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Joop: ‘ De stichting ‘ Vroege Vogels ‘ is
dertig jaar geleden opgericht. Zelf ben
ik 20 jaar lid. Vliegtuigen bouwen en
restaureren, prachtig om te doen. Wij
hebben als stichting een collectie van
25 toestellen in beheer zoals bijvoor-
beeld een Bückner 133 C Jungmeister,
Tiger Moth, Gipsy Moth, Fokkers en
Fairchilds, Brewster Fleet noem maar
op. 

Jaap Mesdag ( 87) de oudste vliegenier
in Nederland, is eigenaar van de stich-
ting. Behalve zelf vliegen en restaure-
ren is Jaap tevens instructeur. Ik ben
op velerlei gebied zijn adviseur. Het
doel van de ‘Vroege Vogels’ is om de
historie van de vliegtuigbouw in stand
te houden’, zo zegt Joop. Op de websi-
te www.grootnuelend.nl zijn veel af-
beeldingen te zien.

Behalve de interesse voor de lucht-
vaart heeft Joop Groot Nuelend nog
een andere gepassioneerde hobby: fo-
tograferen ! Is hij met vliegtuigen ‘op
pad’, of met vakantie of hij maakt een
wandeling door Vordens dreven, Joop
Groot Nuelend heeft zijn digitale ca-
mera, type Olympus, altijd bij zich. ‘Ik
heb er wel duizend foto’s meege-
maakt’, zo zegt hij. 

Joop begon al op 12 jarige leeftijd met
deze hobby. ‘Het fotograferen zit bij
ons in de familie. Mijn moeder Jo
(meisjesnaam Eggink) maakte toen al
foto’ s die door haar zus Hanna wer-
den ontwikkeld. Wij woonden vroeger
in het buurtschap Wildenborch. Als
jongens van een jaar of veertien heb-
ben we toen een club opgericht, de

‘Wildenborchse fotoclub’. Samen met
Harry Oplaat, Hennie Rossel, Hendrik
Jan Meulenbrugge en Gerrit Barge-
man. Ik heb in die tijd persfotograaf
Henk Braakhekke (een achterneef van
mij ) nog de kneepjes van het vak ge-
leerd.

De interesse voor radio’ s heb ik van
mijn opa Johan Eggink. Die bouwde in
de twintiger jaren al radio’ s. Opa Jo-
han was een merkwaardig man. Ze
hadden bij mijn moeder thuis tien
kinderen. 

Toen Herman, de oudste zoon, naar
Amerika emigreerde zei opa Johan te-
gen mijn oma; ‘ ik ga Herman opzoe-
ken’. Wel opa vertrok en kwam zes
maanden later weer terug. Hij was in
Amerika geweest en het was goed zo.
Opa ging weer gewoon thuis op de
boerderij aan het werk. Alsof hij niet
was weggeweest’, zo zegt kleinzoon
Joop lachend. 

In 1938 werd er in Vorden de land-
bouwtentoonstelling ‘Lamito’ gehou-
den. Een groots opgezette show waar-
bij tevens een revue werd opgevoerd.
Ter gelegenheid van dit evenement
werd een film opgenomen. Er werden
toen onder meer opnames van bedrij-
ven en buurtschappen gemaakt. Op

deze film zijn heel veel mensen te
zien. Joop Groot Nuelend: ‘ Ik kreeg in
de jaren zestig van fotograaf Toon Dol-
phijn een grote doos met stukken
film. Hij vroeg mij of ik deze stukken
wilde uitzoeken om daar weer een
bruikbare film van te maken. En dat

heb ik gedaan. Ik ben toen regelmatig
met deze film op pad geweest om de-
ze voor clubs en films te draaien. Ja-
ren, nadat Dolphijn de zaak had ver-
kocht, kwam ik via, via de film weer
op het spoor en heb ik deze op ver-
schillende plaatsen moeten repareren
en schoonmaken. 

Vervolgens heb ik zelf een kopieerap-
paraat gemaakt om van deze film, fo-
to’ s te maken. Ik heb toen ongeveer
500 foto’ s stuk voor stuk bewerkt om
ze geschikt te maken voor een CD. De-
ze CD is voor 8 euro bij Videotheek
Vorden of bij mij ( 0575- 551366) te
koop.

Bij deze CD is een opdracht gevoegd,
waarbij de kijker wordt gevraagd om
van herkenbare mensen hun naam op
een lijst te schrijven met het daarbij
behorend fotonummer. 

Als ze mij deze lijst met namen toestu-
ren (Hoetinkhof 113) of mailen
(j.grootnulend@upcmail.nl ) dan zal ik
de lijst, wanneer die redelijk kompleet
is, beschikbaar stellen aan de mensen
die de CD hebben gekocht. Er zijn vast
nog wel (wellicht oudere) Vordenaren
die de mensen op de foto’s herkennen.
Ik ben zeer benieuwd’, zo zegt Joop
Groot Nuelend.

Joop Groot Nuelend en zijn passie voor vliegtuigbouw en fotografie

Tweemaal in de week (woensdag en zaterdag) is Vordenaar Joop Groot
Nuelend in Lelystad te vinden om daar zijn grote passie ‘sleutelen en bou-
wen van vliegtuigen ‘ uit te oefenen. Dat gebeurt bij de ‘Early Birds’ of op
zijn Nederlands bij de stichting ‘Vroege Vogels’, gewijd aan historische
vliegtuigen en motoren. Een aantal jaren geleden bouwde Joop zijn eigen
vliegtuig de PH- JGN de afkorting van J(oop ) G(root N(uelend). Zegt hij: ‘ Dit
vliegtuig heb ik met behulp van sponsors kunnen bouwen. Ik denk dat ik
er ongeveer drie jaar over heb gedaan. Ik heb er zelf ook ingevlogen, wel
met een instructeur naast mij’, aldus de 64 jarige Vordenaar, die zijn hele
leven aan ‘modelbouw’ heeft gedaan. Als hobby radiografisch bestuurde
vliegtuigjes bouwen om die te laten rondvliegen.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

20 rozen

€3.99

Gld.dichtbij
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Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 
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Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

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

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

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

• Elke zaterdag Verwen-actie:
4 Saucijzenbroodjes € 1.60

(Deze acties vervallen indien het product in een week-actie loopt)

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



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

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

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 april 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Geen dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 april 10.00 uur ds. M. Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 april 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 april 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang
Zondag 19 april 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
18/19 april D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Heeft u last van
mollen / woelratten

in tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

Zorgkwekerij "De Stek"
heeft plek op de woensdagmiddag 
van 12.00 tot 16.00 uur en 
donderdag, vrijdag en zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur. Voor mensen met
een persoonsgebonden budget.

Familie Aaldering 
tel. (0314) 32 43 56
e-mail zorgkwekerijdestek@hetnet.nl

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

Met persoonlijke
begeleiding afslanken
en op gewicht blijven. 

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

Weekaanbiedingen:
Hollandse natuurspinazie 
(vol smaak) 1 kilo 0,99

NIEUWE OOGST:

Hollandse Rabarber 1 kilo 1,49
DE LEKKERSTE PEER ONDER DE PEREN!

Doyenne du Comice 1 kilo 2,49

Uit eigen keuken:
Cantonese kip schotel per persoon 6,95
+ rijst + bakje rauwkost

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 20 april. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

�Te Koop. Kawasaki
GTR100 toermotor met kof-
ferset. Bj. 1988 Vraagprijs €
1.750,00. Tel. 0575 - 44 20
79

Dagmenu’s
15 april t/m 21 april 2009  

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

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

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

Woensdag 15 april
Tomatensoep / Varkensmedaillons met stroganoff-
saus, aardappelkroketten en rauwkostsalade. 

Donderdag 16 april
Oma’s stoofpotje met aardappelpuree en rode kool /
bavarois met slagroom.

Vrijdag 17 april
Champignonsoep / Visspies met knoflooksaus, rijst en
groente.

Zaterdag 18 april (alleen ophalen/bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkostsala-
de/ijs met slagroom. 

Maandag 20 april
Gelderse groentesoep / gehaktbal met jus, aardappe-
len en groente.

Dinsdag 21 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

�Gevraagd: Betrouwbare
hulp in de huishouding.Voor
3 uur per week, locatie Vor-
den. Reacties na 18.00 via
06-51783061

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

Wij hebben de lente
in de bol!

Vlaai v/d week

Appel-citroenvlaai 
6-8 personen € 6,55
Dinsdag = Brooddag

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

Week-knallers

Wichmondse Flats
€ 3,50

bolus-achtige flats om lekkere punten
van te snijden

Gangmakers 
4 stuks € 3,95
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Bert van Genderen kkoopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�



Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

ongeacht waar u verzekerd bent.

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

Uitvaartverzorging
PATRIMONIUM

(lid Nardus)

Dag en nacht bereikbaar 0313-474909

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

www.patrimoniumdoesburg.nl

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

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

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

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

Collega’s gezocht:
www.baanvanuithuis.nlGRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

18 april
ACHTERHOEKS
POPPODIUM

Met de finale van de
Achterhoek Poptoer!

Vanaf 22.00

25 april
EXCITYNG
SATURDAY

2 mei
RICKY RIVARO 

in ECLECTIC CITY
vrijdag 8 mei

TEENAGE PARTY

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

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

 

IN PLAATS VAN KAARTEN

Op zaterdag 25 april 2009 zijn wij 

Gert Hagens
&
Annie Hagens-Tijken

25 jaar getrouwd.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte
welkom op onze receptie van 15.00 – 17.00 uur in
zaal ’t Wolfershuus-Susebeek, Ruurloseweg 42,
Zelhem.

Petersdijk 7
7021 HC Zelhem

Na het succes van de afgelopen drie jaar organiseren wij ook dit jaar

een achtgangen proeverij van Japanse en
Nederlandse gerechtjes

in samenwerking met de Japanse chef Takeshi Ishikawa 
van het Amsterdamse Okura Hotel. De proeverij zal plaatsvinden 

op moederdag, zondag 10 mei, aanvang 16.00 uur

Prijs voor het achtgangen menu inclusief een Japans welkomstdrankje € 59,-

Voor informatie of reserveringen: 
Restaurant-Hotel De Tuinkamer 

Hengeloseweg 1, 7261 LV Ruurlo. Tel. 0573-452147
www.hoteldetuinkamer.nl  |  detuinkamer@hollandhotels.nl

WORKSHOP 
GEZICHTSMASKERS
op basis van de Aloë vera plant.
Voor kleine en grote groepen.
Info. Jannie Nijkamp 0575-521316 

Op woensdag 29 april 2009 hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 60-jarig huwelijks-
feest te vieren

Lammert Visschers
en
Diny Visschers-Smeenk

Wij nodigen u uit voor de receptie van 15.00 tot
16.30 uur in het Dorpscentrum te Vorden.

Het is goed zo…….

Na een lang en arbeidzaam leven vol van liefde en
zorgzaamheid is thans op de gezegende leeftijd van
92 jaar rustig ingeslapen onze moeder, groot- en
overgrootmoeder

Janna Stokkink-Zweverink
weduwe van Hendrik Jan Stokkink

* 14 november 1916 † 7 april 2009

Derkje en Derk Teunissen

Hendrik en Gerda Stokkink

Hendrik Jan en Tiny Stokkink

Harry en Gerda Stokkink

Dinie en Jan † Korenblek
Jan Kooijmans

Janneke Stokkink
Eddy Henrix

Klein- en achterkleinkinderen

Warnsveld, woonzorgcentrum “Den Bouw”.

Correspondentieadres: 
Lochemseweg 32a, 7231 PH Warnsveld.

De begrafenis heeft op zaterdag 11 april te Warnsveld
plaatsgevonden.

Een groot wonder
teer en klein,
maakt dat we voortaan
met z’n vieren zijn.

Hoera, Suzan heeft een broertje

Peter Horsting
8 april 2009

Hij weegt 4245 gram en is 53 cm lang

Eddy, Christie & Suzan Horsting

Hoetinkhof 115
7251 WJ  Vorden

Hoera, een dochter!

Noa
8 april 2009
3560 gram, 52 cm

Dochter van
Onno Eckhardt & Brigitte Wolbers
Zusje van Marijn

Holtmaet 3
7251 VV  Vorden
tel: (0575) 55 55 98

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

Alleen op afspraak.

De smaak van
de lente

Primavera is lente op zijn Italiaans. En die lente kun je
proeven! Geniet van de dunne lapjes rundvlees, de paprika,

het lente uitje en de frisse, romige mascarpone kaas van
Italiaanse bodem. Dit alles op smaak gebracht met een

heerlijke zeezout-peper marinade! Hier is maar één
woord voor: bellissimo!

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

Duitse biefstuk met saus
4 stuks € 5.50

SPECIAL

Primavera
100 gram € 2.25

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden spek + Pastrami
2 x 100 gram € 3.29

TIP VAN DE KEURSLAGER

Ribkarbonade
4 stuks € 5.50

MAALTIJDIDEE

Babi Pangang
500 gram € 4.98
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In het jeugdbeleid van de provincie Gelderland komt nazorg 

steeds meer aan bod. Lonchi werd door de rechter onder 

toezicht gesteld en ging vijf maanden ‘gesloten’.

Dankzij een goede begeleiding loopt hij stage in het 

jongerenwerk. Lonchi: ‘Ik was niet te handhaven, liep laat 

op straat te blowen, had verkeerde vrienden en werd boos om 

de kleinste dingen. Toen ik vrij kwam kon ik terug naar mijn 

moeder. Het jongerencentrum en de wijkagent hielden me in 

de gaten. Mijn begeleider stond altijd voor me klaar. Nu help 

ik andere jongeren ‘nee’ te zeggen tegen groepsdruk.’

Meer informatie op www.gelderland.nl/jeugd

‘Ik was niet te handhaven’

Er is minder vraag naar producten 

en veel inwoners hebben zich al 

gemeld bij het uwv. We moeten 

projecten naar voren halen. Voor 

de langere termijn investeren in 

weg, water en rail. Vooral halveren 

van regels en doorlooptijden. 

Dat heeft pas structureel eff ect.

Jan Markink, fractie vvd

De recessie biedt kansen. Onder-

nemers en politici moeten juist 

nu hun visie, creativiteit en 

daadkracht tonen. Blijven geloven 

in het eigen product! Gelderland 

investeert 120 miljoen waardoor 

6.000 banen behouden blijven. 

Ik vind als CDA-er dat we niet 

moeten somberen, maar aan-

pakken. Deze coalitie doet dat!

Jan Hutten, fractie cda

Reageer op gelderland.nl/stelling

Gelderland lijdt onder 
de recessie

Sinds 1 maart van dit jaar is Hans van Tilburg (1960) 

buurtconciërge in Ede in de wijk Veldhuizen. 

Hij deed dit werk eerder in Arnhem tot het project 

ophield.

Zijn functie wordt mogelijk gemaakt door een 

financiële bijdrage van de provincie. Van Tilburg: 

‘De kern van mijn werk is de ogen en oren te zijn 

van woningcorporatie Woonstede en de gemeente. 

Ik kijk met de ogen van de bewoners naar de 

wijk en wat ik doe is constateren en doorgeven. 

Als buurtconciërge kan ik mensen ook aan-

spreken. Verder zie ik erop toe dat organisaties op 

tijd doen wat ze hebben beloofd. Ik zit niet veel op 

mijn 'aanlandplek', houdt geen kantoor, maar ben 

veel onderweg. Lekker op de fiets of lopend.’

Meer informatie op www.woonstede.nl/stadenregio

‘Lekker op de fiets of lopend door de wijk’

‘Niet overal gaat het slecht’

Lijdt Gelderland onder de recessie? Joke van Hunnik (1963), eigenaresse 

van modezaken, zegt: ‘Laten we anticyclisch denken om het beeld 

positief te draaien. Wij doen dat.’ 

‘In november zag ik deze bui al hangen en toch hebben we twee 

zaken verbouwd.’ In het mkb kun je meer positieve geluiden horen. 

John Heijmink (1965) is garagehouder in Nijmegen:‘Wij lijden 

eerder onder een te hoge werkdruk. Wij hebben nergens last van.’ 

En Erik Veeneman (1947) van een parfumerie en drogisterij in 

Arnhem: ‘Ik kan er nog niets van zeggen. Nu lever ik niet in.’ 

‘Anders is het bij exporterende bedrijven en alles wat ermee 

samenhangt’, zegt Werner Ludwig (1957) van werkgeversvereniging 

vno-ncw. Volgens hem voelen zij de recessie fl ink: ‘Veel ondernemers 

overleven in plaats van te investeren. Het is dramatisch om te zien 

hoe de vraag wegvalt. De bedrijven moeten noodgedwongen mensen 

ontslaan. Het besef breekt door dat deze situatie langer gaat duren. 

De bezorgdheid is bij veel ondernemers buitengewoon groot. Maar er 

zijn er ook die hard werken om de tering naar de nering te zetten en 

juist nu investeren. Ook dat is overleven.’

Meer informatie op www.gelderland.nl/recessie 

Dubbeltentoonstelling Het Wilde Oog

Gelderse Regiodag op de Veluwe 20 juni

In het provinciehuis is tot 

29 april een dubbel tentoon-

stelling te zien van Theater 

Atelier Het Wilde Oog uit 

Amersfoort. In de eerste 

tentoonstelling komt 

het culturele erfgoed van 

Spakenburg in een eigentijdse 

omgeving aan zijn trekken. 

In ‘Op een zaterdag wek ik 

mijn vader tot leven…’ krijgt 

de vader-dochterrelatie op 

uiteenlopende manieren vorm. 

Het Wilde Oog heeft als motto 

‘Wild kijken, lenig denken’.

Meer informatie op 

www.gelderland.nl/

tentoonstellingen en 

www.hetwildeoog.nl

Op zaterdag 20 juni 2009 organiseert de provincie voor de eerste 

keer de Gelderse Regiodag. De inwoners van Gelderland kunnen 

de provincie al jaren in Arnhem bezoeken tijdens het Open Huis 

in september. Dat blijft, maar daarnaast gaat de provincie de 

Gelderse inwoners voortaan ook in hun eigen regio ontvangen. 

Bezoekers krijgen in ieder geval de kans daar achter deuren 

te kijken die normaal gesloten blijven. De Gelderse Regiodag. 

Een dag van de provincie, voor iedereen. Mis hem niet! 

Joke van Hunnik: ‘En toch hebben we twee zaken verbouwd.’

Hans van Tilburg: ‘Ogen en oren van woningcorporatie Woonstede en gemeente.’

Fotografie: Marco Vellinga, Oosterbeek

stelling economie

actueel

actueel

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl





Engelen schoenmode uit Zutphen,
met meerdere vestigingen in Neder-
land, zocht al een poos naar de juiste
wijze van reclame voor hun bedrijf. De
combinatie van nederland, sport en
kwaliteit leidde al gauw naar SZG, die
door hun sportieve prestaties en meer-
dere Nederlandse, Gelderse en district
kampioenen de ideale partner bleek.
Om deze samenwerking te vieren
werd er voor de winkel een kleine de-

monstratie gegeven, wat leidde tot
een gezellige sfeer binnen en buiten
de winkel. Aansluitend werd de
groepsfoto gemaakt voor het nage-
slacht en mocht de jeugd zich tegoed
doen aan een drankje die door Enge-
len beschikbaar werd gesteld.
Op de foto wisselen Andre Keizer, ma-
nager Engelen schoenmode, en Harrie
van Ast, pr commissie SZG, elkaar het
trainingspak en de bos bloemen uit.

Jongensselectie SZG-Zutphen 
in nieuwe trainingspakken

Afgelopen vrijdag 28 maart mocht de jongensselectie van de gymnastiek-
vereniging SZG-Zutphen zich officieel hullen in prachtige zwart-witte
trainingspakken, de huiskleuren van de sponsor Engelen schoenmode.

Frans Bleumink: ‘ Op de plek waar nu
de toonbank staat, was voorheen een
kantoortje. We beschikken thans in de
winkel/ showroom over een vloerop-
pervlakte van circa 500m2’. Frans doet
zijn verhaal, zittend aan een tafel met
‘uitzicht’ op enkele honderden fiet-
sen, die nu nog in de zaak staan, maar
die wellicht binnenkort op de weg zijn
te bewonderen. Profile Bleumink
heeft keuze genoeg met merken als
Gazelle, Batavus, MC (Multi Cycle), Me-
rida e.d.. Kinderfietsen, ‘gewone’ fiet-
sen, sportfietsen, fietsen met een mo-
tortje en verder een groot assortiment
accessoires. Frans: ‘We kunnen aan al-
le vragen en wensen voldoen. Ook wat
de prijzen betreft. De nieuwe fietsen
die hier staan variëren in prijs van 399
tot 1600 euro. Al naar gelang de klant
wenst’, zo zegt hij.
Hij is blij met de koers die het gemeen-
tebestuur vaart. ‘De gemeente Bronck-
horst stimuleert het toerisme op een
geweldige manier. Dat merken we en

zien we dagelijks. Veel mensen komen
hier op de fiets naar toe, of huren ze
bij ons. De toerist huurt niet alleen,
maar koopt ook. Ik denk dat wij onge-
veer 25 procent van onze omzet aan
het toerisme hebben te danken. In on-
ze branche merken we gelukkig niets
van de recessie, het gaat tot nu toe on-
ze deur voorbij. De mensen blijven
meer in eigen land, laten de auto
staan, pakken de fiets en trekken er op
uit. Bovendien is fietsen gezond. Er
komt bij dat het bedrijfsleven in ons
land het personeel met een gunstige
regeling, stimuleert om een nieuwe
fiets te kopen’, zo zegt Frans Bleu-
mink. (Overigens wordt het fietsen in
deze omgeving nog aantrekkelijker
wanneer men overgaat tot huur of
aankoop van ‘Abel’. Dat is een digitale
reisgids met speciale routenavigatie.
‘Abel’ neemt de fietser (c.q. de wande-
laar) mee over paden in de Achterhoek
en ‘vertelt’ onderweg alles wat men
over de omgeving wil weten, red.)

Frans Bleumink verdiende oorspron-
kelijk zijn boterham in het super-
markt gebeuren. Frans: ‘Ik speelde al
wel met de gedachte om ooit nog eens
een eigen zaak te beginnen. In 1992
kwam dit op mijn pad en kon ik de
zaak van Jan Kuijpers kopen (voorma-
lig garagebedrijf en fietsenhandel). In
die tijd ‘stalden’ de notaris, de dokter
daar ook hun auto. We hebben na de
aankoop de toenmalige showroom in
een winkel veranderd, waar wij fiets-
onderdelen verkochten. Daarachter
hadden we een nieuwe showroom
met een tiental fietsen. In 1997 vond
er een flinke verbouwing plaats. 

Om aan de achterzijde een grote par-
keerplaats te kunnen realiseren heb-
ben wij toen samen met Wilbert Gro-
tenhuys een plan ingediend met voor
ons beiden de ingang tot de zaak, aan
de achterzijde. Het bleek een goede be-
slissing. Het publiek dat de super-
markt bezoekt komt langs onze zaak
en andersom gebeurt dat natuurlijk
ook’, zo zegt Frans Bleumink. Het ligt
in de bedoeling dat, wanneer Frans en
Joke Bleumink het over een paar jaar
kalmer aan gaan doen, zoon Thijs de
zaak in Vorden overneemt. 

Thans wordt het echtpaar in Vorden
bijgestaan door schoonzoon Jeroen
Mulder en Jasper v.d. Spring, Peter de
Wit, Michel Huisman en drie part-
timers. Zoon Ruben heeft de leiding
van de zaak in Zutphen in handen.

Moderner van opzet en uitgebreider assortiment

Profile Bleumink ziet toekomst
met vertrouwen tegemoet

De afgelopen weken, toen we aangenaam werden verrast door prachtig
lenteweer, kwamen we ze al weer bij ‘bosjes’ tegen. Jong en oud, mensen
genietend van een tochtje op de fiets. Het begin van een hopelijk lange
mooie zomer. ‘Voor ons begint het seizoen veelal met Pasen, dan trekken
de mensen er massaal op uit en krijgen we het hier druk’, zo zegt Frans
Bleumink, samen met zijn vrouw eigenaar van Profile Bleumink, de fiets-
specialist aan de Dorpsstraat met daarnaast een vestiging in de Spittaal-
straat te Zutphen. De afgelopen maanden heeft het echtpaar de zaak
drastisch onder handen genomen en gemoderniseerd. Joke Bleumink:
‘In januari zijn we begonnen met het schilderen van de binnenmuren en
de kozijnen. Het plafond is vernieuwd, nieuwe verlichting, nieuw stelling-
materiaal e.d. ‘.

Frans en Joke Bleumink

De organisatie hoopt hier een groot
aantal ploegen te kunnen verwelko-
men. 

Deelnemers kunnen zich als team in-
schrijven (7,50 euro per team, inclusief
een kop koffie) voor dames, heren c.q.

een gemengde klasse. Men kan zich
t/m zaterdag 18 april aanmelden bij
Jacques van Hooijdonk telefoon 06-
46092849 of op zondag 19 april tot
uiterlijk 13.00 uur bij de kapel aan de
Kapelweg 1. Daar is om 13.00 ook de
start.

Klootschiettoernooi in de Wildenborch
Zondag 19 april wordt er in het buurtschap Wildenborch een klootschiet-
toernooi gehouden. Dit jaarlijkse toernooi werd vorige jaar vanwege de
verbouwing van de kapel afgelast. Inmiddels staat er een nieuw gebouw.

In totaal werd er in Toldijk 225 kg, in
Baak 400 kg, in Wichmond 225 kg, in
Steenderen 100 kg, in Olburgen 295
kg en in Braamt 150 kg ingezameld.

De organisatie wil iedereen die hier-
aan heeft bijgedragen hartelijk be-
danken.

De vrijwilligers zijn van plan om op
termijn weer een kledinginzameling
te organiseren voor Sam’s Kledingac-
tie voor Mensen in Nood. 

Om de actie ook dan weer tot een
succes te maken, vraagt de organisa-
tie om vanaf nu alweer de kleding
hiervoor te bewaren.

Opbrengst Sam’s kledingactie

De kledinginzameling van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in
Nood, die op 4 april jl. is gehou-
den, was wederom succesvol. De
opbrengst van dit voorjaar gaat
naar een project in Kenia waarbij
Droogte Cyclus Management cen-
traal staat.

SOAP IN VORDEN?
In Contact van 7 april jl. kwam ik
een bericht tegen dat meldde dat
van de soap "Trammelant in
Bronckhorst" weer afleveringen
uitgezonden zijn.

Een soap verwijst doorgaans naar een
serie die regelmatig en frequent open-
baar wordt waardoor de auteurs ook
maar weinig tijd hebben voor degelij-
ke voorbereiding. Ze worden vaak snel
in elkaar geknutseld en hebben een
voorspelbare verhaallijn. 

Het drama en leed uit het leven van
mensen wordt vaak overdreven voor-
gesteld en tot zover voldoet het ver-
haal aan de genoemde eigenschap-
pen. Wel wat overdreven vind ik de
aanhef "LEUKE BRIEF"(6), waarschijn-
lijk de mening van de auteur.
Maar dit terzijde.

In genoemd bericht gaat het over het
kunstobject dat de gemeente wil/wil-
de plaatsen op het nieuw ingerichte
van Arkelplein, nu omgedoopt tot van
Arkelplantsoen. 

Dit kunstwerk is na een aantal in-
spraakprocedures uiteindelijk gekozen
door een meerderheid en dat de ge-
meente nóg eens een avond beleggen

ging voor aanwonenden van het plant-
soen kan alleen gelegen zijn aan onze
zeer inspraakgevoelige gemeente. 

Aan de nieuwe inrichting van het van
Arkelplantsoen en in feite van geheel
Vorden-Zuid heeft de gemeente zich
veel moeite getroost en nu de nieuwe
bomen in de knop schieten zal het er
straks geweldig uitzien. 

Natuurlijk is niet iedereen even blij
met alles, dat komt zelden voor, maar
uit deze zesde(!) LEUKE BRIEF straalt
zoveel negativisme dat ik het niet kan
laten er op te reageren. 

Dat velen er geboeid door worden, zo-
als de auteur aan het eind suggereert,
zal iets over de auteur te zeggen heb-
ben. Probeer eens een écht leuke brief
te schrijven over het wel en wee in Vor-
den waar zoveel goede dingen plaats
vinden. Onrust zaaien in een o zo rus-
tige plattelandsgemeente als Vorden
doet niemand goed en onrust kweekt
onlustgevoelens waar ik niks mee kan
of wil.

Of hét of dít kunstwerk er ook werke-
lijk komt, ach, daar gaat het mij niet
om maar wel of we een béétje nor-
maal met elkaar kunnen omgaan.
Roel Kisjes Beatrixlaan 4, Vorden

De vangst was gering, er werd slechts
1900 gram gevangen. 

UITSLAG: 
1 Rob Golstein 780 gram, 2 Anton Gol-
stein 760, 3 Wim Bulten 220, 4 Wim
Vreeman 120, 5 Raymond Derksen 40
gram.

Viswedstrijd met eieren
De hengelaarsvereniging De
Snoekbaars hield zowel voor de
jeugd als de senioren in de vijver te
Leesten een viswedstrijd, waarbij
alle deelnemers na afloop een
doos met eieren kregen aangebo-
den.
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Zie in het hart van Contact
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Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE
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20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.
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www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
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STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 21 november 2006
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Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
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Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
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Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
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Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
InternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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KUNST AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info/ op-
gave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

Via collages, PowerPoint presentaties
en filmpjes werden thema's als slechte
leefomstandigheden voor mens en

dier, oorlog, ziekte,  maar ook hoop en
zorg voor elkaar uitgebeeld. De klas
vond dat dit ook zichtbaar moest zijn

en bedacht een vrolijke Paasgroet voor
de bewoners van de Wehme. Voorzien
van zelf gemaakte paasbakjes vol met
chocolade-eieren togen ze naar de
Wehme om de bewoners daar te ver-
rassen.
Hiermee wilden de leerlingen hen een
Vrolijk Pasen toewensen.

Beeckland brengt zorgcentrum 
de Wehme een vrolijke Paasgroet

In de lessen levensbeschouwing op 't Beeckland hadden de leerlingen van
klas 1D al nagedacht en hard gewerkt aan de invulling van  een Paasvie-
ring voor hun klas. Een van de opdrachten was, kijk in je omgeving naar
voorbeelden die beter kunnen.

Op maandag 6 april is gespeeld door
de Vordense Bridgeclub. Het was een
gezellige avond. De uitslag was:

Lijn A:
1. Mevr. Van Gastel/Walter Kilian 69,17%
2. Mevr. Hendriks/Dhr. Bergman 58,33%
3. Mevr. en Dhr. Vruggink 57,92%

Lijn B:
1. Mevr. v.d. Vlugt/Dhr. Lammers 65,42%
2. Mevr. Veenhuis/Westerhof 61,67%
3. Mevr. Knoppers / Tigchelaar 61,25%

Op woensdag middag 8 april was de
uitslag:

Lijn A:
1. Dhr. Enthoven/Vruggink 66,25%
2. Dhr. Post/Dhr. Sprey 65,42%
3. Mevr. v. d. Werf /Dhr. Gille 54,56%

Lijn B:
1. Mevr. Eyerkamp/Dhr. Brekveld
61,11%
2. Mevr. Le Grand/Stehman 54,86%
3. Mevr. /Dhr. Brink 54,17%

B r i d g e

Isang Yun en George Crump tegenover
Binchois en Dunstable. De volmaakte
harmonie van Purcell en de vroegba-
rokke speelsheid van Bertali. Welke in-
strumenten? Violoncello, viola da
gamba, blokfluiten van allerlei soort
en maat, crotales en zelfs een blok-
fluit van 1.60 meter.

De musici die dit alles brengen zijn
cellist / gambist Frank Wakelkamp en
de (blok) fluitisten Gudrun Herb en
Baldrick Deerenberg. Frank Wakel-
kamp studeerde aan het Utrechts Con-
servatorium tot 1994. Hij speelde in
bekende barokorkesten o.a bij Les Mu-
siciens du Louvre, de Nederlandse

Bachvereniging en het Netherlands
Bach Collegium. Hij treedt veelvuldig
op als solist. Gudrun Herb studeerde
blokfluit en traverso in Utrecht en den
Haag. Zij volgde tevens een studie
Duitse taal- en letterkunde. Zij speelt
regelmatig soloconcerten met o.a. het
Huelgas Ensemble, het Tölzer Knaben-
chor en het Collegium Vocale Gent.
Baldrick Deerenberg studeerde bij
Frans Brüggen aan het conservatori-
um in den Haag. Hij geeft cursussen
en concerten in vele Europese landen,
Canada en Israel. Hij maakte radio, TV
en CD opnames met o.a. het Antwerps
Blokfluit Consort, het Orchester
C.Ph.E. Bach Berlin, het Huelgas En-
semble en het Collegium Vocale Gent.
Hij bouwt zijn eigen instrumenten,
uitgaande van historische voorbeel-
den. Thans is hij hoofdvakleraar blok-
fluit op de conservatoria van Gronin-
gen, Amsterdam, Utrecht en Antwer-
pen.

Zondagmiddagmuziek Dorpskerk Vor-
den. Zondag 19 april 2009. Aanvang
15.30 uur.

Drie musici en 
achttien instrumenten 
in de Dorpskerk
In de muzikale luwte na alle passie-
muziek is er in de Dorpskerk te
Vorden op zondagmiddag 19 april
aanstaande om 15.30 uur een lente-
achtig concert waarbij drie musici
achttien instrumenten bespelen.
Zij bieden u een virtuoze reis door
tijd en klank met muziek uit de
Middeleeuwen, Rainessance, Barok
en de 20ste eeuw.

Door yoga training, door een stille
wandeling, door meditatie. Yoga is
eenwording, van lichaam en geest. Je
lichaam kan alleen in het nu zijn. Pro-
beer daarom je geest-hart te verenigen

met dat wat je aan het doen bent. Zo
kun je je concentratie verbeteren. Zo
ontwikkel je fysieke en mentale stabi-
liteit. Het wordt allemaal wat makke-
lijker als je lichaam schoon en zuiver
is. Dan is je bewustzijn ook helder. Een
vegetarische reinigingsmaaltijd kan
daarbij helpen. 
Aanmelding en/of meer informatie:
ronaldboin@gmail.com 0573-255585
06-15505981

Yoga dagworkshop
Een week na Pasen, op zondag 19
april, een yoga trainingsdag op
landgoedboerderij Kranenburg te
Vorden, om een hele dag proberen
bewust (bezig) te zijn.

Hierbij zijn ook altijd leuke prijsjes
te winnen.

Het belooft dus echt een heel gezel-
lige middag te worden. 
Neem de buren, vrienden en familie-
leden mee!!!

Men begint om 14.30 uur in het
Ludgerusgebouw in Vierakker.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
Niet vergeten!: woensdag 29 april a.s.
Woensdag 29 april gaat men weer
het zo langzamerhand beroemde
Senioren Sjoelkampioenschap
Wichmond/Vierakker spelen.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

HHHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk
wij verzorgen dat graag

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

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

Samen zorgen 
voor de natuur

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

Telefoon
0573 250276
06 38904185

www.loetwestra.nl

NIEUW 
GILDE VOLKOREN

ROGGE 
BROOD MET VEEL

VEZELS EN GEPOFTE
ROGGEKORRELS

DEZE WEEK

VAN 2.40 VOOR € 2.20

KAMPIOENTJES

NU 3VOOR

€ 1.20

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 14 t/m zaterdag 18 april.

AARDBEIEN-
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37



De jongelui van tegenwoordig hebben
zoveel andere dingen aan hun hoofd ;
televisie, internetten, noem maar op.
Blijkbaar hebben ze geen zin of tijd
meer om zich bij een zangkoor aan te
sluiten. Overal om mij heen zie ik het
ledental bij zangkoren minder wor-
den. Hoewel, er zijn uitzonderingen.
Ik ben namelijk ook dirigent van het
gemengde koor ‘Nieuw Leven’ in Zel-
hem. Daar gaat het juist wel goed en

telt dat koor ruim 40 leden! Overigens,
wat de zangkwaliteit betreft, ben ik
over Excelsior zeer tevreden. Er wordt
nog steeds goed gezongen. Wij treden
gemiddeld vijf keer per jaar op tijdens
kerkdiensten en in bejaarden tehui-
zen’, zo zegt Peter Rouwen. Het 125 ja-
rig bestaan wordt op bescheiden wijze
gevierd. Dat gebeurt zondag 19 april

tijdens een dankbaarheids-dienst om
10.00 uur in de Hervormde kerk. Peter
Rouwen: ‘We zingen die morgen een
zestal liederen, waarvan twee heel bij-
zondere. Het lied ‘Den zesden dag’
(over het scheppingsverhaal) en ‘Van U
zijn alle dingen’, worden namelijk in
het dialect gezongen‘.

Mevrouw J.C. Zwaag-van Otten is secre-
taris van het koor. Zij is er in geslaagd

om uit een stapel oude notulen de ge-
schiedenis van het koor te achterha-
len. ‘In de laatste helft van de 19e
eeuw heeft de heer Böseke, toenmalig
hoofd van de christelijke school in Vor-
den, toen er een nieuw systeem van
zangbeoefening werd gelntroduceerd,
dit uitgeprobeerd met een zangklas
kinderen. Dat beviel zo goed dat hij

een volwassen- koor oprichtte. En zo
zag ‘Excelsior’ (Steeds Hoger) op 6 april
1884 het levenslicht. Er werd op zon-
dag in het grootste lokaal van de
school, gerepeteerd. Daar werden ook
de eerste uitvoeringen gegeven. De
heer Böseke was zowel dirigent als di-
recteur van het koor. De muziek werd
van de KCZB (Koninklijke Christelijke
Zangers Bond) betrokken.

Op een gegeven moment wilden de le-
den van Excelsior een echte vereni-
ging compleet met statuten oprich-
ten. De heer Böseke zag dat absoluut
niet zitten en trad af ! Dat gaf natuur-
lijk wel de nodige wrijving’, aldus me-
vrouw Zwaag- van Otten. De heer Böse-
ke werd opgevolgd door de heer de
Regt, eveneens onderwijzer aan de
school. In 1921 werd deze op zijn
beurt opgevolgd door Johan (bakker)
Scholten. Later werden de uitvoerin-
gen van het koor in het gebouw Irene

en in het Nutsgebouw gegeven. Johan
Scholten werd als dirigent opgevolgd
door de heer M. Nuis en deze in sep-
tember 1978 door Peter Rouwen. Het
vijftig jarig jubileum werd op 6 april
1934 gevierd. Bij die gelegenheid trad
er onder leiding van de heer A. Lense-
link een koor op van ongeveer 70 oud-
leden. Een aantal waarvan men an-

Koor heeft dringend behoefte aan nieuwe leden

125-jarig jubileum Christelijk gemengde
zangverenging 'Excelsior'

De Christelijk gemengde zangvereniging ‘Excelsior’ bestaat deze maand
125 jaar. Een mijlpaal om trots op te zijn. Of het koor over pakweg tien
jaar nog bestaat is hoogst twijfelachtig. Jaar na jaar brokkelt het ledental
af. Aanwas van nieuwe leden is er niet. Deze ontwikkeling baart het be-
stuur en dirigent Peter Rouwen richting toekomst grote zorgen. Peter
Rouwen: ‘Ik ben vanaf 1978 dirigent, dus al ruim dertig jaar. Toen ik werd
aangesteld trof ik een koor met ongeveer 30 leden. Evenveel mannen als
vrouwen, een goede mix. Bovendien werd er zeer goed gezongen. Inmid-
dels is het aantal koorleden tot 16 geslonken. Het probleem is: de vergrij-
zing. Willen we blijven voortbestaan dan zullen er binnen niet al te lange
tijd sopranen, alten en bassen bij moeten komen. Of dat lukt? Ik heb mijn
twijfels!

Jubilerend koor 'Excelsior'.

Dirigent Peter Rouwen.

CABARETGROEP HOE? ZO!
De Vordense cabaretgroep bestaat al
bijna twintig jaar. En in die tijd heeft
de groep, die vanaf het begin al be-
staat uit Karin en Yvonne Makkink,
Henriet Fokkink, Gerrit Regelink en
André en Erik Knoef, al heel veel mee-
gemaakt. Van optredens in kleine ach-
terafzaaltjes tot televisie optredens,
optredens in Vorden en omgeving
maar ook in Bergschenhoek. Op dit
moment is de groep bezig met het
schrijven van een nieuw programma.
Daarom leek het een leuk idee een
aantal oude sketches nog weer eens op
te poetsen en op deze avond over het
voetlicht te brengen. Wie herinnert
zich niet de mannetjes op de tennis-
baan of op de golfbaan, het program-
ma "Boer zoekt vrouw" en wat te den-
ken van de tandarts scene. Maar ook
veel komische maar ook gevoelige
liedjes zijn er in die tijd ontstaan.
Denk maar eens aan het lied over de
ellende in de derde wereld terwijl wij
daar achteloos aan voorbij gaan. En
opa die op afdeling 4-zuid ligt.  Maar
ook grappige/komische liedjes als "De
buik" en  "Mooder" Een echte aanrader
dus voor iedereen nog weer eens wil

genieten van het cabaret met een Ach-
terhoeks accent aangevuld met verha-
len over wat er zoal onderweg is mee-
gemaakt. Ook voor diegene die Hoe?
Zo! nog niet kent is dit natuurlijk een
mooie gelegenheid om eens kennis te
maken. 

DE "HENGELER WEEND
BLAOZERS"
Het programma zal worden afgewis-
seld door feestelijke muziek van de
"Hengeler Weend Blaozers" (H.W.B.) De
H.W.B. bestaat dit jaar 20 jaar. In de
loop der jaren hebben zij veel opgetre-
den in binnen- en buitenland, of het
nu op stadsfeesten, bruiloften, schüt-
zenfesten of elk andere gelegenheid
ook, de leden van de H.W.B. maken
van elke avond  iets bijzonders. Veel
herkenbare nummers zullen deze
avond de revue passeren waarbij het
soms moeilijk zal zijn om stil te blij-
ven zitten. 

De kaarten voor deze Oranjeavond
zijn vanaf heden verkrijgbaar. Leden
van de Oranjevereniging kunnen op
vertoon van hun (oude) lidmaatschap-
kaart maximaal 2 kaarten afhalen bij
het Dorpscentrum. Voor niet leden
zijn op het zelfde adres de kaarten te
koop.
Het feestelijke programma begint om
20:00 uur in "Het Dorpscentrum" te
Vorden.

Hoe? Zo! spult "uut de 
olde deuze" op Oranjeavond
Oranje avond dit jaar op zaterdag 25 april
Dit jaar organiseert de Oranjever-
eniging de traditionele Oranjea-
vond traditioneel op de zaterdag
voor de Koninginnedag n.l. op za-
terdag 25 april, in het Dorpscen-
trum in Vorden. Dit jaar met een
wel hele bijzonder invulling. De
Vordense cabaretgroep Hoe? Zo!
zal u deze avond meenemen door
de geschiedenis van deze groep.
Leuke anekdotes  en sketches uit
het bijna 20 jarige bestaan van
Hoe?  Zo!.  Dit zal op feestelijke wij-
ze worden afgewisseld door de
Hengeler Weend Blaozers. Een
dweilorkest uit Hengelo Overijssel,
dat met hun aanstekelijke muziek
de zaal in een goede stemming zal
krijgen.

no 2009 alleen maar kan dromen ! Ex-
celsior ging in de naoorlogse jaren
ook zingen in locaties als De Wehme,
Villa Nuova , alsmede in de Leeuweri-
kweide in Zutphen. Tijdens feestdagen
en bijzondere diensten wordt ook in
kerken opgetreden.

Het 90-jarig bestaan, met de heer Nuis
als dirigent werd samen gevierd met
de christelijke gemengde zangvereni-
ging Doetinchem-Hummelo onder lei-
ding van W.Maatkamp. Ook werkte
een instrumentaal kwartet aan deze
uitvoering mee. Het honderd jarig be-
staan werd op 9 april 1984 met koorle-
den en aanhang in het dorpscentrum
gevierd. Daarvoor was er op 1 april een
jubileumconcert in een gezamenlijke
dienst van Hervormden en Gerefor-
meerden in de Hervormde kerk. Janny
Eskes maakte t.g.v. het honderd jarig
bestaan een passend gedicht. Ook
werd er een fototentoonstelling ge-
houden.Het 110 jarig bestaan werd op
woensdag 6 april 1994 in de Christus
Koningkerk gevierd. Hieraan verleen-

de ook de muziekvereniging Sursum
Corda haar medewerking.

Het 120-jarig bestaan vond op 28
maart 2004 in de Hervormde kerk
plaats. Mevrouw Ellenkamp had voor
die gelegenheid een prachtig bloems-
tuk gemaakt, dat tijdens het concert
vooraan in de kerk werd geplaatst. Na
afloop kreeg Peter Rouwen het aange-
boden. Excelsior heeft in de loop der
jaren met succes aan diverse concour-
sen deelgenomen. Zo werd bijvoor-
beeld in 1955 een zilveren krans ge-
wonnen. Ook ontving het koor ver-
schillende oorkondes. 
Ter ere van het 30-jarig bestaan van
het dorpscentrum gaf Excelsior op 4
oktober 2008 ook acte de présence.
Het koor repeteert daar elke woens-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Daar kan men zomaar binnenstappen
om te luisteren. Wellicht geeft dat
mensen inspiratie om lid te worden.
Het gemengde zangkoor Excelsior zal
u ongetwijfeld met open armen ont-
vangen!!



Met Joachim krijgt de VVD
afdeling Bronckhorst er
een ervaren bestuurder
bij. Onder leiding van de
nieuwe voorzitter loopt

het bestuur van VVD
Bronckhorst zich warm
voor komende gemeente-
raadsverkiezingen. Tij-
dens de ledenvergadering
is ook de "erepenning VVD
Bronckhorst" gelntrodu-
ceerd. De eerste erepen-
ning werd meteen uitge-
reikt aan Gerard Heutink
uit Steenderen. De voor-
zitter bedankte Gerard

Heutink ondermeer voor
zijn inzet bij de totstand-
koming en opbouw van de
afdeling. 

Inmiddels heeft de VVD
Bronckhorst een goede
start gemaakt met de
voorbereidingen voor de
gemeenteraadsverkiezin-
gen. Het stijgende leden-
aantal geeft hierbij een
goed toekomstperspectief

en de voorlopige groslijst
met 30 namen van verkie-
zingskandidaten ziet er
veelbelovend uit. 

Geïnteresseerden hebben
nog de mogelijkheid om
zich aan te melden.

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

Felicitaties van nieuwe voorzitter VVD
Bronckhorst met eerste erepenning

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD
Bronckhorst op 6 april 2009 hebben de leden una-
niem ingestemd met de benoeming van Joachim de
Beuvery als bestuursvoorzitter.

Links de nieuwe voorzitter, Joachim de Beuvery, rechts Gerard Heutink met de eerste erepenning van de VVD Bronckhorst

Richard 'Gorro' Jansen,
nu bekend van De Ri-
chards zal net als Hein
Migchelbrink, frontman
van de Spitfires acte de
presence geven. In het

voorprogramma staat de
band Kenneh.
De laatste kaartjes zijn
nog verkrijgbaar bij de
bekende verkoopadres-
sen. Voor meer info
www.hanskaduo.nl.

Tribute to
Hanska 
2009-04-09

De namen van de spe-
cial guests van de Tri-
bute to Hanska 2009
zijn bekend gemaakt.

KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

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

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

ARGENTIJNSE 
TANGO
Info freerieksen@tiscali.nl
Tel. 0575 - 51 55 67

Een huis kopen
zonder zorgen?
Huysraet begeleidt!

Nicole Lenselink
0575-464016 of 

nicole.lenselink@huysraet.nl

www.huysraet.nl

tekenburo
bouwkundig cad tekenburo

Voor: Particulieren, Architecten, Bouwbedrijven, Vastgoedmanagement’s, enz.
U bent bij ons aan het juiste adres voor:

Het maken van digitaal bouwkundig tekenwerk, van schetsontwerp t/m werktekening, voor
verbouw- en nieuw te bouwen woonhuizen, bedrijfsgebouwen, kantoren en overige werken

Daliastraat 2  7221 AN Steenderen   tel.: 0575 - 451641   Hoogstraat 42   7227 NJ Toldijk   tel.: 0575 - 452047
E-mail: info@awa-tekenburo.nl   website: www.awa-tekenburo.nl   tel. mob.: 06 - 30382364   of   06 - 40700995

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 18 april
in het café

Rock Night: 
MC Lympies

Black Sweater

in de discotheek

DJ Martijn

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

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

www.bouwmarktdetolbrug.com
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Jan Kolkman, bekend van zijn jaren-
lange ervaring in de muziekwereld
geldt als een echte expert op het ge-
bied van gitaren. Niet voor niets gaat
zijn zaak dan ook de naam dragen van
‘De gitarendokter’, want dat instru-
ment kent weinig geheimen voor
hem. 
Wie bij hem een instrument koopt
weet dan ook zeker dat het instru-
ment goed is en bij hem of haar past.
“Muziek is passie en dat gevoel wil ik
overbrengen. Doordat ik nu voor me-
zelf werk kan ik mijn toekomstige
klanten de aandacht geven die ik wil.

Doordat ik me in hen kan verdiepen
kan ik precies bekijken welk instru-
ment het beste bij hem past. Dit geldt
voor akoestische of elektrische gitaren
en voor beide geef ik ook les. Voor de
eerste les ga ik samen met de leerling
bekijken wat ze willen en stem daar
mijn lessen op af. Leerlingen kunnen
zelf liedjes aandragen die ze graag wil-
len leren en ik zorg dat zij die de vol-
gende les kunnen leren. De bedoeling
is dat ze snel een melodie kunnen spe-
len en ik werk dan ook erg praktijk ge-
richt. Mensen kunnen zich alvast op-
geven en dit geldt voor zowel begin-

ners als gevorderden”, vertelt Jan en-
thousiast. 

Service
Bij Jan Kolkman staat service hoog in
het vaandel. “Als ik een gitaar verkoop
wordt deze niet rechtsreeks uit de ver-
pakking aan de klant gegeven. Ik zorg
ervoor dat de gitaar perfect afgestemd
afgeleverd wordt. Verder verzorg ik tij-
dens de garantieperiode onderhoud
en daar hoeft de klant niets voor te be-
talen. Die service hoort erbij. Boven-
dien is het zo dat als je goed materiaal
aflevert, je er na die tijd ook veel min-
der problemen mee krijgt.”

Reparatie
Reparaties van gitaren verzorgt Jan
zelf omdat hij het meeste gereedschap
en de vakkennis in huis heeft. Een ge-
broken hals van een gitaar kan hij zo-
danig repareren dat de muzikant
daarna niet merkt dat dit ooit ge-
beurd is. 
Voor ingewikkelde reparaties weet hij
welke gespecialiseerde mensen of be-
drijven het beste benaderd kunnen
worden zodat alles perfect afgehan-
deld wordt. Meer informatie over ‘De
Gitarendokter’ kunt u lezen op zijn
website die vanaf 1 april helemaal up
to date is: www.degitarendokter.nl

Wie is de gitarendokter?
Multi-instrumentalist Jan Kolkman
uit Lichtenvoorde speelde acht jaar in
het all-round orkest Rendez-Vous. Hij
verzorgde de muzikale begeleiding
voor vele grote artiesten. 

Om zomaar een kleine greep te doen:
Marco Borsato, Madeline Bell, The
Platters, Johnny Logan, Donna Linton,
Lee Towers, Anita Meyer, Andre Hazes,
Gerard Joling, Corry Konings, Freddy
Breck [American-tour], 2 jaar met de
Western-Experience met diverse Ame-
rikaanse artiesten en ga zo maar door. 
Maar het bekendste is Jan misschien
wel van de twaalf jaar die hij bij de
popgroep Normaal speelde.

Nieuw in Lichtenvoorde:

De gitarendokter

Per 1 april start Jan Kolkman uit Lichtenvoorde met zijn bedrijf 
‘De gitarendokter’ en zeker zullen veel (beginnende) muzikanten de weg
weten te vinden naar zijn ‘praktijk’. Jan richt zich hier op alles wat maar
met gitaren te maken heeft: verkoop, reparatie en het leren bespelen 
ervan. Verder kan iedereen ook bij hem terecht voor allerlei onderdelen
van gitaren zoals plectra, snaren en dergelijke, maar ook voor diverse 
kleine onderdelen zoals drumstokken, stemapparaten, gitaarhoezen en
dergelijke.

Jan Kolkman met een van zijn vele gitaren

Het onderwerp touw zal zeer breed
worden behandeld met daar omheen
een groot aantal standhouders met
wol producten, streekproducten,
bouwtechnieken, alternatieve energie
methodes, kunst en een mobiele hout-
zagerij. Voor de kleine kinderen is er

een uitgebreide speelweide met een
luchtkussen en een verharde skelter-
baan. Voor de grote kinderen kan er
o.a. op een mini kraan onder begelei-
ding graafwerkzaamheden worden
verricht. Op de gezellige terrasjes kan
zowel binnen als buiten een drankje,

hapje of boerenijsje worden genut-
tigd. De entree bedraagt 2,00 euro per
persoon en het parkeren is gratis. 

De dag begint om 10.00 uur, zal door-
gaan tot 18.00 uur en wordt gehouden
aan de Bekveldseweg 5 te Bekveld in
de gemeente Bronckhorst. Voor meer
informatie en/of route beschrijving
kijk op www.feltsigt.nl of bel 0575-
462828.

Het eerste overdekte 
schaapscheerdersfeest 2009

Kinderboerderij Feltsigt organiseert op zondag 26 april aanstaande het
eerste schaapscheerders feest van de regio Achterhoek. Deze dag zal er
rond het scheren van de schapen veel te zien en te beleven zijn.

Op Feltsigt worden de schapen op 26 april geschoren.

Fay en Arthur zijn beiden bijzonder
getalenteerde musici, die het in zich
hebben het perfecte muzikale huwe-
lijk te sluiten. Echter. Daar werd het
publiek, vooral tijdens het eerste deel
van het programma, tamelijk in te-
leurgesteld. Arthur voerde met zijn
performance en vooral zijn (te harde)
geluidsniveau sterk de boventoon,
waardoor Fay slechts de rol van achter-
grondzangeres en muzikaal begelei-
der kon vervullen. Jammer! Want
daarmee deed ook Arthur zichzelf te
kort. Fantastische gitarist als hij is met
een prachtige stem, zou ook hij maxi-
maal uit de verf komen als hij zich iets
zou kunnen inhouden. Maar met zijn
enorme enthousiasme voor de mu-
ziek is dat erg moeilijk, want hij is de
muziek die hij speelt.

Na de pauze ging het een stuk beter en
vertolkte Fay enkele nummers solo.
Het publiek kreeg te horen waar het
voor gekomen was: een humoristische
en veelzijdige artieste, met een prach-
tige stem. Helaas met af en toe toch
weer te luide begeleiding door Arthur
op zijn elektrische gitaar. Van de drie
andere bandleden stal vooral Arend
Bouwmeester de show. Als een tove-
naar in zijn keuken vol muziekinstru-
menten toverde hij het ene na het an-
dere instrument tevoorschijn. Dan
weer iets dat op een streng pinda's

leek, dan een fluitje en dan weer liep
hij ineens met een enorme saxofoon
te spelen in de zaal. Zo'n 50 instru-
menten kwamen wel langs tijdens het
concert. Een feest om die man in actie
te zien. Bassist Peer Wassenaar be-
speelde de bas en toonde zich een en-
thousiaste en verdienstelijk bassist.
Thijs Verwer op drums vulde het ge-
heel zeer goed aan met zijn ingehou-
den spel.

Als Arthur op het podium een stapje
terug zou zetten en Fay een stapje
vooruit dan zou het huwelijk bijna vol-
maakt zijn. Toch was het publiek zeer
enthousiast over de twee uur durende
show waarin veel bekende nummers
gespeeld werden. Bij het laatste stuk
werd zelfs uit volle borst meegezon-
gen.

Elk jaar biedt de Kunstkring Ruurlo
een gevarieerd muziekprogramma
aan. De meeste concerten worden ge-
presenteerd in het Kulturhus in Ruur-
lo. Het jaarlijkse hoogtepunt is het
Kasteeltuinconcert in de tuin van Kas-
teel Huize Ruurlo, 25 juli aanstaande,
waar op diverse podia nationale en
internationale artiesten optredens
verzorgen. Kijk voor het programma
in 2009 op www.kunstkringruurlo.nl
en klik op de buttons "muziek" en
"programma voorjaar 2009".

Fay Lovsky en Arthur Ebeling;
een bijna volmaakt 
muzikaal huwelijk, als….

Zaterdagavond 4 april brachten Fay Lovsky en Arthur Ebeling een muzi-
kale show ten gehore in de grote zaal van het Kulturhus te Ruurlo. Onder
de titel Back to New Orleans kon het massaal toegestroomde publiek
genieten van jazz, folk, blues, tango en nog veel meer.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Oldeklore.

B. Foezel.

C. Sloffen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Deze middag is bedoeld voor ervaren
Nordic Walkers die reeds een cursus
hebben gevolgd. Tijdens deze middag
zullen de basistechnieken van Nordic
Walking weer worden doorgenomen
en mogelijk worden uitgebreid. Op 1
Mei om 13.30 uur kunnen de deelne-
mers zich verzamelen bij Dorpshuis
De Horst, Sint Janstraat 6, Keijenborg.

Vervoer naar de locatie vindt in over-
leg plaats op eigen kosten. De wandel-
middag duurt tot circa 2 uur. Wilt u
ook meedoen, geef u dan op vóór 20
april bij Sonja Verbeek, tel.nr. 0575 -
462837 of per e-mail w.s.verbeek
@kpnplanet.nl 
Mocht u zelf nog niet in het bezit zijn
van Nordic Walking poles, dan is er in
overleg een mogelijkheid tot het lenen
van verstelbare Leki stokken. Voor
meer info en ons lesaanbod kunt u te-
recht op onze website www.diokeijen-
borg.nl

Nordic walking voorjaars
wandeltocht
Sportvereniging DIO Keijenborg
organiseert, onder deskundige be-
geleiding, een Nordic Walking
wandeltocht op 1 Mei.
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“Ik ben heel blij met de medewerking
van de kerk, want die hebben ja ge-
zegd,” aldus VVV directeur Rick Huls-
hof. De kerk heeft een centrale plaats
in de stad en is in de zomermaanden
dagelijks geopend in verband met ex-
posities. “Het is de bedoeling dat het
toeristische informatiepunt van de
VVV zeven dagen per week open is van
11.00 tot 16.00 uur. In het weekend zul-
len er vrijwilligers aanwezig zijn, zo-
dat we ook de betaalde informatie
kunnen verstrekken. Door de week
wordt de kast zodanig ingericht dat al-
leen de gratis brochures verkrijgbaar
zijn”.

Ali Dinkelman heeft straks de leiding
over de groep vrijwilligers die in de Ka-
pel van Bronkhorst op zaterdag en/of
zondag de toeristische informatie kan
doorgeven aan toeristen in Bronk-
horst. Zij is VVV expert bij uitstek. “Ik
ben bijna 14 jaar werkzaam geweest
bij de VVV. Op 1 juni 1993 zijn we be-
gonnen in Hengelo Gld. en ik ben
twee jaar geleden gestopt”. Zij kent
het toeristisch product van met name
Hengelo het best, maar ook alle pro-
ducten eromheen, zoals van de Ach-
terhoek en heel Nederland. “Ik had de
leiding over de hele groep. De inkoop

en administratie deed ik ook”.

Er zijn twee belangrijke redenen waar-
om de VVV een toeristische informa-
tiepost in Bronkhorst wil openen.
Enerzijds is dit een stukje visie vanuit
de VVV. Er is gekeken naar het distri-
butienetwerk en concludeerden dat er
een kans gemist wordt, wanneer er zo-
veel mensen komen, waar geen infor-
matie aan wordt verstrekt. Daarnaast
is in de Toekomstvisie Stad Bronkhorst
van Bureau Buiten beschreven, dat er
een VVV informatiepunt in combina-
tie met een historisch museum zou
komen. “Dat traject duurt nog,” ver-
telt Rick Hulshof hierover. “We zijn
aan het kijken welke locaties geschikt
zijn, waar moet dat aan voldoen en
wat het mag kosten”.

Voorafgaand aan deze plannen, wil de
VVV toch een toeristische informatie-
post openen. Dit in combinatie met de
plannen van de Commissie Cultuur
van de Vereniging Belangengroep Stad
Bronkhorst. Rick Hulshof neemt
maandelijks deel aan hun overleg. “Sa-
men zijn we aan het kijken naar de
evenementenkalender van Bronk-
horst. We willen onder andere de paal-
tjeswandeling, startend bij de Kasteel-

heuvel, wat meer bekendheid geven.
En er zal op zondagen een stoomtram
gaan rijden. Deze brengt de mensen
naar Bronkhorst, maar maakt ook kor-
te rondritten”.

Er zal een startbijeenkomst voor alle
nieuwe vrijwilligers komen, waarbij
de Stadswandeling een uitgangspunt
kan zijn. “Als je alle informatie die er
is, doorneemt, weet je van Bronkhorst
al veel af,” zegt Ali Dinkelman over de
kennis die een vrijwilliger nodig heeft.
“Het is fijn om te weten welke gidsen
er zijn, zodat je informatie kunt terug-
vinden als iemand daar om vraagt”.
Het is de bedoeling dat de informatie-
post op zaterdag 25 en/of zondag 26
april 2009 voor het eerst is geopend.

“Heb je het altijd al eens gewild: een
bijdrage leveren aan het verspreiden
van toeristische informatie in het
stadje Bronkhorst, in onze mooie ge-
meente Bronckhorst, meld je!” is de
oproep van VVV directeur Rick Huls-
hof. Vrijwilligers voor de VVV folder-
post in Bronkhorst kunnen zich per
mail of brief aanmelden. Een korte be-
schrijving wie ze zijn en welke rele-
vante werk-, bestuur- of vrijwilligerser-
varing ze hebben, wordt zeer op prijs
gesteld. Opsturen naar Ali Dinkelman,
p/a Fokkinkweg 9, 7255 AJ Hengelo
Gld., of mailen naar
adinkelman@vvvbronckhorst.nl.

Vrijwilligers gevraagd!

VVV in stad Bronkhorst

De plannen van de VVV Bronckhorst om in het kleinste stadje van Neder-
land een Toeristisch informatiepunt in te richten, zijn in een afrondende
fase. In de Kapel van Bronkhorst zal een kast komen, die dagelijks gedeel-
telijk open is, maar waar vrijwilligers op zaterdag en/of zondag bij aanwe-
zig zijn voor persoonlijk advies.

Rick Hulshof verwelkomt Ali Dinkelman, die de VVV toeristische informatiepost in de Kapel van Bronkhorst gaat leiden.

Joke en Gerrit Aaldering zijn dertig
jaar eigenaar geweest van de Roskam.
Zij dragen het stokje over aan Guus
Schneider (27) en Mirjam Jongerius
(24).
Dit jonge stel begint net als zij destijds
vol enthousiasme aan een eigen res-
taurant. Pannenkoeken zijn een logi-
sche keuze voor ze. Beiden hebben ja-
ren ervaring opgedaan in restaurant
de Pannekoekenbakker in Plasmolen
(onder Nijmegen). Deze Pannekoeken-
bakker wordt de zestiende vestiging
van deze keten in Nederland. Mirjam

groeide letterlijk op tussen de pannen-
koeken in de eigen zaak van haar va-
der. Daar ontmoette ze ook Guus die
het bakken graag voor z’n rekening
neemt. De vonk sloeg over en nu ope-
nen ze samen hun eigen zaak in, hoe
kan het ook anders, pannenkoeken.

De beroemde schnitzels van de Ros-
kam verdwijnen misschien van de
kaart, maar de keuze uit 250 verschil-
lende soorten pannenkoeken moet dit
goed gaan maken. Hiernaast zullen
ook voorgerechten als soep en pastei-

tjes op de kaart staan en een diverse
keuze aan nagerechten. Ook voor een
kopje koffie met gebak kunnen de gas-
ten gewoon terecht bij de Pannekoe-
kenbakker. Bij zonneschijn kan er
heerlijk op het terras gezeten worden.
Voor kinderen zijn pannenkoeken op
zich vaak al een feest. Bij de Pannekoe-
kenbakker krijgen ze bij hun pannen-
koek een smulmuntje en kunnen ze
direct in het speelgoedwinkeltje zelf
een cadeautje uitzoeken.

Mensen die eventueel nog cadeaubon-
nen van de Roskam in de kast hebben
liggen, kunnen deze uiteraard tot en
met 3 mei gebruiken voor een diner.
Maar ook na de opening van de Panne-
koekenbakker verwelkomen Guus en
Mirjam graag gasten met deze bon.

De Roskam wordt
De Pannenkoekenbakker
Restaurant De Roskam in Doesburg/Drempt wordt vanaf begin juni 2009
restaurant De Pannekoekenbakker. De Roskam, in de volksmond beter
bekend als ‘de Kniep’, is in de huidige vorm voor het laatst geopend op
zondag 3 mei. Na een restyling gaan begin juni de deuren opnieuw open
als De Pannekoekenbakker met keuze uit meer dan 250 verschillende
pannenkoeken.

Maar zou het niet een veel betere op-
lossing zijn om de kalk al uit het water
te halen voordat het water in de was-
machine komt. Eenvoudig daar waar
het water ons huis binnenkomt een
apparaat (filter) plaatsen, die ervoor
zorgt dat er geen kalk meer in het wa-
ter zit. Dat zou prachtig zijn, want ma-
chines zouden minder vaak stuk gaan
(denk aan boilers, cv's, (vaat) wasma-
chines, koffiezetapparaten, kranen,
etc.), maar het zou ook veel minder
energie kosten om water te verwar-
men en er zou minder slijtage zijn aan
linnengoed om al het poetswerk nog
maar niet te noemen, dat nodig is om
de kalkresten weer uit de badkamer
en keuken te verwijderen. Ook hier
zijn pakkende reclames voor gemaakt
met spectaculaire producten die de
huisvrouw moeten helpen. Verder
blijkt het beter te zijn voor de mense-
lijke huid en kun  je toe met minder
was- en reinigingsmiddelen.

Een sprookje? Niet volgens 'North
Star'. Deze fabrikant levert een appa-
raat, dat in de woning direct achter de
watermeter geplaatst wordt, dat werkt
op basis van zout en in staat is het
kalk uit het water te halen en daar-
door het water te ontharden.
Een sprookje? Niet volgens InTech-Ex-
pert Zelhem waar ze de 'North Star'
uitgebreid getest hebben en waar ze
testrapporten geanalyseerd hebben.
Ook zij komen tot de conclusie dat er
veel geld te verdienen is door een ge-
middelde huishouding. "De leukste
besparing vind ik nog de besparing op

arbeid", aldus Wim van InTech-Expert
Zelhem, "Er is uitgerekend dat de huis-
vrouw/man per jaar gemiddeld 120
uur minder hoeft te besteden aan
schoonmaakwerkzaamheden. Doe dat
maal ¤ 15,-- uurloon en je hebt de ont-
harder al in één jaar terugverdiend".
Maar de besparing gaat veel verder,
want bij een waterhardheid van
'12DH' kan door een gezin van vier per-
sonen in tien jaar tijd zo'n ¤ 5000,-- be-
sparen door minder slijtage aan appa-
ratuur, lager gebruik van was- en reini-
gingsmiddelen, minder energiekosten
en minder slijtage aan kleding en lin-
nengoed. Bijkomend positief effect is
dan ook nog dat het milieu beter be-
schermd wordt en dat lichamelijke
klachten als eczeem en winterhanden
afnemen.

InTech-Expert Zelhem ziet de positie-
ve mogelijkheden van de 'North Star'
en is daarom een promotie gestart
voor de verkoop van deze wateront-
harders. Tijdens de Open Zondag was
een 'stand' ingericht met de 'North
Star' en ook de InTech-Expert Zelhem
transportmiddelen zijn voorzien van
promotiemateriaal.

Het lijkt wellicht een sprookje, maar
het verdient zeker uw aandacht. Infor-
meer naar de mogelijkheden van de
'North Star' waterontharders in uw si-
tuatie bij InTech-Expert Zelhem, tel.
0314-620755 en bezoek de website
www.amywatersystems.nl voor nadere
informatie over de waterontharders.

Intech-Expert introduceert
'North Star' waterontharders

Hard water, oftewel kalk in het water, vormt een groot probleem in onze
huishouding en industrie. Er wordt dan ook stevig reclame gemaakt voor
producten, die er voor zorgen dat kalkaanslag een minder grote aanslag
op apparatuur doet. Wellicht kent u de tv-reclame wel waarin duidelijk
wordt dat kalk de oorzaak is van de kapotte wasmachine. In die reclame
wordt een bepaald product aangeprezen, waardoor kalk minder toeslaat.

Tijdens de Open Zondag was een 'stand' ingericht met de 'North Star' waterontharder.

VOOR WIE?
Om het werk goed te kunnen blijven
doen is het nodig de cliëntenraad met
enkele leden uit te breiden. De voor-
keur gaat uit naar mensen die klant
(geweest) zijn van een van bovenge-
noemde afdelingen. Van belangstel-
lenden wordt verwacht dat zij naast
een brede belangstelling ook affiniteit
met de kinderen en met de zorgsector
hebben. Men dient in staat te zijn om
vanuit het perspectief van de klant
naar het beleid te kijken.

HOE WERKT DE CLIËNTEN-
RAAD?
De cliëntenraad vergadert eenmaal in
de twee maanden. De directie van Yu-
nio woont (een deel van) de vergade-
ring bij. De cliëntenraad geeft ge-
vraagd en ongevraagd advies over bij-
voorbeeld: kwaliteit van zorg; hoe het

geld wordt uitgegeven; belangrijke
wijzigingen in de organisatie; de ma-
nier waarop er met klanten wordt om-
gegaan (bijvoorbeeld bejegening) en
het nakomen van afspraken. 

WAT BIEDT YUNIO?
(Nieuwe) Leden krijgen de gelegen-
heid, bijvoorbeeld door het volgen van
een cursus, om zichzelf te ontwikke-
len. Yunio biedt de cliëntenraad on-
dersteuning in de vorm van informa-
tievoorziening en uitleg van de stuk-
ken. Daarnaast ontvangen de leden
presentiegeld en worden de reiskosten
vergoed.

INFORMATIE EN AANMELDIN-
GEN
Voor meer informatie en aanmeldin-
gen kunt u van maandag t/m donder-
dag contact opnemen met de ambte-
lijk secretaris van de cliëntenraden
van Yunio en Sensire: mevrouw Karin
Klein Goldewijk via telefoonnummer
0314 - 35 71 85, of per e-mail: k.klein-
goldewijk@sensire.nl. Wilt u meer in-
formatie over Yunio en Sensire? Kijk
dan op de websites www.yunio.nl en
www.sensire.nl.

Clëntenraad Yunio zoekt
nieuwe leden
De cliëntenraad van Yunio is op
zoek naar nieuwe leden. De cliën-
tenraad is met name op zoek naar
mensen die klanten van de afdelin-
gen kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg en maatschappelijk
werk willen vertegenwoordigen.
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Opslagruimtes te huur,

voor particulieren en bedrijven

www.teeuwenopslag.nl

06-10433358

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.warnstee.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

Geniet van uw nieuwe badkamer

I N S TA L L AT I E  -  B A D K A M E R S  -  T E G E L S  -  N AT U U R S T E E N  -  S A U N A’ S

Gotink beschikt over een prachtige showroom waar u zich uitstekend kunt laten
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast helpen bij de complete
inrichting van uw badkamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot montage.

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   
T 0575 - 46 52 58    F 0575 - 46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

profess ionele  voeding voor  d ieren

Konijn of cavia 
die zijn bakje niet leeg eet?

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

Probeer de premium cavia en konijnenvoeders van Garvo.
Verkrijgbaar in 800g en 3kg al v.a.      2,95. 

Fabrieksverkoop van Garvo
hobbyvoeders op zaterdag-
ochtend in Achter-Drempt,
of koop bij Garvo dealers in
de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en
dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

AH Elstar
appelen

Zak 1.5 kilo

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

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

Aanbiedingen alleen 
geldig voor 

bonuskaarthouders 
14 april t/m

19 april 2009

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Alle Honig mix,
soep of familie-
gerechten
Diverse varianten
Bijv. mix voor macaroni/
spaghetti
3 pakjes à 52 gram

Coca-Cola multi-
pack of losse
flessen
Alle varianten

4 flessen à 1,5 liter

4.49
5.68

AH Mager
rundergehakt
Voordeelpak

Altijd laag 6.49

3.99

Alle Dove
producten

Diverse varianten
Bijv. deospray wild rose
2 spuitbussen à 150 ml

7.58

NU

1.49

KILO
PRIJS

1+1 GR
AT

IS

3.79

NU € 8,00 KORTING OP DE EFTELING
BIJ € 20,00 AAN BOODSCHAPPEN

Persil wasmiddel
Diverse varianten

Bijv. color gel
flacon

7.99
11.68

3 LITER

Aviko
Uit de diepvries

Diverse varianten

Bijv. pommes frites
2 zakken à 1000 gram

2.00
2.86

Lotus toiletpapier

Pak

6.99
9.39

24 ROL 2+1 GR
AT

IS

1.77
2.67

STUKS
VOOR4 STUKS

VOOR2
www.gall.nl

DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij
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Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

g

PRODUCTSPECIALIST

Werkzaamheden  
Als productspecialist machinedelen ben je verantwoordelijk
voor het adviseren van onze (potentiële) klanten over
technische oplossingen en complexe vraagstukken op het
gebied van machinedelen. Je signaleert behoeften van de klant
en speelt hier actief op in door commercieel interessante en
technisch gedegen oplossingen aan te bieden. Daarnaast ben
je, samen met de productmanager, verantwoordelijk voor
assortimentsontwikkelingen en volg je de marktontwikkelingen
op de voet. Hierdoor heb je zelf invloed op hetgeen je aan kunt
bieden aan jouw klant en zorg je er dus voor dat deze
oplossingen altijd perfect aansluiten op de behoeften van de
klant. Je neemt actief deel aan het productteamoverleg en geeft
periodiek workshops aan collegae. Naast je werk vanuit de
binnendienst kan het voorkomen dat je op verzoek jouw klanten
bezoekt voor producttechnische ondersteuning. Dit doe je in
samenwerking met de accountmanager. 

Functie omschrijving  
Voor deze functie is het belangrijk dat je beschikt over een
afgeronde MBO of HBO opleiding, bijvoorkeur MBO WTB of
HBO WTB in een commerciële richting. Daarbij beschik je over
technische en/of commerciële werkervaring. Jij bent iemand die
met ons mee wil groeien. Je durft je ambitie te laten zien en
bent gericht op persoonlijke ontwikkeling. De combinatie
tussen techniek en commercie is je passie en je gaat voor het
geven van een goed advies aan de klant. Je werkt op een
proactieve wijze en beschikt over een gezonde dosis lef.
Kortom; begrippen als techniek, commercie, advisering,
ambitie en pro-activiteit passen bij jou! 

Sollicitaties kunt u richten aan 
Jeroen Kruese Euro Planit B.V. 
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden tel: 0575-555518  
Vacaturenummer: VJK0003 

Bloemendaal & Wiegerinck is een accountantskantoor met een professionele aanpak. 
Wij verzorgen administraties, loon/salarisverwerkingen, controlewerkzaamheden, 
het samenstellen van jaarrekeningen, financiële analyses, begrotingen en de diverse
fiscale aangiftes voor onze cliënten.

Wij zoeken een combinatie van

Administratief medewerker /
assistent Salarisadministrateur (m/v)

De werkzaamheden bestaan uit:
• het coderen en via de computer verwerken van boekhoudingen  
• het verrichten van voorbereidende balanswerkzaamheden 
• het verzorgen van omzetbelastingaangiftes
• het periodiek verwerken van de salarisadministratie
• het verzorgen van loonbelastingaangiftes
• het informatie verstrekken op fiscaal, arbeidsrechtelijk en sociaal-verzekerings-

technisch terrein aan onze cliënten

Wij zoeken een kandidaat
• met minimaal MEAO-diploma, bedrijfsadministratief 
• die in teamverband kan werken
• met goede contactuele eigenschappen

ook schoolverlaters kunnen reageren

Wat bieden wij u?
Uiteraard een prettige en collegiale werksfeer, zelfstandige functie met volop moge-
lijkheden tot verdere groei en eigen verantwoordelijkheid. 
De mogelijkheid tot verdere studie en uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden.

Interesse?
Indien u interesse heeft voor deze vacature dan kunt u binnen 2 weken een brief met
c.v. sturen aan:
Bloemendaal & Wiegerinck, t.a.v.: de heer W.F. Welmers CB, 
Ruurloseweg 21, 7251 LA  Vorden, 
of per e-mail naar: wilfred.welmers@bloemendaalwiegerinck.nl
Wilt u nadere informatie over de functie dan kunt u contact opnemen met 
de heer W.F. Welmers CB, telefoon: 0575-551485.

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Ontwikkel 
jezelf

en geef je carrière
een andere wending.

Wij zijn op zoek naar mensen die
met ons willen werken aan een
totaalconcept voor haar, beauty
en make-up.

Wij zoeken versterking voor ons

team in de Aveda Hair, Beauty &

Spa Salon Dechering

- Part time haarstylist(e) 
m/v  ± 18 uur

- Full time haarstylist(e) 
m/v  ± 32 uur

Als je denkt dat je een verschil
kunt maken, neem contact op of
stuur je c.v. naar

Stephany Dechering
Hair, Beauty & Spa Salon
Dechering
Beltrumsestraat 54
7141 AM Groenlo
Tel.: 0544 - 461553

info@hair-beauty-dechering.nl
www.hair-beauty-dechering.nl www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 KV Vorden1

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR DOETINCHEM

Werkzaamheden
U heeft een achtergrond in een werktuigbouwkundige omgeving,
bijvoorbeeld machinebouw. U kunt uzelf het best omschrijven als
een innovatieve duizendpoot. U weet snel tot een oplossing te
komen als zich een uitdaging aandient.
• Tekenen middels AutoCad
• Bestelling van materialen plaatsen
• Werk uitbesteden 
• Kwaliteitsbewaking
• Communicatie met klanten over uitvoeringen ed.

Functie-eisen
U heeft een MBO werk- en denkniveau en heeft goede
communicatieve vaardigheden.
Vacature nummer: VVV0001

OBJECTLEIDSTER DOETINCHEM

Werkzaamheden
Uw werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het starten van
schoonmaak van nieuwe projecten, aansturen van het personeel en
zonodig invallen en meewerken op de verschillende locaties.

Functie-eisen
Wij verwachten van u een zelfstandige werkhouding, kennis en
ervaring in de schoonmaak, u bent klantgericht ingesteld en u
beschikt over een gezonde dosis inzet.
U bent in het bezit van uw rijbewijs en bereid om op wisselende
tijden te werken.
Vacature nummer: VVN0002

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Werkzaamheden
De functie is gericht op de uitvoering van administratieve en
financiële taken binnen de afdeling. Daarnaast dient de functie een
positieve bijdrage te leveren aan het totale bedrijfsresultaat, waarbij
dienstbaarheid naar collega’s een belangrijke rol speelt.

- Het boeken van inkoopfacturen en kostendeclaraties
- Het boeken van bankafschriften
- Het controleren en boeken van kasstaten
- Het verrichten van betalingen
- Het uitvoeren van de facturatie
- Debiteuren- en crediteurenbeheer, inclusief rapportage
- Het invoeren van urenstaten
- Het verzamelen, controleren, verwerken en beheren van overige

gegevens relevant voor de salarisadministratie

Functie-eisen
- MEAO-BE, MBA.
- minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
- accuraat; service verlenend; inzicht in plannen van eigen werk;

affiniteit met productie en groothandelsfunctie; mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de   Nederlandse, Engelse
en Duitse taal.

- kennis van Microsoft Office met name goede beheersing van MS
Excel; inlevingsvermogen; initiatiefrijk; resultaatgericht.

Vacature nummer: VIW0001

CNC DRAAIER/ FREZER

Werkzaamheden
Maken van allerlei producten aan de hand van opdrachten en/of op
tekening aangegeven uitvoeringsvoorschriften met de voor het te
draaien/frezen materiaal geëigende technieken zodat deze geschikt
zijn voor montage/productie.

Functie-eisen
• lezen van tekeningen, opspanschetsen, programma’s en

gereedschapslijsten
• zelfstandig instellen en bedienen van een

((C)NC)freesmachine/((C)NC)draaibank volgens tekening en
instructies

• zelfstandig bepalen van de gereedschapskeuze
Vacature nummer: VJK0002

TIG LASSER DOETINCHEM

Werkzaamheden
Het betreft laswerkzaamheden bij onze opdrachtgever die een
specialist is in maatwerkconstructies. Gebruikte materialen zijn
hoofdzakelijk RVS. Dunne plaat.  

Functie-eisen
• VMBO niveau
• Tig lassen niveau 2/3
• werken van tekening

CONSTRUCTEUR (omgeving Doetinchem)

Werkzaamheden
Maken van samenstellingstekeningen, het detailleren en uitwerken
van totaal nieuwe machines of constructies of het aanpassen en het
eventueel verbeteren van bestaande constructies.

Functie-eisen
• maken van complete samenstellings- en detailtekeningen voor

alle mogelijke constructies. 
• maken van alle benodigde berekeningen voor deze constructies.
• maken van de benodigde stuklijsten en besteldocumenten.
• werken volgens normen en voorschriften.
• construeren middels Inventor of ME10 
• maken van (sterkte)berekeningen.

Vacature nummer: VJK0001



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De gemeente beheert 863 kilometer
weg, waarvan 540 kilometer buiten
de bebouwde kom. De totale lengte
wegbermen komt hiermee op 1.080
kilometer. Voor het beheer en
onderhoud van onze bermen is nu
nog niet vastgelegd aan welke kwali-
teitseisen deze moeten voldoen.
Daarom start de gemeente in april
met het opstellen van het 'Berm-
beheerplan Bronckhorst'.

Verkeersveiligheid
Bermen hebben een belangrijke
functie voor de verkeersveiligheid en
de verkeersafwikkeling. Onderhoud
van de bermen moet erop gericht zijn
dit doel zo goed mogelijk te behalen.
Daarnaast kan een berm ook een
belangrijk natuurfunctie vervullen. 

Bermbeheer is een zeer specialis-
tisch onderdeel van het beheren van
de openbare ruimte. Kennis van de

flora en fauna is onlosmakelijk ver-
bonden met het beheer. Ook een
analyse van de bedrijfsvoering en

kennis van de huidige technische
mogelijkheden zijn nodig voor een
goed bermbeheer.

Klankbordgroep
Omdat de bermen een belangrijk
onderdeel zijn van de openbare
ruimte en iedereen er een beleving
bij heeft, wil de gemeente een
klankbordgroep instellen. Deze
klankbordgroep denkt mee en geeft
gevraagd, maar ook ongevraagd
advies aan de gemeente over het
beheer van de bermen. De klank-
bordgroep komt tijdens het opstellen
van het plan drie á vier keer bijeen.  

Wij zoeken mensen die zitting
willen nemen in de klankbord-
groep! Wilt u met ons meeden-
ken over onze bermen, meldt u
zich dan vóór 28 april a.s. aan 
bij de heer R. Schmitz van de
afdeling Openbare werken, via
e-mail: r.schmitz@bronckhorst.nl
of tel. (0575) 75 03 32.

Project Bermbeheerplan gestart   
Meldt u aan voor klankbordgroep om mee te denken

Op deze gemeentepagina's vindt u
enkele weken achter elkaar een
aantal artikelen over mantelzorg
in Bronckhorst. De gemeente is
bezig een mantelzorgbeleid op te
stellen. Hierin komt te staan hoe
we omgaan met het belangrijke
werk van mantelzorgers.

Een vrijwilliger neemt de zorg
even over
Wanneer u thuis zorgt voor uw chro-
nisch zieke partner, een kind met een
beperking of een hulpbehoevende
ouder kunt u soms niet zo makkelijk
meer weg. Terwijl het juist zo nodig
kan zijn om tijd voor uzelf te hebben
en zo de accu weer op te laden. In de
gemeente Bronckhorst zijn daarom
verschillende vrijwillige thuiszorg-
organisaties actief. Zij zetten des-
kundige vrijwilligers in die de zorg
regelmatig even overnemen. De vrij-
willigers doen geen verpleegkundige
taken. Ze houden iemand gezelschap,
doen een spelletje of gaan iets
ondernemen. Voor de vrijwillige
thuiszorg heeft u geen indicatie
nodig. Bij de familie Van den Broek
in Vorden komt één keer per week
een vrijwilliger van de Bezoek en

Oppas Service Vorden op bezoek.
Henny Fleming, coördinator van de
organisatie, heeft na een intakege-
sprek vrijwilliger Liesbeth Smit
hiervoor ingeschakeld. “De hulp
van Liesbeth is fantastisch”,  aldus
de heer Van den Broek. “Zij houdt
mijn vrouw gezelschap zodat ik 
naar mijn wekelijks gymnastiek-
uurtje kan.” 

Onderstaande organisaties zijn in
Bronckhorst actief:
• Bezoek en Oppas Service Ouderen

Hengelo en Keijenborg, 
tel. (0575) 46 29 37

• Bezoek- en Oppas Service Steen-
deren, tel. (0575) 45 10 04

• Bezoek en Oppas Service Vorden,
tel. (0575) 55 34 05

• Stichting Noodhulp Zelhem, 
tel. (06) 517 65 315

• Oppasdienst Sravana, 
tel. (0314) 36 89 90

• NPV Vrijwillige thuiszorg, 
tel. (06) 537 02 905

• St. V.O.T. Zutphen e.o., 
tel. (0575) 49 17 75

Neem gerust eens contact met hen op!
Bij geen gehoor kunt u bellen met de
VIT Oost-Gelderland (0573) 43 84 00.

Wethouder Anne van Kuil vindt het werk van de vrijwillige thuiszorg-
organisaties erg belangrijk. Zij laat zich door de familie Van den Broek 
en door coördinator Henny Fleming informeren. Voor de familie brengt ze
een mooie bos bloemen mee. 

Mantelzorg in Bronckhorst

De gemeente biedt binnenkort 
100 huiseigenaren de mogelijkheid
om maximaal € 500 subsidie te krij-
gen voor energiebesparende maatre-
gelen in hun woning. Dat besloten 

b en w vorige week. Hiermee willen
we huiseigenaren van woningen,
waarin ze zelf wonen, stimuleren om
energiebezuinigende maatregelen
toe te passen die goed zijn voor

milieu en klimaat. De subsidie is te
krijgen voor de volgende maatrege-
len: HR++ glas, zonneboilers, zonne-
collectoren, vloerisolatie, dakisolatie
en gevelisolatie. De regeling past in
het Klimaatbeleid van de gemeente
dat de raad in maart 2008 vaststelde.
De Achterhoekse gemeenten krijgen
in totaal € 400.000 aan subsidie 
van de provincie Gelderland om de
regeling uit te kunnen voeren. Per
gemeente is dit € 50.000 en daarvan
bieden de acht gemeenten 100 huis-
eigenaren de mogelijkheid een
subsidie van 500 euro te krijgen. De
regeling start per 1 juni 2009 en duurt
tot uiterlijk 1 mei 2010. In die periode

moeten de energiebesparende
maatregelen worden uitgevoerd. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt
en op = op. De woningen moeten zijn
gebouwd of zijn opgeleverd voor 
1 juni 2009.

Een aanvraagformulier voor de
subsidie is vanaf 1 juni 2009 te
downloaden via www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Leefomgeving en
milieu � Klimaat. De maatregelen
moeten eerst uitgevoerd zijn, voor
de gemeente de subsidie verstrekt.
Bij de aanvraag moeten facturen
overlegd worden. De gemeenteraad
bepreekt het plan in mei 2009. 

Subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in woningen
Wonen in Wichmond



De eikenprocessierups breidt zich
de komende jaren verder uit over
onze regio. Ook de door de rups
veroorzaakte overlast neemt waar-
schijnlijk toe. Sinds 2008 zijn de acht
gemeenten van de Regio Achter-
hoek, waaronder Bronckhorst, een
samenwerkingsverband aangegaan.
Door een gezamenlijke aanpak op
het gebied van bestrijden en voor-
lichten, bereiken we een efficiëntere
bestrijding. De gezamenlijke aanpak
van de rups door meerdere gemeen-
ten is uniek voor Nederland.

De acht regiogemeenten 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'. Deze vindt u op de
site van het ministerie van landbouw,
natuur en voedselkwaliteit,
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). U herkent de
eikenprocessierups aan zijn sterke
beharing. De besmette eikenbomen
zijn te herkennen aan de specifieke
nesten: dichte spinsels met vervel-
linghuidjes, uitwerpselen en brand-
haren.

De overlast
De brandharen van de eikenproces-
sierups zijn de veroorzakers van
overlast. Nadat iemand in contact is
geweest met de brandharen kunnen
gezondheidsklachten 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 huidirritaties 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. Inademing van de brand-
haren kan leiden tot irritaties en
ontstekingen van het slijmvlies van
de neus, keel en luchtwegen. Klach-
ten verdwijnen over het algemeen
binnen twee weken. Een zachte
crème met menthol kan verlichting
geven. Neem bij ernstige klachten
contact op met uw huisarts.

Voorkomen overlast
U kunt zelf ongemak voorkomen
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
Naast het bestrijden van de rups
door deze weg te branden, starten
we dit jaar voor het eerst met het
preventief bestrijden van de rupsen
door eiken in het buitengebied te
bespuiten met een biologisch middel.
Wij spuiten op basis van een inven-
tarisatie van de meldingen van de
afgelopen twee jaar. Alleen eiken
langs wegen waarvan meldingen
bekend zijn, spuiten we preventief.
Van de meeste wegen wordt een
deel bespoten. We spuiten niet
preventief in en langs bossen. 
Ook particuliere bomen worden 
niet bestreden. 

Het spuiten gebeurt in de eerste
weken van mei, vlak nadat de
bladvorming van de eikenbomen is
begonnen. In verband met de verne-
veling van het (biologische) bestrij-
dingsmiddel en de mogelijke ver-
waaiing van brandharen van de rups
is het aan te raden niet in de spuit-
nevel te komen en dieren 15 meter
uit de buurt te houden van de spuit-
activiteiten. Deze voorzorgsmaat-
regelen moeten ertoe bijdragen dat
zo min mogelijk overlast als gevolg
van het spuiten ontstaat. 

Meer informatie
U kunt van 15 april t/m 15 mei a.s. de
Bronckhorster wegenkaart en -lijst
inzien waarop is aangegeven waar
onze gemeente preventief spuit
(bestrijdt). Deze liggen tijdens ope-
ningstijden ter inzage bij de afdeling
Openbare werken in het gemeente-
kantoor. U vindt de kaart en lijst ook
op www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Leefomgeving en milieu �
Dierplagen.

Meldingen
Ziet u processierupsen in uw buurt,
dan kunt u contact opnemen met 
de afdeling Openbare werken van
de gemeente, (0575) 75 03 37/39. 

Gezamenlijke aanpak bestrijding eiken-

processierups Achterhoekse gemeenten

B en w stellen de gemeenteraad
voor € 664.000,- uit te trekken
voor het uitvoeren van het
Gemeentelijk Verkeer- en
Vervoerplan. Dit bedrag wordt
betaald uit de bestemmings-
reserve incidenteel nieuw beleid.
Voor dit bedrag willen b en w de
Kruisbergseweg-Molenenk in
Hengelo verbeteren door de
aanleg van een middengeleider,
de fietsoversteek bij de Kruis-
brinkseweg in Toldijk verplaatsen,
zodat leerlingen van basisschool
De Rank op een logische plek
kunnen oversteken, een brom-
fietscursus voor (bijna) 16-jarigen
subsidiëren, een plateau op de
Zomerweg bij Drempt aanpassen
en een parkeeronderzoek in het
centrum van Zelhem uitvoeren.

Ook het veiliger maken van de krui-
sing Hengeloseweg-Schooltinkweg
tussen Hengelo en Zelhem wordt
dit jaar uitgevoerd. Dit project stond
voor 2008 gepland, maar is vorig
jaar niet gerealiseerd.

GVVP
De gemeenteraad heeft het Ge-
meentelijk Verkeer- en Vervoerplan
(GVVP) in 2007 vastgesteld. 

Met dit plan wordt de leefbaarheid,
de bereikbaarheid en de verkeers-
veiligheid gewaarborgd en verbe-
terd. Tot 2011 wil de gemeenteraad
prioriteit geven aan de volgende
onderdelen: 
• verkeersveiligheid verbeteren:

vooral bij schoolomgevingen en
op kruisingen

• leefbaarheid verbeteren: eerst
in de verblijfsgebieden, daarna
op de rode en zwarte wegen

• bereikbaarheid: congestie(opstop)
problemen oplossen en zwarte
wegen (werk- en transportver-
keer) buiten de verblijfsgebieden
omleiden

• milieu: geluidshinder oplossen en
aandacht voor luchtkwaliteit

• recreatie en toerisme: recreatieve
routes inrichten en onderhouden,
fietsoversteken bundelen

Bronckhorst besteedt € 664.000,- 

aan verkeer- en vervoerplannen

Op het weiland aan de locatie Ruur-
loseweg-Enkweg in Vorden start
21 april een archeologisch veldon-
derzoek. Bureau Baac uit Deventer
graaft proefsleuven, waarna beke-
ken wordt of er gedetailleerder
onderzoek nodig is. Dit archeolo-
gisch onderzoek is nodig omdat de
gemeente op deze locatie woningen
wil realiseren. Met de grondeigena-
ren heeft de gemeente al overeen-
stemming bereikt over de aankoop
van de grond. Op 19 mei organiseren
we samen met projectontwikkelaar
'Esprit Management B.V.' in 
'De Herberg' in Vorden een inloop-
bijeenkomst voor omwonenden en
andere belangstellenden. Hierover
volgt binnenkort meer informatie
op deze gemeentepagina's.

Met behulp van een graafmachine
worden op een oppervlakte van 
800 m2 sleuven gegraven om de
omvang en kwaliteit van de archeo-
logische resten in kaart te brengen.
Dit duurt circa twee dagen. Mochten
er veelbelovende resultaten uit dit
eerste onderzoek tevoorschijn
komen dan wordt een extra gebied
van 664 m2 onderzocht, wat nog eens
één dag zal duren. Gemeentelijke

amateurarcheologen is gevraagd te
assisteren bij het uitvoeren van het
veldonderzoek.

Adviesrapport over vervolg
Het belangrijkste eindproduct van
dit inventariserend archeologisch
veldonderzoek is een rapportage
met een vondstverspreidingskaart.
Op de kaart is in één oogopslag te
zien waar zich de belangrijkste
vondsten bevinden. De rapportage
bevat verder de archeologische
waardering van het terrein en een
advies. Op basis van dit advies wordt
beslist over de noodzaak van een
eventueel vervolgonderzoek, of het
opgraven van de aanwezige archeo-
logische resten. Voorafgaand aan
dit veldonderzoek is een bureau-
onderzoek uitgevoerd. Daarna is
een aantal boringen in het gebied
gedaan. Hieruit is gebleken dat zich
sporen van menselijke aanwezigheid
in de grond bevinden. 

In de rubriek Openbare bekend-
makingen staat een aankondiging
van de voorbereidingen op de voor
de plannen benodigde gedeeltelijke
herziening van het bestemmings-
plan. 

Archeologisch onderzoek in Vorden  

bij Ruurloseweg-Enkweg

Voorwerk voor toekomstige woningbouw

Openingstijden gemeentehuis rondom

Koninginnedag en Bevrijdingsdag
Het gemeentehuis is gesloten
van 30 april t/m 5 mei a.s. 
Op 4 mei is de afdeling Publieks-
zaken uitsluitend voor de aangifte

van geboorte en overlijden beperkt
open van 08.30 tot 09.30 uur. 
Op 6 mei zijn wij vanaf 08.30 uur
weer normaal geopend.

Onlangs is de gemeente aan de slag
gegaan met het opstellen van een
beleid voor kunst en cultuur. Hierin
komt te staan hoe we om willen
gaan met kunst en cultuur in
Bronckhorst in de breedste zin van
het woord. We hebben inmiddels
een keuzenota opgesteld met een
aantal mogelijkheden waar we aan
denken, zoals het verstrekken van
subsidie op basis van het realiseren
van maatschappelijke doelen, aan-
dacht voor kunst en cultuur in de
openbare ruimte en het verbinden
van recreanten en burgers met het
culturele aanbod in Bronckhorst. 

Vanzelfsprekend willen we graag
van u horen hoe u hierover denkt.
Daarom organiseren we eind april
een aantal inloopbijeenkomsten.
Tijdens de bijeenkomsten leggen 
we de mogelijkheden in tekst en
beeld aan u voor. Peter Glasbergen,
wethouder kunst en cultuur, en en-
kele medewerkers van de gemeente
zijn aanwezig. Wij vragen u uw
mening op een reactieformulier 
aan te geven. 

Data
De bijeenkomsten zijn op de volgende
data:
• 20 april: Dorpscentrum Vorden,

Raadhuisstraat 6 in Vorden
19.00-21.00 uur

• 21 april: Zalencentrum Het Witte
Paard, Ruurloseweg 1 in Zelhem
19.00-21.00 uur

• 23 april: Gemeentehuis Hengelo,
Raadhuisstraat 20 in Hengelo
19.00-20.00 uur

• 27 april: Het Anker, J.F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA  Steenderen
19.00-21.00 uur

Wij begroeten u graag tijdens één
van deze inloopbijeenkomsten
om met u van gedachten te
wisselen over kunst en cultuur
in Bronckhorst.

Naast deze avonden organiseert de
gemeente in april bijeenkomsten
voor amateurkunstverenigingen,

zoals muziek- en toneelverenigingen
en zangkoren, en betrokken instel-
lingen in Bronckhorst. Ook zijn we
van plan op korte termijn een bijeen-
komst met jongeren te organiseren.
Voorafgaand daaraan enqueteert
de gemeente jongeren eerst onder
andere tijdens de activiteiten rond
Koninginnedag. 

Na deze 'ronde' stelt de gemeente
het definitieve kunst- en cultuur-
beleid op, waarop u ook weer kunt
reageren. Hierover vindt u later dit
jaar meer informatie op deze ge-
meentepagina's en de website van
de gemeente. Naar verwachting
stelt de gemeenteraad het beleid
dan in het najaar vast.

Kunst en cultuur in Bronckhorst
Denk mee tijdens inloopavonden eind april 



Veiliger omgaan met de scoot-
mobiel
Hoewel de scootmobiel vele ouderen
voor een sociaal isolement behoedt,
eindigt een ritje op dit elektrische
wagentje jaarlijks voor veel berij-
ders in het ziekenhuis. Steeds meer
mensen volgen daarom een cursus
om veilig te leren omgaan met hun
scootmobiel. 

Informatie- en oefenmiddag
Veilig Verkeer Nederland organiseert
in samenwerking met Stichting
Welzijn Vorden en de Ouderenbonden
in Vorden op 12 mei a.s. een informa-
tie- en oefenmiddag voor gebruikers
van een scootmobiel of een elek-
trische rolstoel. De middag is bij
sporthal Het Jebbink, Het Jebbink
13 in Vorden en begint om 14.00 uur. 

Doel van de dag
Op deze informatie- en oefenmiddag
ontvangt u informatie over de (nieuwe)
verkeersregels en verkeerssituaties.
Ook u als scootmobiel- of elektrische

rolstoelgebruiker komt hiermee in
aanraking. Er zijn deze middag
verkeersdeskundigen aanwezig die
uw vragen kunnen beantwoorden en
die buiten met u gaan oefenen met
uw eigen scootmobiel of rolstoel.

Deelname
Inwoners van Bronckhorst die in
het bezit zijn van een scootmobiel of
elektrische rolstoel zijn van harte

welkom om, geheel gratis, deel te
nemen aan deze informatie- en
oefenmiddag. U kunt zich tot 27 april
a.s. opgeven voor deelname door
telefonisch contact op te nemen met:
Stichting Welzijn Vorden: Mevrouw
L. van Uden-te Woerd, tel. (0575)
55 34 05 of met de heer E. Steentjes
van Veilig Verkeer Nederland,
afdeling Bronckhorst, tel. (0314)
62 21 26. 

Informatie- en oefenmiddag voor scootmobielers en 

elektrische rolstoelgebruikers

De gemeente en openbaar vervoer-
bedrijf Syntus onderzoeken de
haalbaarheid van een nieuwe
buurtbus in Bronckhorst. Het
onderzoek richt zich op het in kaart
brengen van de behoefte van u, 
als inwoner, aan een buurtbus-
verbinding tussen ruwweg Steen-
deren en Zelhem. Ook Bronkhorst,
Baak, Toldijk, Velswijk, Hengelo en
Keijenborg worden in het onderzoek
betrokken. De buurtbus is een
aanvulling op het reguliere
openbaar vervoer en de regiotaxi.

Door een enquête verkennen we of
er behoefte is aan deze verbinding.

De enquête staat vanaf nu tot en met
eind april op www.bronckhorst.nl.
De komende twee weken vindt u 
de enquête ook op deze gemeente-
pagina's.

Buurtbus
De buurtbus rijdt over het algemeen
tussen 7 uur 's morgens en 7 uur
's avonds op maandag tot en met
vrijdag elk uur. Als maandelijks
minimaal 350 mensen gebruik gaan
maken van een buurtbusproject
dan wordt aan de belangrijkste
subsidie-eis van de provincie
Gelderland voldaan en kunnen we
een buurtbusproject opstarten.

Om het onderzoek naar de buurtbus
te ondersteunen, houden we op
25 april a.s. een buurtbusactiedag.
Op deze dag rijdt een buurtbus
tussen Zelhem en Steenderen. 

Gelegenheidschauffeur is wethouder
Glasbergen, per traject aangevuld
met verschillende collegeleden en

afgevaardigden van de dorpsbelangen-
organisaties. Op elke stopplaats
tonen we een presentatie en een
korte film. Inwoners kunnen hun
mening geven, er worden enquêtes
afgenomen en al ingevulde enquêtes
kunt u meteen inleveren. Bovendien
zetten we de vrijwilligers van de
bestaande buurtbusprojecten

Zutphen-Wichmond-Vorden en
Zelhem-Aalten in het zonnetje.

Eenmalige buurtbusroute
De route van de buurtbus voor deze
dag is als volgt:
• 10.15 uur: Zelhem - Stationsplein 
• 11.00 uur: Hengelo - gemeentehuis

- Raadhuisstraat
• 11.30 uur: Wichmond/Vierakker -

Ludgerus - Vierakkersestraatweg
• 12.15 uur: Baak - bij de St. Martinus-

kerk
• 12.45 uur: Toldijk - café Den Bre-

mer, Zutphen-Emmerikseweg 37
• 13.15 uur: Steenderen - café Hee-

zen, J.F. Oltmanstraat 5

De stopplaatsen zijn aangegeven
door een bord van Syntus met daarop
'tijdelijke stopplaats'. Om kwart voor
twee vertrekt de bus uit Steenderen
en is de dag afgelopen. 

Wethouder voor één dag buurtbuschauffeur

Raadsvergadering 23 april a.s.
Op 23 april vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De openbare vergade-
ring begint om 20.00 uur. U bent van
harte welkom om deze vergadering
bij te wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende
onderwerpen:

• Evaluatie nota 'Functies zoeken
plaatsen zoeken functies':
In regionaal verband hebben de
gemeenten in de Achterhoek in
2005 een beleidsnota opgesteld
over hoe om te gaan met functie-
veranderingen in het buiten-
gebied. U moet dan denken aan
agrarische bedrijven die stoppen
en een nieuwe functie, bijvoor-
beeld wonen of ambachtelijke-
of recreatieve activiteiten,
willen starten in een vrijkomend
bedrijfsgebouw. Ook verbreding,
door naast het agarisch bedrijf
een nevenfunctie te starten, 
is hierin geregeld. Onder voor-
waarden kunnen b en w aan zo'n
verzoek meewerken. Er moet dan
sprake zijn van kwaliteitswinst,
bijvoorbeeld zaken als de sloop
van bedrijfsgebouwen, aanleg
landschappelijke elementen,
aanleg toeristische infrastruc-
tuur, behoud karakteristieke
gebouwen etc.
De gemeenteraad vertaalt dit
beleid in bestemmingsplannen
voor het buitengebied. De raad
evalueerde al eerder het functie-
veranderingsbeleid (in december

2007). Op dat moment mochten
de gemeenten van de provincie
bij sloop alleen maar meewerken
aan een gebouw met meerdere
wooneenheden. Sinds begin 2008
hebben de gemeenten in de Ach-
terhoek nu ook de mogelijkheid
mee te werken aan sloop en de
vervangende bouw van één
woning. Nu we ook daarmee al
een jaar werken, wil de gemeente-
raad het functieveranderings-
beleid opnieuw evalueren.

• Verzoek bijdrage dorpscentrum
Ons Huis in Hengelo (Gld)
De stichting ontmoetingscentrum
Ons Huis vraagt een bijdrage van
€ 25.000 voor de verbouwing van
dit dorpscentrum in Hengelo. Het
voorstel van b en w is om tegemoet
te komen aan het verzoek onder
voorwaarde dat ook de provincie
Gelderland het project mee
subsidieert en geen beroep wordt
gedaan op een gemeentelijke
exploitatiebijdrage.

• Bestemmingsplan Klooster
Kranenburg

De kerk bij het klooster van Kranenburg  

Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk om dit terrein te heront-
wikkelen tot een complex voor
wonen, zorggerelateerde maat-
schappelijke doeleinden en
ondersteunende functies. 

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

• Keuze aanpak en omvang indi-
catoren programmabegroting
Om de kwaliteit van iets te beoor-
delen moet er gemeten worden.
Daarvoor zijn indicatoren nodig.
Een indicator is een meetbaar
fenomeen (meestal een getal) dat
een signalerende functie heeft.
Wijkt een indicator af van een
afgesproken norm dan is bijsturing
mogelijk. B en w stellen de raad
voor om indicatoren voor de pro-
grammabegroting vast te stellen.
Het voorstel is om de indicatoren
niet per programma te bepalen
maar per beleidsnota en deze te
koppelen aan startnotities voor
nieuw beleid en de evaluatie van
beleidsnota's. 

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

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

op de agenda staan 
2.agendapunten aangaande pro-

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

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a.de ingekomen stukken
b.een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuursrecht

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

d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

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

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor
aanvang van de vergadering, aanmel-
den bij de Griffie, tel. (0575) 75 05 43
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Afscheid
Henk Boogaard (PvdA) neemt na
ruim vier jaar afscheid  als raadslid
van onze gemeente. Vanaf de herin-
deling was Henk raadslid voor
Bronckhorst. Daarvoor was hij
wethouder in Vorden. Per 1 mei a.s.
begint hij als wethouder in de
gemeente Millingen aan de Rijn.
Omdat deze functies onverenigbaar
zijn, neemt Henk aansluitend aan
de vergadering afscheid als raadslid.
Wie hem opvolgt in de PvdA-fractie
wordt in de raadsvergadering van
mei bekend.

Henk Boogaard

Uit de raad

Op 
27 april a.s.
is er weer een ver-
keersspreekuur. Hierin behandelen
de gemeente, de politie en de VVN
gevaarlijke of moeilijk op te lossen
verkeerssituaties in Bronckhorst.

Heeft u een vraag of een probleem
om in het verkeersspreekuur

onder de aandacht te brengen?
Breng ons op de hoogte van

de situatie, zodat we samen
kunnen werken aan een
verkeersveilige gemeen-
te! Als uw situatie in
aanmerking komt om te
bespreken, ontvangt u
een uitnodiging om bij
het verkeersspreekuur
aanwezig te zijn. 

Het verkeersspreekuur
is iedere zes weken op de

maandagochtend van 09.00
tot 10.00 uur. De eerstvolgende

is op 27 april 2009. U kunt zich
hiervoor ot uiterlijk 15 april a.s.
aanmelden. Voor alle informatie
over het verkeerspreekuur en hoe
u zich kunt aanmelden verwijzen
wij u naar www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Verkeer en Vervoer.

Verkeersspreekuur 

Heeft u vragen over verkeerssituaties 

in Bronckhorst?

Onderzoek naar mogelijkheden voor
buurtbus tussen Steenderen en Zelhem

B en w houden 25 april ludieke actiedag voor
buurtbus



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. 

Ter ere van Koninginnedag organi-
seert de gemeente dit jaar weer 
een speciale bijeenkomst voor alle
gedecoreerden en ereburgers. 
Dit gebeurt op 28 april a.s. in zaal
Den Bremer in Toldijk. We hebben
hiervoor de uitnodigingen inmiddels
verstuurd. Bent u in het bezit van
een koninklijke onderscheiding,

woont u in Bronckhorst en heeft u
onverhoopt geen uitnodiging ont-
vangen, neemt u dan contact op met
kabinetszaken van de gemeente tel.
(0575) 75 03 83. Dit kan tot 26 april
a.s. Wij begroeten ook u graag. Het
wordt een gezellige middag met een
hapje en drankje. 

Speciale bijeenkomst voor gedecoreerden 
voorafgaand aan Koninginnedag De gemeente is gestart met de uit-

gifte van negen bouwkavels voor
vrijstaande woningen op 't Soerlant
IV in Zelhem. De kavels liggen aan
De Huusakker 1 t/m 17. De kavel-
oppervlakte varieert van ca. 400 m2

tot 900 m2. De grondprijs bedraagt
€ 260,- per m2 exclusief btw. De eer-
ste mogelijkheid tot koop is voor
gegadigden die op de gemeentelijke
registratielijst voor kavels staan.

Deze lijst is in 2006 gesloten. Als
daarna nog kavels beschikbaar zijn,
verloten we deze onder geïnteres-
seerden. Wij houden u hiervan op de
hoogte via deze gemeentepagina's. 

Meer informatie over de kaveluitgifte
op 't Soerlant vindt u op
www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Wonen � Bouwen kopen en huren �
Kaveluitgifte nieuwbouwplannen.

Kaveluitgifte 't Soerlant van start

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, in en rondom zaal Nijhof en sportcomplex De Meisterkamp, school- en volksfeest met

toneelavond, optocht, vogelschieten, kinder- en volksspelen, dansavonden en lunapark, 1 juli
vanaf 18.30 uur t/m 4 juli 24.00 uur, afsluiten parkeerterrein naast zaal Nijhof en afsluiten één
rijbaan Dorpsstraat, 29 juni t/m 5 juli, afsluiten Dorpsstraat tijdens optocht, 2 juli 2009 van
18.00 tot 21.00 uur, stichting School- en Volksfeest Halle

• Halle, zaal Lovink, school- en buurtfeest met toneelavond, sterrit, dansavond, lunapark, vogel-
schieten en optocht, 3 september van 19.00 tot 24.00 uur, 4 september van 13.00 tot 01.30 uur en
5 september van 12.00 tot 01.30 uur, verkoop loten 3 september 2009, stichting Nijmansfeest

• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, slagwerkconcert, verkoop loten, tijdelijke gebruiksvergunning
sporthal, 30 mei 2009 van 20.00 tot 22.30 uur, Chr. Muziekvereniging Crescendo

• Hengelo (Gld), Varsselring, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. wegraces, 21, 23
en 24 mei 2009 van 09.00 tot 17.00 uur, A.J. Slotboom

• Vorden, Lindeseweg, volksfeest met toneelavond, vogelschieten, volksspelen en live-muziek,
24 september van 19.00 tot 24.00 uur, 25 september van 19.00 tot 01.00 uur en 26 september
van 13.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 24 t/m 26 september, verkoop loten
tijdens toneelavond, 24 september 2009, afsluiten Lindeseweg, tussen Vosheuvelweg en 
Het Stapelbroek, en Kapellebultweg, 26 september 09.00 uur tot 27 september 13.00 uur, instellen
30 km/h zone gedeelte Lindeseweg, 20 t/m 27 september 2009, vereniging Volksfeest Linde

• Vorden, Dorpsstraat, brocante markt met o.a. springkussen, schapenshow en demonstratie
fietsen, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, afsluiten Dorpsstraat en Burgemeester
Galleestraat, tussen de Molenweg en de Raadhuisstraat, 24 mei 2009 van 10.00 tot 18.00 uur,
stichting Vrienden van Vorden

• Vorden, 5 juli 2009, kasteel Hackfort, Berenddag met roofvogelshow en diverse middeleeuwse
activiteiten van 11.00 tot 17.00 uur, instellen stopverbod Baakseweg, vanaf Hackfortselaan tot
de Veengoot, Hackfortselaan, vanaf de Baakseweg tot Beckenstraat, en De Eldersmaat van
08.00 tot 18.00 uur, stichting Berend van Hackfort

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Toverstraat 3, vergroten rundveestal en sleufsilo
• Drempt, Zomerweg 45, bouwen zwembad
• Halle, Heurneweg 1A t/m F, bouwen zes woningen
• Hoog-Keppel, Brinkenhorst 18, vergroten woning
• Vorden, Veldslagweg 5, veranderen dakbedekking en aanbrengen dakramen
• Zelhem, Hummeloseweg 81, verbouwen woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 3 april 2009:
• Hengelo (Gld), afsluiten Synagogestraat, Regelinkstraat en gedeelte Raadhuisstraat i.v.m. jaar-

lijkse dodenherdenking, 4 mei 2009 van 19.30 tot 20.30 uur, 4 mei Herdenkingscomité Hengelo
• Keijenborg, loterijvergunning (verkoop loten), 2 mei 2009, Keijenborgse Boys.
• Zelhem, Haitinkweg 5A, tijdelijke gebruiksvergunning voor tent i.v.m. reünie transportbedrijf, 

2 mei 2009, W.H. te Kamp
Verzonden op 6 april 2009:
• Steenderen, loterij in sporthal 't Hooge Wessel, 18 april 2009, Steenderense Gymnastiek Vereniging
Verzonden op 7 april 2009:
• Bronckhorst, doorlopende vergunning (collecteren volgens vastgesteld landelijk collecterooster),

Het Nederlandse Rode Kruis
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. promoten Milano's Weiland Games,

14 t/m 28 september 2009, stichting Noabers Bronckhorst
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, schaapscheerdersfeest, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,

26 april 2009 van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt
• Hummelo, Greffelinkallee 8, Koninginnedag, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2009,

oranjevereniging Hummelo en Oranje
• Vorden, Ambachtsweg, feestelijkheden i.v.m. open dag en 35-jarig bestaan, tijdelijke gebruiks-

vergunning tent, 9 mei van 12.00 tot 24.00 uur en 10 mei 2009 van 16.00 tot 22.00 uur, Ecotrans B.V.
• Zelhem, Slangenburgweg, Nederlandstalig muziekfestival (Mega Piraten Festijn), 2 mei 2009

van 18.30 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning
tent, Mega Mensink B.V

Verzonden op 8 april 2009:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 44, traditionele broodlevering, 21 mei 2009 van 13.00 tot 16.00 uur,

stichting Historische Broodweging Muldersfluite
• Zelhem, industrieterrein De Vinkenkamp, wedstrijd ONK Supermoto, 14 juni 2009 van 09.30 tot

17.30 uur, werkgroep Supermoto Zelhem/Halle
• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. supermoto, 14 juni 2009 van 10.00 tot

19.00 uur, H.J. Vosmeijer
• Zelhem, Ericaweg, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. Supermoto, 14 juni 2009, werkgroep

Supermoto Zelhem/Halle

Verleende vergunningen

• Zelhem, Stikkenweg, ontheffing groepskamperen i.v.m. ONK Supermoto, 13 en 14 juni 2009,
werkgroep Supermoto Zelhem/Halle

• Zelhem, Korenweg, rit met veteranenmotoren met start en finish clubgebouw ZAMC, 13 juni 2009
van 11.00 tot 16.00 uur, toercommissie Zelhemse Auto en Motor Club

Verzonden op 9 april 2009:
• Wichmond, wielerronde, 16 mei 2009 van 15.00 tot 19.00 uur, RTV Vierakker-Wichmond
• Vorden, 31e wielerronde, 28 juni 2009 van 12.30 tot 17.00 uur, RTV Vierakker-Wichmond
Afgewezen aanvragen
Verzonden op 7 april 2009:
• Bronckhorst, plaatsen reclameborden bij invalswegen i.v.m. Doesburg Binnenste Buiten van

15 t/m 18 juli 2009, Doesburg Binnenste Buiten

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 8 april 2009:
• Zelhem, Hummeloseweg 15, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 3 april 2009:
• Steenderen, Toldijkseweg 26, uitbreiden ligboxenstal
Verzonden op 6 april 2009: 
• Halle, Dorpsstraat 21, vergroten commerciële ruimte
Verzonden op 7 april 2009:
• Wichmond, Okhorstweg 7, verbouwen woning, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3

van de Woningwet
Verzonden op 8 april 2009:
• Hengelo (Gld), 2e Berkendijk 10, bouwen atelier met garage/berging
• Steenderen, Koningin Julianalaan 34A, plaatsen kap op garage annex bijkeuken
• Vorden, Zelledijk 7, vernieuwen en verkleinen schuur, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 3 van de Woningwet
• Zelhem, Ruurloseweg 26, vernieuwen mestsilo  

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 14 april 2009 voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk onderhoud
nabij de genoemde adressen:
• Baak, Beukenlaan 6
• Halle, Halle-Nijmanweg 15
• Halle, Halsedijk 15A,
• Halle, Meuhoek 1
• Hengelo (Gld), Broekweg 8
• Hummelo, Hessenweg 10
• Hummelo, Rijksweg 140
• Zelhem, Lageweg 6

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Hengelo (Gld), tijdens de traditionele broodlevering op 21 mei 2009 is de Zelhemseweg, tussen

de Kaste en Kroezerijweg, van 12.00 tot 16.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Hoog-Keppel, tijdens de kunst-, antiek- en rommelmarkt op 21 mei 2009 gelden van 08.00 tot
18.00 uur de volgende verkeersmaatregelen:
- de Burgemeester Vrijlandweg, tussen de ingang naar de parkeerplaats en de Monumentenweg,

Burgemeester van Panhuysbrink, Monumentenweg, tussen de Van Schuylenburgweg en de
Prinsenweg, Schoolstraat, ter hoogte van de kruising met de Monumentenweg, Prinsenweg,
tussen de Brinkenhorst en de A.G. Noyweg, en Dubbeltjesweg zijn afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

- voor de Rijksweg (N317) inclusief de Parallelweg, tussen de bebouwde kom van Laag-Keppel
en de inrit naar het perceel Rijksweg 50 in Hoog-Keppel, Jonker Emilweg, Schoolstraat, 
Van Schuylenburgweg, Brinkenhorst, De Waay, Valkenbos, Het Ven, A.G. Noyweg, Doesburgsepad,
Dubbeltjesweg, Hessenweg en Prinsenweg geldt een stopverbod aan beide zijden van de weg

- op de Rijksweg (N317) inclusief de Parallelweg, tussen de bebouwde kom van Laag-Keppel en
de inrit naar het perceel Rijksweg 50 in Hoog-Keppel, is inhalen verboden en is een snelheids-
beperkende maatregel van toepassing 

- op de Rijksweg (N317) komende vanaf Laag-Keppel bij de afslag Burgemeester Vrijlandweg
en komende vanaf Doesburg bij de afslag Burgemeester Vrijlandweg is een gebod tot het
volgen van de verplichte rijrichting ingesteld

- op de Monumentenweg komende vanaf de Rijksweg, tussen de Rijksweg en de Hessenweg,
en de Hessenweg komende vanaf de Monumentenweg, tussen de Monumentenweg en de
Burgemeester Vrijlandweg, is éénrichtingsverkeer ingesteld

• Keijenborg, tijdens de rommelmarkt op 5 juli 2009 is de Pastoor Thuisstraat, tussen de Kerkstraat
en de Geltinkweg, van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Keijenborg, tijdens de kermis van 19 t/m 22 juni en de kermisoptocht op 21 juni is de Pastoor
Thuisstraat, tussen de Kerkstraat en de Geltinkweg, van 16 juni 08.00 uur t/m 23 juni 18.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook zijn de Hogen-
kampweg, tussen de Zaarbelinkdijk en de Kerkstraat, Kerkstraat, tussen de Hogenkampweg en
de Teubenweg, en de Sint Janstraat, tussen de Nyssinckkampweg en de Kerkstraat, van 
19 juni 18.00 uur t/m 23 juni 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Verder zijn op 21 juni van 10.00 tot 17.00 uur de Kerkstraat, Sint Janstraat,
Pastoor Thuisstraat en Hogenkampweg afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Tot slot geldt van 19 juni 18.00 uur tot 23 juni 2009 24.00 uur een omlei-
dingsroute voor het gemotoriseerde verkeer via de Hengelosestraat, Steenderenseweg naar
de Bronkhorsterstraat/Reigersvoortseweg 



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Wichmond, tijdens de wielerronde van Wichmond op 16 mei 2009 zijn de Baron van der Heijdenlaan,
Dorpsstraat, Baakseweg, tussen de Broekweg en de Hackforterweg, Lankhorsterstraat, tussen
de Dorpsstraat en de Baakseweg, en de Hackforterweg van 14.00 tot 19.15 uur afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de rit voor veteranenmotoren op 13 juni 2009 is de Korenweg, tussen de Vels-
wijkweg en de Kampweg, van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Zelhem, in verband met het Mega Piraten Festijn geldt van 27 april t/m 4 mei een maximum-
snelheid van 30 km/h op de Slangenburgweg, tussen de Bruggenweg en de Rutgerstraat. 
Vanaf 2 mei 14.00 uur t/m 3 mei 04.00 uur zijn de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer:
- Nijmansweg (gemeente Doetinchem), tussen de Stadsedijk en de Halseweg
- Rutgerstraat (gemeente Doetinchem), tussen de Nijmansweg en de Slangenburgweg
- Stadsheidelaan (gemeente Doetinchem), tussen de Rietveldweg en de Bruggenweg
- Bruggenweg (gemeente Doetinchem), tussen de Slangenburgweg en de Stadsheidelaan
- Berkelaarlaan (gemeente Doetinchem)
- Nijmansedijk, tussen de Stadsedijk en de Halle-Nijmanweg
- Brunsveldweg, tussen de Stadsedijk en de IJzevoordseweg
Daarnaast geldt op 2 mei van 14.00 t/m 22.00 uur éénrichtingsverkeer op de Plakdijk (gemeente
Doetinchem) richting IJzevoordseweg, de IJzevoordseweg (gemeente Doetinchem) richting
Slangenburgweg, de Slangenburgweg richting Berkelaarlaan, de Halle-Nijmanweg (vanaf de
Pluimersdijk) richting Slangenburgweg en de Halseweg (gemeente Doetinchem) richting
Slangenburgweg. Ook is vanaf 2 mei 22.00 uur t/m 3 mei 04.00 uur éénrichtingsverkeer inge-
steld op de Plakdijk (gemeente Doetinchem) richting Varsseveldseweg, de IJzevoordseweg
(gemeente Doetinchem) richting Plakdijk, de Slangenburgweg richting IJzevoortseweg, de Halle-
Nijmanweg (tot de Pluimersdijk) richting Pluimersdijk en de Halseweg (gemeente Doetinchem)
richting Halle-Nijmanweg. Tenslotte geldt vanaf 2 mei 14.00 uur t/m 3 mei 2009 04.00 uur een
stopverbod voor beide zijden van de weg op de Plakdijk, IJzevoordseweg, Halseweg, Bruggen-
weg, Berkelaarlaan, Stadsheidelaan, tussen de Bruggenweg en de Berkelaarlaan (gemeente
Doetinchem), Halle-Nijmanweg en Slangenburgweg

• Zelhem/Halle, tijdens het ONK Supermoto op 14 juni 2009, zijn de Stikkenweg, tussen de Halseweg
en de Nijmansedijk, Wassenaarweg, Ericaweg, Arendsenweg en Blekweg van 07.00 tot 20.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt in die tijd
een stopverbod en éénrichtingsverkeer op de Pluimersdijk, tussen de Stikkenweg en de
Priesterinkdijk (rijrichting Halle) 

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, tijdelijke
verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen). In het
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het
bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw 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. 

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 8 april 2009:
• Drempt, Kerkstraat 93, bouwen 1-roedige hooiberg
• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, vergroten kantine/kleedruimte

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

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

- herstel van het landhuis, koetshuis, de salon en het park
- herstel van oude beektraces en grachten

• 'Buitengebied 2009; Loakendiek 7, Veldhoek' 
Het plan heeft betrekking op het omzetten van de agararische bestemming in een woonfunctie
op het perceel Loakendiek 7 in buurtschap Veldhoek bij Hengelo (Gld).

Deze ontwerpbestemmingsplannen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 
16 april t/m 27 mei 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbestemmings-
plannen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Uilenesterstraat 5, Keijenborg'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Uilenesterstraat 5, Keijenborg' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 16 april t/m 27 mei 2009 tijdens de openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan legt de planologische basis voor een functiewijziging van een niet-agrarisch bedrijf naar
wonen. In een bestaande schuur wordt een nieuwe woning gerealiseerd.

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

Vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
Hengelosestraat 2, Keijenborg'
B en w van Bronckhorst hebben op 31 maart 2009 het wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden
2008; Hengelosestraat 2, Keijenborg' ongewijzigd vastgesteld. Het plan legt een planologische
basis voor de uitbreiding van een schuur.

Het wijzigingsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van 16
april t/m 27 mei 2009 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. 

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift 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.

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

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening 
• Kranenburg, groenstrook tussen De Banenkamp en de Ruurloseweg, voor het realiseren van

twee jeu de boulebanen, geldend bestemmingsplan 'Kern Kranenburg'
• Hengelo (Gld), Torenzicht 27, bouwen berging met overdekt terras, ontheffing voor het over-

schrijden van de maximale bebouwingspercentage, geldend bestemmingsplan 'Oosterwijkse
Vloed 1992'

• Hummelo, Rozegaarderweg 5, bouwen schuur, ontheffing voor het overschrijden van de maximale
toegestane oppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'  

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16 april t/m 27 mei 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling (de eerste) en Veiligheid, vergunningen en handhaving (de tweede
en derde). Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Verleende ontheffing
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 7 april 2009:
• Halle, Kuiperstraat 2B/C, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Landgoed De Driesprong'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16 april t/m 27 mei 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Voorbereiding bestemmingsplan 'Ruurloseweg-Enkweg', Vorden 
(melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan
'Vorden Centrum en Oost 1994' voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het mogelijk
maken van woningbouw op het weiland aan de Ruurloseweg-Enkweg in Vorden.

Voorbereiding projectbesluit 'Achter-Drempt, Zomerweg, uitbreiding
sportcomplex' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een projectbesluit voor te bereiden voor de uitbreiding
van het sportcomplex van HC'03 met een extra veld en de nieuwbouw van de kleedaccommodatie
op de Zomerweg 19A in Achter-Drempt.

Aangezien het hier enkel mededelingen betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd worden de nog te volgen procedures gepubliceerd, komen stukken
ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Ontwerpbestemmingsplannen 
• 'Wientjesvoort-Noord', Vorden 
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op:
- de ontwikkeling van een deel van het landgoed als natuurlijk bos
- de omzetting van 55 kampeerplaatsen noordelijk van de Mosselseweg en 120 rond het landhuis

naar zes woningen (twee woongebouwen met drie woningen noordelijk van de Mosselseweg) en een
gebouw met 35 recreatieappartementen met een bijbehorende bedrijfswoning achter het landhuis

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit 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 dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoed-
eisende 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.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wientjesvoort Noord, Vorden
Het ontwerpbestemmingsplan 'Wientjesvoort Noord gemeente Bronckhorst' voorziet onder
andere in nieuwbouw van een woning aan de Wientjesvoortseweg en een bedrijfswoning aan de
Mosselseweg in Vorden. Om dit mogelijk te maken hebben wij een ontwerpbesluit genomen voor
een hogere geluidwaarde, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder.  

Van 16 april t/m 27 mei 2009 liggen tijdens de openingstijden voor een ieder in het gemeentekan-
toor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlage(n) tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83

van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van een woning aan de Wientjesvoortseweg en
Mosselseweg in Vorden

• het ontwerpbesluit van 14 april 2009

Bent u op genoemde tijen 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 0370.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen? 
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder opmerkingen over het ontwerpbesluit schrif-
telijk kenbaar te maken. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan b en w van Bronckhorst, 
Postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo (Gld).

Wet geluidhinder

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
16 april t/m 27 mei 2009 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Toldijk, Muizengatweg ongenummerd, voor het wijzigen van de locatie van de inrichting waarop

het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Bedrijvenweg 6, voor het uitbreiden van de inrichting met een opslagruimte, kantoor-

ruimte en een atelier waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van
toepassing is

• Zelhem, Ruurloseweg 26, voor het vervangen van een bestaande foliebassin voor een mestsilo
waarop het Besluit mestbassins milieubeheer van toepassing is

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

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
16 april t/m 27 mei 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Baak, Toverstraat 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

rundvee- en varkenshouderij in verband met het uitbreiden in vleesvarkens en jongvee en het
veranderen van de huisvesting van de melkkoeien

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 dit soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
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 28 mei 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving,
tel. (0575) 750 318.

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. 

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
16 april t/m 27 mei 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Galgengoorweg 17 voor een veranderingsvergunning voor een melkrundveehouderij

met bijbehorende jongvee

Strekking van het besluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dit soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen

in te brengen.

Wet milieubeheer

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 28 mei 2009.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Besluit intrekking vergunning (art. 8.26, lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 16 april
t/m 27 mei 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Wichmond, Hackforterweg 27, voor intrekking van de op 23 januari 2001, onder nummer O-2A

verleende vergunning voor een veehouderij

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op verzoek van de vergunninghouder op grond van artikel 8.26, eerste lid
van de Wet milieubeheer ingetrokken in verband met het beëindigen van bedrijfsmatige activiteiten.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
b.betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerpbeschikking
c. degenen die zienswijzen hebben tegen eventuele wijzigingen die bij het nemen van het besluit

ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
d.een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder ziens-

wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de 
beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist 
(art 20.3 Wm).

Herinrichting groenstrook tussen Rondweg en Westerstraat 
in Hengelo (Gld)
Door de werkzaamheden aan de Banninkstraat en het ontgraven van de sloot langs de rondweg
(voorjaar 2008) is de groenstrook tussen de Rondweg en de Westerstraat behoorlijk op de kop
gezet. Dit najaar koppelen wij bovendien de Westerstraat af van de riolering en lozen we het
regenwater op de sloot langs de provinciale weg. Hiervoor moet wij wederom werkzaamheden
in de groenstrook uitvoeren. Daarom wil de gemeente de groenstrook na uitvoering van de
werkzaamheden opnieuw inrichten.    

Informatieavond 22 april a.s.
We hebben een ontwerp voor de groen-
strook tussen de Rondweg en
Westerstraat gemaakt. Om u de gele-
genheid te geven de tekening in te zien,
vragen te stellen en opmerkingen te
maken, nodigen wij u graag uit voor een
informatieavond op 22 april a.s. van
19.00 tot 21.00 uur in de kantine van het
gemeentekantoor. De avond start met
een korte presentatie van onze plan-
nen. 

Inspraakperiode 
Naast de informatieavond kunt u de plannen van 23 april t/m 21 mei 2009 inzien op de afdeling
Openbare werken in het gemeentekantoor. U kunt dan ook een reactie indienen op het her-
inrichtingsplan groenstrook Westerstraat bij b en w, schriftelijk (zie postadres) of mondeling
aan de medewerkers van de afdeling Openbare werken. 

De planning is om in het najaar met de werkzaamheden te starten. 

Groenwerkzaamheden

Vaststelling aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5.1.5. (caravans e.d.)
Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2008
B en w hebben op 31 maart 2009 het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5.1.5. (caravans e.d.)
Algemene Plaatselijke Verordening 2008 vastgesteld. In dit aanwijzingsbesluit zijn volgens de
Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kommen in de gemeente Bronckhorst aangewezen
waar het verboden is een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen,
aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor recreatie dan wel anderszins
uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan op drie
achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben. Dit besluit treedt een dag na deze bekend-
making in werking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

www.brandweerbronckhorst.nl
voor meer dan brand alleen.....
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Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak) I dezelfde dag nog aan

de beurt (indien mogelijk) I maandag- en donderdagavond tot 22.00 uur I
dinsdags gehele dag gesloten I zonnekelder met zonnebank

Molenweg 7a - 7223 DN Baak  –  Tel. 0575 44 20 67
hetkniphuus@hotmail.com

KAPSALON

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

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

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

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

(MSFC gediplomeerd en gecertificeerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

25 april

Workshop

“Hoe pass
end 

is mijn zade
l?”

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

ZELHEM vr.pr. q 209.000,- k.k.

Meindert Hobbemastraat 4 - In een rustige en ruim
opgezette woonomgeving gelegen HELFT VAN EEN DUBBEL
WOONHUIS met aangebouwde garage. Perceelopp. 258 m².
Inhoud woning ca. 410 m³. Achtertuin is verzorgd aangelegd
en biedt privacy. Aantal kamers 6 waarvan 5 slaapkamers.
Voor snelle beslissers (prijs geldig t/m 1 juni 2009).

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

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

NIEU
W

IN
VER

KO
OP

DEHEIDESMIDHS

VOOR VAKKUNDIG ADVIES EN KWALITEIT

Bij Deco Home Harmsen kunt u terecht voor vele verschillende soorten horren. 

Naast de standaard horren zijn er ook vele speciale uitvoeringen, zoals de dubbele 

plisséhordeur voor schuifpuien en inklemhorren voor kiepramen. Voor de schuifpui 

kunt u nu ook kiezen voor een plisséhordeur van maar liefst 2 meter uit één stuk. 

PRIKKELENDE AANBIEDINGEN BIJ DECO HOME HARMSEN

UW HORRENSPECIALIST

dubbele plisséhordeur

DE STERKE PUNTEN VAN 
DECO HOME HARMSEN:
• hoge kwaliteit voor een scherpe prijs

• advies van echte vakspecialisten

• eigen vakkundige montagedienst

• gratis inmeten en advies thuis

inklemhorrolhor

Onze openingstijden zijn:  Ma t/m do 8.30 uur – 17.30 uur, 
Vrijdag 8.30 uur – 20.00 uur, Zaterdag 8.30 uur – 16.00 uur

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

HARMSEN

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

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

Steun de natuur
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DISNEY CLICKCARDS
Tijdens de Super de Boer Duckstad
Weken ontvangen klanten bij elke vijf-
tien euro aan boodschappen en diver-
se actieproducten een 'Clickcard' met
de afbeelding van één van de 36 Dis-
ney-figuren, waaronder all-time favo-
rieten als Donald Duck, Pluto, de Zwa-
re Jongens en Mickey Mouse. 

Naast de kans op vele prijzen, kan met
de 'Clickcard' door de hele familie het
speciaal ontwikkelde Duckstadspel ge-
speeld worden. Hiervoor is een speci-
aal spelbord en bewaarblikje verkrijg-
baar in de winkels. 

EEN UNIEKE CODE OP ELK
DUCKSTADDUBBELTJE
Op alle 12 miljoen spelkaarten staat
een Duckstaddubbeltje afgebeeld. Met
de Willy Wortelmachine op de website
van Super de Boer (www.superde-
boer.nl/duckstad)  kunnen 'speurders'
kijken of zij het verdwenen geluksdub-
beltje hebben gevonden. De gelukkige
vinder van het geluksdubbeltje ziet di-
rect of hij een complete slaapkamer
make-over heeft gewonnen of één van
de vele andere prijzen. Super de Boer
verwacht dat de prijzenactie een grote
hit onder kinderen gaat worden. "Do-
nald Duck is van alle leeftijden. Daar-
mee spreken we een groot publiek
aan," licht Suzanne van 't Zand, Pro-
motiecoördinator van Super de Boer,
toe. "Daarnaast maken onze jongste
klanten kans op een van de 32.000 Dis-
ney prijzen, waaronder een Donald
Duck rugzak, -slaapzak, een Donald
hangmat, stripboeken of Ducktales
dvd's." In totaal zijn er ruim 32.000
prijzen te vergeven. In elke Super de
Boer-winkel zijn gemiddeld 100 prij-
zen te winnen. 

'CLICK' EN SPEEL SAMEN HET
FAMILIESPEL
Met de Duckstadpionnen uit de Click-
cards en het spelbord kan het Duck-
stadspel gespeeld worden. Dit spel is
speciaal ontwikkeld door de gerenom-
meerde spellenmaker 'Identity Ga-
mes', sinds jaren bekend als Speelgoed
van het Jaar-leverancier.  Hoe meer
Disney helden op het bord, hoe span-
nender het spel wordt.

Unieke Duckstad spaaractie met kans op 32.000 Disney prijzen

Super de Boer start zoektocht
naar verdwenen geluksdubbeltje
van Oom Dagobert
Waar is het geluksdubbeltje van
Oom Dagobert gebleven? Zes we-
ken lang start voor klanten van Su-
per de Boer, in alle ruim 300 win-
kels de zoektocht naar het verdwe-
nen geluksdubbeltje; het bij Do-
nald Duck-liefhebbers bekende
mysterie van Duckstad. Vanaf 13
april kunnen klanten van klein tot
groot speciale 'Clickcards' van Do-
nald en zijn vrienden sparen. Door
de striphelden uit de kaart te 'clic-
ken' ontstaat een pion voor een
uniek Duckstad-spelbord. Tussen
deze ruim 12 miljoen kaarten be-
vinden zich Duckstad dubbeltjes
waarmee de consument kans
maakt op één van de 32.000 Disney
prijzen. Degene die het verdwenen
geluksdubbeltje van Oom Dag-
obert vindt, wint één van de tien
hoofdprijzen; een gehele slaap-
kamermetamorfose in Disney-stijl!

Tien jaar geleden kwam het websites
maken in beeld. In het begin alleen
met het kladblok. Daarin moesten co-
des gezet worden, die uiteindelijk een
website vormden. Hierdoor heeft Sil-
vie de moedertaal (html, de basis van
websites ontwerpen) heel goed leren
kennen, iets waar ze nu de vruchten
van plukt. Haar eerst gebouwde en
meteen de meest bezochte website is
www.kindengeloof.nl. Deze site is lan-

delijke bekend en
wordt dagelijks
rond de 200 keer
bezocht. Met uit-
schieters naar
600 keer in de tijd
voor Kerst of Pa-
sen.

"Websites ontwer-
pen was mijn
hobby en vrien-
den, familie en
bekenden die een
website wilden,
wisten me al snel
te vinden" vertelt
Silvie. Ondertus-
sen staat de ont-
wikkeling niet
stil. Internet
wordt steeds be-
langrijker en de
techniek van web-
sites maken
steeds geavan-
ceerder. Om hier-
in mee te gaan
heeft Silvie zich
steeds bijge-
schoold. Ook leer-
de ze afbeeldin-
gen maken en fo-
to's bewerken.
Daar kwam later

animaties maken bij.  In 2007 leerde
ze werken met content management
systemen of CMS in het kort. Hierdoor
krijgt het ontwerpen een andere in-
steek, met dit systeem kan namelijk
heel veel. 

Uiteindelijk ontstond het idee om een
eigen bedrijf te beginnen. Na een half
jaar denken en voorbereiden is Webde-
signIdee begin april 2009 een feit! Met
programmeren alleen ben je er echter
niet. "Je moet creatief zijn!" weet ook
Silvie. Creativiteit zit in Silvie's genen.
Ideeën opdoen, goed luisteren naar
mensen wat ze willen, en rondkijken
hoort daarbij. Ideeën moeten dan uit-
gewerkt worden in een mooie passen-
de website, folder of logo. 
Voor meer informatie en voorbeelden
kunt u kijken op 
www.webdesignidee.nl

WebdesignIdee

WebdesignIdee is een nieuw be-
drijf dat websites maakt en gra-
fisch ontwerpt. Als kind was eige-
naresse Silvie Bergervoet al veel be-
zig met tekenen en knutselen. Cre-
atief bezig zijn was toen al een hob-
by. Later kwam daar schoonschrij-
ven en kaartjes maken bij.

Silvie Bergervoet.

Ina Bijvank 
is geboren in Bronkhorst en vindt het
nog steeds een geweldig stadje. Hier
kwam ze veel in aanraking met de na-
tuur en tekende met potlood en hout-
skool. Nu schildert ze met acryl, daar-
mee begon ze anderhalf jaar geleden.
Ina volgde geen cursussen, ze is auto-
didact. Schilderen is voor haar creatief
uitleven. Ze schildert veel bloemen;
dit komt vooral omdat ze heeft ge-
werkt op de Kwekerij van Piet en Anja
Oudolf in Hummelo. Op dit moment
werkt ze op de OK in het Spittaal in
Zutphen en vindt ze ook het menselijk
lichaam een inspiratie bron. Het werk
van Ina is kleurrijk, soms figuratief en
kent heel veel verschillende onderwer-
pen. De natuur en het menselijk li-
chaam hebben haar voorkeur als schil-
derobject en kent vaak een onver-
wacht kleurgebruik.
De Kunst10Daagse van 2008 inspireer-
de haar tot deelname. “Er waren men-
sen die hun huis hadden opengesteld
om hun kunstwerken te laten zien. Dit
had zo’n gezellige uitstraling,” vertelt
Ina enthousiast. “Je mocht gewoon
door het hele huis lopen en gezellig
een kopje koffie drinken.” En omdat
ze niet alleen wilde exposeren, nodig-
de ze Joke Logtenberg, Ties Mulder en
Joraldien Boenink uit. Samen gaan ze
exposeren in haar huis en tuin. Op
haar nieuwe website: www.galerie-
bronkhorst.nl zijn haar schilderijen al-
vast te bekijken.

Joke Logtenberg 
is geboren in het Twentse Wierden. Ze
verhuisde een aantal keren en woonde
onder andere in Zwolle, Dalfsen, Am-
sterdam en Lochem. Ze leerde voor di-
rectiesecretaresse en werkte later vele
jaren in de mode. Haar periode in Lo-
chem, runde ze een damesmodezaak.
“De winkel inrichten, etaleren, je bent
in de mode erg met vormgeving be-
zig.” Ze tekende veel op school, maar
deed er niet veel mee. Tien jaar gele-
den werd ze door kunstschilder Jan
Reudink gevraagd om te komen schil-
deren in zijn atelier. Daar werkte ze
vooral in acryl. “Ik vond het geweldig,
prachtig,” vertelt ze enthousiast, maar

omdat ze te druk was ging ze er niet
mee verder. “Toen heb ik voor mijn
verjaardag een ezel, doeken, verf en
kwasten gekregen. Zo werd een hobby,
een passie en nu een beroep.” Ze volg-
de verder geen cursussen, maar schil-
derde regelmatig bij andere kunst-
schilders in hun atelier om verder te
ontwikkelen. Ze gebruikte zilverzand
en papier in haar werken. 

Ze kwam in contact met Jan Bijvank
toen zij een werk beschikbaar stelde
voor de Kunstkalender van Drukkerij
Weevers in Vorden. Hij heeft haar
werk in beheer en zorgt ervoor dat
haar deel van de expositie in Galerie
Bronkhorst wordt ingericht. 

Regelmatig, maar zeker een keer per
jaar, exposeert Joke in Nederland.
Daarvoor komt ze terug uit Grieken-
land, waar ze april 2008 naar emi-
greerde. Ze ontmoette haar Griekse
partner op Samos, toen ook hij haar
uitnodigde in zijn atelier te komen
schilderen. “Daar kwam ik in aanra-
king met olieverf. Langzaam maar ze-
ker verdwijnen de dikke lagen. In olie-
verf werk ik flinterdun.” Ze heeft plan-
nen om in het huis in Samos in de bin-
nentuin een galerie in te richten. In de
winter woont ze in Athene, dan is Sa-
mos uitgestorven. Het zomerhuis is
niet voor permanente bewoning be-
doeld. Joke werkt niet in thema’s,
maar heeft wel abstracte fases of ge-
stalten fases, in verschillende stijlen.
“Wat ik het laatste jaar wel merk is dat
het qua stijl naar elkaar toe groeit,”
vertelt ze. De laatste schilderijen heb-
ben meer blauw, onder invloed van de
Griekse warmte.
De eerstvolgende expositie van Joke is
tijdens de paasdagen van 10 t/m 13
april aanstaande, in Bronkhorst aan
de Boterstraat 4. Tijdens de
Kunst10Daagse zal zij niet zelf aanwe-
zig zijn, maar hangen haar werken in
Galerie Bronkhorst, bij Ina Bijvank in
Steenderen. Meer informatie over
haar en haar werk is te vinden op de
website www.jokelogtenberg.nl.

Joraldien Boenink 
is geboren in het ziekenhuis in Warns-
veld, bracht haar jeugd door in Steen-
deren en woont alweer een aantal ja-
ren in Zutphen. Ze volgende de oplei-
ding orthopedagogiek en vond het
fijn om naast haar werk te schilderen.
Dit doet ze alweer een aantal jaren en
haar veelzijdige werk is talrijk.
Joraldien is autodidact, maar volgt af
en toe een serie schilderlessen. “Ik ga
naar een kunstenares in Zutphen toe
als ik tegen problemen in de techniek
aanloop,” vertelt Joraldien hierover.
Tips over kleurgebruik of materialen
neemt ze graag aan. “De rest komt uit
mezelf.” In haar vorige woning schil-
derde ze op zolder, nu is de serre haar
atelier. “Ik ben altijd met vijf dingen
tegelijk bezig,” lacht ze. ”Dat kan mak-
kelijk. Mijn atelier is het verlengde van
de huiskamer.”

Haar eerste schilderij hing bij haar ou-
ders in de kamer. Daarna vonden haar
werken de weg naar vrienden en door
hun positieve reacties ging ze steeds
meer schilderen. Ze werkt graag met
acryl, waarbij ze allerlei materialen
toevoegt, zoals zand of papier. Joral-
dien Boenink schildert figuratief, ab-
stract of combineert beide. Zij ge-
bruikt hierbij veel kleur en structuur
op doeken van wisselende grootte. De
Kunst10Daagse is de eerste expositie
waar haar werken kunnen worden be-
keken. Op haar nieuwe website:
www.jbartpaintings.nl, staat een over-
zicht van haar werk.

Ties Mulder 
is geboren in Delfzijl. Hij kwam voor
zijn werk in Twente terecht waar hij
onder andere de opleidingen verzorg-
de voor leerlingen in de metaalindus-
trie en productmanager was bij Holec.
Deze 35 jarige ervaring in een vak
waarbij het vooral om driedimensio-
nale dingen draait, komt hem nu goed
van pas. Tijdens een bezinningsweek
met vrienden is zijn interesse en en-
thousiasme voor beeldhouwen ont-
staan. Het duurde niet lang of het ver-
langen ontstond om meer met beeld-
houwen te doen en al werkende is het
zijn beroep geworden. Tegenwoordig
richt hij zich naast zijn werk als beeld-
houwer ook op het geven van cursus-
sen, workshops en kinderfeestjes. Zijn
werk is te bewonderen in een eigen
Beeldentuin te Hengelo (O). Meer in-
formatie is te vinden op de website
www.tiesmulder.nl.

Galerie Bronkhorst, in het woonhuis
in Steenderen, De Wilgen 5. Geopend
elke dag 10.00 - 17.00 uur.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk 2009

Galeriebronkhorst in Steenderen

De derde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk
vindt plaats van 15 tot en met 24 mei 2009. Voor deze Kunst10Daagse
wordt een nieuwe gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst
en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruim-
ten, terwijl de route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat
beleven.
Tijdens de Kunst10Daagse exposeren drie kunstschilders en een beeld-
houwer in Galeriebronkhorst: Ina Bijvank nodigde Joke Logtenberg, Joral-
dien Boenink en Ties Mulder uit. Drie totaal verschillende persoonlijkhe-
den met een gezamenlijke passie: schilderen, aangevuld met een 3 dimen-
sionale vormgever in steen.

Galeriebronkhorst biedt tijdens de Kunst10Daagse schilderwerken van (v.l.n.r.) Joraldien Boenink, Joke Logtenberg en Ina Bijvank.
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De pilot sluit naadloos aan bij de
ideeën die Achterhoekse onderne-
mers en gemeenten al hadden voorge-
steld tijdens de Werkfabriek op 7 fe-
bruari, de geboorte van het Aanvals-
plan Achterhoek Authentiek Anders.
Peter Drenth, voorzitter Regiomarke-
ting en lobby, maakte dit concreet
door in februari een Noodwet voor de
bouw voor te stellen die versnelling
mogelijk moet maken. Corporaties en
aannemers stuiten immers regelma-
tig op vertragende bezwaarprocedures
en aanbestedingsregels. “De noodwet
is niet bedoeld als vrijbrief om zomaar
te gaan bouwen. Regels hebben na-
tuurlijk een doel, maar je moet elkaar
niet bevechten op punten en kom-
ma’s, zoals nu vaak wel gebeurt”, al-
dus Drenth. Premier Balkenende haal-

de tijdens zijn partijcongres op 21
maart het voorstel voor de Noodwet
aan.

Regio Achterhoek is blij met dit initia-
tief van de VNG. “We zijn er trots op
dat onze inspanningen op deze ma-
nier beloond worden” aldus Regiodi-
recteur Jan Bart Wilschut. “Wij stre-
ven samen met Achterhoekse bouw-
ondernemers immers naar meer effi-
ciëntie bij infra- en bouwprojecten.
Ook voor bouwprojecten in het kader
van de ‘Green Deal’ heeft de pilot mo-
gelijk een stimulerend effect. En ge-
zien de oplopende werkloosheid in de
Achterhoek gaan we er vanuit dat ook
een grotere regelvrijheid op het ge-
bied van sociale zekerheid iets zou
kunnen opleveren”.

Hans Siep, voorzitter Bouwend Neder-
land Achterhoek ziet de pilot als een
prachtige kans om (wellicht ook blij-
vend) processen te versnellen die nu
door een oerwoud aan regels ver-
traagd worden of vastlopen. “Het is
zaak de crisis positief te gebruiken en
structurele veranderingen door te voe-
ren. Ook de realisatie van de N18, waar
VNO-NCW Achterhoek en Kamer van
Koophandel zich al jaren sterk voor
maken, komt hierdoor misschien een
stap dichterbij, aldus Siep. “De crisis
kunnen we hiermee niet oplossen, wel
kunnen we de gevolgen dempen”. Hij
wil daarbij uitdrukkelijk de kantteke-
ning maken dat de democratische
principes bij de inspraak voorop moe-
ten blijven staan.

Fons Cateau, directeur-bestuurder van
De Woonplaats hoopt dat door de pi-
lot de bouw van de Brede School Oost
in Winterswijk snel van start kan
gaan. “Nu werken de procedures zeer
vertragend, het zou fantastisch zijn als
we snel kunnen gaan bouwen”.

Achterhoek wordt regelvrij proefgebied
De Achterhoek wordt in september samen met Utrecht een ‘regelvrij
proefgebied’ op voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
In de pilot van de VNG wordt onderzocht hoe planprocedures voor infra-
structurele en andere grote bouwprojecten versneld kunnen worden. De
pilot is deel van een vijfpuntenplan dat de VNG presenteerde op het flits-
congres ‘Aanpak economische crisis’. Doel ervan is de economie op gang
helpen.

De lezingen die werden gegeven, wa-
ren een groot succes. “Het enthousias-
me en de belangstelling was geweldig”
vertelt Karin Kaijen lachend. “Maar ze
wisten alleen dat het over glas zou
gaan en vonden het wel vreemd dat ik
zonder ovens toch een presentatie kon
geven.” Dat het wel kan, werd al snel
duidelijk. Karin wil vaker presentaties
gaan geven in de winkel, om mensen
bekend te maken met het glas bewer-
ken. “Er zijn mensen die voor work-
shops hier komen, maar dat kan niet.
Je kunt het niet in een middagje le-
ren” zegt ze. “Ze krijgen alle uitleg
over glas en kijken er nu met andere
ogen naar. Ze zien dat het niet zo mak-
kelijk is en dat wat je maakt echt door-
dacht is”.

Het programma van Karin Kaijen be-
vat verschillende onderdelen. Na de
koffie of thee wordt een uitgebreide
uitleg gegeven over glas en de vele mo-
gelijkheden daarmee. Vervolgens
wordt de film van Van Tetterode Glas-

objekten in Amsterdam getoond. Deze
(promotie)film toont de diverse glas-
technieken. “Je kunt op deze film alles
zien, alles komt aan bod. Daar vertel
ik nog wat bij. Zo’n presentatie is echt
genieten”. Karin Kaijen maakt haar
glasgeblazen glaskunst bij Van Terre-
rode in Amsterdam en kan uit eigen
ervaring vertellen, wat een presenta-
tie krachtiger maakt. “Mensen stellen
vragen. Ze weten bijvoorbeeld niet dat
kapotte glasobjecten kunnen worden
hersteld. Maar dat kan heel goed. Ik
hoorde van mensen dat antiek glas
wat kapot ging, werd weggegooid. Dat
is helemaal niet nodig. Als het brok-
ken zijn, kun je het altijd weer lijmen,
herstellen, slijpen, zagen en polijsten,”
weet Karin. “Ik krijg van alles om te re-
pareren, zoals wijnglazen, suikerpot-
ten of vazen. Van het glas van kroon-
luchters maak ik andere lampen, een
grandioos succes. Via de mail of per te-
lefoon kunnen mensen vragen stellen
over restauratie en kan ik de kosten
voorrekenen”.

Onlangs zette Karin Kaijen een design-
lijn op voor groothandelaren. Het
werd een serie van drie glasgeblazen
vazen, met bijzondere randversiering.
“Ik heb het ontwerp en het prototype
gemaakt. En als het goed is gaan ze
straks heel Europa door,” zegt Karin
trots. “Daarnaast maak ik een glasob-
ject voor een afstudeerproject. Deze
student van de Designacademie in
Eindhoven wist mij te vinden”. Al
meer dan een jaar geeft ze presenta-
ties op locatie, voor groepen, of bij be-
drijven. Dan neemt ze een beamer
mee. De laatste keren bleef zij in haar
eigen winkel. “Groepen tot 15 perso-
nen kunnen zich aanmelden voor een
presentatie hier in de galerie,” legt Ka-
rin Kaijen uit. “Mensen die niet bij een
vereniging zitten, kunnen zich ook
aanmelden. Die gaan op een lijst en bij
voldoende aanmelding krijgen ze een
voorstel voor een middag of avond om
naar Steenderen te komen”.

Aanmelden voor een presentatie kan
bij Karin Kaijen, Glas Galerie Remery,
J.F. Oltmansstraat 1, 7221 NA Steende-
ren, telefoon (0575) 451000, of via in-
fo@glasgalerieremery.nl.

Karin Kaijen-Remery van de gelijknamige Glasgalerie in Steenderen heeft
al vele jaren ervaring in het verwerken van glas. Zij hield onlangs een aan-
tal succesvolle presentaties in haar galerie aan de J.F. Oltmansstraat 1.

Karin Kaijen bij haar nieuwste designlijn: drie glasgeblazen vazen, met bijzondere randversiering.

Karin Kaijen - Glasgalerie Remery Presentaties over glas

De orkesten zullen op vier podia strij-
den voor de prijzen. In de Spalstraat
bij hotel Leemreis, bij hoofdsponsor
partycentrum Langeler en bij bakkerij
Heyerman staan podia. Het hoofdpo-
dium staat op de hoek Raadhuis-
straat/Kerkstraat waar de parkeer-
plaats feestelijk wordt ingericht. De
dweilorkesten zijn verdeeld in een
wedstrijdklasse (10) en de leutklasse
(4). In de wedstrijdklasse wordt gestre-
den om drie geldprijzen en voor de
leutklasse is er één prijs. De wedstrijd-
klasse wordt gejureerd waarbij de jury
onder meer let op de muzikaliteit zo-
als zuiverheid, techniek, dynamiek en
ritmiek. Bij de repertoirekeuze is origi-
naliteit, kwaliteit en uitvoering van

het repertoire van belang. Een ander
onderdeel is het samenspel en de uit-
voering. Hierbij wordt gelet op harmo-
nie en klankkleur, bandsamenstelling
en uitvoering. Bij de leutklasse is amu-
sementswaarde, presentatie en en-
thousiasme belangrijk.

De orkesten verzamelen zich bij De
Hietmaat aan de Zelhemseweg. Om
12.30 uur vertrek de bonte stoet naar
het hoofdpodium waar om 12.45 uur
de opening is van het festival. Ieder or-
kest heeft vier optredens, op ieder po-
dium éénmaal. Het publiek hoeft dan
ook bij één podium niets te missen en
ziet alle orkesten optreden. Om 17.00
uur is de finale bij het hoofdpodium
met aansluitend de prijsuitreiking.
Nieuw dit jaar is de ‘Dweilwaren-
markt’. In de Spalstraat en Raadhuis-
straat staan van elf tot vijf uur veel kra-
men en diverse kinderattracties. Voor
meer informatie zie de website:
www.hengelsdweilfestival

Zondag 19 april

Hengels Dweilfestival wordt
muzikaal spektakel
Aan het tweede Hengels Dweilfesti-
val, dat op zondag 19 april wordt
gehouden, doen veertien dweilor-
kesten mee. Het spektakel in het
centrum van het dorp Hengelo be-
gint om 13.00 uur en om ongeveer
17.00 uur is het einde.

Wereldwijd een week lang extra aan-
dacht voor homeopathie. Wereldwijd
dus extra aandacht voor gezondheids-
winst, want dat is eigenlijk waar
klassieke homeopathie werkelijk voor
staat. Het thema dat dit jaar door alle
homeopathische verenigingen naar
voren is gebracht als invalshoek voor
discussie, gesprek en actie is ALLERGIE.

Een heel relevant en actueel gezond-
heidsprobleem als je kijkt naar de
statistische cijfers: het aantal patiënten
dat lijdt aan één of meerdere allergieën
verdubbelt elke 10 jaar!

Uitingsvormen van allergie zijn bijv.
hooikoorts en eczeem (een allergische
ontstekingsreactie van de huid). Ook
kun je allergisch reageren op bepaalde
voeding of voedingsbestanddelen, zoals
schelpdieren, pinda’s, sesamzaad, kiwi’s,
lactose of gluten. Ook de overgevoelig-
heid van baby’s voor koemelk is een
bekend voorbeeld. 

Gangbare oorzaken die vaak genoemd
worden zijn milieuvervuiling, overmatig
gebruik van medicatie zoals antibioti-
ca, bloeddrukverlagers, corticosteroïde-
crèmes, vaccinaties, een ongezonde
levensstijl door overmatig alcohol en
roken, stress, enzovoort. Dit zijn eigen-
lijk algemene oorzaken van veel andere
(welvaarts)ziekten, en niet alleen van
allergieën.

Aan de meeste van deze oorzaken lig-
gen gewoontepatronen ten grondslag
die voortkomen uit de ‘snelle’ tijd
waarin wij leven. Anno 2009 zijn er ook
voor gezondheidsproblemen tal van
snelle “instant” oplossingen voor tal
van klachten. Allergieën gaat men te
lijf met tal van lapmiddelen: van pille-
tjes en crèmes tot vitamines, druppels,
antimijt-matrassen, hooikoortsbrillen
enzovoort en de indruk wordt gewekt:
Klacht weg, helemaal beter! Of?????

Mensen die mijn praktijk bezoeken
komen vaak met een hoofdklacht. Na
een uitgebreid gesprek blijken er vaak
nog een hele reeks kwaaltjes te zijn die
het optimaal functioneren in de weg
staan. Als je kiest voor een klassiek
homeopathische oplossing van je
gezondheidsprobleem dan stimuleren
de op maat gekozen klassiek homeo-
pathische medicijnen jouw eigen zelf-
herstellend vermogen. 
“Op maat gekozen” houdt in dat de
klassiek homeopaat jou én jouw klacht
als uitgangspunt neemt. De kenmerkend
symptomen die jij specifiek uitdrukt,
op zowel lichamelijk als mentaal-emo-
tioneel vlak, bepalen welk homeo-
pathisch geneesmiddel jij nodig hebt.
Dat passende middel zal een genezend
resultaat geven. Tien mensen met een

melkallergie kunnen dus alle tien
een totaal ander geneesmiddel nodig
hebben op grond van hun onderling
verschillende symptomen. 
Ook verloopt de manier van genezen
voor iedere patiënt anders, het kan met
horten en stoten gaan, met een flinke
beginverergering, er kunnen tijdelijk
oude klachten terugkomen of het gaat
zo geleidelijk dat het haast niet opge-
merkt wordt. Ook dit is wat kan ver-
schillen per persoon.

Hoe dan ook, in de loop van een goede
homeopathische behandeling komt er
telkens meer vitaliteit om je leven
steeds meer vrij van lichamelijke, men-
tale en emotionele beperkingen te
gaan leven.

Ter illustratie beschrijf ik hieronder
een geval van een kind met allergie-
klachten. 

Marit van 10 komt met haar moeder
op consult. Marit is gek op paarden
en precies dat is reden van haar
komst: ze is allergisch voor stof en
vooral op de manege speelt dit
enorm op. Haar ogen worden dik en
tranend, ze niest en niest. Ook
wordt ze enorm benauwd en neemt
alsmaar toe naar mate ze ouder
wordt.
Wil ik een goed homeopathisch
middel voorschrijven dan is het niet
alleen belangrijk om van alles over
deze allergie te weten te komen,
maar ook om goed door te vragen
over hoe Marit  verder in elkaar zit.
Op deze manier ik  een goed totaal-
beeld van Marit. 
Op grond van haar specifieke klach-
ten en persoonskenmerken is ze na
4 maanden voor zo’n 80% van haar
klachten af. Alleen als ze erg moe is
en er is extreem veel stof dan spelen
haar klachten in lichte mate op. 

Dit is wat deze geneeswijze zo bijzonder
maakt zo boeiend maakt: telkens het
bijzondere, het unieke, het individuele
aan de mens ontdekken, dit vervolgens
vertalen naar een geneesmiddel, en
zien dat de mens zelf de impuls van
een geneesmiddel omzet naar genezing.
Zachtzinnig en op een natuurlijke wijze.

Kijk voor meer informatie op
www.deklassiekhomeopaat.nl

Tot de volgende keer!
Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd – 
vergoeding door zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum ‘De Gaikhorst’
De Gaikhorst 2, 7231 NB  Warnsveld
e-mail: info@deklassiekhomeopaat.nl
Tel. (0575) 52 64 76.

ADVERTORIAL

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

Internationale week van de Homeopathie  
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Teken leven in hoog gras en struikge-
was, overal in Nederland. Ze zijn zo
klein als een speldenkop, 1 tot 3 mm,
en lijken op spinnetjes. Ze leven van
het bloed van mensen en dieren. In de
periode van maart tot en met oktober
heb je de grootste kans op een teken-
beet, maar teken komen het hele jaar
voor.
Een tekenbeet is niet altijd onschul-
dig. Want een deel van de teken in Ne-
derland draagt een bacterie bij zich
(borreliabacterie), die de ziekte van Ly-
me kan veroorzaken. Uit landelijk on-
derzoek is gebleken dat het aantal be-
smette teken in sommige gebieden
kan oplopen tot vijftig procent. Als
een besmette teek lang op de huid vast
zit, kan de bacterie worden overge-
bracht. Daarom is snel verwijderen be-
langrijk. De kans dat iemand ziek
wordt na een tekenbeet, is minder dan
5%. Maar de ziekte van Lyme kan zon-
der behandeling voor ernstige en
soms blijvende klachten zorgen.

Goed controleren
Een tekenbeet voel je meestal niet. Bo-
vendien zijn teken erg klein en ze nes-

telen zich vaak op warme, vochtige
plekken waar ze niet zo snel opvallen.
De liezen, oksels en knieholtes bijvoor-
beeld. Bij kinderen kruipen ze ook
vaak achter de oren, op het hoofd of
net achter de haargrens. Bekijk die
plekken dus goed. Als u op de paden
blijft en contact met struiken en lang
gras vermijdt, verkleint u de kans op
een tekenbeet. Ook het dragen van kle-
ding die de huid bedekt is zinvol. Afge-
zien van deze maatregelen adviseert
GGD Gelre-IJssel om altijd even op te-
kenbeten te controleren na een uit-
stapje in de natuur. 

Een teek? Pak ‘m beet
Een tekenbeet is meestal onschuldig,
maar kán u ziek maken als de teek
lang op uw huid zit. Geef de teek dus
geen kans. Een tekencontrole na een
uitstapje in de natuur is een kleine
moeite. Heeft een teek u toch te pak-
ken, dan kunt u hem eenvoudig zelf
verwijderen.

Verwijderen
Een gevonden teek moet u zo snel mo-
gelijk verwijderen, in ieder geval bin-

nen 24 uur. Pak daarvoor de teek zo
dicht mogelijk bij de huid vast, bij-
voorbeeld met een puntige pincet. Bij
de drogist of apotheek zijn ook specia-
le producten te koop om teken te ver-
wijderen. Trek de teek langzaam uit
de huid. Ontsmet het wondje met al-
cohol of jodium. Noteer de datum in
uw agenda en let tot 3 maanden na de
beet op ziekteverschijnselen, bijvoor-
beeld griepachtige klachten en een
ringvormige huiduitslag rond de
plaats van de beet.

Herkennen
Na het verwijderen van een teek ver-
schijnt er vaak een rood vlekje op de
huid. Dat is normaal en gaat meestal
vanzelf weer weg. Als er een rode ring
op de huid verschijnt die groter wordt
dan 5 centimeter, kan dat op de ziekte
van Lyme wijzen. Ga dan naar de huis-
arts. Ook is het verstandig naar de
huisarts te gaan als u na een tekenbeet
geen kring gezien heeft, maar er tre-
den griepachtige verschijnselen op.
Geef uw huisarts dan de datum van de
tekenbeet door. De ziekte van Lyme is
goed te behandelen met een antibioti-
cumkuur.

Voor nadere informatie kunt u kijken
op de website van GGD Gelre-IJssel,
www.ggdgelre-ijssel.nl, of op de websi-
te van het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu, www.rivm.nl/in-
fectieziekten.

Een teek? Pak 'm beet!
Een teek kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Er zijn eenvoudige maatre-
gelen om dat te voorkomen. Daarom doet GGD Gelre-IJssel mee aan de
week van de teek. Dit jaar is er extra aandacht voor het voorkómen van te-
kenbeten tijdens werk. Op 30 maart startte GGD Gelre-IJssel de voorlich-
tingscampagne ‘Een teek? Pak ‘m beet!’ Het belangrijkste advies is om
uzelf - en eventueel een ander - na werk of een uitstapje in de natuur altijd
even te controleren op teken.

Samen met de ANWB, een flink aantal
RECRON campings en de fabrikanten
van kampeermiddelen grijpen de BO-
VAG-bedrijven de Kampeer 10-daagse
aan om Nederland in hogere kam-
peersferen te brengen. "Vooral nu,
blijkt kamperen de ideale manier om
vakantie te vieren. Het is relatief goed-
koop en biedt voor elk wat wils; voor
jong en oud, actief en passief, met z'n
tweetjes of met het hele gezin" aldus
de medewerkers van Holiday Sport. Ze
hebben er net als Obama veel zin in en
het motto voor 2009 is bewegen: "Yes
we camp!".

Bij Holiday Sport staat alles weer te
glimmen, de nieuwe site is in de lucht,
de zitjes staan weer buiten, de shop is
tot de nok gevuld, de folder is weer uit-
gebracht en plannen staan op punt
van realisatie.

Holiday Sport viert dit jaar in Lochem
haar 25 jarig jubileum en staat tijdens
de Kampeer 10-daagse bol van de aan-
biedingen en de activiteiten. Voor de
allernieuwste modellen van Dethleffs,
Hobby en Fendt caravans, maar na-
tuurlijk ook voor tenten, kampeer- en
wandel -accessoires en voor gebruikte
caravans met BOVAG Garantie kunt u

bij hun terecht. Bij aankoop van een
caravan tijdens de 10-daagse bieden zij
u gratis, een minivakantie aan op een
van de Roompot vakantieparken naar
keuze en zal er een flatscreen TV wor-
den verloot onder de bezoekers.
Bij Holiday Sport kunt u tevens terecht
voor onderhoud en schadeherstel van
uw caravan, kampeerauto of vouwwa-
gen. De ANWB waardeerde de kwali-
teit van het geleverde werk met een 9
tijdens de verkiezing caravanbedrijf
van het jaar. De medewerkers achter
de schermen verdienen het om meer
in de schijnwerpers te worden gezet.

De showroom van Holiday Sport is tij-
dens de 10-daagse geopend van 10.00
t/m 17.00 uur.
Kortom, volop kampeervoordeel tij-
dens de Kampeer 10-daagse en u bent
van harte uitgenodigd voor een be-
zoek!

Kampeer 10-daagse bij
Holiday Sport in Lochem

De Kampeer 10-daagse vormt van vrijdag 10 tot en met zaterdag 18 april
het officiële startschot voor het nieuwe kampeerseizoen. In de paasvakan-
tie staat heel Nederland tien dagen lang bol van de kampeeractiviteiten
bij de BOVAG caravan- en camperbedrijven, op de campings en bij de
ANWB Kampeerdagen. Pak uw voordeel, neem een kijkje achter de scher-
men en snuif het echte kampeergevoel weer op!

De medewerkers achter de schermen van Holiday Sport worden gewaardeerd om hun werk en hebben er net als Obama veel zin in. Het
motto voor 2009 is bewegen: "Yes we camp!".

"Bronckhorst telt relatief veel tieners
en jongeren. Voor deze leeftijdsgroep
zijn er echter niet veel voorzieningen
als het gaat om het beleven en uitoefe-
nen van hun eigen cultuur", zegt Ot-
tink. Weliswaar is er volop vereni-
gingsleven en zijn er in een aantal dor-
pen goede uitgaansgelegenheden.
Tóch ontbreekt het aan andersoortige
voorzieningen. "Jongeren die actief
willen zijn op het gebied van muziek,
dans en andere creatieve uitingen, ko-
men minder  aan hun trekken. En ook
op het gebied van ontmoetingsmoge-
lijkheden blijken veel jongeren niet te-
vreden met wat er voor hen is". Ter il-
lustratie: de gemeente telt ongeveer
1100 jongeren die actief met popmu-
ziek bezig zijn. Voorzieningen zoals
oefenruimtes zijn er alleen in particu-
liere handen. Ook het aantal gelegen-
heden om op te treden zijn erg be-
perkt. Zalen moeten voldoen aan erg
strenge eisen om live-muziek ten ge-
hore te mogen brengen. 

De gemeente wil in het kader van het
cultuurbeleid een beter beeld krijgen
van wat er bij de jeugd zelf leeft op dit
gebied en heeft Carion gevraagd om
dit nader te onderzoeken. Jan Ottink
is daarom nu op zoek naar een tiental
enthousiaste jongeren, die de komen-
de weken andere jongeren gaan op-
zoeken en ondervragen naar hun wen-
sen en ideeën voor het cultuurbeleid.
Eind april, rond Koninginnedag zijn

er diverse grotere activiteiten in de ge-
meente, zoals op 25 april 'The Sound
of the Steenderense Popsterren' in café
Heezen in Steenderen. De jongeren
zullen zich op een aantal van deze eve-
nementen onder het publiek mengen
en zoveel mogelijk leeftijdgenoten on-
dervragen.  Welke activiteiten doen ze
nu?, Wat vinden ze daarvan? Wat mis-
sen ze in onze gemeente? Wat weer-
houdt jongeren ervan om deel te ne-
men? Is het te duur, te ver weg, op de
verkeerde tijd? Wat biedt school en is
dat voldoende? Kortom tal van vragen,
die bij voldoende antwoorden een
beeld geven, wat de jeugd zelf belang-
rijk vindt op cultureel gebied.

De uitslag van het onderzoek kan de
gemeente dan gebruiken om het
hoofdstuk jeugd in de cultuurnota zo
concreet mogelijk in te vullen. De ge-
meenteraad spreekt zich de komende
maanden uit over het cultuurbeleid
als geheel. Jongeren tussen 16 en onge-
veer 20 jaar, die actief mee willen hel-
pen met het onderzoek, kunnen zich
opgeven bij Jan Ottink. Dat kan per
email ( j.ottink@carion.nu) of telefo-
nisch (0573-288600). Voor hun inzet
stelt de gemeente een vergoeding in
het vooruitzicht.

Enquête over jeugdcultuur
Gemeente Bronckhorst wil jongeren zelf horen en start onderzoek

De gemeente Bronckhorst werkt
hard aan de totstandkoming van
een nota cultuurbeleid.  Daarbij
wordt ook de jeugd niet vergeten.
De komende weken zullen  jonge-
ren zelf op pad gaan om hun leef-
tijdgenoten  te vragen naar hun
wensen en ideeën als het gaat om
culturele voorzieningen en activi-
teiten. Het onderzoek wordt uitge-
voerd onder leiding van Jan Ottink,
coördinator van het project Jonge-
renwerk, dat welzijnsorganisatie
Carion sinds afgelopen najaar uit-
voert in Bronckhorst.

In Nederland krijgen jaarlijks onge-
veer 250.000 kinderen (1 op de 20) te
maken met Jeugdzorg, meestal als ge-
volg van problemen in de thuissitua-
tie. Soms is de hulpvraag vrijwillig,
soms heeft de kinderrechter ingegre-
pen en wordt een kind onder toezicht
geplaatst. De jeugdzorg helpt kind en
gezin met intensieve thuisbegeleiding
en daghulp. Daarnaast kan een deel
van de kinderen niet thuis blijven wo-
nen en wordt in een leefgroep of
pleeggezin geplaatst. Veel mensen zet-

ten zich dagelijks in om zo goed moge-
lijk voor deze kinderen te zorgen,
maar geld voor extraatjes, die het le-
ven wat meer kleur geven, is er vaak
niet.

Kinderhulp vindt dat kinderen in de
jeugdzorg, die vaak al zoveel hebben
meegemaakt, niet nog eens extra ach-
tergesteld moeten worden bij hun leef-
tijdsgenootjes. Ook zij moeten de kans
krijgen om hun talenten te ontwikke-
len en leuke ervaringen op te doen.
Dit kan bijvoorbeeld door het volgen
van muziek- of danslessen of doorlid
te worden van de plaatselijke voetbal-
club. Ook een weekje kamperen kan
hen helpen om even hun problemen
te vergeten en gewoon kind te zijn.

Kinderhulp krijgt jaarlijks duizenden
aanvragen vanuit jeugdzorgorganisa-
ties. Dankzij inkomsten van onder
meer de landelijke collecte kan Kin-
derhulp in veel gevallen financieel bij-
springen en kinderen zo een steuntje
in de rug geven. Om dit ook in de toe-
komst te kunnen blijven doen, hoopt
Kinderhulp op uw bijdrage aan de col-
lecte.

Collecte Kinderhulp voor
een beetje 'gewoon' geluk
Vakantie, dagje uit naar de dieren-
tuin, lidmaatschap van een sport-
club of het vieren van Sinterklaas.
Zaken die voor veel kinderen in Ne-
derland bijna vanzelfsprekend
zijn. Helaas is er ook een groep kin-
deren voor wie dit niet het geval is,
omdat het geld hiervoor ont-
breekt. Kinderen in jeugdzorgin-
stellingen kunnen wel een beetje
‘gewoon’ geluk gebruiken. Het Na-
tionaal Fonds Kinderhulp zet zich
al bijna 50 jaar in voor deze doel-
groep. Tussen 19 en 26 april gaan
er daarom weer 25.000 vrijwilligers
op pad met de collectebus van Kin-
derhulp.

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

RECLAMEFOLDERS
FLYERS

SPAARKAARTEN

Promotiemateriaal
wij verzorgen dat graag
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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

Te huur, Zelhem/Doetinchem.
Appartement (48m2),

Uitzicht op mooi landschap.
Voor ouderen met zorg. Direct beschikbaar.
"Stichting de Heemzorg" op chr. grondslag.

Tel. 0314-378268, dhr. H.Hanskamp
Info: www.deheemhoeve.nl

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

Handelsonderneming
Willie Waenink

Handelsonderneming
Willie Waenink

Keijenborg

‘n kleurrijke 
 zomer gewenst!

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

schilderen
behangen
wandafwerking

VOOR EERLIJK VAKWERK BINNEN EN 
BUITEN GAAT U NAAR AP EGGINK

E-mail info@apeggink.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 18 april
in het café

Rock Night: 
MC Lympies

Black Sweater

in de discotheek

DJ Martijn

BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
Veelzijdig in bouwen en advies.

Wij maken van uw plan werkelijkheid.

Toverstraat 5, 7223 LN Baak, 0575 441677 
www.wolbrink-masselink.nl

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514
Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

KnikarmschermenKnikarmschermen nu extra  nu extra
voordelig en gratis gemonteerd!

SOLIDE KNIKARMSCHERM MET WIT/CREME 
(RAL 9001)  OF ANTRACIET (RAL 7016) 
GEMOFFELD FRAME EN BUISMOTOR
In diverse maten met doek in 24 actuele 
dessins. Tijdelijk verlaagde prijzen inclusief 
BTW en GRATIS MONTAGE!

www.helminkmeubelen.nl

WIT/CREME OF ANTRACIET
GEMOFFELD FRAME 
MET BUISMOTOR!

Breedte Uitval VOORDEELPRIJS
250 cm  200 cm Nu  998,-
300 cm 250 cm     Nu  1200,-
350 cm 250 cm Nu  1259,-
400 cm 250 cm Nu 1307,-
450 cm 250 cm Nu 1349,-
500 cm 250 cm Nu 1415,-
550 cm 250 cm Nu 1446,-

Koopzondag 19 april in Hengelo

10.00 uur tot 16.00 uur

Om het zomerseizoen in te luiden.

Bij aankoop van een

Terrazo Tuinset (OP=OP)

Bijpassende olielamp GRATIS

Het eerste perkgoed is er weer.

Draagtasjes van 10 stuks voor € 2,50

5 draagtasjes voor € 10.00

De koffie staat klaar en voor iedere 
betalende klant en kleine attentie!

Nu bij uw vakhandelaar:

Met een T5 zit u gebeiteld.

MT 5097 G Zitmaaier 

€ 3 299,00
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

Ruurloseweg 65c
7251 LB  Vorden

Tel.: (0575) 55 20 80
Mobiel: (06) 51 631 878

info@bulten-techniek.nl
www.bulten-techniek.nl
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Op zaterdag 4 april bezocht de CDA
fractie Bronckhorst de familie Wiltink
aan de Lamstraat in Toldijk. De familie
Wiltink aan de Lamstraat in Toldijk,
heeft een nieuw bedrijf gevestigd die
geheel aan de nieuwste eisen voldoet.
En daarvoor hebben ze de nodige ver-
gunningen aan moeten vragen. De
CDA- fractie liet zich informeren over
de gang van zaken tijdens de procedu-
re en de problemen waar men tegen
aan liep. Na de uitleg kreeg de CDA-
fractie een rondleiding en kon daarbij
waarnemen dat de boer en zijn vrouw

plezier hebben in het werken in de
stal en dat de koeien zich daar ook
goed bij voelen. De ontvangst was har-
telijk en de koffie en thee lekker.

Hierna volgde een gesprek met de
heer Kaijen, voorzitter van de Steende-
rense Ondernemersvereniging. Met de
heer Kaijen werd er gesproken over za-
ken die er leven bij de ondernemers in
Steenderen en over de rol van de ge-
meente. De CDA fractie heeft een zin-
volle klepdag gehad en weer de nodige
informatie opgedaan.

Klepdag voor de 
CDA fractie Bronckhorst

Afgelopen zaterdag was het weer klepdag voor de CDA fractie Bronck-
horst. Dat wil zeggen dat er een aantal bezoeken worden afgelegd aan
bedrijven of organisaties die op een of andere manier met de gemeente
te maken hebben.

Piet Piersma: ‘ Wij zijn met zijn allen
naar Amersfoort geweest om daar een
uitvoering van deze musical te bekij-
ken. Wij waren gelijk onder de indruk.
Het is geen gemakkelijke musical. Best
wel moeilijk om Paulus te leren ken-
nen en dit over te brengen. Toch ben ik
ervan overtuigd dat wij er in zijn ge-
slaagd om het publiek straks een drie-
tal leuke uitvoeringen voor te schote-
len’, zo zegt de bevlogen dirigent. De
Protestantse kerk in Nederland (PKN)
heeft zich nauw verbonden aan deze
musical. Zij wil niet alleen de mensen

met Paulus kennis laten maken, maar
ook met de betekenis van zijn woor-
den en vooral ook om mensen in be-
weging brengen.

Piet Piersma: ‘Het komt er eigenlijk op
neer dat Paulus vindt dat liefde het
‘grootste’ is in het leven. Gerechtig-
heid, vrede en vreugde voor alle men-
sen, dat was in het kort de levensfilo-
sofie van Paulus. Je moet leven naar de
geest en niet naar de letter, zo zei hij
altijd. In deze musical kijkt Paulus zelf
op zijn leven terug. Zoals misschien

niet iedereen weet, Paulus had twee
nationaliteiten, Joods en Romeins.
Toen hij volgeling van Jezus werd on-
dernam hij verschillende zendingsrei-
zen en stichtte hij her en der kleine
christelijke gemeenten. De brieven die
Paulus aan de gemeenschap schreef,
kan men in de Bijbel vinden. De musi-
cal speelt zich grotendeels af bij M&D,
een fictief reclame en PR bureau. Dit
bureau krijgt van de Protestantse Kerk
Nederland (PKN) de opdracht om apos-
tel Paulus weer op de kaart te zetten. 

Piet Piersma: ‘Zelf ben ik al jarenlang
dirigent van zangkoren. In feite is het
dirigeren van musicals hetzelfde. Als
dirigent moet je voor één ding zorgen:
rustig blijven en veel geduld hebben.
De één leert nu eenmaal sneller dan
de ander. Gaandeweg de repetities gaf
ik de opdracht : ‘ boeken weg’ en dan
zie je dat ze het allemaal toch wel snel
oppakken’, zo zegt Piet. Ron Bastiaan
Net een andere belangrijke schakel
binnen het musical gebeuren kijkt in
zijn rol als regisseur met een goed ge-
voel op de afgelopen maanden (repete-
ren) terug en zegt ‘Het niveau van de
medewerkers is zeer hoog. Geef je een
aanwijzing, dan pakken ze het vrij
simpel op. De spelers hebben zelf ook
een eigen inbreng. Ik probeer dat zo
te ‘sturen’, zodat het lijkt of ze alles
zelf hebben bedacht’, zo zegt Ron met
een brede grijns !

Ron Bastiaan Net is niet alleen regis-
seur maar is daarnaast ook de man
van het licht en geluid. Zo zal het pu-
bliek tijdens de uitvoering onder meer
getuige zijn van aardbevingen, on-
weer en diverse andere geluid- en
lichteffecten. Ron: ‘De videobeelden
op de achtergrond heb ik ook zelf ge-
maakt, heel erg leuk om te doen. We
hebben altijd in school Beeckland ge-
repeteerd. Straks spelen in de Christus
Koningkerk is een heel ander verhaal.
We hebben een podium gemaakt (12 x
7 meter ) die de gehele breedte van de
kerk beslaat en waarop het geheel
zich afspeelt. Een hele klus hoor’, zo
zegt hij. Het moge duidelijk zijn, regis-
seur Ron en dirigent Piet zijn het in
veel opzichten reuze eens met Paulus:
‘liefde voor elkaar, dat zou het leven in
deze wereld heel wat aangenamer ma-
ken!!!

Musical wordt drie keer opgevoerd

Ron Bastiaan Net en Piet Piersma
in de ban van ' Paulus '

‘Ik heb tijdens de repetities met het koor Inspiration al een paar keer ge-
oefend om met de linkerhart te dirigeren. Ik kan dat zowel ‘links als
rechts’. Kijk maar’! Piet Piersma maakt met een paar bewegingen duide-
lijk dat de operatie aan zijn rechterhand geen enkel probleem vormt om
de zang tijdens de musical ‘Met de groeten van Paulus’ te dirigeren. De
musical die op vrijdag 17 april, zaterdag 18 april (beide avonden aanvang
20.00 uur) en op zondag 19 april (15.00 uur) in de Christus Koningkerk
zal worden opgevoerd. Na een gezamenlijke brainstormsessie kwamen
Lieneke van Ruller, Iris Holsbeeke, Gerda Ellenkamp, Bert Mulderije, Ron
Bastiaan Net en Piet Piersma op het idee, om na de musical Mozes (die in
2007 werd opgevoerd) nu te kiezen voor de musical Paulus. Dit alles onder
de vlag van de commissie Vorming en Toerusting.

Ron Bastiaan Net en Piet Piersma

Dit jaar is gekozen voor het thema
"Around the World". Dit betekent dat er
muziek wordt gespeeld uit verschillen-
de landen. Uit de Vogezen, Ierse mu-
ziek, een bewerking van E. Grieg, een
Noorse componist, muziek uit de An-
des. Veel verschillende culturen en sfe-
ren. Jubal heeft de laatste jaren inmid-
dels ook een jeugdorkest opgebouwd
van behoorlijke omvang. Het geheel
heeft een frisse uitstraling. De diverse
instrumentgroepen zijn goed bezet.

Ook zij laten een aantal vlotte num-
mers horen. Tevens zullen de leerlingen
van de cursus Algemene Muzikale Vor-
ming een presentatie geven van het-
geen ze geleerd hebben in het afgelo-
pen jaar. De jongste leerlingen zullen
dit met een "western-look" doen. Bij de
uitvoering van het concert zal tevens
een presentatie worden getoond met
opnames uit verschillende wereldde-
len. De harmonie en het jeugdorkest
staan onder leiding van Henk Vruggink.
De leerlingenpresentatie onder leiding
van Lucian Venderink. Het geheel speelt
zich af op 18 april a.s. in het Ludgerusge-
bouw te Vierakker. Toegang vrij.

Voorjaarsconcert 
Jubal Vierakker/Wichmond
Op 18 april a.s. zal muziekvereni-
ging Jubal haar jaarlijkse voor-
jaarsconcert presenteren.

Eigenlijk moest het meisje verdronken
worden. Dat was geen probleem vol-
gens het Germaanse recht, zolang het
kind nog maar niet gegeten had!.
Maar de handjes van het kind klem-
den zich zo vast aan de rand van de ke-
tel, dat het de knechten niet lukte
haar los te rukken. Terwijl zij knup-
pels gingen halen, ijlde een christelij-

ke buurvrouw toe, die het heidense ta-
fereel met afgrijzen had aanschouwd
en smeerde het kind wat honing om
de lippen. Door het eten van deze ho-
ning was Liafburg gered". Liafburg zou
de moeder worden van een van Neder-
lands eerste heiligen, Sint Ludger. Hij
is een van die bijzondere mannen die
in de wildernis van de noordelijke Ne-

derlanden de grondslag van het chris-
tendom hebben gelegd en vervolgens
verduurzaamd. Dat alles gebeurde tus-
sen Germaanse stammen die in bijna
permanente staat van oorlog leefden.
Ludger was de zoon van vooraanstaan-
de en machtige Friezen die zich al tot
het christendom hadden bekeerd. Hij
werd omstreeks 742 geboren en is als
knaap naar de Domschool te Utrecht
gegaan. Op zeker moment was Ludger
in Utrecht uitgeleerd en ging in het
Engelse York studeren bij Alcuinus. De
Saksen onder leiding van Widukind
verkeerden tussen 777 en 785 ook
voortdurend in oorlog met Karel de
Grote. Deze Frankische vorst had men-
sen nodig om de Saksen te bekeren en
bood Ludger een samenwerking aan.
Ludger kende land en volk en was
daarmee een perfecte bondgenoot.
Ludger werd eerst naar de Friese kust
gestuurd en vervolgens naar het huidi-
ge Westfalen. Ludger koos Munster
(toentertijd Mimigernaford geheten)
als standplaats, dat wil zeggen hij
bouwde op die plaats een kerk en
klooster om van daaruit zijn beke-
ringswerk te verrichten. Op bijgaand
kaartje (dat met tal van andere illus-
traties in het boekje staat) zijn goed de
2 werkgebieden van Ludger te zien. Zo-
als de legende over Ludgers moeder il-
lustreert, betekent christendom, waar-
in de afkeer van kinddoding altijd
sterk is geweest, ook de intrede van
wat we nu eerder als normale mense-
lijkheid en beschaving zouden be-

schouwen. Bij Ludger is die verbinding
extra sterk. Zijn levensbeschrijving is
terug te vinden in een drietal Latijnse
‘Vita’ uit de 9e Eeuw en een Middelne-
derlandse tekst die opgeschreven is
rond 1480. Deze laatste tekst was in de
volkstaal overgezet ten behoeve van
mensen die het Latijn niet machtig
waren. In het nu verschenen boek-
werkje hertaalt Ludo Jongen deze Mid-
deleeuwse tekst in hedendaags Neder-
lands en opent op die manier een veel-
heid aan wetenswaardigheden over
Ludger, die tot op de dag van vandaag
niet voor iedereen toegankelijk waren.
Het boek wordt ingeleid door de in

Goch geboren (1934) Prof. dr. Arnold
Angenendt en de auteur Ludo Jong
geeft daarna een uitgebreide beschrij-
ving over ‘Leven, werk en historische
context’, gevolgd door maar liefst 40
pagina’s ‘hertaalde’ Middeleeuwse
tekst over ‘Het leven van de heilige bis-
schop Sint Ludger’. Het boek (ISBN
978-90-8704-089-5) is deels in kleur
gelllustreerd en kost ¤ 13,--

Wilt u reageren op deze rubriek?
Stuur of mail uw reactie dan naar Fred
Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te Zel-
hem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (85)
‘Spil’ tussen Germaanse stammen en
Evangelie, zo zou je de rol van Sint
Ludger kernachtig kunnen samenvat-
ten. Zijn wortels staan nog in het hei-
dendom en daarom is hij,in de ge-
schiedenis van het vroege christen-
dom, een zeer interessante figuur, een
echte missionaris en cultuurbrenger.
In de hele gemeente Bronckhorst zijn

er tot op de dag van vandaag nog ‘sporen’ van deze heilige te vinden. In te-
genstelling tot b.v. Willibrordus of Bonifatius komt Ludger echter niet
voor op de algemene heiligenkalender van de Wereldkerk of van de Ne-
derlandse Kerkprovincie. Hij is ‘slechts’ een locale heilige voor een aantal
bisdommen zoals Utrecht, Groningen, Münster en Essen, maar hij weet
tot op de dag van vandaag mensen te binden. Ook mensen met een niet-
kerkelijke of protestantse levensfilosofie tonen grote interesse voor zijn
werk in het ‘spanningsveld’ tussen Saksen en Franken. Deze culturele
grens is ook nu nog merkbaar aanwezig binnen het grondgebied van de
gemeente.Tot op de dag van vandaag zijn er opvallende verschillen in taal-
en architectuur te ontdekken tussen het oostelijk- en westelijk deel van
Bronckhorst. Maar ook het antwoord op de vraag hoe zich hier verschil-
lende geloofsrichtingen hebben kunnen handhaven en ontwikkelen, ten
opzichte van het eerste christelijke -roomskatholieke- geloof waar Sint
Ludger voor stond, zal zeker opmerkelijke historische feiten bloot leg-
gen.Op 26 maart was het 1200 jaar geleden dat Ludger overleed en ter ge-
legenheid daarvan zijn er tal van herinneringsactiviteiten ontplooid. Eén
daarvan is de uitgave van een 96 blz. tellend boekje ‘Het leven van de hei-
lige bisschop Sint Ludger’ door uitgeverij ‘Verloren’ in Hilversum.
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Indien u arbeidsongeschikt raakt
krijgt u met hetzelfde probleem te ma-
ken. Vroeger kreeg je tot je 65e een
WAO uitkering van 70% van je laatst-
verdiende loon. Dit is helaas al een he-
le lange tijd niet meer het geval. Je
komt tegenwoordig veel moeilijker in
de WIA dan vroeger. Dat betekent dat
je ook veel moeilijker een uitkering
krijgt. En als je al voor een WIA uitke-
ring in aanmerking komt dan is dit
ook nog maar een tijdelijke maatregel.
Na een paar jaar vervalt die uitkering
weer en kom je in de bijstand. En ie-
dereen weet dat een bijstandsuitke-
ring absoluut geen pretje is om van
rond te moeten komen. Degene die op
dat moment een eigen huis heeft zal
zelfs de bijstandsuitkering niet ont-
vangen omdat men eerst de overwaar-
de van de eigen woning moet opma-
ken. Dat betekent in de meeste geval-
len dus een gedwongen verhuizing
naar een huurwoning. Is hier nu niets
tegen te doen. Gelukkig wel. De mees-
te mensen die tegenwoordig een nieu-
we hypotheek afsluiten nemen er nu
een WW en/of WAO verzekering bij.
Deze verzekering dekt de opvang van
de hypotheeklasten tot een bepaald
bedrag en voor een bepaalde periode.

Hoe lang die periode is en hoe hoog de
uitkering gaat worden is afhankelijk
van de wensen van de cliënt zelf.
Mocht u dan in de WW komen of ar-
beidsongeschikt worden dan kunt u
in ieder geval blijven wonen zonder u
meteen zorgen te hoeven te maken.
Als u zo'n verzekering afsluit moet u
natuurlijk niet al in de WW zitten of
arbeidsongeschikt zijn. Een brandend
huis kun je namelijk ook niet meer
verzekeren tegen brandschade. Het af-
sluiten van zulke polissen gebeurt
meestal tegelijk met het afsluiten of
oversluiten van een hypotheek. Uiter-
aard kun je ook een maandelijkse pre-
mie betalen, maar het is vaak goedko-
per om een eenmalig bedrag te storten
waardoor de premies gedurende de
gehele looptijd van de verzekering af-
gedekt zijn. Deze eenmalige koopsom
wordt vaak meegenomen in de totale
kosten van de hypotheek. 

Als u voor uzelf wilt weten wat u kunt
verwachten dan kunt het beste dit
eens laten uitrekenen door een des-
kundige financieel adviseur. Hij kan u
precies aangeven wat u kunt verwach-
ten als u in de WW beland of arbeids-
ongeschikt raakt. Uit de laatste test
van de consumentenbond is gebleken
dat de Waerdevol verzekeringen van
Bovemij hierbij als beste uit de test ko-
men. Deze heeft de meest uitgebreide
dekking en is ook relatief goedkoop
ten opzichte van andere aanbieders.
Deze woonlastenverzekeringen zijn
exclusief verkrijgbaar bij uw adviseur
van Hypotheekadvies Bronckhorst.
Wilt u dus meer weten hierover of wilt
u gewoon eens een vrijblijvend hypo-
theekadvies neem dan contact op met
de onafhankelijk financieel adviseur
van Hypotheekadvies Bronckhorst de
heer Erwin Holthausen. Een advies is
uiteraard altijd gratis en geheel vrij-
blijvend. Afspraken kunnen in overleg
ook gewoon voor s'avonds of zaterdags
bij u thuis gemaakt worden. 

Het telefoonnummer van Hypotheek-
advies Bronckhorst is 0575-460038 of
kijk op onze site 
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Bang voor de gevolgen van werkloosheid/
arbeidsongeschiktheid
U leest het dagelijks in de krant of
ziet het op het journaal. Door de
economische crisis gaan de bedrij-
ven bezuinigen op hun kosten en
proberen die zo laag mogelijk te
krijgen. Helaas gaat het daarbij al-
tijd om ontslag van werknemers.
De loonkosten zijn namelijk zeer
hoge kostenposten voor het be-
drijf. Iedereen heeft wel een kennis
of een familielid die ten gevolge
van de kredietcrisis nu werkloos
thuis zit. Voor het bedrijf is dat een
flinke verlaging van hun kosten.
Maar de werknemer die het betreft
komt hierdoor nu wel in de proble-
men. Want hoe betaal je nu je vaste
lasten en andere rekeningen. De
meeste mensen hebben hiervoor
niets geregeld. Terwijl een heleboel
mensen wel weten dat zij bij een
volgende ontslagronde van hun be-
drijf ook aan de beurt kunnen zijn.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Oldeklore:
Oude jenever. "Doot mi'j een oldeklore.

B. "Foezel:
Jenever. "Is ter nog foezel in de kruke?"

C. Sloffen: 
Sterke drank gaan kopen. "Hen sloffen gaon."

Zomaar op familiebezoek of een dagje
erop uit? Voor personen die in hun
mobiliteit beperkt zijn door een beper-
king, een ziekte of vanwege ouderdom
betekent dit vaak een heel geregel.
Met alleen het bestaande openbaar
vervoer is het meestal niet goed moge-
lijk om op de plaats van bestemming
aan te komen. Daarom bestaan er ver-
voersorganisaties die aangepast ver-
voer voor deze specifieke doelgroep
aanbieden. Voor vervoer in de omge-
ving bestaat de Regiotaxi en voor ver-
voer buiten de regio is Valys de ver-
voersmaatschappij. Deze middag
wordt u gelnformeerd over de verschil-

lende vervoersmogelijkheden. Tevens
zal een Wmo-consulent van de Ge-
meente Bronckhorst uitleg komen ge-
ven over de invalide vervoers- en par-
keerkaarten. Wat zijn de verschillen?
Hoe, wanneer en waar kunnen deze
worden aangevraagd? U krijgt ook de
gelegenheid om uw vragen te stellen. 
De themabijeenkomst is gratis toegan-
kelijk. Mantelzorgers, mensen met
een mobiliteits-beperking en overige
belangstellenden zijn van harte wel-
kom.  
De VIT Oost-Gelderland organiseert
deze bijeenkomst in samenwerking
met De Bleijke Stichting Marken-
heem, Gemeente Bronckhorst (Wmo-
loket), MEE Oost-Gelderland, Ouderen-
bond PCOB, Sensire, Oppasdienst Sra-
vana, WegWijZer. Voor meer informa-
tie bel de VIT Oost-Gelderland (0573)
43 84 00 of kijk op www.vitoostgelder-
land.nl.

'Themabijeenkomst: 
‘Alles over aangepast vervoer’
Op dinsdagmiddag 12 mei a.s.
wordt in Partycentrum Langeler
aan de Spalstraat 5 in Hengelo Gld.
een themabijeenkomst over het
vervoer van personen met een mo-
biliteitsbeperking gehouden.

Geke Dijkhuis, woonachtig te Harden-
berg, is op latere leeftijd begonnen
met het maken van bronzen beelden
en schilderijen.  De bronzen beelden
zijn vaak gestileerde mensfiguren van

30 tot 120 cm hoogte, waarin soms
kristalglas is verwerkt. Haar schilderij-
en maakt ze met een door haar zelf
ontwikkelde techniek.  De ontwerpen
zijn in reliëf aangebracht, waarna met

olie of acrylverf het schilderij wordt af-
gewerkt. Meer informatie over haar
werk vindt u op de website www.geke-
dijkhuis.nu.   
Op moederdag 10 mei organiseert De
Tuinkamer weer haar jaarlijkse Ja-
pans-Franse proeverij. Zie hiervoor de
advertentie verderop in dit blad.

Expositie Geke Dijkhuis bij
Restaurant-Hotel De Tuinkamer,
Ruurlo

Van 1 april  tot 1 september exposeert kunstenares Geke Dijkhuis in Res-
taurant De Tuinkamer te Ruurlo met haar bronzen beelden.

 

WORDT U DE WINNAAR VAN
DE WEIGHT LOSS CHALLENGE

in de gemeente
Bronckhorst ?

������ � 	
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De Weight Loss Challenge is een fantastische uitdaging om op een verantwoorde en 
gezonde manier gewicht te verliezen. Tijdens wekelijkse, gezellige en leerzame

bijeenkomsten motiveren en stimuleren we elkaar onder leiding van een persoonlijke 
coach. De drie deelnemers die het meeste gewicht verliezen ontvangen een

geldbeloning!

7

Voor wie?
Voor iedereen die op een verantwoorde manier wil afslanken!

Bent u 18 jaar of ouder? Gaat u de uitdaging aan? En wie neemt u mee?

����������������������������������������� ������!�"��������������#���$��� �������� %�

Geen specifiek afslankprogramma!

Wanneer starten we?
Avondchallenge: elke dinsdagavond om 19.00 uur

Ochtendchallenge: elke donderdagochtend om 9.30 uur

Waar?
Wij maken gebruik van de volgende locatie (s):

Leliestraat 18, 7255 XN Hengelo (G)
Kijenborgseweg 20, 7021 LT Zelhem

Wat zijn de kosten?
7 &����&��������  �'���������(��������)�*+��

Meer weten en/of aanmelden?
Aanmelden : 0575 - 46 32 05 / 0314 - 64 17 48

ADVERTORIAL
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Met een jarenlange ervaring en diver-
se communicatieopleidingen op zak,
besloot Jolanda van Eldik haar eigen
bedrijf te starten. Dit werd COM2U,
wat staat voor Communicatie en Of-
fice Management. COM2U richt zich
op het midden- en kleinbedrijf in
Bronckhorst en omgeving. 

Jolanda biedt ondersteuning bij exter-
ne communicatie en PR, zoals de ont-
wikkeling van folders, teksten voor
een website, een speciale uitgave voor
het bedrijf of het schrijven van persbe-
richten, maar geeft ook advies over
communicatie naar medewerkers. 

Jolanda denkt vooral mee met de on-
dernemer en geeft vervolgens een

praktisch uitvoerbaar advies. "Onder-
nemers weten over het algemeen heel
goed wat zij met hun bedrijf willen be-
reiken", licht Jolanda toe. 

"Juist in deze tijd van recessie zullen
ze kritisch vooruit blijven kijken en
goed nadenken over hoe ze contact
leggen en houden met hun omgeving.
Wie zijn mijn toekomstige klanten en
hoe bereik ik ze? Maar ook: hoe hou ik
mijn huidige klanten én mijn mede-
werkers tevreden?"

VAN IDEE TOT EINDPRODUCT
Veel ondernemers vinden het moeilijk
hun ideeën in iets concreets om te zet-
ten. Er zijn veel mogelijkheden en ze
hebben allemaal voor-, maar ook na-
delen. Jolanda geeft enkele voorbeel-
den: "Een nieuwe productfolder is
prachtig, maar niet handig als de prij-
zen van je product regelmatig veran-
deren. Een leuk personeelsblad wordt
natuurlijk gewaardeerd door mede-
werkers, maar wie zorgt er voor de ge-
zellige en informatieve artikelen? 

En dan is er nog het internet, niet
meer weg te denken uit ons leven. Het
maken van een mooie website is snel
genoeg geregeld, maar bezoekers krijg
je niet vanzelf. De teksten moeten bij-
voorbeeld zo geschreven worden dat
de website goed gevonden wordt door
zoekmachines als Google. 

En vervolgens moet zo'n website ook
nog regelmatig worden voorzien van
nieuwe artikelen, dat schiet er meest-
al bij in."  Als de keuze voor een ge-
schikt middel (of middelen) is be-
paald, kan COM2U de ontwikkeling
daarvan volledig of gedeeltelijk verzor-
gen. "Natuurlijk werk ik daarbij graag
samen met een vormgever of drukker
waar de ondernemer al een relatie
mee heeft", besluit Jolanda.

Om uw communicatiewensen met Jo-
landa van Eldik te bespreken, belt u
naar 06-57571462. Op www.com2u.nl
is nog meer informatie te vinden.

COM2U helpt ondernemer
communiceren

Sinds kort beschikt Vorden over
een zelfstandig gevestigd en erva-
ren communicatiespecialist: Jolan-
da van Eldik van COM2U. COM2U
biedt ondersteuning aan kleine en
middelgrote bedrijven en organi-
saties die hun bedrijf of de dien-
sten en producten van het bedrijf
onder de aandacht willen brengen.

Melodieën als de natuur, soms rustig,
dan weer met klassieke volheid of juist
vol overgave en swingend. Een scala
van liederen van over de hele wereld
Nederlands en Duits, Engels en Afri-
kaans. Het behoort allemaal tot hun

repertoire. Gelnspireerd door hun di-
rigent Piet Piersma weet het koor mu-
ziek en zang te maken tot een beleve-
nis. Naast het koor is er een optreden
van de Hengelose tenor Ton Besselink.
Bekend van zijn deelname aan meer-
dere koren in de omgeving zal hij deze
avond het publiek verrassen met het
zingen van verschillende aria's. Op de
piano begeleid door Frans Konincks,
vaste dirigent van het Willibrordus-
koor, zullen zijn muzikale kwaliteiten
aanzet zijn tot bewondering en res-
pect.

Om de sereenheid van de natuur in al
haar aspecten tot uiting te laten ko-
men worden koor- en solozang afge-
wisseld met de verfijnde klanken van
een tweetal harpen.  Miek Slagman en
Sandra Nijland zullen samen de toe-
hoorders weten mee te nemen naar de
dromige stilte waar de menselijke
geest één wordt met de natuur.

Voorjaarsconcert
Willibrorduskerk Hengelo gld.
Op zaterdagavond 25 april worden
de deuren van de Willibrorduskerk
in Hengelo Gld. wijd opengezet.
Niet om de ruimte te vullen met so-
prane merelzang en bassig duiven-
gekoer, neen om de natuur te ver-
rassen met de sprankelende klan-
ken van het Gospelkoor Inspirati-
on uit Vorden. Zo'n 45 zangers en
zangeressen die op eigentijdse wij-
ze een breed scala aan liederen ten
gehore brengen. Meerstemmig, a
capella of met muzikale begelei-
ding zingen zij met hart en ziel
voor de universele onvoorwaarde-
lijke liefde die inspireert en kracht
geeft.

Dit geldt voor zowel het kantoor in
Hengelo Gld. als in Zelhem. De kof-
fie staat voor u klaar! Daarnaast
blijft bij Luimes & Lebbink Make-
laars de mogelijkheid bestaan om
zowel 's avonds als op zaterdag op
afspraak woningen te bezichtigen.

Kantoren Luimes &
Lebbink Makelaars 
ook op zaterdag geopend
Om zo veel mogelijk in te spelen
op de wensen van (aspirant)
kopers en verkopers opent Lui-
mes & Lebbink Makelaars voort-
aan ook op elke zaterdag haar
deuren, en wel van 10.00 tot 13.00
uur.

GeoComfort biedt gestandaardiseerde
turnkey energiesystemen met energie-
opslag in de bodem en warmtepom-
pen. 's Zomers wordt gekoeld met wa-
ter uit de bodem. In de winter wordt
er warmte uit de bodem gehaald en
wordt het grondwater tegelijk weer af-
gekoeld voor het volgende koelsei-
zoen. Deze techniek neemt inmiddels
een grote vlucht. In de utiliteit wordt
het al jaren toegepast en de techniek
vindt meer en meer ingang in de col-
lectieve woningbouw. De terugver-
dientijd van deze systemen is tussen
de nul en tien jaar. Daarnaast wordt
een belangrijke bijdrage geleverd aan
het behalen van de wettelijke vereiste
energieprestatie en CO2-doelstellin-
gen. Ruim 170 bezoekers luisterden
naar een enthousiaste Ed Nijpels die
het symposium op voortvarende en
overtuigende wijze leidde. Hij gelooft
heilig in de kracht van duurzame
technieken. Er is nog een wereld te
winnen door het toepassen van tech-
nisch innovatieve oplossingen zoals
die van GeoComfort. Elco Brinkman

(voorzitter Bouwend Nederland) geeft
aan dat bouwend Nederland de weer-
stand tegen strengere normen op ge-
bied van energieprestatie van gebou-
wen heeft opgegeven en beseft nu dat
hieruit juist ook meerwaarde te halen
is. Jan Dekker (voorzitter ingenieurs-
vereniging Kivi/Niria) geeft in gesprek
met de heer Nijpels aan dat techniek
weer aan populariteit wint en dat Ne-
derland met zijn ingenieurs een voor-
trekkersrol vervult op wereldniveau.

Henk Broekhuizen van GeoComfort
wordt door Nijpels bevraagt over de
weerstand die het bedrijf GeoComfort
ondervindt bij provincies. Zo wil de
provincie Overijssel een systeem van
GeoComfort bij het gemeentehuis in
Raalte stil leggen. De zaak ligt binnen-
kort bij de Raad van State. Broekhui-
zen antwoord dat de oorzaak hiervan
ligt in de dominantie van de "water-
boeren" bij provincies. Men kijkt een-
zijdig naar waterbelangen en weegt de
belangen voor het milieu daarin niet
gelijkwaardig mee. De essentie is dat

de regelgeving niet meekomt met hui-
dige maatschappelijke ontwikkelin-
gen. Gert Jan Oplaat, voorzitter van de
Kamer van Koophandel en statenle-
den van Gelderland worden door Nij-
pels uitgedaagd de provincie Overijs-
sel tot andere gedachten te brengen.
Overtuigd duurzaam ondernemer Pie-
ter de Klerk (directeur Planhold) be-
pleit een terughoudende overheid: de
overheid dient te ondersteunen door
stabiliteit te bieden en te faciliteren.
De Burgemeester van gemeente
Bronckhorst (Henk Aalderink) heeft
het nieuwe onderkomen van GeoCom-
fort officieel geopend. In zijn speech
wijst hij op positieve ontwikkelingen
voor deze techniek zoals verwoord in
het rapport "Groen licht voor Bodem-
energie" van de Taskforce WKO. De
taskforce adviseert vergaande vereen-
voudigingen van procedures.

GeoComfort is zelfs in tijden van eco-
nomische crisis niet te stuiten, Neder-
land kan nog veel  duurzamer: Groen
licht voor duurzaamheid met bodem-
energie !
Meer informatie: GeoComfort, Bob
Claver: 0575-441186 www.geocom-
fort.nl

Groen licht voor duurzame bodem-
energie! 
Nijpels leidt symposium GeoComfort.

Met het symposium "duurzaam ondernemen inspiratiebron van succes"
is op 7 april jl. het nieuwe pand van GeoComfort in Wichmond op feeste-
lijke wijze geopend.

Sprekers symposium GeoComfort v.l.n.r. Henk Aalderink, Elco Brinkman, Jan Dekker, Henk Broekhuizen,Pieter de Klerk, Gert Jan Oplaat
en Ed Nijpels.

-- Tenez! Opgepast!

Joost staat op de Caetsbaene van Zutphen. Hij tuurt inge-

spannen naar de overkant. Daar staat zijn vriend Hendrik

ter Haer. Met een ferme klap van zijn 'reket' slaat Joost de

bal over het met franjes versierde touw. Hendrik mept hem

direct en hard terug. Punt!

Op de Latijnse school is "pila", zoals "tenez" of “tennis”

ook wordt genoemd, een rage sinds het hof van hertog

Karel van Gelre het invoerde. Goed gebruik is dat de

verliezer de maaltijd in de herberg betaalt. Joost is niet

tegen de sterke Hendrik opgewassen. 

-- Zo win ik nooit, vriend. Hendrik lacht hem toe. 

-- Niets is deugdzamer dan inzien dat je jezelf nog kunt

ontwikkelen. Sta mij toe de maaltijd tóch te betalen, 

jonker Joost. 

Samen lopen de jongeheren goedgemutst naar hartje

Zutphen, naar de hoek van de Rode Torenstraat en de

Lange Hofstraat. Daar gaan ze herberg De Roode Toren

binnen. Pas onder het genot van een kruik bier brengt 

Joost naar voren wat hij Hendrik al steeds heeft willen vragen.

-- Hendrik, kun je mij verder helpen? Er gebeuren vreemde

zaken in Roderlo. En jij kent als geen ander de geschiedenis

van onze streek. Hendrik kijkt geïnteresseerd.

-- Denk je dat daarin een antwoord op jouw vragen ligt? 

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

HENGELS
DWEILFESTIVAL

KOOPZONDAG

Er zit muziek 
in Hengel

Winkels open van
11.00 tot 17.00 uur

HOV Kramenmarkt 
in de Spalstraat

HOOFDSPONSOR:
Eetcafé & Partycentrum Langeler.

SPONSOR:
Hotel Restaurant Leemreis, 
Temmink Bouwprojecten Deventer, 
Bakkerij Heyerman, Y-sign reclame.

SUBSPONSOR:
Rabobank, Prowonen, Spannevogel, 
Albert Heijn Wansink BV, Brugman Muziek,
Super de Boer Rinders, Goma.

VRIENDEN VAN HENGELS DWEILFESTIVAL:
Administratiekantoor De Wending, 
Apotheek Hengelo (Gld), Arendsen Expert,
Memelink & Bergervoet BV, 
Bosman Groenspecialist, 
Bouw-&Timmerbedrijf Meulenbrugge/Barink,
Café-Bar De Zwaan, Focus Fashion, 
F.U.N.23, Goossens Atomica,
Gotink Installatie/Sanitiem, 
Hermans Schoenmode, Jan de Winkel,
Jansen-de Smid, Jeugdmode Capuchon,
Juwelier Köhler-Wissink, Kapsalon De Barbier,
Kapsalon Lurvink, Keizon Zonwering,
Kroesen-Besselink, Langeler Mode,
Onstenk Meubelen, Optiek Groot Kormelink,
Roozegaarde Sport & Mode, Schröder Mode,
Sindy’s Catering, Sportcentrum Aerofitt,
Tolkamp Snijkeukentechniek,
Top 1 Toys Speelgoed De Drievetol, Welkoop,
Wuestenenk Bouwbedrijf.



HET IS BIJNA ZOVER: 
HET TWEEDE HENGELS
DWEILFESTIVAL
Op zondag 19 april van 13.00 tot ± 17.00
uur zullen op vier podia 14 dweilorkes-
ten optreden.
In de Spalstraat bij Hotel Restaurant
Leemreis, bij bakkerij Heyermans en bij
Hoofdsponsor “Partycentrum Langeler”
zijn podia aanwezig. Het hoofdpodium
staat op het pleintje hoek Kerkstraat/
Raadhuisstraat. 

De veertien dweilorkesten zijn verdeeld
in twee categorieën, te weten een
wedstrijdklasse met tien orkesten en
een leutklasse met 4 orkesten.

De wedstrijdklasse zal gaan strijden om
drie geldprijzen en voor de leutklasse is
één prijs weggelegd.

NIEUW DIT JAAR:
DWEILWARENMARKT IN DE
SPALSTRAAT
Dit is een warenmarkt, waar van alles te
koop zal zijn. Ook voor de kinderen zal
er een attractie aanwezig zijn.

De wedstrijdklasse zal gejureerd wor-
den door 4 juryleden:
- Emile Laarveld uit Groenlo,
- Edwin de Kinkelaar uit Loil,
- Henk-Jan Heijnen uit Winterswijk,
- Gé van Soest uit Bemmel.

Bij de beoordeling van de wedstrijdklas-
se zal gelet gaan worden op:
• Muzikaliteit: Zuiverheid, Techniek,

Dynamiek, Ritmiek
• Repertoirekeuze: Originaliteit,

Kwaliteit van uitvoering, Uitvoering
van repertoire

• Samenspel/uitvoering: Harmonie
en klankkleur, Bandsamenstelling
en uitvoering, Publieksuitvoering

• Voor de Leutklasse zal gelet wor-
den op: Amusementswaarde, Pre-
sentatie, Enthousiasme 

Voor de leutklasse zijn er 2 mensen die
de vier orkesten gaan beoordelen op
deze drie punten. Wie dat zijn zal aan
het eind wel bekend gemaakt worden.

We zullen een klein beetje aangeven
wat de dagindeling zal gaan worden.
De orkesten zullen tussen 11.30 en 12.00
uur aankomen bij De Hietmaat aan de
Zelhemseweg.

Vandaar zullen om 12.30 uur de orkes-
ten in een bonte stoet volgens de kort-
ste route naar het hoofdpodium gaan
Om 12.45 uur zal de opening zijn bij het
hoofdpodium en dan zal om 13.00 uur
op elk podium een orkest beginnen
met een optreden.

Elk orkest heeft deze middag dan ook
vier optredens, dwz op elk podium één
maal. Dus U hoeft bij één podium hele-
maal niets te missen.
De Finale en prijsuitreiking zal zijn om
ongeveer 17.00 uur op het Hoofdpodi-
um.
Na de prijsuitreiking zal eerst de win-
naar uit de Leutklasse nog een paar
nummers spelen.
Daarna is de beurt aan de winnaar van
de wedstrijdklasse om nog eens te laten
horen waarom zij gewonnen hebben.
Helaas na dit optreden is het Hengels
Dweilfestival 2009 dan ook afgelopen. 

Op de site staat ook nog het een en an-
der, waaronder het dweilschema. 
Dit dweilschema geeft aan welk orkest
waar op welk podium moet spelen, zo-
dat U uw gewenste orkest kan blijven
volgen.

Men hoopt dat de weergoden ons al-
len goed gezind zijn, zodat het een
spetterende en zeer geslaagde dag
mag gaan worden. 
En dat iedereen het voor herhaling vat-
baar vind, zodat we daardoor volgend
jaar weer kunnen zeggen dat er weer
een Hengels Dweilfestival zal gehouden
worden.

Komt allen op zondag 19 april naar
Hengelo (Gld) om niets te missen van
dit muziekspektakel.

Hieronder volgt nog het dweilschema
en welk orkest welk nummer heeft.

www.kapelloos.nl

www.fshk.nl

www.deurdweilers.nl

www.klankentappers-tilburg.nl

www.bellenbloazers.nl

www.bbbob.nl

www.tapwacht90.nl

www.neutkrakers.nl

www.nogeentjedan.nl

www.concordia-hengelo.nl

Nog geen site

www.tjonge-jonge.nl

www.tisnikswutniks.nl

www.pretband.nl

“Er zit muziek in Hengel”“Er zit muziek in Hengel” Het tweede Hengels Dweilfestival op zondag 19 april 2009.

In de wedstrijdklasse doen de volgende orkesten mee:
- Bral-, Lal- en Blaaskapel Kapelloos Amersfoort
- Dweilorkest De Bellebloazers Eibergen
- Dweilorkest Free Style Herriekapel Druten
- Bressband BOB (Band of Brabant) Brabant (Best)
- Dweilorkest De Deurdweilers Angeren
- Dweilorkest Tapwacht ‘90 De Lutte
- Blaasorkest De Klankentappers Tilburg
- Spoel- & Dweilorkest De Neutkrakers Losser
- Carnavalsvereniging Nog Eentje Dan Rosmalen
- Dweil- & Blaaskapel Tjonge Jonge Daeventer

In de leutklasse maken de volgende orkesten hun opwachting:
- Dweilorkest Bargh’s Plat ’s Heerenberg
- Dweilorkest Tis niks wut niks Dieren
- Pretband H.O.B. (Help ons blazen) Brummen
- Dweilorkest De Royal Wind Band Part II Hengelo (Gld)

wwwwww.hengels.hengelsdweilfdweilfesesttivalival .nl.nl

Hengels DweilfHengels Dweilfesesttivalival
KKoopzondagoopzondag19 april 2009

Dweilschema
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Raadhuisstraat 27 
Hengelo (Gld.) 

Tel. (0575) 46 25 47

Wij zijn ook geopend 
op de dweildag 

van 12.00 tot 17.00 uur

Wij zijn ook geopend 
op de dweildag 

van 12.00 tot 17.00 uur

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 46 12 35

Fashion with feeling Openingstijden:
Maandag:  van 13.30 uur tot 17.30 uur

Dinsdag - Woensdag & Donderdag:
van 9.30 uur tot 17.30 uur

Vrijdag:  van 9.30 uur tot 20.00 uur

Zaterdag:  van 9.30 uur tot 16.00 uur

ANGELS - BETTY BARCLAY - BANDOLERA - EXPRESSO - TAIFUN - SCARVA - FRANK WALDER
POOOLS - BELLISSIMA - ROBERTO SARTO - ZERRES - SCARVA JEANS

2009 JUBILEUM JAAR …

Ter gelegenheid van het jubileum 

ontvangt u op koopzondag 

19 april 2009 bij uw aankoop 

modecheques cadeau.

Deze cheques hebben een waarde 

van 10 % van uw aankoopbedrag.

In de maand mei 2009 kunt u de 

modecheques besteden.

Wie feest heeft, trakteert …
… Mode Cheques!

1884 - 2009

KOOPZONDAG  19 APRIL 
SCHOMMELS    HALVE PRIJS

zo lang de voorraad strekt 

OP = OP

Focus fashion
25 jaar

daarom trakteren wij !!

dit weekend
(17 en 18 april)

geven wij bij aankoop
van min.  50.00

een mooie halsketting
t.w.v. 15.95

kado !!!
Ook koopzondag 19 april in Hengelo!

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

Wij zijn ook 19 april geopend.

KIJK OOK 
EENS OP

WWW.FUN23.NL
Tevens verhuur Sarah / Abraham

Diverse springkussens

Spalstraat 23, Hengelo (Gld.)

Wij zijn ook 19 april
geopend.

Spalstraat 10a, 7255 AC Hengelo Gld • 0575-460160

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

DDDee  hheellee  

zzoommeerrccooll lleecc tt iiee  

ii ss    nnuu  

bbiinnnneenn
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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

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm




