de

eelnemers nogal parten; het ren-
erk ging als vanouds. it de uitslag blijkt des te meer dat de
narchery een sport is die nog in de

inderschoenen staat en stukje bij
etje bekendheid krijgt. e sport is in de Oost–Europese con-

eien ontstaan waar men niet het
ele winterseizoen door verzekerd is
n sneeuw. Om toch op topniveau te
nnen presteren ontstond er een

merse variant op de combinatie
nglaufen en handboogschieten, de
nachery. De runarchery is vergelijk-

aar met de skeelersport dat een uit-
ekend alternatief is voor de
ollandse kwakkelwinters waar de

aatsmarathon Elfstedentocht niet
nger mogelijk lijkt te zijn. 

it keer werd de Runarchery rondom
et onderkomen van de Lichten-
ordse schutterij St. Switbertus
houden. Hiervoor had de organisa-

e onder aanvoering van tourna-
entdirector Frank Adema gekozen

mdat het sportevenement in een
rte termijn moest worden georgani-

erd nadat Apeldoorn dit voorjaar
ad aangegeven het niet met de
meente rond kon krijgen. “Het was
k gissen hoe het Lichtenvoordse
trum met alle bouwontwikkelin-

n ervoor stond. Dus kozen we voor
ze eigen accommodatie”, vertelt

nder van den Berg, secretaris van de
ndboogafdeling van St. Switbertus.   

Zomerse variant biatlon heeftgeen gebrek aan zonRussen overklassen de Nederlanders op Dutch Open

De wedstrijd en de finaleDe finale werd spannend doordat de
Rus Vasily Cheranev voordat hij de
laatste runronde inging één doel van
de drie miste. Hij kreeg een strafronde
van 140 meter sprinten voor zijn kie-
zen. De man in zijn  kielzog, Kirill
Maltsev schoot alle drie doelen in een
rap tempo om en lag met het ingaan
van die ronde op een 25 meter voor-
sprong. Bij de binnenkomst in het sta-
dion waar een twee weken geleden
nog de bloemencorso wagens stonden
opgesteld, bleek Cheranev de beste
benen te hebben. Hij bereikte overtuigend de gouden

plek en de in Russische kleuren
getooide Maltsev werd een goede
tweede.  Het duurde nog twee minu-
ten voordat de derde Rus over de
finish rende. De beste Nederlander
werd laatste, 7de  in de finaleheat, op
7 minuten achter de winnaar.
Schreurs ging zijn laatste ronde in
toen de Russen al zachtjesaan hun
kampioensfeest vierden.

Jeroen Schreurs mag zich na de fan-
tastische zaterdag toen hij kampioen
werd van de Dutch Open bij de junio-
ren, ook Nederlands Kampioen noe-
men bij de senioren. Henri Polman uit
Lichtenvoorde had zondag 23 septem-
ber graag zijn titel verdedigd. Hij was
wel aanwezig maar moest sportief ver-
stek laten gaan wegens een spierbles-
sure in de kuit. 

 de foto concentreert Jeroen Scheurs zich
or zijn laatste pijlschot. Hij werd
derlands Kampioen bij de junioren en
de senioren

Hoewel de Russische vrouwen een beter resultaat boekten, was er voor hen geen plaats op

het erepodium. Op de foto de drie Russische winnaars

MakelaarsTaxateurs
Lichtenvoorde:Broekboomstraat 10Telefoon  (0544) 37 22 20Internet: www.steentjes.nlE-mail: info@steentjes.nl

LICHTENVOORDEWatersnipstraat 26

In rustige, kindvriendelijke woonbuurt
gelegen, verrassend ruim VRIJ-
STAAND woonhuis met carport en
berging. Bouwjaar 1995.Perceelsgrootte 382 m2. Inhoud circa
440 m3. O.a.: ruime woonkamer met 
twee erkers en tuindeuren; open keu-
ken voorzien van inbouwapp.; berging
met apart keukenblok.1e VERD: vier slaapkamers, badka-
mer met ligbad, douchecabine, toilet,
wastafel met ombouw en vloerverwar-
ming.
Via vlizo trap bereikbare… 2e VER-
DIEPING: bergzolder

Aanvaarding in overleg.Prijs op aanvraag.

SPECIALE PRIJS!
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Vrijdag 5 oktober in binnenstad van GroenloBokbierfestival wordt muzikaal 
opgeluisterd door acht bands

Doen we!

Geen fratsen. Dat scheelt.

Bennink Lichtenvoorde

Witlof

kilo 1.00

ALARMNUMMER: POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER 1 1 2HUISARTSENPOST 0900 - 500 9000

Audio
Visueel
Witgoed

OnderdelenServicedienstBeltrumsestraat 22 7141 AL Groenlo
Telefoon: 0544-461695E-mail: e.pierik@chello.nlInternet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 917102 JD WINTERSWIJKTelefoon 0543 – 51 34 89Henk te Winkel
Innovatief in techniekOuderwets in kwaliteitUw servicepartner voor Groenlo enomgeving Jan ten DolleTelefoon 0544 – 46 44 19

DDeezzee wweeeekk iinn ddeeGGrrooeennlloossee GGiiddss
AutoContact

* Riool ontstopping, - detectie, -inspectie, -aanleg
* Reinigen allerlei leidingen, drainages enz.
* Magazijn met 4000 artikelen

Tel. 0544 - 46 40 11www.tevogtrioolreiniging.nl

Plastics

Riool reiniging

Taxi 
WallerboschIndustrieweg 19, 7141 DD Groenlo• TAXI EN ZIEKENVERVOER• TROUWWAGENS• VOLGWAGENS• LUCHTHAVENVERVOER• ROLSTOELVERVOER• GROEPSVERVOER (T/M 30 PERS)TEL. 0544 - 461555

Eén van de vaste en tevens meest tradi-
tionele onderdelen op de jaarkalen-
der van de Groenlose Horeca-vereni-
ging is zonder enige twijfel het bok-
bierfestival. Dit altijd sfeervolle gebeu-
ren vindt dit jaar plaats op vrijdag 5
oktober a.s. in de binnenstad van
Groenlo.
Volgens de horecaondernemers Tom
Rooks en Jan Bekken betreft het hier
een altijd erg gezellig festival met een
geheel eigentijds karakter.

“Het is al bijna 20 jaar geleden dat wij
in samenwerking met de toen nog in
Groenlo gehuisveste bierbrouwer
Grolsch het initiatief namen voor een
dergelijk avondvullend bierfestijn.
Het idee sloeg direct aan en sedert-
dien komen vele belangstellenden,
niet alleen uit Groenlo maar ook van
buiten Groenlo, op dit festival af. En
dit laatste heeft heus niet alleen te
maken met het gegeven dat er overal
gratis entree is. Het is met name de
totale sfeer van het gebeuren, die de
mensen naar de Grolse binnenstad

lokt. Daarbij komt nog eens dat er in
een achttal zaken en dat ook nog eens
op korte loopafstand van elkaar band-
jes spelen, waardoor de liefhebber van
uitgaan in combinatie met het luiste-
ren naar muziek volop aan zijn of
haar trekken komt”, aldus de beide
kasteleins uit de Groenlose Kevelder-
straat. 

Naast de aan het festival deelnemende
bedrijven zijn op vrijdag 5 oktober a.s.
ook de overige horeca-etablissemen-
ten in Groenlo gewoon geopend en
spelen de restaurantjes volop in op
het bokbiergebeuren.  De liefhebbers kunnen kiezen uit:

Buddy X Blues in de Temple Bar van
Uitgaanscentrum City Lido, Big Bucks
& Easy Money in Bar De Blitz, Meneer
Pau in Bar De Brouwerij, Brothers in
Arms in Bar De Lange Gang, M&M
Partyband in Café-Restaurant
Wissink, Bone Lazy in Bar-Restaurant
Pepijn, de Volendamse zangeres Thilly
in Café-Hotel Pot en Trio Fun Addygts
in Café De Kroon.  

Er komt steeds meer nadruk te liggen
op het streven oudere mensen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen.
En als dat wonen wat moeilijker
wordt dan zijn er tal van organisaties
die de helpende hand bieden om dat
zelfstandig wonen zo aangenaam
mogelijk te maken. Dat is een nieuw
systeem dat steeds meer wordt inge-
voerd en toegepast.In Groenlo werd vorige week tijdens

een feestelijke bijeenkomst in
d’Orangie het Compleet Wonen Team
officieel geïnstalleerd dat is bedoel
voor de oudere bewoners van
d’Orangie. ’t Bagijn, Nieuwstad,
Lepelstraat, Tramstraat en
Kerspelstraat. Dat team, dat bestaat
uit (zie foto) Hans Heinen, huismees-
ter van de Woonplaats, en Ilse
Smeenk, wijkverpleegkundige van
Sensire, zal dat doel in de praktijk
gaan uitvoeren.Er is elke week op donderdag van

11.00 uur – 12.00 uur spreekuur en de
mensen kunnen dan bij het Compleet
Wonen Team met al hun vragen
terecht. Tijdens de feestelijke bijeen-
komst werd nog eens goed de nadruk
gelegd op datgene wat het team voor
de mensen kan betekenen.De actie is gezamenlijk ingezet door

Sensire, de Woonplaats en het
Zorgloket. Inmiddels zijn al een aan-
tal zaken gerealiseerd en zullen er nog
heel wat zaken verwezenlijkt moeten
worden. Mensen worden ook uitgeno-
digd zelf met ideeën te komen die hen
in staat stellen langer thuis te kunnen
blijven wonen.

RecreatieruimteEén van de grotere projecten is het
realiseren van een nieuwe recreatie-
ruimte in d’Orangie. De huidige
recreatieruimte is namelijk te klein,
zo is uit allerlei reacties gebleken.
Door de vorm van de huidige ruimte
kunnen ouderen wat moeilijk bij
elkaar zitten. Vandaar dat naar een
andere mogelijkheid is uitgekeken en
die is ook gevonden. Er is inmiddels

Compleet Wonen Team officieel geïnstalleerdAandacht voor zelfstandig blijven
wonen ouderen

een bouwaanvraag bij de gemeente
ingediend voor de bouw van een nieu-
we recreatieruimte die als het ware
een wig vormt tussen twee apparte-
mentenblokken in d’ Orangie.
Als alles volgens plan verloopt dan zal
zo rond augustus volgend jaar die
ruimte in gebruik worden genomen.
En die ruimte is van wezenlijk belang,
zo zette Joke Bults van de woningcor-
poratie vorige week nog eens uiteen.
Er zijn daarnaast ook heel veel kleine-
re zaken die de aandacht vragen en
een aantal wensen is inmiddels ook al
ingelost.
In d’Orangie zijn reflectiestrepen aan-
gebracht op de eerste en laatste trap-
treden en diverse deuren zijn voor-
zien van automatische deuropeners.
Bij het Bagijn, het andere grote com-
plex in de Kloostertuin, was de boven-
ste verdieping niet helemaal overdekt
waardoor het bij regen en sneeuw
glad kon worden. Daarom is er een
antisliplaag aangebracht en de over-
kapping vergroot. Ook is er een
beschutte fietsenstalling gerealiseerd
en daar zijn ook de laatste traptreden

voorzien van reflectiestrepen.In het complex aan de Lepelstraat -
Batenburghof - zijn eveneens reflectie-
strepen aangebracht en aan de
Nieuwstad is de oprijlaan naar de
algemene toegang ruimer gemaakt.
Daar zijn ook reflectiestrepen aange-
bracht en is er ook gezorgd voor een
betere verlichting.De ouderen van d’Orangie, ‘t Bagijn,

Nieuwstad, Lepelstraat, Tramstraat en
Kerspelstraat kunnen hun wensen nu
ook elke week kenbaar maken.
Er werd tijdens de feestelijke bijeen-
komst nog eens gewezen op de nood-
zaak goed thuis te kunnen wonen.
Sociaal isolement moet worden ver-
meden, zo werd sterk benadrukt.
Daarom is een op maat gesneden
nieuwe recreatieruimte ook zo
belangrijk, of je nu actief meedoet, of
je alleen een praatje maakt of wat dan
ook, goed sociaal contact is van
wezenlijk belang en door allerlei prak-
tische aanpassingen en dergelijke kan
het leven ook nog eens worden ver-
aangenaamd.
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Vakantiekrant

Na 27 jaar is het Wild Eten in de
Achterhoek van een lokaal tot een
nationaal en internationaal begrip
geworden. Uit heel Nederland,
maar ook vanuit Duitsland en Bel-
gië komen mensen, die houden
van gezelligheid en lekker eten, in
de periode van medio oktober tot
eind december naar de Achterhoek
om in één van de 27 deelnemende
restaurants in de Achterhoek te ge-
nieten van regionale Achterhoekse
specialiteiten. 

Wild staat daarbij in het tongstrelen-
de middelpunt.
De Achterhoek is het hele jaar open’
voor bezoekers, alleen de gasten zul-
len in de gastvrije Achterhoek tijdens
alle vier jaargetijden weer een anders
getinte vakantiestreek vinden. De
kleurrijke herfst, de flarden mist tus-
sen de bossen en over de weilanden en
onbegroeide akkers vormen samen
met de diepgekleurde bomen een
herfstschouwspel van topformaat.
Met laarzen of stevige schoenen aan is
een flinke wandeling dan onvergete-
lijk. De fietsen staan trouwens in het
najaar niet op slot en ook op een twee-
wieler is het dan heerlijk genieten van
de rijke en afwisselende natuur en de
frisse lucht.
Activiteiten in de tintelende Achter-

hoekse openlucht maken dorstig en
hongerig. Dan is het goed toeven in
één van de 27 Achterhoekse wildres-
taurants, waar de rijkdom van de na-
tuur in een andere dimensie te vinden
is. In de restaurants, die deelnemen
aan Wild Eten in de Achterhoek, staat
wild in het najaar prominent op de
kaart. Iedere kok stelt zijn eigen menu
samen en gebruikt daarbij heel veel
creativiteit om de wildgerechten zo
creatief mogelijk te serveren. Wat bij-
voorbeeld te denken van een duiven-

bouillon met gebakken duivenborst
en gesmolten eendenlever? Of een
huisgemaakte wildpaté met haasfilet
en een compote van rode uien? Een
met trompettes noires gevulde filet
van fazant met romige zuurkool is
evenmin te versmaden. Maar ook de

meer traditionele hazenpeper en fa-
zant met zuurkool staan op diverse
menukaarten. Culinair genieten staat
altijd voorop.
Alle deelnemende restaurants schen-
ken bij hun menu wel allemaal dezelf-
de wildwijn. Dit jaar hebben koks en
restaurateurs na uitvoerige wijnproe-
verijen als wildwijn 2007 de Viña
Alempué Carmenère Reserva aange-
wezen. Een Chileense wijn uit een
wijngaard, waarvan een Nederlander
eigenaar is.
Een gepassioneerde Nederlander werd
in 1986 verliefd op een bepaalde
streek in Chili, waar hij in 1999 met
een andere Nederlander de winery
Viña Alempué begon. Er werd een
nieuwe winery gebouwd, die met de
modernste apparatuur werd uitge-
rust. De carmenère is de unieke druif,
waarvan de intens fruitige en donkere
wijn is gemaakt. In smaak en geur zit-
ten vleugen van donker fruit en spece-
rijen als kruidnagel en zwarte peper.
De Franse eikenhouten vaten waarin
de wijn is ‘opgevoed’ geven de Alem-
pué Carmenère Reserva een elegante
smaak van vanille. De balans tussen
de rijpe tannines, zuren en eikenhout
maakt deze wijn tot een uitstekend be-
geleider van wildgerechten.Veel hotels hebben al dan niet in sa-

menwerking met de wildrestaurants

één- of meerdaagse arrangementen. Er
is bijvoorbeeld een zesgangendiner
met overnachting, ontbijtbuffet en
herfstwandeltocht of koetsentocht
met verrassingen mogelijk. Maar ook
een dagarrangement met huifkar-
tocht, boswandeling en wildgourmet
behoort tot de mogelijkheden. En wat
te denken van een culinair verwenar-
rangement? Er zijn zelfs bijzondere
wijnarrangementen om iedere wild-
soort optimaal tot zijn recht te laten
komen.
Alle informatie over Wild Eten in de
Achterhoek staat in de gratis wildbro-
chure, die bij de grotere VVV’s en bij
het Achterhoeks Bureau van Toeris-
me, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen te
krijgen zijn. Meer informatie ook op
www.vvvachterhoek.nl en www.wilde-
tenindeachterhoek.nl.

Verwennerij in herfst en winter

Het Gelderse Hengelo is al vele
eeuwen een waar paardendorp.
De paardenmarkten van Hengelo
waren in heel Europa bekend. 

Totdat de mechanische paarden-
krachten op de agrarische en andere
bedrijven hun intrede deden. Toen
verloren de markten van Hengelo
langzaam maar zeker aan uitstraling.
In de jaren vijfitg en zestig van de vo-
rige eeuw weerden er uiteindelijk
nog maar enkele paardenmarkten
per jaar gehandhaafd.Toch is Hengelo een paardendorp ge-

bleven. Toen de markten dreigden te
verdwijnen wist de marktvereniging
belangrijke paardenkeuringen in
Hengelo te krijgen. Ook de afgelopen
zomer vonden diverse keuringen op
het terrein De Hietmaat plaats. Een
ander aspect is de samengestelde
menwedstrijd, die de vereniging van
het aangespannen paard “In Stap en
Draf” jaarlijks organiseert. Op 13 en
14 oktober worden er weer menwed-
strijden op De Hietmaat gehouden.

Deze wedstrijden bestaan uit drie on-
derdelen: dressuur, vaardigheid en
marathon. Er hebben zich al meer
dan negentig aanspanningen inge-
schreven en volgens de organisatoren
zal dat aantal nog wat stijgen. Onder
de aanspanningen zijn enkel- en
tweespannen, tandems en vierspan-
nen. Op 14 oktober om 8.00 uur be-
gint de marathon; de laatste deelne-
mer voor deze wedstrijd zal om onge-
veer 16.00 uur de finish bereiken. Op
het terrein zijn diverse stands en op
een afgescheiden veld kan de jeugd
zich vermaken met onder meer rare
fietsen en skelters.

Menwedstrijd in paardendorp
Het historische stadshart van Zutphen
staat op zondag 7 oktober in het teken
van de Nationale Bokbierdag. Vrijwel
alle grote en kleine brouwerijen uit
Nederland presenteren hun Bokbier
2007 aan het grote publiek. Dit jaar
wordt het evenement voor de elfde
maal gehouden. 

Verdeeld over de markten in hartje
binnenstad staan drie podia, waarop
diverse artiesten optreden. De traditio-
nele optocht met oude bierkarren en
historische voertuigen telt meer deel-
nemers dan ooit tevoren. Onder de
deelnemers zijn ook dit jaar veel koet-
sen en bierkarren, die veelal worden
voortgetrokken door prachtig opge-
tuigde paarden.

De Bokbiermarkt wordt om 13.30 uur
officieel geopend. Vanaf dat moment
kunnen de liefhebbers het nieuwe
donkere gerstenat proeven. In totaal

worden er twintig verschillende soor-
ten bokbieren getapt, waaronder be-
kende merken als Grolsch, Heineken,
Bavaria en Amstel, maar ook minder
bekende soorten als Bokbier uit de
Zutphense Hanze-Stadsbrouwerij. 

De optocht vertrekt om 14.00 uur van-
af bedrijventerrein De Mars. In de bon-
te stoet, die zich door de Hanzestad
slingert, zijn veel historische voertui-
gen te zien. De oude bierkarren van on-

Nationale Bokbierdag: Puur genieten voor jong en oudder andere Grolsch, Bavaria, Heineken
en Brand zijn een lust voor het oog. In
de optocht lopen diverse twee-, vier- en
zesspannen mee. Muziekkorpsen uit
de regio maken het plaatje compleet.

De Bokbiermarkt wordt gehouden van
13.30 tot 19.00 uur op de Zaadmarkt,
Houtmarkt en Groenmarkt in Zut-
phen. De toegang is gratis. Voor meer
informatie: www.bokbierdag.nl

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

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Inname van: Verkoop van:
• Schoon puin • Ophoogzand
• Puin/Zand • Zwarte grond
• Bouw- en sloopafval • Gebroken puin
• Asbest (dubbel verpakt in plastic) Iedere dag van 9.00 -16.00 uur

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo.Tel. 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl
Openingstijden:

ma. t/m do. 08.30-17.30 uur, vr. 08.30-20.00 uur, za. 08.30-16.00 uur.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

HOVENIER TUINAANLEG EN ONDERHOUD

Functie: In deze functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van aanleg en onder-
houdswerkzaamheden bij zowel particulieren als bedrijven. Zelfstandigheid van werken is
hierbij een vereiste.

Voor deze functie vragen wij het volgende:
• Middelbare Tuinbouwschool richting aanleg & onderhoud, 

of een door ervaring verkregen gelijkwaardig werk- en denkniveau
• Aantoonbare werkervaring in zowel aanleg als onderhoud van tuinen
• Zelfstandigheid in werken
• Nauwkeurige en flexibele werkinstelling
• Is bereid tot het indien van toepassing verrichten van overwerk
• In bezit van rijbewijs B/E

Reactie: Herken je jezelf en wil je werken binnen een vooruitstrevend bedrijf met enthousias-
te collega’s, richt dan je schriftelijk sollicitatie met uitgebreide curriculum vitae binnen 14
dagen na verschijning van deze advertentie aan:

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen • Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 - 53 67 73 54 •
Website: www.besselink-hovenier.nl • E-mail: info@besselink-hovenier.nl

GIANT TWIST TESTDAGEN VAN 10 T/M 12 APRIL
HYBRID POWER.

KOM OP 10, 11 EN 12 APRIL
VAN 10.00 UUR
TOT 15.00 UUR
NAAR DE TESTDAGEN
BIJ FLUITTWEEWIELERS
IN KEYENBORG

ELEKTRISCHE FIETSEN NIEUW EN GEBRUIKT
16 Sparta elek tweede hands vanaf    € 399,-
6   Giant twist gebruikt elek vanaf    € 695,-
30 Giant twist 1.1elek van € 1899,- nu € 1499,-
2   sachs elektris gebruikt nu € 449,-
4 Gazelle easy glider   van € 2099,- nu € 1649,-

Fluit tweewielers • Hengelosestraat 14 • Keijenborg • tel: 0575-463441

Nieuwe internetsite voor kunst: www.kunstbronckhorst.nl
P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.kunstbronckhorst.nl

Informatie over:

• Deelnemers Kunst10Daagse

25 april t/m 4 mei 2008

• Kunstroutes

• Programma



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 15, 8 april 2008

De eikenprocessierups breidt zich
naar verwachting de komende jaren
verder uit en hiermee neemt waar-
schijnlijk de overlast van dit beestje
toe. Om dit beter te controlen en te
begeleiden zijn zeven Achterhoekse
gemeenten in de Regio Achterhoek
een samenwerkingsverband aange-
gaan. Door een gezamenlijke aan-
pak op het gebied van bestrijden en
voorlichten, wordt een efficiëntere
bestrijding bereikt. Gezamenlijke
aanpak van de rups door meerdere
gemeenten is uniek voor Nederland.
De deelnemende gemeenteb zijn:
Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJssel-
streek en Winterswijk.

De zeven gemeenten hebben als
doelstelling om met name de over-
last van de processierups tegen te
gaan en niet het bestrijden van het
beestje op zich. Uitgangspunt hierbij
is de 'Leidraad beheersing eiken-
processierups', die is ontwikkeld in
opdracht van de 'Landelijke Expert-
groep Eikenprocessierups'. Deze is
in te zien op de site van het ministerie
van landbouw, natuur en voedsel-
kwaliteit, www.minlnv.nl.

De eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de larve
van een nachtvlinder. Het is een
behaarde rups die in de maanden
mei tot en met september overlast
kan veroorzaken. Ze leven in groepen
bijeen en maken op de stammen of
dikkere takken van eikenbomen
spinselnesten. Vanuit hun nesten
gaan de rupsen 's nachts groeps-
gewijs (in processie) op zoek naar

voedsel (eikenbladen). De eikenpro-
cessierups is te herkennen aan zijn
sterke beharing. De besmette eiken-
bomen aan de specifieke nesten:
dichte spinsels met vervellinghuidjes,
uitwerpselen en brandharen.

De overlast
De brandharen van de eikenproces-
sierups veroorzaken de overlast.
Nadat iemand in contact is geweest
met de brandharen kunnen gezond-
heidsklachten ontstaan. Ook mensen
die in de nabijheid van de besmette
bomen komen, kunnen hinder
ondervinden, omdat de brandharen
zich ook door de lucht verspreiden.
De reacties kunnen van persoon tot
persoon verschillen. De huidirrita-
ties die binnen acht uur optreden
zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard
met hevige jeuk die tot twee weken
kan aanhouden. Als de brandharen in

de ogen komen, kan binnen enkele
uren een rode, pijnlijke en jeukende
zwelling en irritatie optreden. Inade-
ming van de brandharen kan leiden
tot irritaties en ontstekingen van het
slijmvlies van de neus, keel en lucht-
wegen. Klachten verdwijnen over het
algemeen binnen twee weken. Een
zachte crème met menthol kan ver-
lichting geven. Bij ernstige klachten
wordt aangeraden contact op te
nemen met de huisarts.

Voorkomen overlast
Ongemak kan voorkomen worden
door ieder contact met rupsen en
resten ervan, zoals vrijgekomen
brandharen en lege nesten, te ver-
mijden. Zorg bij bezoek aan (natuur-)
gebieden waar de rupsen voorkomen
voor een goede bedekking van de
hals, armen en benen en ga niet op
de grond zitten. Ga na aanraking van

de rupsen of haren niet krabben of
wrijven, maar was of spoel de huid
met water.

Bestrijdingsmethode
De rupsen worden bestreden door
deze weg te branden en door de rup-
sen en nesten op te zuigen. In som-
mige gemeenten worden de rupsen
preventief bestreden door de bomen
in de openbare ruimte te bespuiten
met een biologisch middel. Elke af-
zonderlijke gemeente maakt via de
lokale media bekend welke bestrij-
dingsmethode gehanteerd wordt en
hoe te handelen als er eikenproces-
sierupsen gesignaleerd zijn

Meer informatie
Op de gemeentelijke website of op
de website van het ministerie van
landbouw, natuur en voedselkwaliteit
(www.minlnv.nl) is meer informatie
te vinden over dit onderwerp.

Achterhoekse gemeenten pakken samen overlast
eikenprocessierups aan

Tijdens de Kunst10Daagse presen-
teert de gemeente samen met de
VVV Bronckhorst en een aantal
ondernemers voor de tweede keer
een gevarieerd programma. Via een
viertal routes kunt u genieten van
kunst in galeries, musea en ten-
toonstellingsruimten. Een aantal
exposities is zeer bijzonder.

Spraakmakende tentoonstelling in
galerie Espace Enny
Tijdens de Kunst10daagse kunt u in
Galerie Espace Enny in Laag-Keppel
kennismaken met kunst die door de
provincie Gelderland is aangekocht.
U kunt onder andere genieten van

olieverfwerken van Servie Janssen,
Rinke Nijburg, Rosami Hendriks,
Wouter van Riessen en Klaas Gub-
bels. Ook kunt u kennis maken met
de eerste aankoop (1960) een olie-
verf op doek van Joop Vreugdenhil.
Verder zijn vier houten wandobjecten
tentoongesteld van Hans van der
Linden en is veel grafisch werk te
zien, waaronder werken van Arno
Arts, linosnedes van Rob Voerman
en etsen van Maarten Becks. Ook is
er werk van Peter Otto, Wout Herf-
kens en Eric Buys. Gedeputeerde
Hans Esmeijer is bereid gevonden
'zijn' werk van Kimmy ten Broek
beschikbaar te stellen.

De galerie is tijdens de kunst10daagse
elke dag geopend van 10 uur tot
17.00 uur. U vindt de galerie aan de
Dorpsstraat 14 in Laag-Keppel.

Overzichtstentoonstelling in
museum Smedekinck 
In museum Smedekinck in Zelhem
is het mogelijk om tijdens de Kunst-
10daagse een eerste indruk op te
doen van de werken van de deel-
nemers aan de tiendaagse. Een groot
aantal kunstenaars is bereid ge-
vonden om één of meerdere werken
beschikbaar te stellen voor de over-
zichtstentoonstelling in het museum.
Van hieruit kunt u dan een gerichte
keuze maken tussen de kunstenaars
waar u graag meer van wilt weten.  

Het museum is geopend van 10.00
tot 17.00 uur. U vindt het museum
aan de Pluimersdijk 5 in Zelhem. 

Via de VVV-kantoren in Zelhem en
Vorden kunt u het boekje met de vier
kunstroutes verkrijgen. Ook is meer
informatie te vinden op de website
van de VVV Bronckhorst, 
www.vvvbronckhorst.nl en op de
website www.kunstbronckhorst.nl

Bronckhorst, kunst & cultuur, natuurlijk!
Van 25 april tot en met 4 mei 2008

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse
Bronckhorster organisaties jaar-
lijks recht hebben op subsidie.
Om voor subsidie in aanmerking
te komen, moeten organisaties
voor 1 mei voorafgaand aan het
jaar waarvoor subsidie wordt aan-
gevraagd, een aanvraagformulier
indienen bij de gemeente. Dit be-
tekent dat uw 'Aanvraag subsidie
2009', voor 1 mei 2008 ingediend
moet zijn. Uitgebreide informatie
vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl onder 
snel naar/aanvraag subsidie.

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

Subsidie-

aanvragen 2009

moeten 1 mei

2008 binnen zijn



Op zaterdag 12 april kunnen inwo-
ners van de gemeente Bronckhorst
gratis compost ophalen bij het
groendepot in Vorden. Hiermee wil-
len we u bedanken voor uw inzet om
het groente-, fruit- en tuinafval (gft)
te scheiden. In de hele gemeente is
in 2007 bijna 6.500 ton gft apart in-
gezameld dat vervolgens verwerkt
is tot compost!

Van afval tot waardevolle 
grondstof
Het gft-afval dat u in de groene con-
tainer doet, wordt net als het overige
huishoudelijke afval ingezameld
door Berkel Milieu. Het ingezamelde
gft-afval voert het bedrijf af naar de
VAR in Wilp. Daar wordt 40% van het
gft verwerkt tot compost, de overige
60% van het gft bestaat uit water. Dit
betekent dat van de bijna 6.500 ton
gft uiteindelijk zo'n 2.600 ton com-
post is gemaakt. Compost is een
waardevolle grondstof en te gebrui-
ken als natuurlijke bodemverbete-
raar door zowel de land- en tuin-
bouwsector als particulieren. 

Milieuvriendelijk
Het composteren van gft-afval is
beter voor het milieu èn goedkoper.
Wanneer gft namelijk in de grijze
container belandt, wordt het met het
restafval duur verbrand. Met deze
compostactie wil de gemeente u niet
alleen bedanken voor uw inzet om
het gft-afval te scheiden, maar u ook

stimuleren dit te blijven doen. De
gemeente sluit met deze compos-
tactie aan bij de landelijke compost-
dag, georganiseerd door de Vereni-
ging van Afvalbedrijven en de bran-
chevereniging van groencomposteer-
ders.

Compostactie groendepot
Vorden
De compostactie is op 12 april a.s.
bij het groendepot in Vorden (Het
Hoge 65, oude zuivering). Het depot
is geopend van 13.30 tot 16.30 uur.
Op vertoon van de afvalpas kan 
per huishouden maximaal 1 kuub
losse compost òf 3 zakken van 
40 liter worden meegenomen. 
De compost wordt geleverd door
de VAR. 

Let op: het aanbod geldt zolang 
de voorraad strekt, dus wees er
snel bij!

Gratis compost op te halen in Vorden 

op 12 april a.s.

De gemeente wil het centrum van
Hengelo compacter maken en kwa-
litatief versterken. De vrijkomende
locatie van het gemeentehuis in 2010
wil de gemeente daarbij gebruiken
als ontsteking van een proces van
vernieuwing en verbetering van het
centrum van het dorp. Er is een
concept masterplan opgesteld, 
dat we u op 14 april a.s. graag willen
presenteren tijdens een informatie-
en inloopbijeenkomst. De avond is

in het gemeentehuis en begint om
19.30 uur. Het eerste half uur van 
de avond presenteert de gemeente
de ontwerpplannen. Hierna kunnen
geïnteresseerden aan de hand van
panelen de plannen nader bekijken
en vragen stellen aan vertegen-
woordigers van de gemeente. 
De avond is naar verwachting om
21.30 uur afgelopen. 

Wij zien u graag op 14 april!

Inloopavond voor plannen in Hengelo

centrum op 14 april a.s.
Bent u ook geïnteresseerd in de plannen 
van de gemeente voor de kern van Hengelo?

Veel gestelde vragen en antwoorden over de gemeentelijke

belastingen

De monumentencommissie verga-
dert op 16 april a.s. om 10.30 uur
(afwijkende tijd!) in het gemeente-
kantoor. 

De vergadering is openbaar. 
De agenda voor deze vergadering
kunt u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl

Monumentencommissie

• Afvalstoffenheffing - Wie betaalt
er afvalstoffenheffing?
De gemeente heeft een wettelijke
plicht om huisvuil in te zamelen.
De kosten van de huisvuilinzame-
ling en -verwerking worden ver-
haald op alle huishoudens binnen
de gemeente. Dus elk huishouden
betaalt afvalstoffenheffing. 

• Ik geef geen/bijna geen huis-
houdelijk afval mee. Moet ik de
afvalstoffenheffing betalen?
Ja, voor de afvalstoffenheffing
maakt het niet uit of u nu wel of
geen vuilnis meegeeft aan de ge-
meentelijke huisvuilophaaldienst.
Bepalend is de mogelijkheid die de
gemeente u biedt om wekelijks uw
huisvuil aan de gemeentelijke
huisvuilophaaldienst aan te bieden.
De gemeente zorgt bovendien voor
de verwerking van het afval. Dit
kost veel geld. Iedereen die gebruik
kan maken van de ophaaldienst,
betaalt daarom een vergoeding
voor de afvalstoffenheffing. 

• Ik verhuis in de loop van het jaar
binnen de gemeente. Moet ik
toch de aanslag afvalstoffen-
heffing voor het hele jaar 2008
volledig betalen?
Ja, wanneer u verhuist binnen de
gemeente moet u de aanslag af-
valstoffenheffing volledig betalen,
u krijgt dan geen vermindering.
Uw aanslag afvalstoffenheffing
geldt voor het hele jaar. De aan-
slag afvalstoffenheffing kan alleen
wijzigen als u bij iemand gaat in-
wonen, of het containervolume op
uw nieuwe adres kleiner is dan op
uw oude woonadres. De datum
waarop uw verhuizing is geregis-
treerd in de Gemeentelijke Basis
Administratie (GBA,  bevolkings-
register) is hierbij bepalend. U
krijgt automatisch bericht van een
vermindering. Het is in uw eigen
belang dat u tijdig uw verhuizing
meldt bij de afdeling Publiekszaken
van de gemeente. 

• Ik verhuis in de loop van het jaar
naar een andere gemeente. Moet
ik toch de aanslag afvalstoffen-
heffing voor het oude adres
volledig betalen?
Dit hangt af van de datum waarop
u bent uitgeschreven uit de GBA
van de gemeente Bronckhorst.
Voor de afvalstoffenheffing wordt
namelijk uitgegaan van de uit-
schrijfdatum in de GBA. Als u
verhuist, moet u zich inschrijven
bij de nieuwe gemeente. Via uw
nieuwe gemeente ontvangen wij
automatisch bericht van uw nieuwe
adresgegevens. De afvalstoffen-
heffing wordt per maand berekend.
Voorbeeld: u verhuist op 15 april
2008 naar een andere gemeente,
u krijgt dan achteraf een vermin-
deringsnota over de maanden mei
tot en met december 2008. Omdat
wordt uitgegaan van de gegevens
uit de GBA, is het van groot belang
dat u uw verhuizing tijdig meldt
bij de afdeling Publiekszaken/
Burgerzaken van uw nieuwe
woongemeente. 

• Een bedrijf/instelling verhuist 
in de loop van het jaar naar een
ander adres - moet het nieuwe
vestigingsadres worden gemeld
aan de gemeente?
Ja, maar dit is niet verplicht. De
gemeente beschikt niet over een
register waarin de registratie van
bedrijven verplicht bijgehouden
moet worden. Een verhuizing van
een bedrijf/instelling kan gevolgen
hebben voor de aanslag gemeen-

telijke belastingen. Wij streven
naar een zo actueel mogelijk
belastingbestand. Hierop worden
de aanslagen gemeentelijke
belastingen gebaseerd. Een deel
van de gegevens van bedrijven/
instellingen is afkomstig uit eigen
bestanden of van derden (bijv.
Kamer van Koophandel, Kadaster).
Voor een ander deel zijn wij afhan-
kelijk van de gegevens die bedrijven
zelf aanleveren. Wij vragen u daar-
om een verhuizing tijdig te melden.
Dit kunt u telefonisch doorgeven
aan de afdeling Belastingen en
organisatieondersteuning, via tele-
foon (0575) 75 04 38. De verhuizing
kunt u ook melden via e-mail:
belastingen@bronckhorst.nl of 
in een kort briefje dat u richt aan
de heffingsambtenaar van de
gemeente Bronckhorst, afdeling
Belastingen en organisatieonder-
steuning, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). Wij verzoeken u
daarbij aan te geven welk bedrijf/
instelling het betreft, het oude 
en nieuwe vestigingsadres en de
datum van verhuizing.

Met vragen over de gecombineerde
belastingaanslag en de WOZ-
beschikking 2008 kunt u terecht bij
de afdeling Belastingen en organi-
satieondersteuning van de gemeen-
te, tel. (0575) 75 02 50, bereikbaar 
op werkdagen tijdens kantooruren
van maandag t/m donderdag van
08.30 tot 15.00 uur en op vrijdag van
08.30 tot 12.30 uur. E-mailadres: 
belastingen@bronckhorst.nl

Vind je het ook zo belangrijk dat kinderen kunnen zwemmen en help je ze daar graag bij? 

Kun je goed met kinderen omgaan? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Wij zoeken voor het zomerseizoen (19 april t/m met 10 september 2008) voor onze gemeentelijke
zwembaden in Hengelo, Hoog-Keppel en Steenderen  

Zweminstructeurs en toezichthouders 
voor 20 - 36 uur (nr. OW/ 03)

Je geeft zwemlessen en begeleidt doelgroepactiviteiten. Verder houd je toezicht bij het recreatief
zwemmen. Ook andere voorkomende werkzaamheden op het zwembad, zoals schoonmaak 
en onderhoud, behoren tot je taak.

Wij vragen:
Je bent bevoegd zwemonderwijzer/toezichthouder (beroepsopleiding zwemonderwijzer KNZB (oud),
module 1 en/of 2 (nieuw), zwemleider B, ALO of CIOS) en je hebt een geldig EHBO- en reanimatie-
diploma. Verder ben je klantgericht en heb je een flexibele en sportieve instelling. 
Je bent bereid om op wisselende tijden en in de weekends te werken.

Wij bieden:
Een leuke zelfstandige zomerbaan. Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris van
maximaal € 2.154, - per maand (schaal 4). Jouw aanstelling regelen we via het uitzendbureau. 

Informatie:
Wil je meer weten over het werk, bel dan met William Visser, tel. (0575) 75 04 98. Voor meer informatie
over de procedure kun je contact opnemen met Cora Achterkamp van de gemeente, tel. (0575) 75 04 59.

Solliciteren:
Schriftelijke reacties uiterlijk voor 14 april 2008, onder vermelding van het vacaturenummer OW/03,
richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, 
ter attentie van de personeelsadministratie, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 
Of per e-mail: sollicitaties@bronckhorst.nl

Zweminstructeurs en toezichthouders
voor zwembaden gezocht

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.



Bestuurs-

vergadering Delta

op 16 april a.s.

Op 16 april vergadert het Algemeen
Bestuur van Delta. De openbare
vergadering begint om 11.00 uur 
in het stadhuis van Zutphen. 
Agendapunten zijn: normenkader
en controletoleranties 2008 en
benoeming algemeen directeur.

Openbare bekendmakingen

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

Hoe denkt u over uw woonomgeving?
Wat is uw mening over ons ge-
meentebestuur? Wat vindt u van de
gemeentelijke regels en de dienst-

verlening aan onze loketten? Het
gemeentebestuur vindt het belang-
rijk om uw mening over de gemeente
te weten. Daarom houden wij in

maart/april een enquête onder
inwoners en onder bezoekers van
het gemeentehuis/-kantoor. Dit on-
derzoek, de 'Staat van de gemeente',
hielden we ook in 2006. Hiermee
vergelijken we ons functioneren
met dat van andere deelnemende
gemeenten maar ook met onze
resultaten van de enquête die we 
in 2006 hielden. 

We hebben naar 1.200 willekeurig
gekozen inwoners een brief met 
een vragenlijst over de gemeente
gestuurd. Daarnaast ontvangt een
aantal mensen dat een bezoek brengt
aan het gemeentehuis/-kantoor, 
om bijvoorbeeld een identiteitskaart
aan te vragen, tot medio april een
vragenlijst over de dienstverlening
aan onze loketten. In de vragenlijsten
kunt u uw waardering geven over

een aantal aspecten van de gemeente.
Als een groot aantal inwoners de
enquête invult, kunnen wij op hoofd-
lijnen de 'Staat van onze gemeente'
aangeven: oftewel hoe staat onze
gemeente er op dit moment volgens
u voor? Wij hopen dat u een zo
eerlijk mogelijk oordeel geeft over
de gemeente en over het gemeente-
bestuur, zodat deze 'Staat van de
gemeente' ook daadwerkelijk weer-
geeft wat u als inwoner denkt en wij
weten waar we eventueel nog aan
moeten werken. 

Wij stellen het zeer op prijs als u aan
ons onderzoek wilt meewerken. U
kunt de enquête invullen tot en met
25 april a.s. Hiermee helpt u ons ons
werk beter te doen. De resultaten
van het onderzoek worden naar ver-
wachting in september 2008 bekend.

Heeft u de enquête ontvangen?

Vul de 'Staat van onze gemeente' dan nu in! Hartelijk dank

Commissievergadering
Evaluatie en controle 
op 9 april a.s.
Op 9 april a.s. 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
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:

• Presentatie groenstructuurplan
De gemeentelijke projectleider
van het groenstructuurplan pre-
senteert het concept groenstruc-
tuurplan dat nu gereed is en met
veel inbreng van inwoners en
raadsleden tot stand is gekomen.
In het plan staat de gewenste
structuur en kwaliteit van het
openbaar groen in de gemeente.
Het vormt een gebruiksaanwijzing
voor de verdere ontwikkeling van
beleid, ontwerp, aanleg en beheer
van het Bronckhorster groen

• Ontwerpbestemmingsplan 
De Wogt II in Wichmond
B en w vragen de raad dit
bestemmingsplan gewijzigd vast
te stellen. Het gaat hier om een
uitbreiding van de kern Wichmond
met circa 20 woningen 

• Vestiging voorkeursrecht
plangebieden Edah en omgeving
gemeentehuis in Hengelo
Om de toekomstige ontwikkelin-
gen in het centrum van Hengelo
uit te kunnen voeren, heeft de
gemeente het voorkeursrecht
gevestigd op deze plangebieden

• Delegatie vrijstellingsprocedure
Slotsteeg 16 in Hengelo (Gld)
Dit plan gaat over de ontwikkeling
van nieuwe natuur en het realise-
ren van een grotere oppervlakte
aan bijgebouwen voor een schuur
en observatiehut op het perceel
Slotsteeg 16 in Hengelo (Gld)

• Ontwikkeling multifunctioneel
agrarisch landgoed Boldiek Halle

• Evaluatie uitvoering verordening
voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning
Hiermee brengt het college verslag
uit aan de raad over de uitvoering
van de verordening. De terugblik
toont aan dat de werkzaamheden
goed zijn uitgevoerd. Veel voorzie-
ningen konden verleend worden
en er waren weinig klachten/
bezwaren 

• Rapport Kwaliteitsmeting
Gelderse lokaal bestuur
De gemeente heeft met goed
gevolg deelgenomen aan een

bestuurskrachtmeting door de
provincie Gelderland. De uitkom-
sten laten zien dat Bronckhorst
haar taken aankan en krachtig
genoeg is om toekomstige vraag-
stukken ter hand te nemen. Ze
heeft beleid en uitvoering na de
herindeling geharmoniseerd, de
dienstverlening aan haar burgers
geoptimaliseerd en is een belang-
rijke partner in samenwerkings-
verbanden. Er zijn enkele aan-
dachtspunten genoemd waar b en w
de komende tijd op in gaat zetten 

Commissievergadering
Beleidsontwikkeling 
op 10 april a.s.
Op 10 april a.s. vergadert de com-
missie Beleidsontwikkeling in de
raadzaal van het gemeentehuis. 
De openbare vergadering begint 
om 20.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:

• Presentatie masterplan
Hengelo Centrum 
De gemeentelijke projectleider van
Hengelo Centrum houdt een presen-
tatie over de plannen. B en w willen
het centrum compacter maken en 
kwalitatief versterken. Als leidraad
is nu een masterplan opgesteld.
Zie voor meer informatie hierover
elders op deze gemeentepagina’s 

• 'Wonen en zorg op maat'; 
extra uitbreidingsmogelijkheden
woningen in het buitengebied
B en w stellen de raad voor de be-
staande mogelijkheid van mantel-
zorg door inwoning bij woningen
in het buitengebied te handhaven
en daarvoor in het algemeen extra
ruimte te bieden door de toege-
stane inhoudsmaat voor woningen
te vergroten tot 750 m3 en dit op 

te nemen in de bestemmings-
plannen voor de buitengebieden 

• Bebouwde kom Boswet
• Correctieve herziening 

bestemmingsplan buitengebied
Hengelo-Vorden

Spreekrecht
Tijdens de commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot de raadsvergaderingen kunt u
hier inspreken over onderwerpen
die juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, 17 mei 2008, afsluiten parkeerplaats bij St. Martinusschool en parkeerverbod Pastoriestraat,

ijsvereniging Vorden
• Baak, darttoernooi en ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 6 september 2008 van 

10.00 tot 22.00 uur, P.B.J. Leferink
• Bronckhorst, 19 t/m 22 augustus, Achterhoekse Wandelvierdaagse, afsluiten Jonker Emilweg

in Hoog-Keppel op 19 augustus 2008 van 08.00 tot 13.00 uur, stichting De Achterhoekse
Wandelvierdaagse

• Drempt, Tellingstraat 7, drank- en horecavergunning, J. Huisman, plaatsen van een infobord,
wijnboerderij 't Heekenbroek

• Halle, De Kappenbulten, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 21 juni van 10.00 tot 20.00 uur,
22 juni, 12 juli en 13 juli 2008 van 10.00 tot 19.00 uur, H.J. Vosmeijer

• Hengelo (Gld), afsluiten gedeelte Middenweg, tussen rotonde Torenzicht en huisnummer 42,
28 juni 2008 van 10.00 tot 01.00 uur, buurtfeest Middenweg

• Hengelo (Gld), Antinkweg, 12 juni 2008, tijdelijke gebruiksvergunning voor bruiloftsfeest,
H.G.A. Scheffer

• Hengelo (Gld), ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 24 mei 2008 van 18.00 tot 01.00 uur
voor wegraces, 5 september van 18.00 tot 01.00 uur en 6 september van 09.00 tot 01.00 uur
voor buurtfeest Bekveld, 10 oktober van 10.00 tot 01.00 uur en 11 oktober 2008 van 09.00 tot
01.00 uur voor volksfeest Varssel, P.B.J. Leferink

• Hengelo (Gld), Spalstraat, warenmarkt, 9 juli 2008 van 08.00 tot 15.00 uur, Hengelose onder-
nemersvereniging

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van aardappelen,
groenten en fruit, 1 januari t/m 31 december 2008, J. Bleijenberg

Aanvragen

• Steenderen, voorjaarskermis op 30 mei van 20.00 tot 01.30 uur, 31 mei van 12.00 tot 01.30 uur
en 1 juni van 12.00 tot 20.00 uur, afsluiten Dorpsstraat van huisnummer 33 t/m 41 op 30 mei
van 10.00 tot 18.00 uur, huisnummer 25 t/m 41 op 1 juni van 13.00 tot 16.00 uur, ontheffing 
artikel 35 Drank- en Horecawet op 30 mei van 20.00 tot 01.00 uur, 31 mei van 12.00 tot 01.00 uur,
1 juni van 12.00 tot 20.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, 30 mei t/m 1 juni 2008, café Heezen

• Steenderen, Covikseweg, 28 juni 2008, feest met live-muziek van 20.00 tot 01.30 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning, stopverbod Covikseweg en Wolfsstraat, Coviks Tuinfeest

• Steenderen, Landlustweg, seizoensafsluiting en beachvolleybaltoernooi op 7 juni van 20.00 tot
01.30 uur en 8 juni van 10.00 tot 20.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 8 juni
2008 van 10.00 tot 20.00 uur, volleybalvereniging W.I.K.

• Vorden, afsluiten gedeelte Biesterveld van huisnummer 43 t/m 57, van 5 juli 2008 08.00 uur 
tot 6 juli 2008 10.00 uur, buurtfeest Biesterveld

• Vorden, avondvierdaagse, 9 t/m 12 juni 2008 van 18.30 tot 21.00 uur, gymnastiekvereniging
Sparta

• Vorden, volksfeest Linde, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 25 september van 
17.00 tot 24.00 uur, 26 en 27 september 2008 van 12.00 tot 01.00 uur, P.B.J. Leferink

• Vorden, Zutphenseweg 24, 18 mei 2008, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 
11.30 tot 17.30 uur, H.L. Klaassen, woonshow in countrystyle van 12.00 tot 17.00 uur, 
Helmink Woninginrichting

• Wichmond, feestweek en ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 26 augustus van 
18.00 tot 24.00 uur, 29 augustus van 12.00 tot 01.00 uur, 30 augustus van 10.00 tot 01.00 uur 
en 31 augustus 2008 van 10.00 tot 22.00 uur, P.B.J. Leferink

• Zelhem, septemberfeesten met lunapark, vogelschieten en feesttent, tijdelijke gebruiks-
vergunning van 18 t/m 21 september 2008, afsluiten parkeerplaats De Pol, gedeelte Vincent
van Goghstraat en Stationsplein en stopverbod gedeelte Vincent van Goghstraat van 14 t/m
23 september 2008, stichting Septemberfeesten Zelhem 

• Zelhem, afsluiten Vincent van Goghstraat, tussen de Halseweg en de Jan Steenstraat, 
20 mei 2008 van 07.30 tot 16.00 uur, P.C. Heideschool

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.  



Openbare bekendmakingen - vervolg

Bouwvergunningen 
• Drempt, Biermanshof 7, vergroten woning
• Drempt, Kerkstraat 65, vergroten woning
• Halle, Oude Maatje 5, veranderen raam naar deur
• Hengelo (Gld), Elderinkweg 2, bouwen gemeentehuis
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 24, bouwen woning, garage en loods
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, vergroten ligboxenstal
• Keijenborg, Hengelosestraat 45, vergroten woning
• Olburgen, 't Höfke 9, plaatsen twee dakkapellen
• Vorden, Komvonderlaan 3, verbouwen woning met garage/berging
• Vorden, Spoorpad ong, bouwen woning 
• Zelhem, De Ganzenebbe 14, plaatsen afdak
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 2, verbouwen woning

Ontwerpbesluiten (art. 11 Mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt van 10 april
t/m 21 mei 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hummelo, Rozegaarderweg 3, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van de keuken

door het plaatsen van drie lichtstroken in het dakvlak

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 22 mei 2008. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heren
W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden, kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Dienstenweg 23, plaatsen zeecontainer, de vrijstelling heeft betrekking op de afstand

tot de perceelsgrens en de onderlinge afstand tussen de gebouwen, het betreft een vrijstellings-
bevoegdheid opgenomen in artikel 3, lid 3.5.3. van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Werkveld-Oost'

Het bouwplan ligt vanaf 10 april t/m 23 april 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Veldhoek, hoek Varsselseweg/Oude Zelhemseweg, voor het realiseren van een antennemast,

geldend bestemmingsplan 'Bronckhorst Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden' 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 30a V-74, persoonsgebonden vrijstelling voor het bewonen van een

recreatiewoonverblijf, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herz. 2-1988' 

Deze ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 april t/m 21 mei
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

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

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

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstellingen artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 28 maart 2008:
• Zelhem, Ruurloseweg 38, voor het gebruiken van een zaal als architectenbureau, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
Verzonden op 27 maart 2008:
• Keijenborg, Boeijinkweg 6, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Vrijstellingen artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 31 maart 2008:
• Halle, Pluimersdijk 37, voor het vestigen van een meubelstoffen- en meubelrestauratiebedrijf

in een gedeelte van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Mogelijkheden voor beroep
Tegen een besluit 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 bekendmaking van een
besluit aan aanvrager, 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. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 27 maart 2008:
• Hengelo (Gld), 20 april 2008, parkeerplaats gemeentehuis, ontheffing artikel 35 Drank- en 

Horecawet van 12.00 tot 18.00 uur, Langeler Horeca, dweilorkestenfestival met 14 dweilorkesten
en podium op de Spalstraat bij Leemreis, bij Waenink/Langeler en op het marktplein van 
12.00 tot 18.00 uur, Evenementen Stichting Concordia

Verzonden op 31 maart 2008:
• Hengelo (Gld), 26 april 2008, sporthal De Kamp, concert van 20.00 tot 23.00 uur, verkoop loten

tijdens concert, tijdelijke gebruiksvergunning sporthal, Koninklijke Harmonie Concordia Hengelo
Verzonden op 1 april 2008:
• Zelhem, 24 april 2008, Ruurloseweg 38, opening en 25-jarig jubileum van 16.00 tot 24.00 uur,

tijdelijke gebruiksvergunning, architectenatelier Alfonso Wolbert
• Zelhem, 3 mei 2008, Slangenburgweg 2, muziekfestival met ± 10.000 bezoekers van 18.30 tot

01.30 uur, diverse verkeersmaatregelen, tijdelijke reclameaanduidingen, tijdelijke gebruiks-
vergunning, Mega Mensink B.V.

Verzonden op 2 april 2008:
• Halle, Dorpsstraat 2-4, ontheffing artikel 6 zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

van de Winkeltijdenverordening gemeente Bronckhorst, 1 mei 2008, auto Venderbosch Totaal
Service b.v.

• Hengelo (Gld), 26 april 2008 van 07.00 tot 15.00 uur, Spalstraat, paarden- en ponymarkt en
biologische streekproducten, marktvereniging Hengelo

• Hengelo (Gld.), café Marktzicht, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari
t/m 31 december 2008, J.M.H. Wolbrink

• Hummelo, 30 april 2008 van 10.00 tot 20.00 uur, Greffelinkallee, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, oranjevereniging Hummelo

• Keijenborg, 30 april 2008 van 07.00 tot 15.00 uur, Booltinkplein, vrijmarkt en kinderspelen,
oranjecomité Keijenborg

• Steenderen, loterij, verkoop loten van 1 april t/m 20 december 2008, S.V. Steenderen
• Vorden en Kranenburg, tijdelijke reclameaanduidingen voor campagne 'Tijdvoorons', 1 t/m 18 mei

en van 20 t/m 30 oktober 2008 in heel Bronckhorst, Vrijwillige Intensieve Thuiszorg en 
Mantelzorg Oost-Gelderland

• Vorden, 19 april 2008 van 13.30 tot 24.00 uur, camping De Goldberg, buurtfeest met vogelschieten
en muziekavond, buurtvereniging De Veldwijk

• Wichmond, 27 april 2008 van 11.00 tot 16.00 uur, Dorpsstraat 16, bazar, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, hervormde gemeente Wichmond

• Zelhem, folklore- en oogstdag, 24 augustus 2008 van 12.00 tot 17.00 uur, museum Smedekinck
Verzonden op 3 april 2008:
• Halle, 12 en 13 april 2008, sportzaal De Meisterkamp, slaapweekend jeugdleden, gymnastiek-

vereniging D.V.S. Halle

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 31 maart 2008: 
• Halle, Molenweg 3, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Stationsweg 14, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en verleend met ontheffing van artikel 4.11, lid 1 wegens
kleinere vrije doorgang en de artikelen 4.24, lid 3 en 4.28, lid 3 wegens kleinere vrije hoogte 
van het Bouwbesluit

• Zelhem, Ruurloseweg 42, verbouwen en uitbreiden zalencentrum
Verzonden op 1 april 2008:
• Drempt, Veenweg 6, verbouwen rechterhelft woonboerderij
• Halle, Dorpsstraat 102, gedeeltelijk veranderen/oprichten bedrijfsruimte, 
• Vorden, Hengeloseweg 16, bouwen ligboxenstal
• Vorden, Hengeloseweg 16, bouwen werktuigenloods
Verzonden op 3 april 2008:
• Laag-Keppel, Wehlsedijk 2, gedeeltelijk vergroten ligboxenstal, verleend met vrijstelling 

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ruurloseweg 35, vergroten ligboxenstal, verleend met toepassing van artikel 50, 

lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 1 april 2008:
• Halle, Dorpsstraat/Kerkstraat, gedeeltelijk veranderen begane grond appartementencomplex,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Pluimersdijk 45A, wijzigen situering van een ligboxenstal, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening  
• Vierakker, Boshuisweg 3, gedeeltelijk vergroten stal

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 2 april 2008:
• Keijenborg, aan stichting Beheer Dorpshuis De Horst is, onder voorwaarden, vergunning

verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Sint Janstraat 6 in
Keijenborg

Kapvergunningen
Verzonden op 3 april 2008:
• Hengelo (Gld), Schapendijk (Koezemansdiekske), vellen van drie eiken en twee berken, 

herplant verplicht: vijf inlandse eiken
• Hummelo, Beatrixlaan 37, vellen van één notenboom, geen herplantplicht
• Vorden, Nieuwstad 29, vellen van twee acacia's, noodkap, herplant verplicht: twee platanen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 31 maart 2008:
• Zelhem, Halseweg 6, gedeeltelijk slopen woning (achteraanbouw)
Verzonden op 1 april 2008: 
• Hummelo, Bakkerstraat 12, gedeeltelijk slopen bijkeuken, berging en schuren, komt asbest-

houdend afval vrij
• Vorden, Het Hoge 41A, slopen verenigingsgebouw en (machine)berging, komt asbesthoudend

afval vrij
• Zelhem, Heisterboomsdijk 4, gedeeltelijk slopen berging/paardenstalling, komt asbesthoudend

afval vrij

Ontheffingen verbranden afvalstoffen 
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 4 april 2008:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 2, voor verbranding nabij de Veerweg 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Drempt, Zomerweg 11A, voor verbranding nabij dit adres
• Halle, Halsedijk 3, voor verbranding nabij dit adres
• Halle, Halseweg 63, voor verbranding nabij dit adres
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 70, voor verbranding nabij dit adres
• Keijenborg, Kroezerijweg 2, voor verbranding nabij dit adres
• Keijenborg, Uilenesterstraat 27, voor verbranding nabij dit adres
• Ruurlo, Kapersweg 3, voor verbranding nabij de Halsedijk 8 in Halle
• Vorden, Helderboomsdijk 2, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Garvelinkweg 2, voor verbranding nabij dit adres

Verlengingen ontheffingen verbranden afvalstoffen 
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 28 maart 2008:
• Hummelo, Zelhemseweg 9, voor verbranding nabij de Groeneweg 
• Steenderen, Eekstraat 7, voor verbranding nabij dit adres
Verzonden op 4 april 2008:
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk 7, voor verbranding nabij de Riefelerdijk 3A 

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 8 april 2008:
• Baak, Pastoriestraat 1A, tuinmanswoning (onderdeel van een historische buitenplaats), 

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), door een paarden- en ponymarkt uur zijn de Spalstraat, tussen de Sint Michiels-

straat en de Hummeloseweg, en de Tramstraat, tussen de Spalstraat en de Rozenstraat, op 
26 april 2008 van 07.00 tot 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Keijenborg, in verband met de vrijmarkt op de Pastoor Thuisstraat is deze weg, tussen de
Kerkstraat en huisnr. 6, op 30 april 2008 van 07.00 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de folklore- en oogstdag op 24 augustus en de oldtimerdag op 12 oktober 2008
geldt op de Pluimersdijk van huisnummer 3 t/m 5 een stopverbod op 24 augustus van 12.00 tot
17.00 uur en op 12 oktober van 10.00 tot 17.00 uur 

• Zelhem en Doetinchem, tijdens het Mega Piraten Festijn op 3 mei 2008 gelden op diverse wegen
tijdelijke verkeersmaatregelen:
- Slangenburgweg maximumsnelheid van 30 km/h van 28 april t/m 4 mei
- Nijmansweg, tussen de Stadsedijk en de Halseweg, Rutgerstraat, Stadsheidelaan, tussen de

Rietveldweg en de Bruggenweg, Bruggenweg, tussen de Slangenburgweg en de Stadsheidelaan,
Berkelaarlaan (allen gemeente Doetinchem), Nijmansedijk, tussen de Stadsedijk en de Halle
Nijmanweg, Brunsveldweg, Stadsedijk en de IJzevoordseweg afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer van 3 mei 14.00 uur t/m 4 mei 04.00 uur

- Plakdijk, richting IJzevoordseweg, IJzevoordseweg (beide gemeente Doetinchem) richting
Slangenburgweg, Slangenburgweg richting de Berkelaarlaan éénrichtingsverkeer van 3 mei
14.00 uur t/m 4 mei 04.00 uur

- Halle Nijmanweg, Halseweg (gemeente Doetinchem), Slangenburgweg, tussen huisnummer
2 en de Halseweg, éénrichtingsverkeer van 3 mei 16.00 tot 22.00 uur in de richting van het
evenemententerrein en vanaf 22.00 uur t/m 4 mei 04.00 uur vanaf het evenemententerrein

- Plakdijk, IJzevoordseweg, Halseweg, Bruggenweg, Berkelaarlaan en de Stadsheidelaan,
tussen de Bruggenweg en de Berkelaarlaan (gemeente Doetinchem), Halle Nijmanweg,
Slangenburgweg stopverbod van 3 mei 14.00 uur t/m 4 mei 2008 04.00 uur

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

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

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

Ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Voorhorst', Hengelo (Gld)
Het ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Voorhorst' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 10 april t/m 21 mei 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het ge-
meentekantoor 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.

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een nieuw landgoed aan de 2e Berkendijk 10 in het
buitengebied van Hengelo (Gld).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Bestemmingsplannen

Parkeerverbod Jonker Emilweg, Hoog-Keppel
B en w hebben op 1 april jl. het verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerverbod op de
Jonker Emilweg in Hoog-Keppel, tussen de Oude IJssel en huisnummer 3, vastgesteld. 
De bebording wordt binnenkort aangebracht.

Mogelijkheden tot beroep
Tegen dit besluit kunt u of kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, 
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Het beroepschrift dient het volgende te
bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een
kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht
verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Het besluit treedt in werking nadat het bekendgemaakt is aan de aanvrager. U kunt van mening
zijn dat dit voor u onaanvaardbare gevolgen heeft en u gaat in beroep. Toch mag bijvoorbeeld
iemand die een vergunning krijgt, direct gebruik maken van dat besluit. Daarom kunt u tegelijk,
maar ook later in de beroepsprocedure, de voorzieningenrechter vragen om de werking van het
besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat op uw beroepschrift 
is beslist. U schrijft een brief naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft dan krijgt u het griffierecht van de
gemeente terug.

Tijdelijke wegwerkzaamheden
Vorden, in verband met het aanbrengen/verlengen van een drempel is de kruising Almenseweg/
Mispelkampdijk/Oude Zutphenseweg van 13 t/m 19 april 2008 of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor het verkeer.

Verkeer en vervoer

Goedgekeurd bestemmingsplan ''t Soerlant IV', Zelhem
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 28 maart 2008 het bestemmingsplan ''t Soerlant IV'
goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de ontwikkeling van woonwijk 't Soerlant IV, waarmee
een uitbreiding van de kern Zelhem wordt gerealiseerd.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 10 april t/m 21 mei
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling,
tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de
beroepstermijn in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op
het verzoek is beslist.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
10 april t/m 21 mei 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 1, voor het veranderen van een inrichting voor zwemgelegenheid,

waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Nijmansedijk 3, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is

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

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 10 april
t/m 21 mei 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Galgengoorweg 17, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een melkrundveehouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 22 mei 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having, tel. (0575) 75 02 87.

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

Wet milieubeheer

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



Temeer wanneer je incalculeert dat
een dergelijk instrument wel vijftig
jaar mee kan. Het stemmen, reviseren
en repareren is een ander verhaal.
Daarmee heb ik in het westen van het
land en in de Randstad al een grote
klantenkring opgebouwd’, zo zegt
Jack. In het pand aan de Ambachtsweg
treffen we verder een werkplaats en
een kantoor, tevens een ruimte waar
Rita Boshart, de partner van Jack, les
geeft. Verder is er een concertzaal die
plaatst biedt aan circa 40 tot 50 perso-
nen. ‘Voldoende voor het geven van
concerten. Dat wil ik hier twee of drie
keer per jaar doen, waarbij Jack en ik
ook regelmatig zullen musiceren Ik
zelf op de piano en zang en Jack bij-
voorbeeld op viool’, zo zegt Rita Bos-
hart. Even later wordt de daad bij het
woord gevoegd, terwijl Ria en Jack mu-
siceren, voor de fotograaf een goede
gelegenheid om even een plaatje te
schieten.

Jack van Dodewaard is geboren en ge-
togen Rotterdammer, al heeft hij wel
een bepaalde liefde voor de Achter-
hoek ontwikkeld. ‘Mijn voorouders ko-
men hier vandaan’, zo zegt hij. Jack
kreeg al op zijn zevende al pianoles.
Toen al vond hij het leuk om voor
mensen muziek te maken. Zegt hij: ‘
Na de Mulo kwam ik in een gerenom-
meerde pianozaak te werken. Daar

heb ik geleerd hoe je een piano moet
stemmen en repareren. Voor dit vak is
geen specifieke opleiding voorhan-
den,dat moet je gewoon zelf in de
praktijk onder de knie krijgen. Zes
jaar later kon ik zeggen dat ik het vak
beheerste. Intussen deed ik een voor-
opleiding voor het conservatorium
(muziekdocent). Nadat ik eerst nog
drie jaar bedrijfsleider in een piano-
zaak was geweest, besloot ik om voor
mij zelf te beginnen (reparaties, revi-
sie, het stemmen van piano’s etc.) Ik
had al zeer snel drie klanten: mijn va-
der, mijn broer en een pianoleraar’, zo
zegt Jack lachend. Een gebied in de
Randstad en Midden Nederland, waar
hij ruim 20 jaar werkte.

Rita Boshart werd geboren in Den
Haag, van waaruit ze al op jonge leef-
tijd, via een poosje Amersfoort, met
haar ouders in Zutphen neerstreek.
Daar bezocht zij de middelbare school
en aansluitend het conservatorium in
Zwolle. Rita: ’Uiteindelijk werd ik pia-
no-docente. Behalve het lesgeven (wat
ik hier in Vorden ook doe) begeleidde
ik ook tal van zangers en koren. Op ge-
geven moment vertrok ik weer rich-
ting het westen van het land’, zo zegt
ze. In Rotterdam bleek hoe Cupido
soms hele merkwaardige pijlen op
zijn boog heeft! Rita wilde een piano
aanschaffen. Haar eigen vleugel was

oud en versleten. Ze hoorde dat ene
Jack van Dodewaard daar in de Maas-
stad piano’ s verkocht. Rita stapte ge-
heel argeloos de zaak binnen en pats-
boem zie wat er gebeurde ! Jack en Ri-
ta, beiden op dat moment single, had-
den geen oog meer voor de piano.
Twee volwassen personen, zij keken el-
kaar aan, liefde op het eerste gezicht
en nog steeds verliefd, zo vertellen ze
ons op een kille morgen in het pand
aan de Ambachtsweg.

De vleugel werd destijds wel door haar
gekocht, maar noch Rita noch Jack we-
ten zich anno 2008 te herinneren of
het instrument ooit is betaald! Intus-
sen werkte Rita al ruim zestien jaar in
Bathmen bij de Stichting Midden Sal-
land en is zij inmiddels als docente
werkzaam in de Leeuwenkuil in De-
venter (Centrum voor de Kunsten). 
Het paar vestigde zich in een oude
dorpsschool in Poederoyen. Echter, ge-
zien haar werkzaamheden in Deven-
ter, besloten Rita en Jack zich in Vor-
den te vestigen. Rita Boshart heeft
haar werkzaamheden dus niet alleen
in Deventer, maar ook thuis in Vor-
den, terwijl Jack van Dodewaard zijn
klanten in de Randstad en Midden Ne-
derland blijft koesteren en is hij druk
bezig om ook hier in het oosten van
het land een klantenkring op te bou-
wen. Op muzikaal gebied leven ze zich
hier uit. 

Jack heeft inmiddels ook enkele CD’ s
(klassiek romantisch) op zijn naam
staan. Hij speelt behalve piano ook gi-
taar, viool, saxofoon. Het echtpaar
voelt zich hier inmiddels erg gelukkig
en heeft het Vorden en omgeving al in
het hart gesloten. Richting toekomst
hebben Rita en Jack ook nog plannen
om een video-productiebedrijf op po-
ten te zetten.

'Het Klavier' is meer dan alleen
piano's en vleugels!

Musiceren, doceren, componeren, kortom het leven van Rita Boshart en
Jack van Dodewaard staat geheel in het teken van de muziek. Een jaar ge-
leden zijn ze in Vorden neergestreken en hebben ze op het industrieter-
rein aan de Ambachtsweg een pand betrokken. Onopvallend zo lijkt het
wanneer je de straat inrijdt. Het bordje ‘Het Klavier piano’ s en vleugels’
geeft aan dat wij aan het juiste adres zijn. Eenmaal ‘binnen’ sta je verstelt
van de grote ruimte. Gelijk al de showroom waar een tiental piano’ s en
vleugels staan opgesteld, gereed om van eigenaar te veranderen, want één
van de vele activiteiten van Jack van Dodewaard is het verkopen van deze
muziekinstrumenten. ‘Daar moet je geen al te grote voorstelling van ma-
ken, want een piano of een vleugel verkoop je niet elke dag.

Rita en Jack musiceren.

Op zaterdag 12 april zetten ze 't Olde
Lettink weer op z'n kop met een vrolij-
ke avond vol met muziek.

De drie Vordenaren Ard Schouten, Ar-
jan Klein Geltink en Stef Woestenenk
staan er om bekend dat ze bevlogen
muziekmakers zijn. Je ziet ze altijd
door het dorp gaan, op weg naar de oe-
fenruimte of naar een optreden. 

Op een dag troffen ze elkaar in het
dorp en met de wens om "eens samen
wat te gaan doen" achterin het hoofd,
ontstond er een prachtig idee. 

In hun gedachten toverden de drie he-
ren ieder café om tot hún huiskamer.
Compleet met bankstel en al. Ze zou-
den dat bankstel omtoveren tot podi-
um en de mensen vanuit hun woonka-
mer een prachtige avond bezorgen,
vol met meezingers, popklassiekers en
andere driestemmige liedjes die iede-
re muurbloem aan het feesten zou
moeten krijgen. 

Zo gezegd zo gedaan. De werktitel
"Het Bankstel" ging zijn eigen leven lei-
den en het eerste optreden werd een

daverend succes. Een muziekavond in
een aanstekelijke sfeer, waarna iedere
bezoeker de volgende morgen schor
moest toegeven de longen uit het lijf
te hebben gezongen. 

Van Ierse folk, tot de jaren '60, van een
meeslepende ballade tot een opzwe-
pende rock 'n roll. Drie Vordenaren,
drie gitaren, drie stemmen en een
Bankstel… meer heb je niet nodig!
Omdat de Bankdirecteuren een volle
muziekagenda hebben, was het Bank-
stel lange tijd leeg. Op zaterdag 12
april stappen Ard, Arjan en Stef weer
als vanouds op het meest geliefde zit-
meubel van het land om Vordense 't
Olde Lettink weer om te toveren tot
hún huiskamer. Grijp je kans om een
avond flink mee te zingen en te fees-
ten. 

Er zijn nog kaarten te reserveren en af
te halen bij 't Olde Lettink, Almense-
weg 35a in Vorden tel 554001. Maar
wees er snel bij, want een huiskamer
is zo vol. Het bankstel is in ieder geval
alvast bezet met drie enthousiaste mu-
zikanten!

Het Bankstel maakt muziek
Je bent muzikant. Je leeft voor de
muziek en stopt al je geld in een le-
ven vol van alles wat de rock 'n roll
te bieden heeft. Dan kun je wel een
extra centje gebruiken, dus tijd
voor actie: je wordt Bankdirecteur!
Drie Vordense rasartiesten richt-
ten vorig jaar Het Bankstel op. Een
muzikaal collectief, waarvan zijzelf
de Bankdirecteuren zijn.

Bent u in het bezit van een kat en
woont u in de denkbeeldige driehoek
Kranenburg, Linde, Brandenborch,
wees dan alert. In dit gebied is een kat-
tenhater actief die elke kat die ook
maar 1 poot in het bos zet, afschiet. Zo
overkwam het ook onze kat Joep. Een
uiterst tamme vensterbankkat van bij-
na 9, die zijn tijd verdeed met in de
mand hangen of voor de kachel lig-
gen.

Joep kwam alleen buiten als we zelf
ook thuis waren en bleef altijd in een
straal van ± 50 mtr rond ons huis. Af-
gelopen ma 31 mrt was Joep ook bui-
ten toen we even een ogenblik weg
moesten. "We laten hem nog maar
even lopen en roepen hem straks wel"
zeiden we nog.  Toen we terug kwa-
men troffen we nabij onze woning een
boswachter met hulpje aan die zich
ietwat vreemd gedroegen en zich nog-
al snel uit de voeten maakten. Ook
liep er een wandelaar met een hond
die zei dat ze 2 schoten had gehoord
en het hulpje wat had zien oprapen.
Joep was nergens meer te bekennen
en er werd ons al snel wat duidelijk.

Na een korte zoektocht trof ik desbe-
treffende persoon in de buurt aan,
zonder zijn hulpje en confronteerde
hem met mijn vermoeden. Mijn ver-

moeden werd bevestigd met de gerust-
stellende mededeling dat, als hij had
geweten dat het onze kat was geweest,
hij hem had laten lopen. Sorry, maar
dat gaat er bij ons niet in. Joep was op
dat moment natuurlijk allang wegge-
moffeld en we hebben hem dus ook
niet weer gevonden. Dit betekent dat
we geen dode kat hebben, dus geen be-
wijs. Hierdoor kunnen we dan ook
niets bewijzen of iemand beschuldi-
gen, het is zijn woord tegen het onze. 

Nu zitten we zonder kat en is het stil
geworden in huis. Het feit dat iemand
het recht neemt andermans huisdier
te laten verdwijnen, heeft ons gevoel
diep geraakt. Wat bezielt zo iemand,
krijgt hij een waas voor de ogen als hij
een kat ziet, of laat hij als hij 's mor-
gens opstaat zijn hart op het nacht-
kastje liggen? Wij weten het niet en
zullen er ook wel nooit achter komen.
We hopen wel dat we met dit stuk nog
wel een klein beetje gevoel naar boven
kunnen krijgen, zodat hij de volgende
keer dat hij een kat ziet de trekker een
keer niet overhaalt. 

Boswachter bedankt, voor je laffe daad
en we hopen dat je familie en baas
trots op je zijn!

M. Dimmendaal & L. Kettelerij
Eikenlaan 26

te Kranenburg

KATTENBEZITTERS OPGELET: 
KATTENHATER ACTIEF

Het begint om 10.00 uur en duurt tot
17.00 uur. Het thema is 'onderstebo-
ven'. Eén van de optredende topbands
is Delirious? De presentatie is in han-
den van Manuel Venderbos, al een aan-
tal jaren werkzaam als presentator
van jongerenprogramma's bij de EO.

We willen iedereen uit Vorden en om-
geving de gelegenheid geven om mee
te gaan. We hebben een aantal veld-
kaarten gereserveerd. Geef je snel op,
maar uiterlijk 24 april. De toegangs-
kaart is gratis. 
Ga je met je eigen gereserveerde kaart
mee (www.jongerendag.nl), geef je
dan ook zo snel mogelijk op, uiterlijk
31 mei. We proberen de busreis zo
voordelig mogelijk te regelen!

Voor info en opgave:Henri Eskes, tel.
0575-554422 /h.eskes2@kpnplanet.nl
Carolien Brouwer, tel. (0575) 55 10 60  /
cbrouwer_vdende@hotmail.com

EO-Jongerendag op 14 juni
Evenals vorige jaren verzorgt de
Evangelisatie Commissie uit Vor-
den ook dit jaar de busreis naar de
EO-Jongerendag. Het is weer in het
Gelredome in Arnhem en er zullen
ruim 30.000 jongeren samenko-
men op deze dag. Ook jij kunt daar
bij zijn!

Vrijdag 4 april 
Blok '71 D1 - Dash D2: 2-3

Zaterdag 5 april
Vios Eefde MC2 - Dash MC3: 1-3
Halley MC1 - Dash MC1: 3-1
V.C.V. MC4 - Dash MC2: 3-1
Vios Beltrum MB2 - Dash MB1: 1-3
Set-Up '65 D3 - Dash D1: 2-3 Kampioen
BVC '73 D2 - Dash D7: 1-3
Vios Eefde D1 - Dash D3: 1-3
Dash circulatie 1 - Willems Gemini 1:
3-1 Kampioen
Dash circulatie 2 - Tornado 1: 4-0
Dash D5 - WIK D3: 4-0
Dash MA1 - Wevoc MA1: 1-3
Dash D4 - Sc. Gorssel D1: 2-3

Dash D6 - Tornado Laren D4: 1-3
Dash H1 - Tornado Laren H1: 3-1
Zaterdag 12 april
12.00 V.C.V. MC1 - Dash MC1
14.30 Lochem Avanti D3 - Dash D6 
14.30 Lochem Avanti H1 - Dash H1 
16.15 Zieuwent TOHP D1 - Dash D4 
16.30 Lochem Avanti D2 - Dash D5 
16.30 Lochem Avanti H3 - Dash H2 
17.15 Hengelo DVO MA1 - Dash MA1 
11.30 Dash MC3 - V.C.V. MC3
11.30 Dash MC2 - Bas Wivoc MC2
13.00 Dash MB1 - Overa MB1
15.00 Dash D2 - KSV D1
17.00 Dash D3 - BVC '73 D1
17.00 Dash D7 - Boemerang D5
17.00 Dash D1 - Boemerang D1

Vo l l e y b a l

Expositie van 25 april tot en met
15 juni 2008 in Galerie Agnes Ra-
ben.

Op zondag 27 april 2008 om
15.00 uur is de feestelijke opening
in aanwezigheid van beide kun-
stenaars.

Expositie
Tekeningen van Arno Kramer
en schilderijen en tekeningen
van Rineke Marsman
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Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers

jaren plezier van hebben. In onze showroom

vindt u een ruime variatie in stijlen en prijs-

klassen. Onze adviseurs maken samen 

met u een ontwerp naar uw wensen.

Meer inspiratie vindt u op onze site:

www.bruggink-bv.nl.

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

GEHEEL NIEUWE

SANITAIR AFDELING!

Gerben Weulen Kranenbarg

Verwarming  •  Airco  •  Sanitair  •  Dak/Zinkwerk  •  Onderhoud  •  24h service  •  Tel.: (06) 27 89 67 71

KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

NS&S - Hans Emens
0640.50.11.58
www.nsens.nl
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Goed gekeurd.
APK BIJ EEN 

ONDERHOUDSBEURT

VOOR € 29,-.

Maak nu kans op een 

Peugeot 207*

ACTIE!

*Wanneer u in de periode tussen 1 januari en 31 december 2008 de APK door een Erkend Reparateur van Peugeot laat uitvoeren, maakt u kans op een Peugeot 207. Uw kenteken is uw lotnummer. 

Kijk voor de actievoorwaarden op www.peugeot.nl > service & financiering > peugeot service > APK.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

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

Te koop:
Restaurant in blokhuis-stijl 

met grote biergarten
(andere doeleinden mogelijk)
+ apart woonhuis

Grondstuk grootte 1.540 m2

Moezel Duitsland
Info: tel. 0049 - 6534 621
info@hotel-moselblick.com

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

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 13-16 uur

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel
Voor al uw groente, fruit & streekproducten.

Lekker en vers.

Boerderijwinkel
Nu gehele
jaar open!

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 12 april
in het café

Finale
Hengelose
Embassy

In de discotheek

D.J. Martijn

BRUNCHEN?
Iedere laatste zondag van de maand!

Wij verwelkomen u met een welkomstdrankje. 

Vanaf 11 uur verzorgt de keukenbrigade weer allerlei 

lekkers. Diverse broodsoorten, zoet en hartig beleg. 

Op het buffet vindt u ook verschillende 

warme gerechten en uiteraard mag na al dit lekkers 

een dessertbuffet niet ontbreken!

Prijs € 25,00 p.p. Kinderen tot 3 jaar gratis!

Kinderen vanaf 3 tot 12 jaar € 10,00 p.p
Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39

www.goossensatomica.nl

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding
• Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen • Buitenkeukens

Nu

€ 499,0
0

Nu alle
waterpartijen
30% korting!
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Uit onderzoek blijkt dat vriendschap
en sociale steun veel bescherming
kunnen bieden, bijvoorbeeld tegen de-
pressieve klachten. Tegelijkertijd valt
op dat steeds minder mensen nog ver-
trouwelijke contacten hebben. In een
periode van zorgen is het dan lastig
hulp te vragen. Maar ook in goede tij-
den is het belangrijk om ervaringen te
kunnen delen. 

De cursus Vrienden Maken richt zich
op mensen vanaf 18 jaar, die - om wel-
ke reden dan ook - geen grote vrien-
denkring (meer) hebben en daar zelf
iets aan willen doen. Het is de bedoe-
ling dat de deelnemers ervaringen uit-
wisselen, nadenken over hun wensen
en grenzen en een realistische kijk op
vriendschap ontwikkelen. Daarbij is er
aandacht voor een groter zelfvertrou-
wen en positiever zelfbeeld. Ook
wordt er intensief geoefend in com-

municatietechnieken en benaderings-
wijzen. Voorop staat dat de cursisten
actiever en vaardiger worden in het
maken én behouden van vrienden.

EERST EEN KENNISMAKING
De cursus Vrienden Maken is er in be-
ginsel voor iedereen die meer vriend-
schap in z'n leven zoekt.  Niet direct on-
der de medecursisten, al mag dat na-
tuurlijk wel. Na aanmelding ontvangt
de kandidaat-deelnemer een oproep
voor een kennismakingsgesprek. Er
wordt dan meteen gekeken of de cur-
sus goed aansluit bij diens behoefte.
De 8 à 12 deelnemers komen zes keer
bijeen. Later is er nog een 'terugkom-
dag'. Voor informatie en inschrijving
kunt u bellen met tel.nr. (0314) 62 05 35
Rode Kruis District Achterhoek of mai-
len naar: achterhoek@redcross.nl

Het Rode Kruis komt op voor chro-
nisch zieken en gehandicapten en is al
jaren actief om eenzaamheid te ver-
lichten. Ruim 18.000 vrijwilligers van
het Nederlandse Rode Kruis helpen
55.000 vereenzaamden en chronisch
zieken en gehandicapten met zoge-
naamde ‘vriendendiensten’, zoals
huisbezoeken, oppashulp, internetles,
coaching en het opzetten van tele-
fooncirkels. Jaarlijks genieten zo’n
6000 gasten van aangepaste vakanties
op het vakantieschip J. Henry Dunant
of in één van de Rode Kruis-vakantie-
hotels.

District Rode Kruis Achterhoek heeft de primeur in de Achterhoek:

"Vrienden maken kun je leren"
Vrienden zijn voor ieder mens be-
langrijk, ze verrijken het leven.
Maar niet iedereen vindt het even
gemakkelijk om vrienden te ma-
ken of te behouden. Speciaal voor
die mensen start het Rode Kruis
binnenkort  een praktische cursus
in Zutphen in het Rode Kruis-ge-
bouw aan de Van Drinenstraat 4. In
zes bijeenkomsten wordt geoefend
in het aangaan en onderhouden
van vriendschap. De belangrijkste
inzet: een open en actieve houding.

En, de Achterhoekse restaurants spe-
len hier met verve op in. Want van
half april tot eind juni kun je bij een
twintigtal Achterhoekse restaurants
die streekgerechten proeven. En, ge-
niet tegelijkertijd van de lente en
breng een bezoekje aan zo'n boerenbe-
drijf waar die streekproducten wor-
den gemaakt. Neem een kijkje op
www.lenteindeachterhoek.nl

Je vindt daar vanaf 14 april tientallen
kant-en-klare dagtrips en meerdaagse
arrangementen om de lente goed te
beginnen. Vanzelfsprekend alles in
het thema van de gerechten uit eigen
streek! Een activiteit georganiseerd
door het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme.

STREEKGERECHTEN
Het leven in de Achterhoek is goed. Je
ziet het wanneer je tijdens een fiets-
tochtje om je heen kijkt. Overal 'sappi-
ge' weilanden: mooi fris en groen, met
her en der een vrijstaande boom die
voor een schaduwrijk plekje zorgt. Als
je een koe zou zijn, zou je het wel we-
ten. Hier is 't plezierig grazen. Geen
druk verkeer om je heen, geen uitlaat-
gassen, alles puur natuur. Er worden
bovendien verrukkelijke groenten en
fruit geteeld. 

Vaak onbespoten en volop smaak zo-
als je die van vroeger kent. Ook de ko-
ningin van de groente, de asperge,
wordt in de Achterhoek op grote
schaal verbouwd en bij menige asper-
geteler kun je zélf je pondje uitsteken.
Die streekproducten worden door de
restaurants met veel liefde en zorg be-
reid tot culinaire hoogstandjes. 

Recepten die vaak van vader op zijn
zoon zijn doorgegeven en telkens ver-
fijnd tot de specialiteiten die anno
2008 zo hogelijk worden gewaardeerd.
Ja, de lente betekent genieten in de
Achterhoek! 

SMAKELIJK
Wat kun je aan streekgerechten ver-
wachten? Iedere lekkerbek kan in de
Achterhoek zijn hart ophalen. Een
combinatie van lamsfilet en lamsrack
met een saus van Bronkhorster kruid-
koek en port. Een bonbon van huisge-
rookte zalm met Achterhoekse aard-
appel-aspergesalade. In roomboter ge-
gaarde asperges met nootjes lamsrug-
filet en Achterhoeks gedroogd nagel-
hout. Dit vergezeld met witte kool in 't
zuur en een appel/perenstroop jus.
Huisgemaakt ijs van lokaal gekweekte
rabarber, op citroen meringue en een
aardbeien soepje waarin iets mint.
Trek? Kijk op www.lenteindeachter-
hoek.nl voor nog meer smaakvolle
ideeën. Proef, beleef en ontspan! 

ACHTERHOEKSE WIJN
Tegenwoordig is het niet meer zo, dat
een goede wijn per definitie uit het
buitenland zou moeten komen. Dank-
zij nieuwe druivenrassen en verbeter-
de technieken willen de wijndruiven
nu ook in ons eigen land groeien. 

Zeker op de vruchtbare bodem van de
Achterhoek. Met een areaal van ruim
dertig hectare aan wijngaarden is de
Achterhoek uitgegroeid tot het groot-
ste en meest toonaangevende wijn-
bouwgebied van Nederland. Veel wijn-
gaarden hebben proeflokalen waar je
met de wijn kan kennismaken. En me-
nig Achterhoeks restaurant schenkt
graag een glaasje van dit mooie streek-
product. Proef en geniet ervan.

INFORMATIE
Alles wat je over 'Lente in de Achter-
hoek, streekgerechten op de kaart'
wilt weten vind je op www.lenteinde-
achterhoek.nl, maar je kunt ook een
strooifolder aanvragen. Bel daarvoor
met het Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme, (0575) 519330 en vraag hem
aan. Of ga naar de VVV bij je in de
buurt en haal hem daar. Hij is gratis.
De deelnemende restaurants serveren
de streekgerechten van de lente tus-
sen half april en 21 juni, het einde van
de lente.

ONDERSTEUNING
De totstandkoming van deze actie is
verzorgd door het Achterhoeks Bu-
reau voor Toerisme en mede mogelijk
gemaakt dankzij financiële ondersteu-
ning van de provincie Gelderland op
grond van de subsidieregeling Sociaal
Economisch Beleid.

Lente in de Achterhoek

Genieten van streekgerechten!
Menigeen heeft in het najaar al
kennisgemaakt met de Achter-
hoek. Want dan staan de wildge-
rechten hier namelijk centraal.
Maar de Achterhoek is ook in het
voorjaar de moeite waard. Dan is er
namelijk net zo veel te genieten op
culinair gebied. Denk aan asper-
ges, wijnen, bijzondere groenten,
vlees, noem maar op. Alles uit ei-
gen streek, geteeld en verzorgd
met liefde voor het land.

In deze column vertel ik u over mijn
praktijk voor klassieke homeopathie.
Hiermee wil ik u duidelijk maken wat
klassieke homeopathie nou eigenlijk
inhoudt en laten zien dat een breed
spectrum aan klachten homeopa-
thisch behandeld kan worden. Dit ge-
beurt door het zelfgenezend vermo-
gen van de mens te stimuleren. 

Hooikoorts
Deze keer wil ik u laten zien dat het
voorschrijven van een homeopathisch
geneesmiddel iets is wat nauw luis-
tert, en dat met name de bijzondere
symptomen een uiting vormen van de
toestand van juist die ene persoon. Ik
zal dit doen aan de hand van een voor-
beeld van twee personen met hooi-
koorts. Hun algemene klachtenbeeld
komt sterk overeen, toch krijgen ze
beiden een verschillend homeopa-
thisch geneesmiddel op basis van de
aparte, bijzondere, onderscheidende
symptomen. 

Algemene symptomen
Een man van  42 jaar komt met hooi-
koorts-klachten. Zo ook een vrouw van
27 jaar. Beide moeten ze veel niezen,
hebben brandende, rode en tranende
ogen en hun neus is vaak verstopt. In
mei is de hooikoorts voor beide het
heftigst.  Beide hebben dus vrijwel de-
zelfde algemene hooikoorts-sympto-
men. Voor een homeopaat zijn echter
niet de algemene symptomen van be-
lang maar juist de specifieke! 

Waarin verschillen deze twee perso-
nen met deze vorm van hooikoorts
dus van elkaar?? Tijd om meer vragen
te stellen dus. 

Specifieke symptomen
De man blijkt last te hebben van een
enorme kriebel in de neus, en 's
nachts is hij vaak wat benauwd tijdens
een hooikoortsperiode. Ook heeft hij
last van koude rillingen tijdens een
hooikoortsaanval. Zeer opvallend is
dat de hooikoorts één keer in de week
een verergering kent, "je kunt er de
klok op gelijk zetten', aldus de man.
Verder kan hij om het minste of ge-
ringste 'in de stress raken' met als ge-
volg een duidelijke verslechtering van
zijn hooikoortsklachten. Zijn totaal-
beeld, inclusief de genoemde specifie-
ke kenmerken, vraagt om het genees-
middel Sabadilla, Sabadilkruid. Dit ge-
neesmiddel geef ik hem, en na 1 dag
zijn de klachten al voor 60 % verbe-
terd.  
Specifiek aan de klachten van de
vrouw is dat de uitscheiding uit de
neus enorm scherp is, bijtend als van
een zuur'. De tranen uit de ogen zijn
veel milder. De hooikoorts overvalt
haar totaal onverwacht, ze heeft er
weinig lijn of logica in kunnen ont-
dekken, behalve dat het 's avonds
slechter is. Verder heeft deze vrouw
ook last van hoofdpijn, 'een soort ze-
nuwpijn' noemt ze het. Meestal zit de
hoofdpijn  aan de linkerkant en is ze
tegelijkertijd erg slaperig. Dit specifie-

ke beeld is in de homeopathie bekend
als het beeld van Allium Cepa. 

Genezen:
zachtzinnig en natuurlijk
Specifieke persoonskenmerken en bij-
zonderheden met betrekking tot de
klachten maken voor een homeopaat
hét verschil. Hierdoor kunnen ver-
schillende mensen met de klacht
'hooikoorts' toch hele verschillende ge-
neesmiddelen voorgeschreven krij-
gen. Dit principe geldt voor ALLE
klachten en vormt het hart van de
homeopathische benadering. Ieder
mens is uniek wat zich uit zich in spe-
cifieke persoonskenmerken, en dit
drukt zich vervolgens ook weer uit in
specifieke kenmerken van een klacht,
een ziekte of een aandoening. Dit is
wat mijn werk zo boeiend maakt: tel-
kens het bijzondere, het unieke, het
individuele aan de mens ontdekken,
dit vervolgens vertalen naar een ge-
neesmiddel, en zien dat de mens zelf
de impuls van een geneesmiddel om-
zet naar genezing. Zachtzinnig en op
een natuurlijke wijze.

Tot de volgende keer.  
Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd, vergoeding door
zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2, 7231 NB  Warnsveld
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

  

Voor aanvang van de wedstrijd Veld-
hoek 2 tegen Steenderen 1 werden de
shirts, broeken en kousen gepresen-
teerd. Leider Arnold Derksen bedank-
te de sponsor voor het prachtige tenue
en overhandigde namens het team
een bos bloemen aan sponsor Noud
van Bentum. Het team van Veldhoek 2
speelt zaalvoetbalcompetitie in de 4e
klasse E. 

Van Bentum Schoonmaak BV is ruim
twintig jaar gevestigd aan de Nijver-
heidstraat in Hengelo. 

Het bedrijf heeft inclusief parttimers,
33 medewerkers in dienst. Van Ben-
tum Schoonmaak BV werkt in de re-
gio, maar voor het specialistisch werk,
gevelreiniging, heeft het bedrijf op-
drachten door het hele land. Binnen-

kort wordt er een pand bijgehuurd
van 250 vierkante meter aan de Win-
kelskamp. Het nieuwe onderkomen is
nodig voor verdere uitbreiding van
materiaal, machines en er komt perso-
neel bij. Van Bentum Schoonmaak BV
is gevestigd aan de Nijverheidstraat 13
in Hengelo. Tel. 0575-463640. 

Op de foto ontbreken leider Jelle Hoo-
geveen en de spelers Harold Gotink,
Toine van Duynhoven en René Lub-
bers.

Van Bentum Schoonmaak sponsor
zaalvoetbalteam Veldhoek 2

Het zaalvoetbalteam van Veldhoek 2 is in het nieuw gestoken door het
Hengelose bedrijf Van Bentum Schoonmaak BV.

Het zaalvoetbalteam Veldhoek 2 in nieuwe tenues. Achterste rij (2e van rechts) sponsor Noud van Bentum.
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

OPRUIMING
i.v.m. bedrijfsopvolging

30%KORTING
OP DE HELE WINKELVOORRAAD

m.u.v. • brilleglazen

• contactlenzen

• vloeistoffen

• batterijen

• reparaties

• lopende acties

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden 
Tel. (0575) 551505

OPEN HUIS

t.g.v. De Engel te Steenderen

op zaterdag 12 april

van 12.00 tot 17.00 uur

aan de Dr. Ariënsstraat

Er worden 6 appartementen gerealiseerd in het voor-

malige pand De Engel te Steenderen. Sommige apparte-

menten kunnen casco opgeleverd worden. Ook zal er

een dubbele woning worden gerealiseerd op hetzelfde

terrein nabij De Engel.

Reden om u uit te nodigen voor het Open Huis op zater-

dag 12 april van 12.00 tot 17.00 uur aan de Dr. Ariënsstraat

in de Engel te Steenderen.

Heb je even tijd?

en maak kans op...

tijdvoorons.nl

kijk dan op
tijdvoorons.nl

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-452566

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Uw adres voor feesten, partijen en catering

Werken in het kleinste stadje van Nederland?

Ter versterking van ons team zoeken wij: 

een zelfstandig werkende kok
en bedieningsmedewerkers (part-time)

Uw sollicitatie kunt u richten aan de Gouden Leeuw
t.a.v. de heer van Bussel. 

Voor meer informatie over deze vacatures 
kunt u contact opnemen met 

de heer van Bussel, (0575) 45 12 31.

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

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

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

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

Oost

Asbestsanering

Voor veilige 
asbestsanering

Voor meer 
informatie of 
een 
vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

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).
Vraag

demonstratie!
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De stijging van het aantal aanvragen is
een direct gevolg van een groter be-
roep van gezinnen op de jeugdzorg en
de toegenomen uithuisplaatsingen.
Meer kinderen in de jeugdzorg bete-
kent minder geld voor extra dingen
voor de betrokken jongeren. 

De noodzaak om een beroep te doen
op fondsen, zoals het Nationaal Fonds
Kinderhulp, neemt daardoor sterk toe.
Het gaat dan bijvoorbeeld om geld
voor een weekje kamperen in de zo-
mer, een fiets, een lidmaatschap van
een sportclub, een presentje met Sin-
terklaas of een speeltoestel bij een te-
huis. 

Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet
zich al bijna 50 jaar in voor al die kin-

deren die met jeugdzorg te maken
krijgen. Door de inkomsten uit onder
meer de landelijke collecte kan Kin-
derhulp zoveel mogelijk aanvragen
toekennen.

Onlangs ontvingen bijvoorbeeld Bu-
reau Jeugdzorg in Arnhem en Duna-
mis in Nijmegen, Pluryn Werkenrode
Groep in Oosterbeek en Voorst en het
Leger des Heis in Zutphen diverse bij-
dragen voor onder meer zwemles, va-
kantie, kleding, speelgoed en sport
voor diverse kinderen. 

Tevens ontving Rentray in Eefde een
bijdraga voor een babyuitzet voor een
meisje van 17 jaar die zwanger is.

In Nederland krijgen jaarlijks onge-
veer 250.000 kinderen (1 op de 20) te
maken met intensieve jeugdzorg,
meestal als gevolg van problemen in
de thuissituatie. Soms is de hulpvraag
vrijwillig, soms heeft de Kinderrechter
ingegrepen en wordt een kind onder
toezicht geplaatst. 

De jeugdzorg helpt kind en gezin met
intensieve thuisbegeleiding en dag-
hulp. Daarnaast kan een deel van de
kinderen niet thuis blijven wonen en
wordt in een leefgroep of pleeggezin
geplaatst.

Landelijk collecte
Kinderhulp blijft hard nodig
Het aantal aanvragen voor finan-
ciële ondersteuning bij het Natio-
naal Fonds Kinderhulp voor kin-
deren met minder kansen blijft
stijgen. De collecteweek van 20 tot
en met 26 april is dan ook hard no-
dig om de benodigde gelden bin-
nen te krijgen. In die week gaan
25.000 vrijwilligers op pad met de
collectebus van Kinderhulp. Het
streven is de collecteopbrengst dit
jaar met 5% te verhogen en ruim
€ 1,3 miljoen euro op te halen.

Da's dan mooi meegenomen, dachten
ze bij het jarige Sorbo (uw hulp in huis
is dit jaar 40 jaar jong). Bij aankoop
van een fles 'blauwe' Blue Wonder of
'roze' Blue Wonder Sanitair krijgt de
trouwe klant een gratis sprayflacon.
Een sprayflacon met op de achterzijde
schoonmaaktips én de juiste mengver-
houdingen. 

Mengverhoudingen 
Vooral de mengverhoudingen zijn
handig. Blue Wonder is dermate ge-
concentreerd, dat flink verdunnen
hoogst noodzakelijk is. Waarmee het
mes aan twee kanten snijdt: minder
wonderreiniger voor meer schoon-
maakresultaat. En nog gratis ook. 
Niet meer zeulen met emmers sop 
Bijkomend voordeel: met één handige
sprayflacon loopt u door het hele huis.
Op zoek naar de kleine schoonmaak-
klus. En da's wel wat makkelijker dan
zeulen met een emmer sop van tien li-
ter.

De flessen Blue Wonder met gratis
sprayflacon zijn vanaf april verkrijg-
baar.  Blue Wonder, een puur Neder-
lands schoonmaakwonder Het won-
derbaarlijke verhaal van Blue Wonder
begint in de jaren '40 in de haven van
IJmuiden. De ruige wereld van de
scheepvaart gebruikt het dan nog
agressieve preparaat voor het verwij-
deren van oliën en vetten. In 1977
koopt leraar scheikunde Jur Groenhof
de rechten van de basisreceptuur. Een
bedrijf in schoonmaakmiddelen voor
de professionele markt is geboren: De

Bever BV, naar de standplaats Bever-
wijk. Vanaf de jaren '80 vindt Blue
Wonder voorzichtig haar weg naar de
consument. Met name door demon-
straties op beurzen en braderieën. De
'vlekoplossende werking' van Blue
Wonder moet je zien - omdat je het an-
ders niet gelooft. Groenhof werkt ge-
passioneerd verder aan zijn geheime
recept, driftig gebruik makend van de
methode trial and error. Uiteindelijk
komt Groenhof tot een recept met der-
tien ingrediënten. Die elkaar: a) ver-
sterken, b) in de juiste volgorde moe-
ten worden toegevoegd en c) volgens
een zeer precieze dosering. 

In 2003 volgt de synthese tussen pro-
ducent (De Bever) en verkoopkracht
(Sorbo®). Na 1,5 jaar voorbereiding,
aanpassing van de formule, een nieu-
we geur en modernisering van de ver-
pakking, bereikt Blue Wonder in juni
2005 de schappen van de supermarkt-
ketens. Voor Sorbo, groot geworden
met schoonmaakhardware, wordt de
eerste stap in de wereld van de schoon-
maaksoftware een doorslaand succes.
De verkopen liggen vier keer hoger
dan verwacht. De Wheel of Retail voor
de beste supermarktintroductie van
2005 is het gevolg.

In 2006 volgt Blue Wonder Sanitairrei-
niger. De speciaal ontwikkelde mix
van zuren, alcoholextracten en na-
tuurlijke oliën zorgt ervoor dat sani-
tair twee keer langer blijft glanzen,
ook door de aangebrachte bescherm-
laag. In 2008 ten slotte volgen Blue

Wonder Ontkalker (voor koffiepad- en
espressomachines) en Blue Wonder
Vloerreiniger (universele waskracht
voor alle denkbare vloeren). 

Een wonder laat zich niet verklaren,
een wonder moet je zien. Blue Won-
der - the product is the hero - werkt
niet alleen op gladde oppervlakken,
maar ook of ruwe oppervlakken en
stoffen. Blue Wonder lost vlekken op,
en dat is héél iets anders dan schuren,
wrijven en kracht zetten. 

Blue Wonder, een puur Nederlands
schoonmaakwonder voor 1.001 toe-
passingen. Het recept blijft onder ons
... We volstaan met de mededeling dat
Blue Wonder 100% biologisch afbreek-
baar is. De passie van juist een docent
chemie (!) ten spijt. 

Het vervolg op een wonderlijke succes-
formule.

Blue Wonder met GRATIS sprayflacon 

Kijken, kijken, niet kopen

Kijken, kijken, niet kopen. Er is geen taal ter wereld met meer synonie-
men voor 'gratis': voor niets, te geef, kosteloos, voor niet, gratis en voor
niets, voor nop, om niet, pro deo, belangeloos, vrijwillig.

Op maandag 14 april zal mevrouw
Drs. D. Rekswinkel uit Steenderen
een overdenking houden. Mr.
Th.G.M. Heere uit Zelhem zal in de
uitzending van maandag 21 april
vertellen over de ridderorde van het
heilige graf van Jeruzalem. Voor
maandag 28 april is dhr. J. Klooken

uit Hengelo uitgenodigd om iets te
vertellen over de extra activiteiten
binnen de I-1. Willibrordparochie
van Hengelo.

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

Van 20.00 tot 20.30 uur kunnen
muzikale verzoekjes voor het pro-
gramma worden aangevraagd via
het tel. (0314) 62 40 02.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke program-
ma "De Muzikale Ontmoeting"
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer stu-
diogasten uitgenodigd.

Oude fietsen, wasmachines (sommi-
gen zelfs nog met kleding) en zelfs
complete landbouwmachines werden
er bij het inzamelpunt ingeleverd.

Om een uur of  3 werd er met 2 grote
kippers naar de opkoper in Ruurlo ge-
reden. En maandag moest er nog een
keer richting Ruurlo gereden worden
om het uit gesorteerde ijzer in te leve-
ren. In totaal werd er bijna 71/2 ton in-
geleverd. Toen duidelijk werd waar-
voor "de Vage Kennissen"deze actie
hielden, bood de opkoper direct, speci-
aal voor het goede doel, 1 cent per kg
extra aan. Team "de Vage kennissen"
wil bij deze iedereen bedanken die

een bijdrage heeft geleverd, waardoor
deze actie een succes werd. 

Mocht u om welke redenen nog oud
ijzer in huis hebben en wilt u dit ook
schenken aan het goede doel dan kunt
u tot aan het weekend van 14/15 juni
nog contact opnemen met W. Denkers
tel. (0575) 46 20 48 of W. Jansen tel.
(0575) 46 13 84  en zij zorgen ervoor
dat u van het oud ijzer af komt en dat
de opbrengst ten goede komt aan het
goede doel.

De totale opbrengst in Euro's zal tij-
dens het evenement bekend worden
gemaakt.

Oud ijzer actie

Op zaterdag 29 maart heeft het team "de Vage kennissen" een oud ijzer
actie gehouden speciaal voor de Samenloop voor hoop actie. Om 09.00 uur
viel het startschot. In eerste instantie verliep de actie nogal rustig, maar
na de koffie kwam de actie pas goed op gang.

WAAROM DEZE VERANDERING?
Alle bibliotheken in Nederland heb-
ben besloten om tot een gemeen-
schappelijke bibliotheekkaart over te
gaan. Omdat deze bibliotheekkaart
over een chip beschikt, worden in de
toekomst allerlei extra zaken moge-
lijk, zoals het raadplegen van verschil-
lende digitale databanken. 

Bijvoorbeeld de Krantenbank, waarin
met één zoekopdracht een aantal dag-
bladen doorzocht kan worden. Dat
kan nu al in de bibliotheek, maar met
de Nationale Bibliotheekkaart kan dat
in de toekomst ook van huis uit.

Hoe ziet de Nationale Bibliotheek-
kaart eruit? De kaart is tweezijdig be-
drukt en voorzien van een landelijke
en een lokale zijde. De landelijke zijde
is overal in Nederland gelijk. De lokale
zijde bevat het logo van Bibliotheek
West-Achterhoek en de klantgegevens. 

De Nationale Bibliotheekkaart kan op
dezelfde vertrouwde manier gebruikt
worden als het huidige de bibliotheek-
pas.

Nationale
Bibliotheek-
kaart
Bibliotheek West-Achterhoek start
deze week met het vervangen van
bijna alle bibliotheekpassen. De
huidige bibliotheekpas wordt kos-
teloos vervangen door de Nationa-
le Bibliotheekkaart.

Wat kan een deelnemer aan deze voet-
balweek verwachten? Er wordt ’s och-
tends getraind van 09.30 uur tot 11.30
uur en ’s middags van 13.00 uur tot
15.00 uur. Elke deelnemer wordt inge-
deeld in een ochtend- of middag

groep. Daarnaast krijgt iedere deelne-
mer een trainingsoutfit van KWD
(shirt, korte broek en sokken), een
deelnamecertificaat en vijf trainingen
op Betaald Voetbalniveau. Ook neem
je deel aan een 4x4 toernooi en aan De
Graafschap Penaltybokaal. De week
zal op feestelijke wijze worden afgeslo-
ten met een finaledag op Stadion De
Vijverberg. De kosten voor De Graaf-
schap Voetbalweek is 95 euro.

Aanmelden voor De Graafschap Voet-
balweek kan via www.degraafschap.nl
of stuur voor informatie een mail naar
voetbalcollege@degraafschap.nl

Voetbalweek bij De Graafschap
In de meivakantie van 28 april tot
en met 2 mei organiseert De Graaf-
schap Davilex Voetbalcollege voor
de vijfde keer, De Graafschap Voet-
balweek. Deze voetbalweek wordt
georganiseerd voor spelers van 8
tot en met 16 jaar en wordt gehou-
den op Sportpark De Bezelhorst in
Doetinchem.

Wat is: A. Weerpaol: ongedurig persoon, draaitol. "Den weerpaol kö'j
neet an taofele hebben zitten. Lieke zetten helpt neet, hee is 't
zo weer vergettene." 

B. Zoepstrotte: Iemand die veel (niet alcoholische drank) drinkt.
"Dee drunk van alles deur mekare, dat is toch ne zoepstrotte." 

C. Zuwwel: 1. (Vragender) Els, priem. "Dat leer is zo hard, door kom
i'j met gin zuwwel deur." 2. (Zieuwent) Slechte eter, kies kauw.
"An taofele was 't ne zuwwel."

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect



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

We starten om 14.00 uur vanaf de par-
keerplaats aan de Baakseweg in Vor-
den.
Het eerste deel van de wandeling gaat
langs de watermolen en de Baakse
beek en door het parkbos. Hier groei-
en enige soorten stinzenplanten zoals
narcis en voorjaars helmbloem. We
hopen ze nog in bloei aan te treffen,
maar met dit vroege voorjaar is dat
niet zeker. Het pad voert ons naar een

houten bruggetje over de beek. Aan de
ene kant ligt het bos, waar in weer das-
sen leven. En aan de andere zijde zien
we uit over de akkers die biologisch
worden bebouwd. Teruglopend naar
het kasteel komen we langs de moes-
tuin, die weer in ere wordt hersteld.
Terug bij de watermolen is er gelegen-
heid om koffie of thee te drinken.
Voor het tweede deel van de wande-
ling is de heer Regtop van Natuurmo-
numenten onze gids door de kasteel-
tuin. De wandeling zal tussen 4 uur en
half vijf beëindigd worden. Inlichtin-
gen: Hilde Ravenswaay. tel: 0573-
452324

Wandeling over het landgoed Hackfort
Op zondag 13 april 2008 zal door
het IVN Noord- Midden - Achter-
hoek een wandeling worden ge-
houden op het landgoed Hackfort.

De opbrengst van deze actie gaat volle-
dig naar de Samenloop voor Hoop. De

opbrengst tm 27 maart bedraagt maar
liefst al ¤ 333,40.  U kunt tm 13 juni
2008 uw emballagebonnen nog in de-
ze bus doen.

Kijk voor meer informatie over de sa-
menloop op www.samenloopvoor-
hoopbronckhorst.nl Alvast allen har-
telijk dank!

AH Hengelo steunt Samenloop voor Hoop
Door de spontane goedkeuring
van de AH wordt ons de mogelijk-
heid geboden om een bus te plaat-
sen bij het flessenapparaat. Hierin
kunt u de statiegeldbonnen depo-
neren.

Ben je nog bezig met de samenstelling
van een team of wil je nadere informa-
tie, ben je ook van harte uitgenodigd.
Het thema van deze avond is: Survi-

vors. Lies van Dijk (deelneemster in
Giessenbrug) vertelt over haar erva-
ring en motivatie voor deelname aan
de SamenLoop voor Hoop. 
De avond is in de kantine van sportver-
eniging Socii, Lankhorsterstraat 3b te
Wichmond. De aanvang is om 19.45
uur. Voor meer informatie kan men
terecht op de site 
www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

SamenLoop voor Hoop
Op dinsdag 8 april wordt de tweede
teamavond gehouden voor teams
die zich hebben opgegeven voor de
SamenLoop voor Hoop Bronck-
horst.

Rens te Stroet heeft afgelopen week-
end gereden in de Dorpenomloop van
Drente. In deze wedstrijd werd hij
knap 15e. 
Op zondag reed Rens in het Duitse Ue-
dem. Hier werd knap 10e. Richard Sle-

umer reed ook in deze wedstrijd en
werd uiteindelijk 20e. Op zaterdag
heeft Richard in Deventer een 100 ron-
den wedstrijd gereden. Hij werd hier
uiteindelijk knap tweede.

Moutainbiker Frank Schotman is dit
seizoen ook goed begonnen. Zo werd
hij in de eerste wereldbekerwedstrijd
Marathon in Turkije knap 9e . Hier-
mee heeft hij zich gelijk gekwalifi-
ceerd voor het WK marathon later dit
jaar. In de Nederlandse competitie be-
haalde hij ook al mooie podiumplaat-
sen. Zo werd hij in de seizoensopener
in Berlicum knap derde en in Nieuw-
kuijk tweede.

Goede seizoenstart voor RTV renners
Verschillende renners van RTV Vie-
rakker Wichmond zijn dit seizoen
goed gestart. Junior Joost Berend-
sen heeft in diverse wedstrijden
van de Salland IJsselstreek compe-
titie goede uitslagen gereden. Zo
werd hij in Zutphen derde en in
Doetinchem tweede. In het eind-
klassement werd hij uiteindelijk
vierde.

De volgende afstanden kunnen wor-
den gelopen: 1,25 km, start om 11.00
uur; 2,5 km, start om 11.03 uur; 5 km,
start om 11.10 uur; 10 km, start om

11.20 uur. De Start en Finish vinden
plaats bij zaal Concordia, Pastorie-
straat 5 te Baak, alwaar men zich van-
af 10.00 uur tot 10.50 uur op kan ge-

ven. Na 10.50 uur kan géén inschrij-
ving meer plaatsvinden, er wordt ge-
adviseerd om op tijd te komen!

De volgende trimloop wordt gehou-
den op zondag 9 november 2008.

Trimloop Baak

Op zondag 27 april 2008 organiseert Gymvereniging D.O.G. Baak wederom
haar halfjaarlijkse trimloop.

SOCII
Donderdagavond heeft Socii gespeeld
tegen Carvium een wedstrijd die om
18.30 uur zou moeten aanvangen
maar aangezien de scheidsrechter
zich er niet van op de hoogte had ge-
steld kwam hij veel te laat. Na verschil-
lende telefoon gesprekken gevoerd te
hebben kon dan toch dik over zevenen
aan de pot voetbal begonnen worden. 

Met een 0-0 stand gingen we rusten en
was het eigenlijk al te donker om nog
aan de tweede helft te beginnen. Na de
thee een zelfde spelbeeld een beter
Socii met diverse kansen zonder te
spreken van goed voetbal.

Ook deze wedstrijd was er weer een
van als je zelf eigenlijk niet te missen
kansen niet maak krijg je er een om
de oren. Carvium maakte dankbaar
gebruik van het verkeerd uit verdedi-
gen en maakte de 0-1. Niet lang hierna
vond de man in het zwart gezien de
duisternis verder te voetballen onver-
antwoord en floot een kleine 10 min
voor tijd af .

Zondag kwam SVGG op bezoek. Een
heel jong team met diverse goede spe-
lers erin. Trainer Jan Steffens had voor
deze wedstrijd extra tijd gereserveerd
om onder genot van een kop koffie
eens even de laatste gespeelde wed-
strijden te analyseren. Aan elkaar
meer vertrouwen geven en positief na
elkaar toe zijn was een veel voorko-

mend iets. Zowaar leek het deze wed-
strijd zijn vruchten af te werpen met
af en toe weer goed  voetbal strijdlust
en elkaar de bal willen gunnen. Het
was Stefan Roording die de 1-0 binnen
schoot in de 21 min. Kort voor de rust
werd het via een goed genomen hoek-
schop die slim werd afgerond 1-1. Di-
rect hierop een actie van Dubaern Bes-
seling, die een mannetje passeren en
snoeihard in de korte hoek in schoot,
2-1 ruststand.

De tweede helft een veel beter Socii
Martin Rietman nam de 3-1 voor zijn
rekening wat tevens de eind uitslag
betekende. 

Het had gezien de kansen een veel gro-
tere uitslag moeten zijn maar eerlijk-
heid dient gezegd te worden dat dit
door een uitstekende in vorm verke-
rende doelman werd voorkomen.

Zondag 13 april gaat Socii naar Aerdt.

Verdere uitslag
EDS 2 - Socii 4: 4-1

Programma 10 april
Socii 3 - De Hoven 5

Zondag 13 april '08
Aerdt - Socii
Socii 2 - Zelhem 3
Socii 3 - Angeren 5
De Hoven 4 - Socii 4
Baakse Boys 4 - Socii 5

Vo e t b a l

Zeventien enthousiaste jongeren
tussen 14 en 17 jaar vormen sinds
een paar maanden de nieuwe JWR
van de Stichting Commissie Oost Eu-
ropa Hengelo (COEH). De contacten
tussen Roemeense en Nederlandse
jongeren wordt weer nieuw leven in-
geblazen om van elkaar te leren, el-
kaar te leren respecteren, maar ook
om samen met andere jongeren iets
te kunnen doen voor de allerarm-
sten in Roemenië. Van 26 april tot en
met 9 mei gaan de jongeren, samen
met 8 begeleiders naar Roemenië
om contacten te hernieuwen, iets
van het land te zien, projecten te be-
zoeken die in het verleden zijn opge-
zet en om daadwerkelijk iets op hu-
manitair gebied te doen. Er zal een
kleine school in Medves, een klein
dorpje bij Ocna Mures opgeknapt
worden en van extra leermiddelen
worden voorzien. Door middel van
het organiseren van verschillende
activiteiten wordt geld ingezameld
voor een tegemoetkoming in de reis-
en verblijfskosten (de deelnemers be-
talen zelf een flink bedrag), om
schoolbenodigdheden te kopen, om
iets te organiseren voor leeftijdsge-
noten in Roemenië en om aan de ge-

zinnen waar we logeren iets extra's
te geven. De ervaringen van de deel-
nemers zullen gedurende de reis te
lezen zijn op een weblog met de
naam: www.jwrhengelo.nl. Zo mo-
gelijk wordt elke dag nieuwe tekst
aangeleverd en zullen foto's worden
geplaatst. Inmiddels zijn er al ver-
schillende acties geweest zoals een
kerstmarkt, klussen, snoeien, ver-
koop van oliebollen, valentijnsro-
zen, verloting, een bingo op de Blei-
ke, wafelverkoop tijdens de opening
van het paardenseizoen en volkstui-
nen schoon maken. Als klap op de
vuurpijl wordt het concert georgani-
seerd, waarbij door iedereen belan-
geloos wordt meegewerkt en de rk
kerk ter beschikking wordt gesteld,
waardoor de volledige opbrengst
aan Roemenië kan worden besteed.
Al veel winkeliers en ondernemers
in Hengelo en omstreken hebben
hun steentje bijgedragen middels
het beschikbaar stellen van prijzen
voor de verloting, boodschappen en
donaties. Een ieder die een bijdrage
wil leveren, kan dit doen op reke-
ningnr. 3274.52.714 t.n.v. COEH te
Hengelo Gld onder vermelding van
'reis JWR'. Maar 13 april naar het

concert komen is nog veel leuker!!
De volgende zangers/muzikanten
werken in ieder geval aan het con-
cert op 13 april mee: Good Luck (mu-
ziekgroep van jongeren), Cantores
Versicolores (een Byzantijns koor
van 12 mannen onder leiding van
Dineke de Roo), een koperensemble
(trombonisten van muziekvereni-
ging Crescendo), (bas) klarinetten-
kwintet (van muziekvereniging
Crescendo), Anja den Bakker (zang),
Gerrit en Harriët Hiddink (zang),
Sandra Ankersmit (piano). Het pro-
gramma is zeer afwisselend en de
medewerkers zullen een non-stop-
programma brengen, waarbij ook
kinderen zich niet vervelen. Er zal
animusic te zien en te horen zijn. 
Nieuwsgierig naar wat dat is? Kom
kijken en luisteren en laat je verras-
sen. De toegangsprijs is € 5,- in de
voorverkoop (kaarten te koop bij
Puur Natuur in Hengelo Gld en te
reserveren via telefoonnummer
0575-451937) en € 6,- aan de ingang.
Kinderen tot 10 jaar hebben gratis
toegang. Aan het eind van het con-
cert is koffie en thee te koop met
Roemeense koek en hoopt men alle
prijzen van de verloting uit te kun-
nen reiken. Voor 5 euro krijgt men 5
loten en is er altijd prijs. Het belooft
een gezellige, zeer afwisselende
middag te worden, waarbij voldoen-
de tijd is om nog even met elkaar na
te praten, foto's en dia's te bekijken
en de beurzen te trekken...

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand
kunt u goederen inleveren van
19.00 tot 21.00 uur bij de familie
Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in
Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kle-
ding, schoeisel, dekens, linnen-
goed, lappen, stof enz. Wilt u de
kleding wel schoon inleveren,
eventueel andere aanbiedingen
eerst even contact opnemen, tel.
(06) 27 43 53 95. 
Voor Vorden kan men inleveren
bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad
30 (achter ingang s.v.p.). Tijdens
kantooruren (09.00 - 16.00 uur).

 

 

De jongerenwerkgroep Roemenië (JWR) organiseert op zondagmiddag
13 april 14.30 uur in de Willibrorduskerk in Hengelo Gld een concert
met verschillende muzikanten en zangers. Tevens is er een diapresen-
tatie, animusic en zal een verloting worden gehouden.

Concert tbv Roemenië



Rondleidingen Huis der Provincie
Op 21 april en 26 mei zijn er ’s middags 

weer rondleidingen in het monumentale 

Huis der Provincie met een ontvangst 

door Clemens Cornielje, commissaris 

van de Koningin. Op 14 mei is de com-

missievergadering Algemeen Bestuur en 

Financiën gekoppeld aan een ontvangst 

door mevrouw Ria Aartsen, vice-voorzit-

ter van Provinciale Staten, en een rondlei-

ding door Bob Roelofs, griffier. Dit is van 

ongeveer 19.00 tot 20.30 uur. Er wordt 

natuurlijk ook een kijkje genomen bij de 

vergadering. Wie wil deelnemen kan zich 

opgeven bij Yvonne van Brink, T (026) 

359 90 07, y.van.brink@prv.gelderland.nl

2008: Pact van Rijnouwen 

Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Met het Actieplan ruimtelijke kwaliteit 2008 – 2011 wil de 
provincie met concrete projecten en thema’s werken aan 
een mooier Gelderland.

door Christien Visser

Fort en landschap

Een watertaxi en de Hollandse Waterlinie 

Op de wal van Slot Loevestein is het 

deze Tweede Paasdag een komen en 

gaan van Hollandse luchten. Sneeuw en 

zon buitelen over elkaar heen 

terwijl duwbakken de rivier afzakken 

richting Gorkum en Rotterdam. Het 

ommuurde vestingstadje Woudrichem 

staat even verderop fier te pronken in 

het landschap. Al van ver is de watertaxi 

te zien die ons weer op komt halen. 

Stroomopwaarts, aan de overkant van 

de rivier ligt Fort Vuren, onzichtbaar 

door de grijze luchten. 

Op de aarden wallen van Loevestein 

staan kanonnen gericht op de rivier. 

Ook zonder wapengekletter voel je aan 

dat dit een strategische plek is.

Terwijl kinderen eieren zoeken in de 

kasteeltuin en buitenlandse toeristen 

binnen naar het verhaal van Hugo 

de Groot en de boekenkist luisteren, 

vertelt het landschap buiten zijn eigen 

geschiedenis. Het verhaal van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Ook de provincie Gelderland draagt 

haar steentje bij aan het behoud 

van de Waterlinie. ‘Eigenlijk hebben 

we er nu pas voordeel bij’, vertelt 

beleidsmedewerker Cultuurhistorie Henk 

de Jong gekscherend. ‘Want die linie was 

bedoeld om de grote steden in het westen 

te beschermen.’ De Jong vertelt dat er al 

grote projecten in uitvoering zijn, zoals 

de herinrichting van de Molenkade bij 

Culemborg en het inundatiekanaal bij Tiel. 

Verantwoordelijk gedeputeerde Van 

der Kolk is van mening dat de provincie 

moet zorgen voor een mooie combinatie: 

’Het opknappen van cultuurhistorische 

waarden en de elkaar opvolgende 

generaties zichtbaar maken, verfraaien 

het landschap. Dat wordt daarmee 

aantrekkelijk voor toeristen uit binnen- en 

buitenland.’

Er zijn ook projecten om langs de A2 het 

principe van de inundatie zichtbaar te 

maken aan het publiek door het waterpeil 

te laten veranderen. Ook de aanleg van 

fiets- en wandelpaden is een grote wens. 

Hoeveel geld concreet naar welk project 

gaat, komt nog aan de orde. Er wordt mee 

gelift met weg- of waterwerkzaamheden. 

Meer info: www.hollandsewaterlinie.nl

Gelderland wil forten opknappen

Openbare hoorzitting
Beleidskader Cultuur, sociaal en jeugd. 

Kijk voor plaats en tijdstip op 

www.gelderland.nl/hoorzitingen.

‘Herstelde glorie, nieuwe luister’
De tentoonstelling ‘Herstelde glorie, 

nieuwe luister’ over de Markt en het Huis 

der Provincie in Arnhem is gratis toegan-

kelijk tijdens de openingstijden van het 

Huis der Provincie (Markt 11 in Arnhem). 

Van woensdag 19 maart 2008 tot en met 

vrijdag 2 mei 2008. 

Het nieuwe informatiecentrum in het 

Huis der Provincie is op werkdagen 

geopend van 09.00 tot 17.00 uur. 

Prijsvraag
De vraag deze maand is: Hoe lang is de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Stuur je antwoord voor 25 april naar de 

provincie Gelderland, t.a.v. Ingrid Koch, 

Antwoordnummer 411, 6800 WC

ARNHEM. Een postzegel is niet nodig. 

Eén inzending per naam en adres. Uit de 

inzenders van het goede antwoord trek-

ken we een winnaar die twee kaartjes 

voor het concert van Lionel Richie in 

Gelredome krijgt.

Het antwoord op de vraag in maart: 

cyanide. De winnaar is: T. Lohschelder uit 

Megchelen (Gld.). Van harte gefeliciteerd! 

Onder de honderden inzendingen was 

een schitterende kaart van mevrouw 

A. Harmse die ‘als extraatje zomaar 

een Paaswens heeft gemaakt voor alle 

medewerk(st)ers’. Hartelijk dank!

'Een komen en gaan van Hollandse luchten'   foto Hans Visser

Het militaire deltawerk De Nieuwe 

Hollandse Waterlinie werd aangelegd 

tussen 1815 en 1940 en loopt van Muiden 

tot aan de Biesbosch. De linie is 85 

kilometer lang en bestaat uit 46 forten, 

5 vestingsteden, kazematten, kanalen 

en talloze sluizen. Ook de kastelen 

Loevestein en Muiderslot horen erbij. 

Het wapen van de linie was: water. Met 

een ingenieus systeem  van sluizen en 

kanalen kon land met een klein laagje 

water onder water gezet worden: 

inundatie. Te diep voor de vijand om 

doorheen te waden en te weinig om 

overheen te varen. De achilleshiel van het 

systeem was vorst. Maar blijkbaar was 

de afschrikwekkende werking genoeg 

om de vijand op afstand te houden 

want de linie is nooit echt gebruikt. Ook 

Gelderland draagt eraan bij met slot 

Loevestein, fort Asperen, fort Vuren, het 

Lingekwartier bij Tiel en vreemd genoeg 

fort Pannerden. Hoewel dat geografi sch 

een eind uit de buurt ligt, fungeert het 

als de kraan van het hele systeem. De in 

verval geraakte linie is uitgeroepen tot 

Nationaal Landschap. Met het in februari 

van dit jaar gesloten Pact van Rijnouwen 

hebben drie ministeries, vijf provincies, 

vijfentwintig gemeenten en drie 

waterschappen en landschapbeheerders 

zich verplicht dit verdedigingswerk te 

onderhouden en op te knappen. Er is 

veel ruimte voor cultuur, toerisme en 

recreatie. Langs de linie loopt een Lange 

Afstandswandelroute (145 km), en de 

wandel-, fiets- en vaar routes worden 

nog steeds uitgebreid. De forten liggen 

vaak in waardevolle natuurgebieden 

juist omdat hun functie bebouwing in 

de buurt verbood. De komende drie jaar 

wordt er door de verschillende overheden 

150 miljoen euro uitgetrokken voor wel 

150 projecten. 



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Voor alle vragen en informatie: 

Alco Adema van de Publieksdesk 

T (026) 359 90 00, Markt 11, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl
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SPREEKUUR GEDEPUTEERDEN

MOOI GELDERLAND

Geen rommelige kassen meer in het 

waardevolle landschap, maar wel mo-

gelijkheden voor glastuinders om uit te 

breiden. Die twee vliegen in een klap wil 

de provincie slaan met het aanwijzen 

van gebieden voor geconcentreerde 

glastuinbouw.

De provincie wil ruimte geven aan 

glastuinders, omdat het een econo-

misch belangrijke sector is. ‘Ander-

half procent van de oppervlakte in 

het rivierengebied is glastuinbouw’, 

geeft Kees Pieters van de provincie als 

voorbeeld. ‘Dat levert 25 procent van 

wat in de land- en tuinbouw aan geld 

omgaat.’ Anderzijds ontsieren kassen 

het landschap. ‘Er is veel maatschappe-

lijke weerstand tegen hoe het er nu uit-

ziet.’ De provincie heeft daarom twee 

gebieden aangewezen waar uitbreiding 

onder voorwaarden mogelijk is: onder 

Huissen en in de Bommelerwaard. 

Daarnaast mochten regio’s plekken 

aanwijzen waar glastuinders zich kun-

nen vestigen: Gendt, Groessen Zuid-

West, Groessen Zuid-Oost, Winssen, 

Est, Tuil, Heerde en bij Voorst. Er zijn 

enkele miljoenen beschikbaar om be-

drijven te stimuleren naar een van deze 

plekken te verhuizen. ‘Ondernemers 

zijn al bezig zich te oriënteren’, vertelt 

Pieters. Een deel van dat geld gaat naar 

gemeentes die aan de slag gaan om de 

deze gebieden beter in te richten. Ze 

bekijken hoe ze een gebied het beste 

kunnen ontsluiten en landschappelijk 

beter inrichten. En ook waar aard-

gasleidingen moeten komen en hoe 

bedrijven het beste aansluiten op het 

elektriciteitsnet, waar ze ook aan kun-

nen leveren. Ongeveer 500 hectare glas 

ligt buiten de aangewezen gebieden. 

Verkassen de ondernemers, dan is vaak 

woningbouw op die plek mogelijk. De 

provincie vergoedt een deel van de on-

derzoeks- en verplaatsingskosten van 

de tuinder. ‘Ongeveer vijftien bedrijven 

zijn al aan het rekenen’, weet Pieters. 

Ondernemers die blijven zitten waar 

ze zitten, kunnen in de toekomst niet 

verder dan twintig procent uitbreiden. 

In de nieuwe clusters is die beperking 

er niet. De gemeente Lingewaard is 

ondertussen druk bezig met de plan-

vorming en ook de gemeenten in de 

Bommelerwaard gaan er binnenkort 

mee aan de slag. Dit zijn de twee plek-

ken waar al veel kassen zijn en waar 

ook een herstructurering nodig is. 

‘We hebben niet de illusie dat we elke 

individuele glastuinder kunnen hel-

pen’, zegt Pieters. ‘Maar de glastuin-

bouw als geheel krijgt zo een goede on-

dersteuning. En het landschap knapt 

er ter plaatse aanzienlijk van op.’

Glastuinders krijgen kans uit te breiden

‘Daar kan ik me lekker uitleven’

De geur van bloemen komt de bezoeker 

van de kassen van John Janssen in Haal-

deren tegemoet. Voor twee euro kun je 

een bos meenemen, het geld in het doosje 

leggen svp. Janssen nam de chrysanten-

kwekerij van een hectare vorig jaar over 

van zijn vader. En hij heeft plannen. Niet 

hier, maar drie kilometer verderop, in 

Bergerden, onder Huissen. Daar is ruimte 

om uit te breiden. ‘Hier ben ik uitgewerkt. 

Het is niet groot, vlakbij het dorp en het 

wordt een beetje een museum. Ik wil ver-

nieuwen, meer automatiseren, beter met 

energie omgaan, groeilampen aanleggen 

en exclusieve soorten kunnen kweken.’

Hij liep al langere tijd met plannen rond, 

toen bleek dat de provincie verhuizing 

van kwekerijen als die van hem stimu-

leert. ‘Super. Als het maar op een lijn 

zit met de gemeente, anders heb ik er 

nog niks aan.’  Hij heeft een belangstel-

lende die woningbouw op deze plek 

wil realiseren. Geeft de gemeente daar 

toestemming voor, dan ziet het plaatje er 

financieel wat gunstiger uit.

‘Het blijft een grote stap. Je moet er wel 

zin in hebben. Maar ik ben 34, ik wil 

ervoor gaan. Ik moet nog 25 jaar vooruit 

en wil de vraag bij kunnen houden. In 

Bergerden kan ik me lekker uitleven.’

De provincie Gelderland werkt aan ruimtelijke kwaliteit. Verleden maand was dat zichtbaar in het toekennen van de Gelderse 

prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2008. Vandaag en morgen is de provincie daar ook druk mee. Niet door nieuw beleid te maken, 

maar door ons bouwmeesterschap in te zetten: stimuleren en inspireren. Dit doen we samen met andere creatieve mensen.

door Monique Bloeme

Gelders debat over ambulances

‘In Gelderland zijn voldoende standplaatsen.’ 

Aldus een van de stellingen waar iedereen 

op kan reageren tijdens het Gelders Debat 

op 16 april in Ochten. In Zalencentrum Vicary 

gaan statenleden en burgers in debat over de 

ambulancezorg. Ambulances in Gelderland 

zijn niet altijd binnen de landelijke norm van 

vijftien minuten ter plaatse. De provincie 

probeert hier al jaren iets aan te doen. Ze is 

verantwoordelijk voor de spreiding, niet voor 

de financiering en heeft toch voor dit jaar en 

de komende twee jaren een miljoen per jaar 

beschikbaar gesteld. Dit om het Rijk, dat wel 

de overheid is die deze zorg betaalt, te laten 

zien dat simpelweg meer geld betere presta-

ties geeft. Vanaf 2 april kan iedereen alvast 

zijn mening geven via www.vertelhetps.nl 

Demobus bij u in de buurt

Op 1 maart is de proef ‘Vrij reizen Wmo-ers’ 

gestart. Het doel hiervan is om mensen 

met een functiebeperking kennis te laten 

maken met het openbaar vervoer per bus 

en trein. Daarom komt er een Demobus 

naar de gemeenten Apeldoorn en Ede en de 

regio Achterhoek. In deze bus worden de 

(on)mogelijkheden van het openbaar vervoer 

voor mensen met een functiebeperking uit-

gelegd. 

Wanneer en waar komt de Demobus?

23 april  Ede

24 april en 7 mei  Apeldoorn

8 mei  Berkelland: Ruurlo, Borculo, Neede

13 mei  Berkelland: Eibergen

Kijk voor locaties per gemeente en meer data 

op de gemeentelijke informatiepagina’s en 

www.vrijreizenwmo-ers.nl 

Vergadering Provinciale Staten 

woensdag 23 april & 28 mei om 10.00 uur in 

Statenzaal, provinciehuis, Markt 11

Commissievergaderingen

woensdag 9 april & 14 mei 2008 

Landelijk Gebied en Water
Wijsmanzaal, provinciehuis, Markt 11, 09.30 uur

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu 
Statenzaal, provinciehuis, Markt 11, 9.30 uur

Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur
Wijsmanzaal, provinciehuis, Markt 11, 14.00 uur

Mobiliteit en Economische Zaken
Statenzaal, provinciehuis, Markt 11, 14.00 uur

Algemeen Bestuur en Financiën
Wijsmanzaal, provinciehuis, Markt 11, 17.30 uur

Gemeentebezoeken

Commissaris van de Koningin

29 mei Putten, 5 juni Lingewaal, 

12 juni Lingewaard, 11 september Oldebroek

Hans Esmeijer, T (026) 359 94 22 

j.esmeijer@gs.gelderland.nl

Op afspraak

Marijke van Haaren, T (026) 359 90 96 

m.van.haaren@gs.gelderland.nl 

maandag van 9.00 tot 10.00 uur 

Harry Keereweer, T (026) 359 94 26

h.keereweer@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Annelies van der Kolk, T (026) 359 94 23

a.vander.kolk@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Theo Peters, T (026) 359 90 98

t.peters@gs.gelderland.nl 

woensdagdag van 8.00 tot 9.00 uur

Co Verdaas, T (026) 359 94 21

j.verdaas@gs.gelderland.nl 

Op afspraak
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'Ik wil vernieuwen, meer automatiseren en exclusieve soorten kunnen kweken'   foto Marco Vellinga



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

Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79

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

www.bouwmarktdetolbrug.com

KEUKENFRONTEN
Geef uw keuken

een nieuwe uitstraling!

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
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Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen w w w. h e r w e r s . n l

Een greep uit onze voorraad
scherp geprijsde

Herwers Occasions.

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

MPV´s
Citroën Xsara Picasso 1.8i-16V Difference

CC, Benzine, blauw, jan-04, 51.558 km € 15.950

Hyundai Trajet 2.0i CVVT Dynamic Young

AC, Benzine, blauw, feb-06, 21.626 km € 21.950

Mitsubishi Spacestar 1.3 Limited Edition

AC, Benzine, grijs, okt-03, 35.812 km € 11.950

Nissan Tino 1.8 Luxury

AC, Benzine, blauw, apr-01, 91.189 km € 10.250

Nissan Tino 1.8 Ambience

AC, Benzine, groen, apr-01, 80.500 km € 10.950

Nissan Tino 1.8 Luxury

AC, Benzine, blauw, okt-02, 95.811 km € 11.950

Nissan Tino 1.8 Acenta

CC, Benzine, grijs, aug-03, 67.457 km € 14.750

Nissan Tino 1.8 Visia

CC, Benzine, zilver, okt-03, 58.921 km € 14.500

Opel Meriva 1.6 16V Maxx Cool AC

Benzine, grijs/blauw, aug-05, 18.195 km € 16.900

Opel Zafira 1.8 16V Elegance Automaat

AC, Benzine, grijs, mei-00, 124.941 km € 10.950

Opel Zafira 1.8 16V Elegance

AC, Benzine, blauw, nov-02, 85.000 km € 13.950

Renault Scenic 1.6 16V RXE

AC, Benzine, blauw, okt-00, 110.000 km€ 9.950

Renault Scenic 2.0-16V Dynam. Luxe Autom. CC

Benzine, antraciet, jan-04, 145.000 km € 15.900

Renault Scenic 2.0 16V Dynamique

CC, Benzine, zwart, sep-04, 34.200 km € 19.950

SUV
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi Dynamic Motion

CC, Diesel, blauw, dec-04, 71.564 km € 19.500

Hyundai Tucson 2.0i CVVT Style Version 4WD

CC, Benzine, groen, dec-05, 70.787 km € 21.950

Mitsubishi Outlander 2.0 Comfort

AC, LPG, zwart, mei-04, 97.735 km € 18.445

Nissan Murano 3.5 V6 CVT Automaat

CC, Benzine, oranje, aug-05, 25.920 km € 38.950

Nissan X-Trail 2.5 Elegance / leer Automaat

CC, Benzine, zwart, jan-03, 108.700 km € 19.950

Nissan X-Trail 2.0 Comfort

CC, Benzine, grijs, sep-05, 15.089 km € 22.950

Nissan X-Trail 2.0 Sport

CC, Benzine, grijs, jan-05, 54.433 km € 25.950

Nissan X-Trail 2.0 2WD Columbia

CC, Benzine, zwart, apr-07, 20.500 km € 26.950

Nissan X-Trail 2.2 dCi Sport Navi CC

Diesel, Light Grey, jan-06, 72.237 km € 27.500

Nissan X-Trail 2.2 dCi Columbia Style Navi 4WD

CC, Diesel, grijs, feb-06, 71.000 km € 29.950

Volkswagen Touareg 3.2 V6 4 Motion

CC, Benzine, blauw, okt-03, 150.000 km € 29.950

STATIONCARS
Nissan Primera 1.8 Visia Style CC

Benzine, Silica Gold, dec-02, 73.176 km € 13.500

Nissan Primera 1.8 Comfort

CC, Benzine, grijs, mei-01, 133.000 km € 7.950

Nissan Primera 1.8 Visia

CC, Benzine, zwart, jan-05, 101.361 km € 15.500

Opel Astra 1.7 CDTi Elegance 74KW

CC, Diesel, zwart, mrt-05, 142.000 km € 14.950

Peugeot 306 Break 1.4 XR

AC, Benzine, groen, jul-01, 140.614 km € 5.750

Peugeot 307 SW 2.0 Pack

CC, Benzine, beige, nov-03, 64.658 km € 15.950

Renault Megane Gran Tour 1.6 16V Dyn. Luxe

CC, Benzine, zwart, sep-05, 87.000 km € 17.950

Volvo V40 1.8 Europa navi

CC, Benzine, zwart, jun-03, 85.473 km € 15.950

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 12 april
in het café

Finale
Hengelose
Embassy

In de discotheek

D.J. Martijn

INSTALLATIETECHNIEK
WATERTECHNIEK


