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Hij is fulltime in dienst van de Stich-
ting Zwem- en Recreatiebad ‘In de
Dennen’. Dat houdt in dat hij direct
na de sluiting (dit jaar op zondag 6
september) de gehele herfst en een ge-
deelte van de winter op het bad actief
is met het plegen van onderhoud aan
planten en bomen en het verrichten
van eventuele kleine reparaties. Kort-
om om er voor te zorgen dat het bad
en ‘omgeving’ die maanden goed kun-
nen doorstaan. Timme: ‘ De afgelopen
tijd ben ik, in aanloop naar het ko-
mende zwemseizoen volop bezig ge-

weest met nieuwe aanplantingen. Ook
is het gazon uitgebreid, er zijn com-
postbakken aangelegd e.d. Wanneer
we straks open zijn doen we een be-
roep op de bezoekers om afval geschei-
den in de vuilnisbakken te deponeren. 

Er worden overal (verschillende) ge-
kleurde bakken geplaatst met daarop
stickers voor glasafval, tuinafval, pa-
pier e.d. Zo helpen we met zijn allen
flink mee aan het milieu’, zo stelt
Timme Koster. De afgelopen weken en
maanden heeft hij veel tijd besteed

om het zwembad ‘In de Dennen’ nog
veiliger en schoner te maken. Zegt hij:
‘Wij voldoen hier in Vorden uiteraard
aan alle eisen die wettelijk aan zwem-
baden worden gesteld. Straks gaat het
nog een stapje verder en worden er
voor alle zwembaden Europese richt-
lijnen ingesteld. Daar spelen wij nu al
vast op in, zodat ons bad in de toe-
komst ook het Europese keurmerk
kan voeren’, aldus Timme Koster.

Het badpersoneel van ‘In de Dennen’
heeft nog een ‘overwinning‘ geboekt.
Waren er voorgaande jaren slechts
een paar scholen in Vorden die kwa-
men ‘schoolzwemmen’, de komende
zomer zullen alle basisscholen in het
zwembad te vinden zijn. ‘Zie dit als
een ‘natte gymnastiekles’, zo zegt Tim-
me verheugd. 

Intussen stromen, naar aanleiding
van publicaties in de ‘Plonskrant’ (bij-
lage weekblad Contact van dinsdag 10
maart) de aanmeldingen voor het di-
ploma zwemmen en andere zwem-
vaardigheden binnen.. Een team van
deskundige medewerkers zal alles in
het werk stellen om de ‘lessers‘ te in-
strueren. Timme Koster, Mirko Navar-
ro en Toke Gudde zullen de opleiding
voor het zwemdiploma ‘A‘ verzorgen.

Ernst Jan Somsen is verantwoordelijk
voor de opleiding ‘B “en ‘C‘, alsmede
het onderdeel zwemvaardigheid. Mir-
ko Navarro doet ook ‘snorkelen’. Toke
Gudde neemt verder ook survival en
synchroon zwemmen voor haar reke-
ning. Jolien Groot Roessink doet de op-
leiding plankspringen, terwijl Toke
Gudde en Lisette Dijkman zich ook be-
zig houden met ‘Aqua Sportief’ (aller-
lei bewegingsvormen in het water). 

Het vin-zwemmen en onderwater hoc-
key ligt eveneens ‘op het bordje’ van
Timme Koster. Het onderwater hockey
is overigens nieuw. Het wordt com-
pleet met snorkeluitrusting en kleine
sticks gespeeld. De puck en de doeltjes
staan op de bodem van het bassin. In-
middels is er voor de jeugd van 8-12
jaar aan de zijkant van de speelweide
een fietscross baantje aangelegd. Me-
de dankzij de sponsoring van Profile
Bleumink kunnen deze fietsjes voor
een gering bedrag bij de kassa van het
bad worden gehuurd.

Verder kan men voor sportieve kinder-
feestjes, inclusief een hapje en een
drankje, ook uitstekend op het zwem-
bad terecht. Men kan daarover bij de
kassa uitvoerig woerden geïnfor-
meerd en ook op de website
www.zwembad-indedennen.nl 

De zwemvierdaagse vindt plaats van
15 t/m 19 juni. ‘Expeditie In de Den-
nen’ (een dag vol klimmen en klaute-
ren) staat voor woensdag 22 juli op de
agenda. Zaterdag 8 augustus is er een
Indianenkamp. 

Op Hemelvaartsdag (21 mei) vindt er
vanaf 13.00 tot 17.00 uur op de zonne-
weide van het zwembad een grasvol-
leybaltoernooi plaats, waaraan ieder-
een kan meedoen. Men dient zich
hiervoor tot 21 mei via de website of
aan de kassa in te schrijven. En moch-
ten we deze zomer door de weergoden
met tropische temperaturen worden
verrast dan wordt er ook ‘Moonlight
Swimming’ georganiseerd!

Bedrijfsleider Timme Koster: 'Wij zijn er klaar voor'

Zwembadpersoneel 'In de Dennen' 
hoopt op een lang en mooi zwemseizoen!

Het is woensdag, een prachtige dag met een buitentemperatuur van rond
de 24 graden. De Nederlanders trekken al weer ‘heel voorzichtig’ richting
de stranden. Rondom het zwembad ‘In de Dennen’ in Vorden heerst ogen-
schijnlijk een serene rust. Toch is aan alles te merken dat de opening van
het bad (zondag 26 april) voor de deur staat. Ernst Jan Somsen en Timme
Koster zijn bezig met het schoonspuiten van de terrassen en de tegelpla-
teau’ s. Jan Mokkink is druk doende met het knippen van de heggen en het
onderhoud van de gazons. In het kantoor is Kim Slütter bezig met het in de
computer invoeren van de zwemabonnementen. Het water in het bassin
ligt er rimpelloos bij, het nodigt uit tot een ferme duik. ‘Zou best kunnen,
hoewel de temperatuur thans (onverwarmd) 17 graden bedraagt. Wanneer
het bad komende zondag opengaat is de temperatuur 23 graden. En dat
blijft de komende maanden zo’, aldus bedrijfsleider Timme Koster.
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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”
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Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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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.

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
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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
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Lid NNP
Overname van advertenties/

berichten is verboden

Bronckhorst kleurt oranje

Programma’s Oranjeverenigingen, 4-5 mei comité’s 

in de gemeente Bronckhorst

Dodenherdenking4 mei

Koningin
nedag!

30 april30 april

Koningin
nedag!

Deze week 
bij Contact

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Volop perkplanten

3 grote vlijtige
liesen

€5.00

www.aerofitt.nl
Hoe het werkt? Kijk snel op pagina

TOTALE LICHAAMSTRAINING 
IN 2X4 MINUTEN

Kom 2 weken GRATIS proberen.

35

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: Barbecue start-pakket
Barbequeschaal nu 50% korting!!!!!!!

(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.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 april 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, tweeling-
dienst. 19.00 uur Gez. Zangdienst “ Vorden zingt” in de
Dorpskerk, ds. Boomsma, Nijverdal

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 april 10.00 uur ds. P. Veen. 19.00 uur Gez. Zang-
dienst “ Vorden zingt” in de Dorpskerk, ds. Boomsma,
Nijverdal

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 april 10.00 uur ds. H. Westerink, Vorden

R.K. kerk Vorden
Zondag 26 april 10.00 uur Woord- en communieviering,
m.m.v. Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 april 17.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor
Zondag 26 april 10.00 uur Woord- en communieviering, da-
meskoor

Tandarts
25/26 april P. Scheepmaker, Ruurlo telefoon 0573 - 45 25 13.
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).
Voet- en handverzorgingssalon 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

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

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

Met persoonlijke
begeleiding afslanken
en op gewicht blijven. 

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

Dagmenu’s
22 april t/m 28 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 22 april
Lente-uiensoep/Boeuf Bourgignon met nockerln en
groente. 

Donderdag 23 april
1/2 haantje met frieten, rauwkostsalade en appelmoes/
griesmeelpudding met bessensap en slagroom.

Vrijdag 24 april
Knoflooksoep/Zalmfilet, dille saus, aardappelen en
groente.

Zaterdag 25 april (alleen ophalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkost-
salade/ijs met slagroom.

Maandag 27 april
Mosterdsoep/Wokki wokki van kipfilet, wokgroente, jus
en rijst.

Dinsdag 28 april
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/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

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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ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

�Pianoles van Pieter Reber-
gen in Zieuwent. Voor info
zie: www.improviand.nl en
www.deflamingos.com
tel.06-29220857

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

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

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

�Dale Watson (USA)
ma. 4 mei: Lichtenvoorde
"'t Zwaantje" (ook voorver-
koop). Entree € 15,-  Aan-
vang 21.00 u. 0544 371236 -
0544 373701.

�Te koop: Doetinchem. Tus-
senwoning, 3 slk, voor-ach-
tertuin, stenen berging, gara-
ge. Prijs: € 172.000
06-51714540.

�Te koop: Veewagen ge-
schikt voor ±8 koeien. Ook te
gebruiken als hooiwagen.
Wim Kornegoor tel.
0575441346 of 06 20801930

� Ik zoek een leuke perma-
nente woonplek in het buiten-
gebied van Vorden. Ik wil
heel graag kunnen tuinieren.
Ik heb een lieve rustige hond
en kat. Brieven onder nr. 17-
110.

�Te koop: luxaflex, kantoor-
unit dubbelwandig, tuinset
met tafel (Hartman), fietsen-
drager, houten wandmeubel,
boeken, computer, compu-
terschermen, faxapparaat,
magnetron, kinderledikanten,
servies, lp's, cassetteband-
jes, Cd's, Ferrari T shirts,
Ferrari posters, keukenac-
cessoires, lampen, dekens,
kussens, antieke klokken,
stofzuigers, kleding, bed, ca-
via/hamsterhok, duivenhok
,spinnenwiel, oude schilderij-
en, papierversnipperaar,
elektrisch orgel, papegaai-
kooi, aanhanger en dek-
kleed. Stationsstraat 18,
Ruurlo, telefoon (0573-45 14
28)

�Te koop piano, zonnewij-
zer, bladblazer, hogedrukrei-
niger, opvouwbare picknick-
tafel, elektrische typemachi-
ne, planborden, visnet, ep-
son matrix printer, wasmachi-
ne, tosti-ijzer, loungestoelen,
kinderstoel, glijbaan, wip
wap, 4 koloms koni hefbrug,
handgrasmaaier, konijnen-
hok, stalen damwandpanelen
+ dakgoten, partij Ferrari mo-
delauto's op=op. Stations-
straat 18, Ruurlo. telefoon
0573 - 45 14 26

�Te huur:gemeubileerde 4-
kamer woning in buitenge-
bied Vorden. Geheel begane
grond. 0575-556680

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

�GEZOCHT: Vaste locatie
met (ruime) weide en stal
voor  pony (merrie, 3 jaar).
Graag bij andere
paarden/pony's. 0648177011

�AANGEBODEN 2- SPAN
PAARDEN 
volbl. ARABIEREN 17 j.
schimmels /ruinen h.151 cm.
Geschikt voor recreatief,
aangespannen of onder het
zadel rijden. Eventueel met
tuig, wagens e.d. Te koop,
bruikleen of gratis voor alleen
weiden bespreekbaar. 
06-21580650

�TK : MOOIE JACK RUS-
SELL TEEFJES, DRIE
KLEUR, NU 8 WKN OUD IN-
GEENT EN ONTWORMD,
GOED KARAKTER INL.
0573 441238/0653444440

�Wie heeft onze bijna 2-jari-
ge, 3kleurige (zwart/wit/bruin)
border collie reu Glenn ge-
zien? Hij wordt sinds vrijdag-
ochtend vermist in het buiten-
gebied van Vorden. 06-
21915247/0651808218 We
missen hem!

�Wie heeft mijn leesbril met
gouden montuur gevonden?
Gaarne een telefoontje naar
0575-492452.



UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

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

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Collega’s gezocht:
www.baanvanuithuis.nl

Twee voor de
prijs van één

Bij de Keurslager mag het altijd iets meer zijn. 
Daarom hebben we ook het Vleeswarenkoopje in het
leven geroepen. Dat is meer voor weinig. Of eigenlijk...

meer voor niets. Zo krijg je deze week 100 gram
beenhamsalade gratis bij aankoop van 150 gram

beenham. Typisch de Keurslager. 
Daar ga je altijd met iets meer de deur uit.

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

4 Saucijzen +
4 Slavinken samen voor € 5.50

SPECIAL

Primavera
100 gram € 2.25

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Beenham
GRATIS 100 gram beenhamsalade

TIP VAN DE KEURSLAGER

Kippenbouten
4 stuks € 3.98

MAALTIJDIDEE

Gehaktballen
gebraden per stuk € 1.79

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk geeft het hele jaar

doorlopende puppycursussen.

Zie ook:
www.kleinweetink.nl

* Deze aanbieding geldt t/m 30 mei 2009. Korting is niet van toepassing op reparaties en contactlenzen.

ETALAGEKORTING

Na 80 jaar gaan wij stoppen
Vanaf 9 april start de opheffingsuitverkoop

Sinds 1929

20 TOT 70%
KORTING OP

*

Opticiën  -  Juwelier

                                  

                                  
                                  

                                  
                                  

Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden

Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden

Na een lange intense verzorging door velen is,
in alle rust van ons heengegaan mijn lieve man,
onze vader en opa

Evert Kamperman

in de leeftijd van 80 jaar.

Hanna Kamperman-Boersbroek

Annie en Karel
Richard, Robert

Berdie en Marcel

14 april 2009

Prins Clauslaan 8
7251 AS Vorden

De begrafenisplechtigheid
heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wij zijn verdrietig en verslagen door het onver-
wachte en te vroege overlijden van onze schoonzus
en tante

Gerda Wieggers-Notten

Willemien en Harry †
Theo † en Maria
Antoon en Nettie
Rieky en Tom
Henk en Janny
Bennie en Mieny
Diny en Henk
Neven en nichten

BEATKIDS
Verkoop meisjeskleding

NIEUW EN GEBRUIKT

Maten 92 t/m 128

Zaterdag 25 april van

10.00 tot 17.00 uur.

Stationsstraat 18,

RUURLO

Mama is nog mama
Papa blijft gewoon papa
Maar mij wacht een flinke klus
want ik ben ineens
een grote zus

Kimberly

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter en mijn zusje op 10 april 2009 om
01.45 uur

Melissa
Zij weegt 3040 gram en is 50 cm lang

Erwin Weenk en Wilma Jolink en Kimberly

Brandenborchweg 7, 
7251 MC  Vorden

Wilt u vingertjes en teentjes komen tellen? Dan
graag eerst even bellen. Telefoon: 0575 - 55 66 62

Wilma en Melissa rusten van 13.00 tot 15.00 uur

Praktijk voor de 
Chinese Geneeskunde

NIEUW IN PRAKTIJK: TUINAMASSAGE (twiena-massage)

PREVENTIEVE MASSAGE: BLIJF VITAAL

Naarmate de jaren verstrijken, krijgt een ieder te maken met
vermindering van desbetreffende orgaan functies.
Vooral degene die nogal weinig bewegen geldt dat de
bloedsomloop traag is.
Juist voor  mensen , die eigenlijk te weinig bewegen is deze vorm
van massage uitermate geschikt om bloedsomloop door het hele
lichaam te bevorderen en veroudering tegen te gaan.
Losmaken van spieren geeft  ontspanning en heeft een heilzame
werking. Ook bij  mensen bij wie de klachten samenhangen met
chronische stress waaronder spijsverteringsklachten en
ademhalingsproblemen.

Tevens in de Praktijk: Shiatsu- Therapie (Acupressuur)
Ooracupunctuur  

Behandeling word vergoed door verschillende Zorgverzekeraars

Voor informatie of behandeling op afspraak:

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden
Tel. 0575-556500

TANKEN?
BIJ TANKSTATION:
WEULEN
KRANENBARG
ENKWEG 1a, VORDEN

NATUURLIJK!
NU IN ONZE SHOP

3 SPIJKER-
BROEKEN € 39,95

CAPS, SHAWLS en
ZONNEBRILLEN p.s. € 5,=

TEL. 0575 551811

Nagelmanicure –

Gell tips

v.a. € 25,00

aan huis

Inlichtingen:

06-26 59 14 76

Het was allemaal zo mooi
We hadden het zo goed samen
Je was zo levenslustig
en we hadden nog zoveel plannen 
Velen hebben je vriendschap gedeeld
Ik zal je erg missen

Dankbaar voor de vele jaren die ik van haar goed-
heid mocht genieten, deel ik u nu met droefheid
mede dat, na een ziekte die niet te overwinnen was,
is heengegaan mijn lieve partner

Joke Koskamp

* Halle, † Amsterdam,
14 oktober 1945 19 april 2009

Bart Schuurman
Willy Schuurman-Vreman †
Silke 

"De Kuene"
Kuenenweg 1
7055 AG Heelweg

Joke is thuis.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op vrijdag 24 april om 10.30 uur in
de Grote- of Laurentiuskerk aan het Kerkplein te
Varsseveld. Aansluitend zal de begrafenis plaats-
vinden op begraafplaats 'de Rentinkkamp' aldaar.

Er is thuis gelegenheid tot afscheidnemen en con-
doleren op donderdag 23 april van 19.00 tot 19.30
uur en op vrijdag voorafgaand aan de dienst vanaf
10.00 uur in de kerk.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen dan kunt u
deze uitnodiging als zodanig beschouwen.

Heden ontvingen wij het bericht dat onze lieve zus,
schoonzus en tante

Hannie Visschers-Olthof

is overleden.

Vorden: B. Olthof †
D. Olthof-Camperman

Vorden: H. Olthof †
A. Olthof-Sigger

neven en nichten

Arnhem, 19 april 2009



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

“Op een dag hoor je geen muziek meer,
maar hoor je The Grolschbusters”, zo
omschrijven de leden van de punk-
rockformatie Grolschbusters de be-
hoefte aan hun muziek. Iedereen die
gelnteresseerd is in goeie ouderwetse
punkrock moet The Grolschbusters
dan ook beslist zien en vooral horen.
Als zij op het podium staan laat een
vette punkrocksound je maag trillen
alsof je op Amsterdam Centraal staat,
waar op dat moment een intercity op
volle snelheid langs raast. 

The Grolschbusters zijn eind 1989 op-
gericht met als voornaamste redenen
het gebrek aan goeie muziek op de ra-
dio en weinig concerten in regio. Ze be-
sloten songs van The Ramones te gaan
spelen en organiseerden zelf vele op-
tredens. Na het beruchte begin zijn The

Grolschbusters meer eigen nummers
gaan schrijven, die meestal autobiogra-
fisch en politiek getint zijn. De muziek
laat zich omschrijven als snel, direct en
rawk! Elke week wordt er een andere
band of artiest uitgenodigd en nemen
de presentatoren het verleden, heden
en de toekomstplannen van de gasten
door. 
Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse nummers live tijdens het pro-
gramma. Kortom het programma
live@ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en als
springplank dienen voor nieuw talent.
De uitzendingen van live@Ideaal.org
zijn vrij toegankelijk voor publiek, ie-
dereen wordt in de gelegenheid gesteld
de uitzending bij te wonen, of te beluis-
teren via Radio Ideaal en de livestream
website Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@Ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Live@ideaal.org vanuit 
Café ‘de Zwaan’ in Hengelo (G)

Woensdagavond 22 april speelt de
band ‘The Grolschbusters’ tussen
20.00 en 22.00 uur live in het pro-
grammalive@Ideaal.org live, die dit
keer vanuit Café ‘de Zwaan’ in Hen-
gelo (G) wordt uitgezonden.

III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo gggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

Almen

Doetinchem

G d

Varsseveld

WinterswijkLichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

MariÎnvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Didam

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden

Eldrik

Wolfersveen

Bekveld

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

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

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

Vanaf     60,- p/m² incl leggen

Vloerverwarming vanaf 30,- p/m² 

incl btw geldig tot 1 mei 2009

Nijverheidsweg 2-4
7021 BX  Zelhem
Tel. 0314 - 62 57 63
Bij geen gehoor:

Mobiel: 06 - 51981150

Gratis
Altijd

Proefles

• Vacustep

• Nagelstudio

• Zonnebankstudio

De zomer in met een maatje minder.



Met de voorstelling "La Stella" opent
TMH dit seizoen met haar eigen Com-
pany in het Luxor Theater.
Geen High Tech, geen sterallures en
absoluut geen competitiesfeer is wat
deze springplank zo anders maakt
dan de rest!
Wij staan voor puur en sterk, aldus het
team van TMH. Onversterkt en met
niets meer dan een piano en 5 Zut-
phense talenten wist de TMH Compa-
ny eerder dit jaar te raken in Amster-
dam met de aangrijpende voorstelling
"RAIN".
Joeri en Marischka en Timothy zijn te-
vens om de tafel gegaan om de plan-
nen omtrent de steeds terugkerende
TMH "open bak" in de binnenstad van
Zutphen te introduceren.
Deze "open bak" moet zo eigen wor-
den dat we hiermee gelijk een stempel
willen gaan zetten voor cultureel Zut-
phen.
Vanaf september zal deze TMH "Open
Bak" dan ook iedere maand op een vas-
te avond terug komen. Presentatie is
in handen van jong TMH talent Koen
Brouwer.

We willen hiermee meteen de "Twinti-
gers en Dertigers" uit Zutphen een
nieuwe culturele uitgaansgelegen-
heid bieden. Sfeervol en intiem zijn
hierbij de sleutelwoorden.

Na de voorstelling is er namelijk de ge-
legenheid om met de spelers in de kel-
der van het Luxor te jammen of ge-
woon lekker na te praten en een bier-
tje te drinken.

Naast vocalisten, spelers en muzikan-
ten van TMH krijgt echt iedereen! de
kans om aan de TMH Open Bak deel te
nemen.

Maak jij films of video's? Heb je een
buurman die te gek saxofoon speelt?
Die rapt, buikdanst? of ken je een Zut-
phens stand-up comedian?
Meld ze dan nu alvast aan voor de eer-
ste "TMH Open Bak" van 24 mei a.s. op
0575-570336.

Kaarten voor de eerste TMH Luxor
voorstelling van 24 mei a.s zijn te
bestellen bij het Luxor theater.

Het Luxor Theater en
The Moving Hype

Vocal coaching, drama en dans instituut The Moving Hype uit Zutphen is
zeer enthousiast over de afspraken die ze eerder deze maand maakten
met de nieuwe directeur van het Luxor Theater, Joeri Bonsel. Het pittores-
ke en sfeervolle theater in de binnenstad van Zutphen biedt met ingang
van 24 mei a.s. een springplank voor leerlingen van theaterschool TMH.

Presentator Koen Brouwer.

APRIL
22 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
22 Anbo klootschieten 't Olde Lettink
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in de Wehme info-tele-
foon 55 20 03

29 Anbo klootschieten 't Olde Lettink

KUNST AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:

• Open Tafel iedere dag. Opgave bij
de Wehme.

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

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

Een fotoreportage van de Vorden-
se markt gemaakt op vrijdag 20
maart en op vrijdag 3 en 10 april,
gezien door de camera van
natuurfotograaf Rob Schmitz.

Staat u er ook op? Nieuwsgierig?

Kijk dan op:
www.robschmitzfotografie.nl

Staat u op een foto en u heeft dat
liever niet, bel dan even naar: 552076
en de foto zal zo spoedig mogelijk
worden verwijderd.

Foto's Vordense Markt

Het publiek in de Christus Koningkerk
stond enbloc op om de ‘gehele club‘
medewerkers aan deze musical, een
staande ovatie te brengen. Er werd vrij-
dagavond zelfs iemand uit het publiek
het toneel opgehesen die het gevoel
had dat hijzelf ook had meegedaan.
Zijn enthousiasme en diepe buigin-
gen werkten aanstekelijk op het pu-
bliek en de medewerkers. Maar dat ter-
zijde. ‘Met de groeten van Paulus’, was
zeer zeker geen gemakkelijke musical.
De Christus Koningkerk leek het afge-
lopen weekend (de musical werd drie
keer opgevoerd) één kolossale studio.
Grote stellages lampen zorgden voor
prachtige lichteffecten, terwijl de
‘mannen van het geluid’ hun zaakjes
ook prima voor elkaar hadden. Het ge-
beurt niet vaak dat alle teksten in mu-
sicals, revue’e, en dergelijke goed ver-
staanbaar zijn. In deze musical waren
de hoofdrolspelers ALLEMAAL van
een microfoontje voorzien. Om blijk-
baar toch ‘het zekere voor het onzeke-
re’ te nemen stond er rechts vooraan
in de kerk een groot scherm opgesteld
waar telkens de teksten van alle gezon-
gen liederen in beeld kwamen en dat
alles perfect getimed!

Een scherm met een dubbele functie
want ook de namen van alle sponsors
werden uitvoerig onder de aandacht
gebracht. En na afloop alle namen van
toneelspelers, de zanggroep, de men-
sen achter de schermen. Kortom een
lijst met wel 50 medewerkers. Teveel
om op te noemen. Vandaar ook dat ze
hier achterwege blijven. Zou ook niet
eerlijk zijn want het publiek in de zaal
kon duidelijk zien en horen dat er ve-
len, elk op zijn of haar eigen manier

een steentje aan het welslagen van de-
ze musical heeft bijgedragen. Lucas,
Paulus, directrice Janine van het recla-
mebureau, om er een paar uit te lich-
ten, zij allen zetten voortreffelijke per-
sonages neer. In het eerste gedeelte,
plotsklaps ‘donder en bliksem’. Regis-
seur Ron Bastiaan Net verklapte in de
pauze ‘dat was nog niks hoor, in het
tweede gedeelte wordt het nog een
graadje erger’! 

Geen woord teveel gezegd, want toen
leek het net of de Christus Koningkerk
op instorten stond: aardbeving, blik-
semflitsen, heftige donderslagen en
overal rook. Een wonder dat 112 nog
niet kwam opdagen, want de mensen
die toevallig s’avonds in de buurt hun
hondje uitlieten, moeten toch mini-
maal gedacht hebben dat de Christus
Koningkerk door terroristen was over-
vallen. Met een beetje fantasie zag je
op dat moment, de bedenker van dit
‘lawaai’ Ron Bastiaan Net, achter de
schermen stiekem breed grijnzen! De
musical ‘Met de groeten van Paulus’,
speelde zich grotendeels af bij het fic-
tieve reclame- en PR bureau M&ID. Dit
bureau kreeg van de Protestantse kerk
Nederland (PKN) de opdracht om de
apostel Paulus weer op kaart te zetten
en daarmee, zo vond directrice Janine,
ook het bureau zelf.

De opdracht was niet eenvoudig want
er moest aan drie doelstellingen wor-
den beantwoord namelijk de ‘Story
Paulus’ , ‘Paulus Today’ en wat de kerk
van Paulus kon leren ofwel het ‘ Pro-
duct Paulus’. Terwijl de medewerkers
van het bureau worstelden met the-
ma’ s als vrijmoedigheid, vrijheid, ge-

rechtigheid, toekomst en liefde, kon
het publiek in de kerk meekijken hoe
het Paulus in zijn tijd is vergaan. Tel-
kens verscheen zijn reisvriend Lucas
ten tonele, die brieven van Paulus
voorlas. Eigenlijk heette Paulus, alvo-
rens hij zendeling van Jezus werd, Sau-
lus een Romeinse staatsburger die op-
dracht kreeg om joods-christelijke op-
roerkraaiers in de synagogen van Da-
mascus te vervolgen. Tijdens de ge-
noemde ‘donder en bliksem’ raakte
Saulus drie dagen blind. Hij kreeg een
visioen en trok daarna als Paulus de
wijde wereld in om overal kleine chris-
telijke gemeenten te stichten.

Op het reclamebureau werd Paulus in
eerste instantie bespot. ‘De grap dat
Paulus een bijbelse boskabouter was,
mag nooit meer worden gemaakt’, zo
sprak directeur Janine in felle bewoor-
dingen. Om de naam Paulus in de
markt te zetten werden er allerlei slo-
gans bedacht zoals Paulus op een kof-
fiemok, Paulus op de aftershave of b.v.
de naam Paulus op de tandpasta te
vermelden. Kortom ideeën genoeg,
maar niet uitvoerbaar. Toen Paulus op
zijn vele reizen Griekenland aan deed,
verscheen op het doek links in de
kerk, een fraaie afbeelding van de
Acropolis. Paulus durfde in zijn leven
vrijmoedig te schrijven, ook al beland-
de hij daarvoor dikwijls in de gevange-
nis.

‘God waar bent U, sla een arm om mij
heen’, zo zong Paulus in het gevang.
Het publiek luisterde ademloos toe.
Aan het slot van de musical kwam
Paulus nog één keer in beeld. Ditmaal
in de 21e eeuw om terug te kijken op
zijn leven en tevens om te constateren
dat Lucas zijn reisverhalen goed had
opgeschreven. Zo goed dat ze nu nog
worden gelezen. Brieven die gelezen
moeten worden in de geest van Jezus.
Het is te hopen dat Gerard van Midden
en Gerard van Amstel, die deze musi-
cal hebben geschreven, richting toe-
komst nog meer van dit soort musi-
cals in petto hebben. In Vorden heb-
ben ze het afgelopen weekend bewe-
zen, daaraan een goede uitvoering te
kunnen geven.

Prachtig uitgevoerde musical

Paulus deed iedereen in de Christus
Koningkerk de hartelijke groeten!

Toen een poos geleden in Amersfoort de musical ‘Met de groeten van Pau-
lus’ werd opgevoerd, gingen leden van de Commissie Vorming en Toerus-
ting daar een kijkje nemen. Men genoot met volle teugen. Maar je moet
het dan toch maar aandurven om te besluiten ‘deze musical gaan we ook
in Vorden opvoeren’! Gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Zo niet in het
achtkastelendorp Vorden, daar werden de krachten gebundeld. Zo werd
onder de muzikale leiding (dirigent) van Piet Piersma een zanggroep ge-
formeerd, terwijl ‘alleskunner’ Ron Bastiaan Net, aantoonde dat hij veel
meer was dan alleen regisseur. Toen aan het slot van de musical de tekst
‘Geloof hoop en liefde, de grootste is de liefde, de liefde is het grootst’,
werd gezongen, kwamen bij de medewerkers van het reclamebureau de
champagne en taart op tafel.

Medewerkers reclamebureau denken diep na.

Vanaf daar worden de deelnemers met auto’ s weggebracht naar
het vertrekpunt: de Wagenvoort aan de Kruisdijk in Hackfort. Van-
daar gaat de route via de Weidemansweg, de Hackforterlaan en de
Beckenstraat weer terug naar het Ludgerusgebouw, waar een
Oranjebitter wordt aangeboden. Deelname aan deze wandeltocht
is voor leden gratis. Niet- leden betalen 2 euro 50.

Wandeltocht Wichmond-Vierakker
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker organiseert traditiege-
trouw de avond voor Koninginnedag (29 april) een 5 km lange
wandeltocht die om 19.00 uur bij het Ludgerusgebouw start.

Uitslag wedvlucht vanaf Hasselt over een afstand van
circa 145 kilometer: Rick Wuesenenk 1, 4, 16; Comb.
A en A Winkels 2, 8, 17; C. Bruinsma 3, 9, 10, 11, 13;
Marc Tiemessen 5, 14, 18, 19; H.B.M. Hoksbergen 6,
12; T.J. Berentsen 7, 15; D.J. Gotink 20.
Wedvlucht vanaf Strombeek over een afstand van
circa 190 kilometer: Marc Tiemessen 1, 12, 18; R. de
Beus 2; Comb. A en A. Winkels 3, 7, 13, 17, 19, 20;
T.J. Berentsen 4, 14; Rick Wuestenenk 5, 8, 9, 16;
C. Bruinsma 6, 10, 15; E. Bruinsma 11.

Wedvlucht P.V. Vorden



Een speciaal woord van dank was er
voor de 39 Vordense vrijwilligers die
zich meer dan 10 of 15 jaar hebben in-
gezet voor de collecte. 

“Elk jaar zetten de collectanten zich
belangeloos in voor de Brandwonden-
stichting, zij zijn een onmisbare steun
bij het onderzoek naar brandwonden”
aldus de Stichting.

In de week van 11 tot 17 oktober as.
wordt weer een collecte gehouden.
Wilt u hen daarbij helpen? Karin
Zweers, tel. (0575) 55 29 00, zal u er
graag meer over vertellen.

Brandwondenstichting trots
op Vordense collectanten

Tijdens een bijeenkomst van de Ne-
derlandse Brandwondenstichting
op woensdag 15 april. jl in de brand-
weerkazerne van Vorden sprak de
stichting haar bewondering uit
voor de Vordense collectanten.

VORDENSE BRIDGECLUB
Op woensdagmiddag 15 april werd er
gebridged in het Dorpscentrum te Vor-
den De bridgers zijn bezig met de laat-
ste periode van het seizoen. Over 4 we-
ken zit het seizoen 2008/2009 erop en
wordt in september weer begonnen
met het nieuwe seizoen. Heeft u ook
zin om te komen bridgen? Bel dan
met Jan Koekkoek, tel 441970 of Her-
man Kip, tel 552997 

De uitslagen in de A-lijn:
1. mevr. van Gastel / mevr Hendriks
60,83% 
2. mevr. en dhr. Thalen 59,58% 
3. Dhr. den Elzen / dhr. Hissink 58,33% 

De uitslagen in de B-lijn:
1. mevr. en dhr. Stertefeld 63,19%
2. mevr. en dhr. Pasman 56,25%
3. mevr. en dhr. den Ambtman 53,47

B r i d g e

Wil men er achter komen of men
‘groene vingers’ heeft, of wil men zich

in de buitenlucht ontspannen door
zelf groenten te verbouwen, met ande-
re woorden wil men plezier beleven in
het onderhouden van een volkstuin,
dan kan men voor nadere informatie
55 39 82 bellen of mailen naar 
volkstuinvorden@gmail.com

Volkstuinvereniging Vorden
Tijdens de goed bezochte jaarver-
gadering van de Volkstuinvereni-
ging Vorden werd medegedeeld
dat er nog enkele tuinen te huur
zijn.

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 dag-
hulp. Daarnaast kan een deel van de
kinderen niet thuis blijven wonen en
wordt in een leefgroep of pleeggezin
geplaatst. Vele mensen zetten zich da-
gelijks in om zo goed mogelijk voor de-
ze kinderen te zorgen, maar geld voor
extraatjes, die het leven 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 ontwikkelen en (leu-
ke) ervaringen op te doen. Dit kan bij-
voorbeeld zijn door het volgen van
muziek-of danslessen of door lid te
worden van de plaatselijke voetbal-
club. 

Ook een weekje kamperen kan hen
helpen om even hun problemen te ver-
geten en gewoon kind te zijn. 

Kinderhulp krijgt jaarlijks duizenden
aanvragen vanuit jeugdzorgorganisa-
ties. 

Dankzij inkomsten van onder meer de
landelijke collecte, kan Kinderhulp ge-
lukkig in veel gevallen financieel bij-
springen en kinderen zo een steuntje
in de rug geven. 

Wilt u zien wat er in uw provincie
mogelijk gemaakt is met geld van Kin-
derhulp? Kijk op www.kinderhulp.nl
bij ‘wie zijn wij’ en vervolgens onder
‘ons werk’.

Om ook in de toekomst haar werk te
kunnen blijven doen, heeft Kinder-
hulp veel geld nodig. Wij hopen daar-
om op uw bijdrage.

Collecte kinderhulp 
"voor een beetje gewoon geluk"
Vakantie, een dagje naar de dieren-
tuin, lidmaatschap van een sport-
club of het vieren van Sinterklaas.
Zaken die voor veel kinderen in Ne-
derland haast vanzelfsprekend
zijn. Helaas is er een grote groep
kinderen voor wie dit niet het ge-
val is, omdat het geld hiervoor ont-
breekt. Kinderen in jeugdzorgin-
stellingen kunnen wel een ‘beetje
gewoon geluk’ gebruiken. Het Nati-
onaal Fonds Kinderhulp zet zich al
bijna 50 jaar in voor deze doel-
groep. Van 19 tot en met 25 april
gaan er daarom weer 25.000 vrijwil-
ligers op pad met de collectebus
van Kinderhulp. Mogen zij op uw
steun rekenen?

In gezamenlijk overleg werd de klas in
twee groepen gesplitst. Om te bekij-
ken welk product het beste zou verko-
pen, heeft elke groep een marktonder-
zoek gehouden bij ouders, familie, bu-
ren etc. 

Hieruit kwam naar voren dat sfeer-
lichtjes en koffie goed verkoopbaar
zijn. Deze producten werden inge-
kocht bij Fair Trade Original. Verko-

pen doe je onder een handelsnaam.
'Light night' werd de naam voor de ver-
koop van sfeerlichtjes, 'Koffiekidz'
voor de verkoop van koffie.  Maar daar-
mee waren ze er natuurlijk niet.
Want, hoe en waar breng je je produc-
ten 'aan de man'? Ook daar werd goed
over nagedacht. Er werden posters én
flyers gemaakt, die werden opgehan-
gen en/of uitgedeeld bij diverse onder-
nemers in Vorden en in de directe om-

geving van de leerlingen. Als verkoop-
plaats werd de vrijdagweekmarkt ge-
kozen.

Afgelopen vrijdagochtend, 17 april jl.,
was het dan zover. 
Opgewonden vertrokken de leerlin-
gen rond 8.45 uur naar hun, nog lege,
kraampje. Op de markt aangekomen
moesten zij dit nog zo aantrekkelijk
mogelijk aankleden om klanten te
trekken. En … dit lukte. Om 10.45 uur
waren alle producten verkocht! Uitge-
laten, vol trots en roepend 'uitver-
kocht' kwamen de leerlingen weer te-
rug op school. Het tellen van het ont-
vangen geld kon beginnen. En dat was
heel wat! In totaal hebben de verkoop
van de sfeerlichtjes en de koffie ¤ 469,-
opgebracht. Een uitstekende prestatie!
De winst die op de producten is ge-
maakt mogen de leerlingen uiteraard
niet zelf houden. Gezamenlijk hebben
zij een keus gemaakt uit een aantal
goede doelen en besloten dat de op-
brengst ten goede komt aan Kika: Kin-
deren Kankervrij. 

Komende week vindt de afsluiting van
het project plaats. De inkomsten en
uitgaven worden bekeken en geëvalu-
eerd hoe het een en ander verlopen is.
Ons inziens kan er teruggekeken wor-
den op een zeer geslaagde onderne-
ming!! Iedereen die hieraan heeft mee-
geholpen: van harte bedankt.

Leerlingen groep 8 'De Vordering'
jonge ondernemers

De afgelopen weken zijn de leerlingen van groep 8 van basisschool 'De
Vordering' enthousiast bezig geweest met het project 'Kids in bizz'.  'Kids
in bizz' is een project waarbij de leerlingen zelf een onderneming starten
en runnen. Zij werken hierbij met echte producten en echt geld. Een hele
verantwoording dus!

De zwemmers en zwemsters van de
Berkelduikers doen er alles aan om de
voorsprong te behouden  en vrijwel ie-
dereen ( ze zijn tussen de 6 en de 12
jaar oud) zwemt een verbetering van
de eigen besttijd! De supporters in
zwembad de Beemd , waar deze laat-
ste 5 kamp wedstrijd plaats vindt, zijn
uiteindelijk getuige van een klinken-
de overwinning: Het team van de Ber-
kelduikers wordt zowel dagkampioen

als kampioen van de 5 kamp. Uitslag:
1e Berkelduikers met 391 punten, 2e
Abs Bathmen 364 punten,  3e Proteus
Twello 363 punten, 4e De Spreng
Brummen 275 punten en 5e Twen-
haarsveld Holten 247 punten. Een
maand geleden  is ook de 4-kamp ron-
de afgesloten. Hier kwamen de Berkel-
duikers op een mooie 2e plaats. Kijk
voor meer uitslagen op www.berkel-
duikers.nl

Op de foto zie je de trotse winnaars
met hun kampioensbeker: Bovenste
rij:

Hermien Haijtink, Fleur zomer, Jamie
Stegeman, Yvette Ziggers, Lisette Vis-
beek, Victor Prakke, Edwin Jager, Jo-
lande jager.

Midden: Marlies Mulder, Willemijn
Spruit, Marike van Rooy, Britt Stege-
man, Roos Oud, Gideon Prakke.
Onder: Mart v Middelkoop, Anouk Re-
kers, Indy Stegeman en Henriette
Mombarg.

Berkelduikers kampioen

Voor de jeugdrecreanten van zwemclub de Berkelduikers is het een span-
nende laatste wedstrijd. Hoewel ze na 4 wedstrijden al net bovenaan staan
is de strijd  in de 5 kamp nog niet gewonnen

Dus vanavond een verrassingsavond
georganiseerd door het bestuur maar

met de pet op van het eendagsbestuur.
Wat de invulling voor deze avond is

vertellen we nog even niet. Bent u
nieuwsgierig geworden kom dan alle-
maal op woensdagavond 22 april naar
De Herberg. We hopen dat we met
elkaar een gezellige avond zullen heb-
ben.

NBvP Vrouwen van Nu Vorden
Zoals elk jaar de gewoonte is wordt de maandelijkse bijeenkomst georga-
niseerd door een eendagsbestuur. Het leek het huidige bestuur wel eens
leuk om deze avond te organiseren.



SCHOUDER-
KARBONADE

500 gram  1,95

BOER’N BROK
Panklaar 
± 15 min. bakken

4 stuks  3,95

LEVERWORST
Groninger, boeren of fijn
per stuk 2,25

2 stuks  3,90

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

BROOD • KOEK • BANKET

Bakkerij ’T Stoepje

FRIES 
SUIKERBROOD nu 2.50

HABSBURGER 
BROODJES 10 stuks 2.50

NOOTBLOK 2 stuks 2.50

ZOETE BLAUWE DRUIVEN 1 kilo € 1,50
NIEUWE MANDARIJNEN 30 stuks € 5,00
ZWARE MALSE KROP SLA 2 krop € 0,98
VERSE ANDIJVIE 1 kilo € 0,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Er is ook een informatie-folder 

beschikbaar:
Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers

in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evenementen in

de Achterhoek.

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

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle VVV’s in

de Achterhoek en vele hotels, bungalowparken, campings, restau-

rants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

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

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

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

e-mail: avk@weevers.nl

Informeer ook naar de gunstige voorwaarden 

voor doorplaatsing van advertenties in onze

weekbladen: Contact Bronckhorst, Contact

Ruurlo, Weekblad Elna, Groenlose Gids en

Contact Warnsveld!



In 1929 begon de vader van Karel Het-
zel aan de Spoorstraat, waar hij horlo-
ges, klokken en sieraden verkocht.
Drie jaar later verhuisde de winkel
naar het huidige pand aan de Borculo-
seweg. Toen Karel oud genoeg was en
ervaring had opgedaan bij een leer-
meester, werkte hij samen met zijn va-
der aan de reparaties in de werkplaats.
Zijn zoon Karl, die ook het optiekvak
in is gegaan, hielp hem de laatste ja-

ren met het aanmeten van contactlen-
zen. "Techniek en ontwikkeling staan
niet stil. Karl heeft ons de laatste jaren
daar prima in bijgestaan." Ieder droeg
verantwoordelijkheid voor zijn of haar
taak. 
Lientje was vooral in de winkel actief,
terwijl Karel in de werkplaats de repa-
raties verzorgde en de brillen maakte.
Niet alleen de winkel was belangrijk
voor hen, ook het sociale gebeuren er

om heen. Een praatje maken of een
kopje koffie drinken in de keuken, dat
is iets waar Lientje met veel plezier
aan terug denkt. 

Karel en Lientje hebben ruim 41 jaar
met veel plezier in hun onderneming
gewerkt. Nu zij de pensioengerechtig-
de leeftijd van 67 hebben bereikt, vin-
den zij het goed. "Wij hebben in ieder
geval al voldaan aan de wens van dit
kabinet, door twee jaar langer door te
werken!" grapt Lientje. Al zullen zij de
aanloop van klanten en hun werk-
zaamheden wel gaan missen. "Maar,
vervelen gaan we ons zeker niet. Want
er is nog genoeg doen," aldus Karel.
Vanaf 9 april start de uitverkoop. Door
middel van de zogenoemde etalage-
korting, zullen diverse artikelen tegen
gereduceerde prijzen aangeboden
worden. Iedere etalage met producten
krijgt een eigen kortingsregel. Op re-
paraties en contactlenzen wordt geen
korting gegeven. Op zaterdag 30 mei
sluiten Lientje en Karel definitief hun
winkel. Zij blijven wonen achter de
winkel.  

Beiden kijken met veel plezier terug
op ruim vier decennia aan de Borculo-
seweg. Zij willen alle klanten hartelijk
bedanken voor het gestelde vertrou-
wen. En als die klok of dat horloge niet
loopt zoals het hoort, dan is Karel al-
tijd bereid om advies te geven. "na 48
jaar de tijd gaande te hebben gehou-
den, kan ik natuurlijk niet stil zitten.
Als ik de kans krijg om een niet tik-
kend uurwerk weer aan de praat te
krijgen, dan houd ik mij aanbevolen!"

Opticien-Juwelier Hetzel stopt

Na 80 jaar stopt opticien en juwelier Hetzel aan de Borculoseweg. Lientje
en Karel Hetzel hebben beiden de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en
hebben besloten per 1 juni te stoppen met hun werkzaamheden.

Karel en Lientje kijken met veel plezier terug op 41 jaar samenwerken in de winkel

Genoemd duo won in de finale met
speels gemak van Hans Oldenhave en
Roy Jansen uit Baak. De derde plaats
was voor de organisatie een leuke ver-
rassing, want het duo Henk Jansen en
Gerard Cornelissen is uit Wichmond
afkomstig. Er namen in totaal 36 kop-
pels aan het toernooi deel, onder wie
de torenhoge favorieten Gerard ter
Brake en Bert Blauw uit Holten. Dit

duo moest genoegen nemen met een
plaats in de verliezers ronde.
Ter Brake en Blauw wonnen hier overi-
gens wel in de finale met 5-0 van het
team Rijssen.
Hans Janssen uit Baak en Harrie Ooste-
rink uit Vorden werden derde.
Op 14, 15 en 22 mei organiseert Dart-
team Biekriet het jaarlijkse straten-
darttoernooi.

Dartkampioenschap

Budding en Wallenburg
winnen Wichmond-Open

Kees Budding en Joop Wallen Wallenburg van het dartteam ‘Tropicana’
uit Deventer zijn er op Paaszaterdag in geslaagd om het dartkampioen-
schap ‘Wichmond-Open’ te behalen. Dit dart-koppeltoernooi werd georga-
niseerd door Dartteam Biekriet en werd gehouden in café d'n Olden Kriet
in Wichmond.

Beiden hebben zich jarenlang met
veel enthousiasme ingezet voor de
braderiecommissie (thans ‘zomerfees-
ten’ geheten). Loke Bakker mede- com-
missielid prees de collegialiteit van
haar beide ex- collega’s. 

‘Wij hebben samen een mooie tijd ge-
had, hard gewerkt maar ook veel gela-
chen. En natuurlijk vlak voor de festi-
viteiten toch ook wel de nodige stress.
Maar dat behoort nu eenmaal bij een

organisatie, je wilt alles zo goed moge-
lijk doen. 

Vanaf nu kun je het feest van de ‘ande-
re kant’ bekijken. Maar dat is jullie wel
toevertrouwd’, aldus Loke Bakker die
het tweetal als ‘bonus’, mede namens
de VOV een geschenk onder couvert
aanbood. 

Dinie Velhorst overhandigde Annet en
Reinier een fraai boeket bloemen.

Afscheid met bloemen

Afgelopen woensdagavond werd tijdens de ledenvergadering van de VOV
(Vordense Ondernemers Vereniging) afscheid genomen van Annet Ba-
rendsen en Reinier Klein Brinke.

Van links naar rechts: Loke Bakker, Annet Barendsen en Reinier Klein Brinke

De kapelcommissie in het buurtschap
Wildenborch organiseerde zondag-
middag onder ideale weersomstandig-
heden een klootschiettoernooi, waar-
aan door 16 teams werd deelgenomen.
Start en finish waren bij de kapel. Vo-
rig jaar kon het evenement vanwege
een interne verbouwing van de kapel
geen doorgang vinden. Het ‘jaartje
rust’ inspireerde het team Stokkink
blijkbaar zodanig , dat er dit keer een
record werd gevestigd. Stokkink werd
bij de heren met in totaal 41 schoten
en 27 restmeters, de overtuigende
winnaar; 2 Wildenborch 1 met 47
schoten en 5 meter; 3 Delden 1 met 48
schoten en 27 meter.

Gemengde Klasse: 1 ANBO met 52
schoten en 27 meter; 2 Stokkink met
56 schoten en 36 meter.
Dames: 1 team Arfman 66 schoten en
10 meter; 2 Harfsen 68 schoten en 2
meter; 3 Hackfort 71 schoten en 7,5
meter.

Team Stokkink

wint kloot-

schiettoernooi

Wildenborch

Op deze feestelijke bijeenkomst
worden tevens een twintigtal jubi-
larissen gehuldigd, waaronder de
heer G. Boerman uit Zutphen die
reeds 70 jaar lid is en de heer C.
van der Mer, eveneens uit Zutphen
(75 jaar lid ). Het duo Reality zorgt
deze avond voor de muzikale om-
lijsting.

FNV Bouw
afdeling
Ysselvallei
De afdeling Ysselvallei van de
FNV- Bouw organiseert vrijdag
24 april om 19.30 uur in het za-
lencentrum De Herberg te Vor-
den een bijeenkomst die o.m. in
het teken staat van ‘afdeling Ys-
selvallei, een eeuw bij de tijd’.

Ratti dames
HC'03 - Ratti 1
Het uitduel tegen HC'03 stond afgelo-
pen zondag op het programma. Al bin-
nen tien minuten wist Ratti op voor-
sprong te komen. Een uitstekende
combinatie die verliep over verschil-
lende schijven. Aanvoerdster Hanneke
Nijenhuis combineerde met Gerrie
Brummelman. Vervolgens passde zij
naar Els Berenpas en op de linkerhelft
wist zij Rianne Meijerink te bereiken.
Zij kreeg vrije ruimte en wist haar me-
ters richting het goal te pakken. In de
korte hoek werd de keepster gepas-
seerd 0-1. Ratti kreeg hierna de kansen
om de voorsprong verder uit te breid-
de, maar kwam net te kort. HC'03
werd in de gehele eerste helft niet echt
gevaarlijk. Echter in de laatste minuut
werd HC'03 gevaarlijk met een doorge-
broken speelster. Kim Heuvelink liet
zien met een uitstekende redding dat
ze uitermate geconcentreerd stond te
keepen. De rust werd bereikt met een
0-1 stand. Na de rust bleef Ratti de be-
tere voetballende ploeg. Taak was wel
om de geringe voorsprong uit te breid-
de. Pas na vijfentwintig minuten spe-
len slaagde Ratti hierin. Kelly Peters
gaf een voorzet perfect op maat en
passeerde daarmee de achterhoede
van HC'03. Gerrie Brummelman werd
niet goed gedekt en schoot berispelijk
binnen 0-2. De wedstrijd was gelopen
en HC'03 had geen kracht om het nog
spannend te maken. De eindstand
bleef 0-2 en Ratti ging verdiend met de
punten naar huis. Aanstaande zondag
thuis tegen Eibergen.

VVL 1 - Ratti 1
Ratti moest op bezoek bij de nummer
vier van de ranglijst, VVL uit Lengel.
De heenwedstrijd verloor Ratti nipt
met 1-2. Vandaag de kans dit recht te
zetten. Hoewel Ratti in de eerste helft
duidelijk de bovenliggende partij was
en goed positiespel speelde, kwamen
de gastheren op voorsprong. Een goed
aanval over veel schijven werd door de
centrale middenvelder in het Ratti
doel gewerkt. Ratti was even ontre-
geld, maar pakte de draad daarna
weer goed op. Niek Nijenhuis bracht
de ploegen met een schitterende indi-
viduele actie weer op gelijke hoogte, 1-
1. Dit was ook de ruststand.
Na rust zette VVL de gasten wat eerder
vast en werd de opbouw van achteruit
ontregeld. Hierdoor was na rust de
wedstrijd wat rommeliger. Ratti kreeg
nog wel enkele goede mogelijkheden.

Een doelpunt van Gijs Klein Heerbrink
werd onterecht vanwege buitenspel af-
gekeurd. Het was echter VVL dat op-
nieuw op voorsprong kwam. De links-
half kwam door en wist ondanks zwa-
re druk van Erwin Weenk de bal toch
in de korte hoek binnen te schieten.

Ratti liet zich door deze tegenvaller
niet uit het veld slaan. Vrije verdediger
Robert Ruiterkamp schoof door naar
het middenveld waarmee de druk op
de achterste linie van VVL opgevoerd
werd. De resulteerde al snel in een
paar goede kansen en de verdiende ge-
lijkmaker. Michiel Gudde scoorde met
een schitterend schot de 2-2. Direct na
dit doelpunt kregen de gasten een
vrije trap. De net ingevallen Guido
Mullink mikte deze bal loepzuiver op
de paal. Enkele minuten later schoot
VVL na een scrimmage ook op de paal.
Na een goede wedstrijd was het gelijk-
spel voor Ratti meer dan dik verdiend.
Aanstaande donderdag komt Sint Jo-
ris uit Braamt op bezoek voor de laat-
ste thuiswedstrijd van dit seizoen.

Uitslagen:
Ratti B1D - Wolfersveen B1D  0-3
Ratti 5 (zat) - AZSV 10 (zat) 3-1
Ratti D1C - Vorden D3  4-1
Ratti E2C - Erica '76 E4 13-0
Ratti F2C - SBC '05 F3  8-4
Ratti 3 (zon) - Grol 10 (zon) 0-2
Loil sv B1 - Ratti B1D  4-0
Hoven De C! - Ratti 4-2
Pax E4 - Ratti E1 3-3
Be Quick z. F5 - Ratti F1 0-5
VVL 1 (zon) - Ratti 1 (zon)
Kilder 4 (zon) - Ratti 2 (zon) 4-1
Pax 8 (zon) - Ratti 4 (zon)   5-2
HC '03 DA1 (zon) - Ratti DA1 (zon) 0-2.

Programma:
Donderdag 23 april:
Ratti 1 (zon) - Sint Joris 1 (zon) Huerne,
A. ter
Ratti 2 (zon) - Ulftse Boys 4 (zon).
Zaterdag 25 april:
Ratti B1D - MvR B1
Ratti C1 - FC Zutphen C4
Ratti E1C - Be Quick Z. E4
Ratti F1C - Erica '76 F3.
FC Zutphen 9 (zat) - Ratti 5 (zat)
Erica '76 D2 - Ratti D1C
Warnsveldse Boys E9 - Ratti E2C
Erica '76 F6 - Ratti F2C.
Zondag 26 april:
Ratti 2 (zon) - Ajax B 3 (zon)
Ratti 4 (zon) - Be Quick Z. 5 (zon)
Ratti DA1 (zon) - FC Eibergen DA1 (zon)
Witkampers 8 (zon) - Ratti 3 (zon)

Vo e t b a l



Bovendien zorgde ze hiermee meteen
voor de limiet voor de 4x100 wissel
voor op datzelfde NJK zodat Merel Wil-
genhof, Marlieke Scholten en Milou
Tjoonk ook kunnen intekenen. Milou
Tjoonk en Berjan Ebbekink hadden
zich al geplaatst, dus een leuke opste-
ker voor de deelnemers. Uiteraard is
toch de ontspannen sfeer, het geza-
menlijk zwemmen van wedstrijd-
zwemmers en recreanten, de familie
estafette en de hindernisestafette
vooral bepalend voor de wedstrijd.

Bij de recreanten waren dit jaar niet
alleen medailles te verdienen op alle
slagen, er waren ook clubkampioenen
voor de 25 meters en voor de 50 me-
ters.

Op 25 meter werden clubkampioenen:
Remco Haijtink en Roos Oud, op de
50m  Demi Kalfsterman en Jeroen Lan-
geler.
Bij de selectie werden clubkampioen:
Berjan Ebbekink, Milou Tjoonk, Tor-
ben Lammerdink, Marlieke Scholten

en Jamie Stegeman.
Kampioen bij de familie estafette we-
derom de fam Jager, op de voet ge-
volgd door fam Nijland en fam Lu-
chies.
De ludieke hindernisestafette met kip,
ei en springkuiken werd gewonnen
door Lotte Milou en Merel.

Voordat de prijs uitreiking begon,
werd door de voorzitter afscheid ge-
nomen van Hermien Wichers  die vele
jaren als official bij de vereniging
betrokken is geweest. Milou Tjoonk en
Luuk Nijland kregen een medaille van
de KNZB voor hun zwemprestatie in
2007-2008. 

Kijk voor alle uitslagen op 
www.berkelduikers.nl

Clubkampioenschappen
Berkelduikers 2009

Een gezellige wedstrijd met een serieuze ondertoon. Omdat de tijden dit
keer officieel mee telden was dat voor een aantal een extra motivatie om
nog een pr of zelfs een limiet te willen halen. Hoewel een ochtend wed-
strijd voor een aantal zwemmers niet echt fijn werkt trok Lotte Eising
zich daar niets van aan en zwom precies wat ze wilde, namelijk de limiet
voor een startplaats op het NJK op de 100m rug!

Rondom de Hessenweg (85)

Vorige week is per abuis niet de hele afbeelding afgedrukt. 
Het ging uiteraard alleen om het Bronckhorst gebied.

Voorzitter Rob Schouten van Dorpsbe-
lang Wichmond/ Vierakker: ‘Wij zijn
het hele jaar door druk bezig met tal
van serieuze zaken zoals het aanleg-
gen van fiets- en wandelpaden, het be-
houd van een geldautomaat, kortom
om het hier leefbaar te houden. Bin-
nenkort wordt er zelfs een fiets- cross-
baan aangelegd. Wij hebben hier een
levendige gemeenschap. Wichmond is
ook een feestdorp, kijk naar de festivi-
teiten (Oranjefeesten, red) in de
maand augustus. Echter, in tegenstel-
ling tot dorpen in de regio, is het rond
Koninginnedag stil bij ons. 

De bewoners uit Vierakker en Wich-
mond trekken dan o.m. naar Vorden
waar die dag wel veel te doen is. We
willen de ‘stilte’ bij ons rond Koningin-
nedag doorbreken. Over dit thema
hebben we al een paar keer binnen het
bestuur van Dorpsbelang Wichmond/
Vierakker gesproken. Een poos terug
kwam ik in gesprek met Douwe Laans-
ma, saxofonist in de band ‘Groove On
The Roof’. Hij vertelde vol trots dat de-
ze 12- koppige band een CD had ge-
maakt. ‘Neem maar mee en speel de
CD thuis maar eens af’, zo sprak Dou-
we. Dat heb ik gedaan, ik was gelijk en-
thousiast. Bij de eerstvolgende verga-
dering van ons bestuur heb ik de CD
eveneens afgespeeld. Het bestuur luis-
terde aandachtig en bewoog mee op
de tonen van de muziek. Dus dat zat
direct goed. En zo kwamen we op het
idee om op de avond voor Koninginne-
dag en (gedeeltelijk) de nacht, met
‘Groove On The Roof’ een ‘Koninginne-

nacht’ te organiseren’, zo zegt Rob
Schouten.

De festiviteiten spelen zich zoals hier-
boven gememoreerd, in en rond het
Ludgerus gebouw af. De band speelt in
de zaal/ annex café, terwijl op het
pleintje voor het gebouw een tent
wordt geplaatst. Het wordt geen groot-
schalig gebeuren, er is plaats voor
maximaal 250 personen. Rob Schou-
ten: ‘ Wanneer het evenement slaagt
en daar gaan wij wel van uit en het is
voor herhaling vatbaar, dan wordt ‘Ko-
ninginnenacht’ volgend jaar grootser
opgezet’, zo zegt hij. De toegang is gra-
tis. Dorpsbelang is verheugd dat Mat-
tie Bakker de beheerder van het Ludge-
rusgebouw als sponsor optreedt.
Dorpsbelang legt ook een bedrag op
tafel terwijl  ‘Groove On The Roof’ die
avond voor een vriendenprijs speelt.
Voorafgaande aan het feest (dat om
20.30 uur begint) en tot in de kleine
uurtjes duurt, organiseert Dorps-
belang een wandeltocht die om 19.00
uur bij het Ludgerus gebouw start.

De band ‘Groove On The Roof’ vindt
zijn oorsprong in 1988. Toen richtten
de broers Martin en Gerrit Hiddink de
zeven man sterke blues/ soulformatie
met de fraaie naam ‘Not Beethoven’
op. Een band die in de loop der jaren
op diverse plaatsen in Nederland is op-
getreden. In 2002 werd een zijspoor in-
geslagen, in de richting van swing,
rock-’n roll en rockabilly. De naam
werd gewijzigd in ‘Upsesjun’. In de
huidige samenstelling staan de neu-

zen weer richting soul en aanverwan-
te muzieksoorten, thans onder de
naam ‘Groove On The Roof’. De bezet-
ting van de band is als volgt: Nicole Pe-
ters, Daniëlle Grube en Bert Meurs vor-
men het zangerstrio. De ritmesectie
bestaat uit Eric van Arbeek, Louk Mat-
ser, Peter- Paul Nijhuis en Gerrit Hid-
dink. Het blazers kwintet wordt ge-
vormd door Douwe Laansma, Albert
ten Cate, Willem Jan Jolink, Niels Jans-
sen en Marijn Laurensse. De ritmesec-
tie repeteert elke week, samen met de
blazers elke twee weken. De bandle-
den maken muziek omdat ze het ge-
woon leuk vinden om te doen. Willem
Jan Jolink is de enige die een conserva-
toriumopleiding (trompet) heeft geno-
ten. ‘ Na deze studie ben ik vijf jaar be-
roepsmuzikant geweest en heb ik in
verschillende orkesten gespeeld. Daar-
naast deed ik een studie bouwkunde.
Toen ik slaagde en ik de kans kreeg
om bij een architectenbureau aan de
slag te gaan, heb ik daarvoor gekozen.
Wel ben ik momenteel dirigent bij de
fanfare (D.E.S.) in Hall bij Eerbeek en
dirigeer ik ook de Bargkapel uit Bar-
chem. Niet alleen dirigeren maar ook
zingen en trompetspelen. Prachtig om
te doen. Bij de Bargkapel gaat het lou-
ter om het spelen zelf. Ik denk dat wei-
nig muzikanten van deze kapel naar
concerten gaan of naar anderen luiste-
ren. Zelf spelen,daar gaat het bij deze
muzikanten om! Voor mij is het een
heerlijke afwisseling om bij ‘Groove
On The Roof’ weer een ander soort
muziek te maken’, zo zegt Willem Jan
Jolink.

Feestelijk initiatief Dorpsbelang Wichmond/Vierakker

Koninginnenacht in Vierakker met 'Groove On The Roof'

Liefhebbers van een muziekshow vol soul, funk en blues komen op ‘Konin-
ginnenacht’ in het Ludgerusgebouw in Vierakker volop aan hun trekken.
Dan speelt de band ‘Groove On The Roof’ de ‘pannen van het dak’. Het is
een twaalfkoppige formatie die mede dankzij een stevige blazerssectie
voor een welluidende ‘luchtverplaatsing’ zorgt. Naast de bekende soulklas-
siekers van o.a. Otis Redding, Wilson Picket en Sam & Dave en de funk van
James Brown en Tower of Power brengt de band ook meer eigentijds werk
van onder meer Candy Dulfer, Lenny Kravitz en Dennis. Ook Stevie Wonder
komt ruimschoots aan bod alsmede het discowerk van de The Trammps
en KC & The Sunshine Band. Om het feest compleet te maken speelt de
band ook werken van de Blues Brothers, Brian Setzer and his Orchestra.

De E-pupillen spelen op zaterdag 16
mei 2009 op De Lankhorst. De wed-
strijden worden in vier poules ge-
speeld en starten om 9.00 uur. Het

toernooi voor de D-pupillen is even-
eens op zaterdag 16 mei op het terrein
van Socii. In drie poules wordt ge-
speeld vanaf 13.30 uur. 

De F-pupillen worden op zaterdag 23
mei 2009 verwacht op De Baakermat,
de sportvelden van Baakse Boys. Vanaf
9.00 uur wordt gespeeld in vier poules. 

Wedstrijden van de C- pupillen starten
zaterdag 23 mei om 13.30 uur. Deze
Ctjes spelen in drie poules.

Jeugdvoetbaltoernooi SBC’05
Voetbalvereniging SBC’05, een sa-
menwerking van het jeugdvoetbal
tussen Baakse Boys en Socii, orga-
niseert wederom een jeugdtoer-
nooi. Dit zal op de voetbalvelden
van de beide clubs plaatsvinden: 16
mei in Wichmond en 23 mei in
Baak.

Om te voorkomen dat u moet wach-
ten én om ervoor te zorgen dat de
fractieleden met de juiste specialisme
aanwezig zijn, wordt u vriendelijk
verzocht om u vooraf aan te melden
bij de fractiesecretaris, Jannie Rex-
winkel. 

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

Spreekuur fractie CDA Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op
woensdagavond 6 mei a.s. U kunt
dan uw mening geven over zaken,
die de gemeente betreffen. Hierbij
kan het gaan om onderwerpen die
al op de agenda voor de raadsverga-
dering staan, maar u kunt ook
nieuwe onderwerpen aansnijden.



STEEDS SNELLER HENGELO-GLD
Duivenvlucht van zaterdag 18 april
2009. (2e vitessevlucht). De duiven
werden om 13.00 uur gelost in Strom-
beek (Belgie) afstand 185 km met een
NO wind kracht 3 en zonnig weer. 

Er waren 369 duiven in concours. De
snelste duif was wederom van Leo te
Stroet uit Zelhem. Deze duif werd ge-
constateerd om 15.33 uur (1191 mpm)

Uitslag: 
1. L. te Stroet; 2. R. Koers; 3. A. Kamper-
man; 4. A. Peters; 5. Comb. Borneman
en Zn.

Uitslag jeugd: 
1. Kelly Bergervoet; 2. Roel Sesink; 3. El-
len van Melis

D u i v e n s p o r t

Makelaars Jenne de Haan en Sandra
Wanschers: "Starters zijn vaak niet op
de hoogte van hun mogelijkheden. Zij
hebben behoefte aan informatie en
aan een advies toegesneden op hun si-
tuatie. Daar is de Startersinloop voor
bedoeld." 

'Mensen kunnen laagdrempelig advie-
zen inwinnen'
Wanschers: "We kiezen bewust voor
een 'inloop', zodat mensen laagdrem-
pelig en zo persoonlijk mogelijk advie-
zen kunnen inwinnen. Zij kunnen dus
gewoon vrijblijvend binnenlopen en
rondkijken. Heb je behoefte aan ad-
vies, dan staan er makelaars en een hy-
potheekadviseur voor je klaar om je
vrijblijvend verder te helpen. Nieuw-
bouwadviseur Marcel Bourgonje is

aanwezig om vragen te beantwoorden
over de aankoop van nieuwbouwwo-
ningen. Want nieuwbouw brengt
weer andere voordelen met zich mee."

'Starters komen te weten of zij in aan-
merking komen voor een startersle-
ning of koopsubsidie'
Hypothecair planner Eric Jol van De
Hypotheekshop Lochem maakt duide-
lijk of je voor een starterslening of
koopsubsidie in aanmerking komt.
We brengen ons eigen startersaanbod
overzichtelijk in beeld. Maar heb je
vragen over starterswoningen die via
andere makelaarskantoren worden
aangeboden, dan kan je die ook aan
ons stellen. Zo kunnen starters echt op
maat door ons worden geholpen; dat
is precies wat zij nodig hebben."

Startersinloop
Juist nú kansen voor starters op de woningmarkt

Starters op de woningmarkt schatten hun kansen vaak laag in. Helemaal
in de huidige economie. Deze beeldvorming is onterecht, vindt Thoma
Makelaars. Juist nú hebben starters een ruime keuze én kansen: de hui-
zen zijn realistischer geprijsd en er zijn speciale startersleningen- en
koopsubsidies. Oók in deze regio. Daarom organiseert Thoma Makelaars
dinsdagavond 28 april een Startersinloop, samen met De Hypotheekshop
Lochem.

Women in Business groeit sinds de op-
richting in het najaar van 2007. Voor
een aantal branches is daarom al een
wachtlijst ontstaan. Het netwerk voor-
ziet duidelijk in een behoefte; vrou-
wen willen met elkaar netwerken en
kennis uitwisselen. Elke twee maan-
den komt de groep bij elkaar op wisse-
lende locaties voor een presentatie
van een interessante spreker en een di-

ner. Dit jaar waren onder meer Emile
Ratelband en Marijke van Haaren, ge-
deputeerde van de provincie Gelder-
land al te gast.

DAGVULLEND PROGRAMMA
De bijeenkomst van mei wordt een
dagvullend programma. Ook al zal de
dag vooral een gezellig karakter heb-
ben, toch wordt er serieus 'genet-
werkt'. In de bus krijgen de WiB-leden
daarom allemaal een minuut de tijd
om zichzelf en hun werk aan de overi-
ge leden te presenteren. 

Meer informatie over Women in Busi-
ness is te vinden op www.wib.nu

Vijftigste lid voor Women 
in Business
Women in Business, het netwerk
voor ondernemende vrouwen in de
regio Zutphen, heeft het vijftigste
lid verwelkomd. Monique Norde
van De Vordense Tuin sloot zich
onlangs aan bij WiB.

De tocht heeft een lengte van zo'n 30
kilometer en voert de deelnemers
door een prachtig gebied en over voor

velen onbekende wegen en paden.
Onderweg is een stop gepland waar de
deelnemers worden getrakteerd op
koffie met iets lekkers. Deelnemers
kunnen zich op zondagmiddag 3  mei
inschrijven bij de Wildenborchse Ka-
pel aan de Kapelweg 1.

3 mei fietstocht Wildenborch
In de Wildenborch wordt op zon-
dag 3 mei een fietstocht georgani-
seerd voor het hele gezin.

PONYCLUB DE GRAAFSCHAP
Sebastiaan Hamer heeft in Wester-
bork een fantastische prestatie gele-
verd met zijn pony Sunshine of Toys.
Hij reed voor het eerst op M nivo mee
in de samengestelde wedstrijd en
werd gelijk 1e !

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

TURNFINALE 6E DIVISIE
Namens Sparta heeft Angelica van den
Bergh deelgenomen aan de finale van
de 6e divisie. Deze werd afgelopen
zaterdag gehouden in de Sazahal in
Doetinchem. Angelica begon op
sprong met een 6,80. 

Op de brug haalde ze een 7,05. Op de-
ze onderdelen werd ze 7e. Dit was niet
het ideale begin. Maar met een 7,20 op
balk herpakte zij zich. 
Op dit onderdeel werd ze 3e. Ook op
de mat ging het erg goed. Met een 8,65
werd de 3e op dit onderdeel. Uiteinde-
lijk is Angelica als 6e geëindigd van
district Oost (Gelderland en Overijssel).
Een knappe prestatie.

T u r n e n

BOVO H3 - DASH H1
Een zwakke vertoning
Of het tijdstip ons parten speelde of
het heerlijke weer, de knalroze kleur
op de muren van de sporthal of mis-
schien de wetenschap dat het de laat-
ste wedstrijd van het seizoen zou wor-
den, zullen we nooit weten, maar van-
af de eerste ballen die we speelden om
één uur in Aalten was het al duidelijk:
dit gaat geen topwedstrijd worden. Bo-
vo wist namelijk meteen de eerste vijf
ballen op te eisen en de achterstand
was al een feit. Daarna pakte DASH de
zaken wat beter op en kon gedurende
de set de achterstand omzetten in
voorsprong door iets meer druk te zet-
ten. Het jonge team van BOVO maakte
hierdoor zelf erg veel fouten en ver-
loor zo de set met 25-20.

De tweede set startte DASH wat beter
maar zakte na 10 punten volledig weg.
Bij een stand van 24-24 begon het ge-
vecht om de punten en BOVO rook
mogelijkheden de set naar zich toe te
trekken. Die grepen ze ook, met 32-30
was er een punt voor hen binnen. 

Ook in de derde set wist Scheffer Keu-
kens DASH de wedstrijd niet in de
hand te nemen. BOVO bleef erg be-
weeglijk en wist zo veel ballen te ver-
dedigen. Mede hierdoor werd er niet
veel direct gescoord vanuit de aanval
van DASH. Maar door veel eigen fou-
ten van BOVO bleef DASH tot 20-17 op
voorsprong staan. Maar ook deze set
moest DASH laten gaan. Veel fouten
en misverstanden leidden tot een sets-
tand van 25-23 en dus een 2-1 achter-
stand in sets. Coach Wietze wist eigen-
lijk ook niet meer wat hij eraan moest
doen. Het wisselen van spelers hielp
niet, de moraal was niet goed. Ook de
spelers die volgend jaar niet meer
meedoen, Robert, Herman en Roel, en
dus hun laatste volleybalwedstrijd
speelden wisten er geen waardig af-
scheid van te maken, het bleef alle-
maal mat en zonder enige beleving.

De vierde set moest het gebeuren,
want je wilt toch niet verliezen van
een degradant. Het begint dan iets be-
ter te lopen aan onze kant, maar ge-
zegd moet worden dat we meer pun-
ten kregen door fouten aan de kant
van BOVO, dan we zelfs scoorden. Een
volstrekt belachelijke situatie met als
gevolg een wedstrijd die het aanzien
niet waard was. De aanwezige telsters
zakten dan ook steeds verder onder-
uit. Uiteindelijk mochten ze dan toch
de bordjes op 20-25 zetten waardoor
we in elk geval met 2-2 weer gelijk
kwamen en een vijfde set nodig was.

De vijfde set was een optelsom van al-
le vorige sets. Matig spel met erg veel
fouten. Deze set kon DASH wel naar
zich toe trekken met 14-16 waardoor
we toch nog met een gewonnen wed-
strijd en 3 punten de competitie kon-
den afsluiten.

Uiteindelijk zijn we in de competitie
op een vierde plaats geëindigd met 64
punten en dat is gewoon erg netjes erg
conform onze doelstelling: boven in
de competitie meespelen en dus com-
petitieve wedstrijden spelen . Rest ons,
als team nog onze sponsor Scheffer
Keukens, trainer Gerrit, ons immer en-
thousiaste publiek, alle tellers,
scheidsrechters en de vrijwilligers van
DASH te bedanken voor weer een jaar
fijn volleybal. We hopen jullie in au-
gustus weer te mogen begroeten bij
één van onze wedstrijden, graag tot
dan!

WEDSTRIJDVERSLAG: DASH
VORDEN D1 - POLARIS D1.
3-2 (25-15 23-25 25-21 17-25 15-12)
De allereerste wedstrijd van dit sei-
zoen werd gespeeld tegen Polaris. De-
ze wedstrijd eindigde in een 4-0 over-
winning voor Polaris. Nu staan de da-
mes uit Helmond op de zevende plek,
en de dames uit Vorden staan op de
vijfde plek. Deze wedstrijd had Vorden
wat goed te maken tegen Polaris.

Aan het begin van de wedstrijd wist
Dash door degelijk en overtuigend
spel de eerste set binnen te halen. Het
team straalde veel rust uit, en de ser-
vicedruk was sterk. Hierdoor kon Pola-
ris niet goed genoeg gebruik maken
van hun aanvalsters. 
In de tweede set werd het spel minder,
en lieten ze Polaris in hun spel komen.
Het was een wedstrijd met afwisse-
lend spel. Er was te weinig beleving
om de sets allemaal overtuigend bin-
nen te halen.

Pas in de laatste set werd het overtui-
gende spel weer opgepakt. De beleving
was terug, en iedereen genoot van de
spannende wedstrijd. De wilskracht
van Dash Vorden deed ze de set bin-
nen halen. Aan het einde van de vijfde
set werd Denise de Hart bedankt voor
haar inzet afgelopen jaren. Natuurlijk
kon het volkslied weer met volle moed
gezongen worden. 

Dash Vorden is in de competitie als
vijfde geëindigd. Het was een goed sei-
zoen voor de dames en trainer Carlo
Schutten. Vorige seizoen gepromo-
veerd naar de tweede divisie, en dit
seizoen vijfde worden. De sponsors en
de vrienden van Dash mogen zeker
trots zijn op dit team.

UITSLAGEN
KSV D1 - Dash D4 3-2
Guv Greven Bovo D4 - Dash D5 3-1
Guv Greven Bovo H3 - Dash H1 2-3
Wivoc MC2 - Dash MC2 4-0
KSH MC1 - Dash MC3 0-4
Labyellov D2 - Dash D4 3-1
Longa '59 H4 - Dash H2 0-4
Dash MC1 - TOHP MC1 1-3
Dash D2 - TOHP D1 4-0
Dash D3 - K/Gemini D1 3-1
Dash MB1 - Halley MB3 1-3
Dash D1 - VC Polaris D1 3-2
Dash D2 gaat promotiewedstrijden
spelen op 25 april in Haaksbergen en
op 16 mei in Aalten, zie website
www.oostnevobo.nl

Vo l l e y b a l

Vorden - Trias 2-1
Vorden weet zich door de winst op Tri-
as verzekerd van klassebehoud. Vor-
den miste nogal wat basisspelers en
enkele spelers begonnen niet geheel
fit aan de wedstrijd. Het is toch gelukt
om in een matige wedstrijd de drie
punten thuis te houden. Warnsveldse
Boys en Vosseveld zijn gedegradeerd
en mogen het volgend jaar in de vijfde
klasse proberen. Het positiespel was
vanaf de beginfase bij Vorden beter
verzorgd dan bij Trias. De Winters-
wijkers hanteerden overwegend de
lange bal op de rechtervleugelspits.
Erik Rakitov had als vleugelverdediger
het dan ook bepaald niet gemakkelijk,
maar, zoals altijd, stond hij zijn man-
netje. Door de korte mandekking had-
den de Vorden spitsen het niet be-
paald gemakkelijk, maar toch zag Hu-
go van Ditshuizen kans om een aantal
keren aan zijn verdedigers te ontsnap-
pen. Dennis Wentink en opkomende
Rob Enzerink probeerden vanuit de
tweede lijn het net te vinden.
Een puntertje van Dennis Wentink
was de inleiding van de openingssco-
re. De bal werd door iedereen gemist
en verdween tergend langzaam in het
doel. Het bleek dat Stefan Eggink de
bal nog had gestreeld, want hij kreeg
het doelpunt op zijn naam. 1-0

Beide ploegen hadden grote moeite
om de bal te controleren door het
slechte veld, zodat er van goed voetbal
überhaupt geen sprake kon zijn.
Aan het begin van de tweede helft liet
Vorden zich te veel de wil van Trias op-
leggen en daardoor ontstonden er een
aantal gevaarlijke situaties.
Dit leidde dan ook tot de gelijkmaker.
De rechtervleugelspits kon vrij opruk-
ken, nadat een Vordenspeler weggleed
en hij tekende met een mooie stiftbal
de 1-1 aan.
Vorden ging op jacht naar de overwin-
ning en kreeg via Hugo van Ditshui-
zen, Renz Cornegoor en Dennis Wen-
tink uitstekende mogelijkheden.
Het moest toch nog wachten tot 85e
minuut toen Rob Enzerink met een

fraaie kopbal Hugo Van Ditshuizen
vrij voor de keeper zette en zo'n kans is
aan hem wel besteed. 2-1.

Uitslagen:
Groessen A2 - Vorden A2D  2 - 4 
Vorden B1 - Westervoort B1  2 - 1 
FC Zutphen B3 - Vorden B2  7 - 1 
Vorden C1 - OBW C1C   2 - 1 
Helios C3 - Vorden C2  4 - 0 
FC Zutphen C4 - Vorden C3  1 - 2 
Be Quick D1 - Vorden D1  1 - 2 
Warnsveldse Boys D3 - Vorden D2  7 - 2 
Ratti D1C - Vorden D3  4 - 1 
Vorden E2 - Groessen E4  5 - 2 
Vorden E3 - Zelos E5  5 - 1 
Steenderen E2 - Vorden E5  2 - 0 
Harfsen E2 - Vorden E4  6 - 1 
Zelos F1 - Vorden F1  7 - 1 
Vorden F2 - Eerbeekse Boys F5</  5 - 0 
Vorden F3 - Warnsveldse Boys F5  3 - 6 
Vorden F4 - Zelos F3  0 - 5 
Pax F6M - Vorden F5  4 - 4 
Zelos F2 - Vorden F6  6 - 1 
Vorden F7 - Zelos F4C   0 - 6
Vorden 1  - FC Trias 1   2 - 1 
Vorden 2  - Erica'76 3   1 - 0 
Vorden 3  - Be Quick 4   4 - 4 
EDS 2 - Vorden 4   1 - 1 
Be Quick 5  - Vorden 5   2 - 6.

Vo e t b a l

Bij de 150e worp werd het pleit be-
slecht en viel de nieuwe koning een
ovationeel applaus ten deel. Dit im-
mer spectaculaire gebeuren vormde
een onderdeel van het grote Paasfeest
dat aan de Eikenlaan in de Kranen-
burg werd gehouden. Een sfeervol ge-
beuren dat honderden toeschouwers
trok. De festiviteiten begonnen met
het vertrek (in optocht) van de vuur-
koning 2008 (Rob Holtslag) vanaf het
pannenkoekenrestaurant naar het

feestterrein aan de Eikenlaan. Hij
werd daarbij vergezeld door het
dweilorkest ‘De Schaddenstekkers’
uit Ruurlo en twee paashazen, de 11-
jarige Jan Lenselink en Renske We-
zinkhof die onderweg aan het pu-
bliek paaseitjes uitdeelden. Tim en
Niels Kappert fungeerden als fakkel-
dragers. Aan Rob Holtslag uiteinde-
lijk de eer om het paasvuur te ontste-
ken. De feesttent, waarin circa 700
personen een plaatsje hadden gevon-

den, stond later op de avond op de
kop, toen de negen mans formatie
‘Kiek Doar Es’ met Nederlands en
Engelstalige pop en rockmuziek, de
muzikale registers stevig open trok.

André Arfman Vuurkoning
Vordenaar André Arfman mag zich voor een jaar ‘Vuurkoning’ van de
Kranenburg noemen. Hij slaagde er op 1e Paasdag in om met een branden-
de bezem de ‘teertonne’ in brand te steken. Dat gebeurde pas in de 7e ronde.
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Samen met Ribé
naar een passende baan
Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk,
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Meer informatie? 
www.ribe-reintegratie.nl

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=

voor Benzine- 
en Dieselauto’s

Wij zijn op zoek naar een collega 
voor de zaterdagen

(vanaf 16 jaar)

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

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

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

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

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

KNIP KRULLEN IN UW HAAR

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

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

NIEUW!
Alleen bij

Passchier

Haarmode

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14
of 06 - 51 09 48 51

ONTSLAG? 
www.eldersadvocaten.nl 

Tel. Zutphen  0575-515074

Tel. Lochem  0573-250590

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

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

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

De Falcon zitmaaiers kenmerken zich door de

robuuste uitstraling en de lage doorstap.

Falcon zitmaaiers hebben een uitzonderlijk

goede vang capaciteit. Het maaidek is voorzien

van twee tegengesteld draaiende messen. Die zorgen ervoor dat een

krachtige luchtstroom het gemaaide gras via een centraal kanaal naar

achter in de grote vangbak blazen.

• Maaibreedte 92, 102 of 122 cm.

• Vermogen 15,5 tot 22,0 Pk V2.

• Voet bediende hydrostaat.

• Opvangbak 260 tot 400 Ltr.

• Prijs vanaf € 3.395,00 (incl. BTW).

Er is al een zitmaaier (97 cm)

voor € 1.475,00 (incl. BTW).

Uniek in prijs

en prestatie!

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een computer met

Internet. In veel huishoudens en bedrijven staat de compu-

ter de hele dag aan. Is er informatie nodig, dan kijkt men het

eerst op Internet. Als bedrijf is het dus belangrijk dat u met

een overzichtelijke professionele website op Internet staat.

• Staat u nog niet op Internet met uw bedrijf, instelling of

vereniging?

• Is uw website verouderd?

• Ziet uw website er onprofessioneel uit?

• Of hebt u een gratis internetadres met irritante reclame?

Kijk dan eens op www.webdesignidee.nl

Dit jonge, frisse bedrijf is gespecialiseerd in webdesign en

alles wat daarbij komt kijken. Webdesign is niet alleen pro-

grammeren, maar vooral het creatief bedenken en uitvoe-

ren van ideeën. De naam zegt het al: WebdesignIdee

Iedere zaterdag gratis schetsservice
(op afspraak)

Hét adres voor uw complete tuininrichting
Ruurloseweg 45a   Vorden   Tel. 0575-551217

www.weulenkranenbarg.nl

• Sierbestrating 
• Tuinhuisjes
• Natuursteen 
• Tuinverlichting
• Grind Split en Zand

• Tuinhout
• Natuurlijke Materialen Landpoorten
• Terrasoverkappingen 

• Tuindecoratie

WEBER-HYDRAULIK

Bestell.nr: 320230740
Betr.druck: 160 bar
Fabrik nr:  92

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Kunstmarkt 
26 april in Hummelo

open van 11.00 uur tot 16.00 uur

Het eerste perkgoed is er weer.

10 vaste planten voor € 8,00

Waxineglaasjes op spiegel

van 9,50 voor € 7,50  op=op

Voor iedere betalende klant 

een kleine attentie!

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Geschrit.

B. Kipse.

C. Kistentuug.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Wie op internet de site you tube op-
zoekt en daar de naam Dale Watson in
tikt krijgt een heel scala aan impres-
sies, al moet je het slechte geluid daar-
van maar voor lief nemen. De interna-
tionale pers is buitengewoon positief
en schrijft dat Dale Watson voor geen
enkele pop icoon onder doet, integen-
deel…"wat deze man live brengt is top-
klasse! Entertainment van een niveau
dat men tegenwoordig maar weinig
meer tegenkomt". Dale Watson speelt
country op zo'n manier dat zelfs recht-
geaarde rockers met hem weglopen.
Zijn discografie is indrukwekkend. Hij
kreeg gastrollen in films en het succes
kon niet op, zo leek het. Maar het liep
anders. Gebeurtenissen als het overlij-

den van zijn verloofde, een bijna fata-
le overdosis drugs, en een plek in de
Hall Of Fame van Texas lopen als een
rode draad door zijn carrière. In Ame-
rika is de man al bijna een legende. In
2006, tijdens het fameuze festival
South By Southwest ging een docu-
mentaire over zijn leven ('Crazy
Again'), in première. Dale Watson, gi-
taar/zang treedt in "'t Zwaantje" op
met zijn vaste begeleiders "The Lone
Stars", Donald John Pawlak, steel gi-
taar -  David Bowen, drums en Eugene
Kurtz, bas. www.stonevalley.nl  
In verband met 'dodenherdenking' is
de aanvangstijd aangepast.
Voor meer informatie zie de rubrieks-
advertentie.

Maandag 4 mei

Dale Watson in "'t Zwaantje",
Lichtenvoorde

"Zelfs rechtgeaarde rockers lopen weg met deze 'levende legende'". Dale
Watson staat al jaren aan de top en zijn optredens trekken steevast volle
zalen. www.dalewatson.com/news.htm.

Hij vond het thema goed gekozen. Si-
monis wees op de historische daden en
de woorden die ooit door Jezus Chris-
tus zijn gesproken. ‘Van daaruit is het
christelijk geloof ontstaan. De be-
trouwbaarheid van de Leer. De twaalf
apostelen zijn het ‘oog en het oor‘ van
de getuigenis van Jezus. Deze heeft ons
als leraar van God onderwezen. Jezus
heeft God aan ons geopenbaard. Als ik
luister naar Jezus, dan hoor ik God
spreken. Ik hoop dan ook dat in de toe-
komst veel scholieren naar dit muse-
um komen om de kunstuitingen in de-
ze kerk te bewonderen’, aldus kardi-
naal Simonis, daarbij doelend op de
expositie waarin het leven van Jezus
belicht wordt. De Stichting Vrienden
van de Kerk op de Kranenburg, heeft
in het museum een prachtige exposi-
tie opgebouwd die men nog tot eind
oktober kan bezichtigen. De organisa-
tie kon daarbij een beroep doen op de
enorme collectie van Henk Ensink uit
Deurningen. Hij is o.m. in het bezit
van een zeldzame en bijzonder mooie
beeldengroep, de wonderbaarlijke vis-
vangst voorstellende. In het museum
ook een groot Christusbeeld, waar Je-
zus aan zijn apostelen brood uitdeelt.
Dit beeld is overigens eigendom van
Wil Melenhorst uit Twello. Verder in
het museum ‘manshoge’ beelden van
de apostelen met vooraan apostel Pe-
trus met in zijn hand een grote sleutel,
Petrus als de bewaker van de hemel-
poort. De Stichting VVK kreeg deze
apostelen te leen van een parochie uit
Tilburg. Kardinaal Simonis stak zijn
bewondering voor al dat ‘moois’ niet
onder stoelen of banken. ‘Zonder al de-
ze vrijwilligers op de Kranenburg zou-
den wij als kerk en als samenleving
nergens zijn’, zo sprak hij.

Naast de officiële opening van de ex-
positie was er deze Tweede Paasdag
nog een extra feestelijk tintje. Het Hei-
ligenbeeldenmuseum heeft namelijk
van de Nationale Stichting Museumre-
gistratie de officiële erkenning als mu-
seum gekregen. ‘Deze erkenning krijg
je niet zo maar. Het is echt geen ‘fluit-
je van een cent’, zo sprak Jacobus Trijs-
burg in zijn functie als directeur van
het Gelders Erfgoed. 
Het is een prestatie wanneer een mu-
seum zich voor deze registratie kwali-
ficeert. Het moet aan talrijke voor-
waarden voldoen. Je moet o.m. voor
een museum publiek werven, wat ze
hier op de Kranenburg trouwens uit-
stekend doen. Zij hebben hier een per-
fect vrijwilligersbeleid. Het museum
moet ook naar buiten toe een ‘verhaal’
kunnen vertellen’, aldus Jacobus Trijs-
burg. Hij wees de aanwezigen erop dat
er deze dag in de sacristie een doorlo-
pende presentatie van het Gelders Erf-
goed is te zien. Bart Hartelman, voor-
zitter van de Stichting VVK en het Hei-
ligenbeeldenmuseum sprak deze mid-
dag een kort welkomst woord. Volgens
Bart exact vier minuten en 59 secon-
den! ‘Wij hebben deze middag niet
voor niets zijn eminentie emeritus kar-
dinaal Adrianus Simonis en de heer Ja-
cobus Trijsburg, voorzitter van het Gel-
ders Erfgoed uitgenodigd. Een promi-
nent iemand uit de Roomse kerk en ie-
mand die staat voor behoud van Gel-
ders erfgoed. Deze Antoniuskerk ver-
bindt beiden, enerzijds laat het muse-
um voor heiligenbeelden een stuk
roomse traditie zien en anderzijds is
deze kerk, als oudst bestaand bouw-
werk van Pierre Cuypers waard om als
kostbaar Gelders erfgoed behouden te
blijven’, aldus Bart Hartelman.

Tot de genodigden behoorde ook Ab
Boers, wethouder in de gemeente
Bronckhorst en ‘niet in het minst on-
ze eigen vrijwilligers die zich ‘met
man en vrouw’ inzetten voor dit mu-
seum. De landelijke erkenning als mu-
seum is de kroon op hun werk.

Wij worden nu voor ‘vol’ aangezien’,
aldus een trotse Bart Hartelman. Er
was een speciaal welkom voor Harry
van Rijn. ‘Hij is mijn vriend van protes-
tantse huize die met het idee van een
heiligenbeeldenmuseum op de prop-
pen kwam. Wij ‘Roomsen’ wreven ons
de ogen uit, zou dat wel haalbaar zijn?
Het was haalbaar, u ziet het resultaat.
Elk jaar belichten wij, naast de vaste
opstelling, een bepaald facet van het
rooms-kerkelijk leven zoals Mariaver-
ering, Pausschap en rituelen rondom
dood en uitvaart. En dit jaar staat Je-
zus Christus zelf in het middelpunt.
Ons vrijwilligerslegioen, het bindmid-
del van onze maatschappij, kent maar
één zwak element: vergrijzing! Hoe
krijg je jongeren enthousiast voor iets
anders dan voor sport en muziek? Dat
is onze grote uitdaging voor de ko-
mende tijd’, aldus Bart Hartelman.

Zangeres Josée van der Staak vertolkte
tussen de ‘sprekers door’ op prachtige
wijze een tweetal liederen te weten
‘Panis Angelicus‘ en het ‘Onze Vader’.
Bij dit laatste nummer begeleidde ze
zich zelf op gitaar. 

Tot slot van deze bijeenkomt onthul-
den kardinaal Simonis en Jacobus
Trijsburg de officiële museumplaquet-
te, een schild die bij de ingang van de
kerk op de muur is bevestigd. ‘Dat veel
mensen van dit museum mogen ge-
nieten’, zo sprak de emeritus aartsbis-
schop van Utrecht. 
Hij kreeg vervolgens uit handen van
Ton Rutting, die deze middag alle
sprekers bij de aanwezigen introdu-
ceerde, een paar flessen wijn aangebo-
den. ‘Ik drink deze wijn op de gezond-
heid van de Paus, op de gezondheid
van u allen hier en op de gezondheid
van mijzelf’, zo sprak de kardinaal.

Landelijke erkenning Heiligenbeeldenmuseum op de Kranenburg

Emeritus aartsbisschop van Utrecht
Adrianus kardinaal Simonis 
vol lof over vrijwilligers

Kardinaal Adrianus Simonis had op Tweede Paasdag tijdens zijn toe-
spraak in het Heiligenbeeldenmuseum op de Kranenburg, de lachers al
direct op zijn hand. ‘Ik heb hier zojuist een halfuurtje in de kerkbank ge-
zeten, ik weet nu wat de kerkgangers hier meemaken’, aldus de kardinaal.
De ‘ongemakkelijke zit’ zat hem blijkbaar erg hoog want toen hij zijn toe-
spraak had beëindigd zei hij ‘dan moet ik nu weer naar de ongelukkige
bank toe’! De kardinaal met zijn 78 jaar nog altijd zeer vitaal, was hier op
uitnodiging van de Stichting Vrienden van de Kerk Kranenburg om de ex-
positie rond het thema ‘Het leven van Christus’ te openen.

Ton Rutting (links) biedt helpende hand bij onthulling plaquette.

Maar hoe kun je het beste gebruik ma-
ken van de mogelijkheden die zich
juist nu voordoen? Daarover gaat de
minicursus 'Beleggen na de crisis' die
op twee avonden in Hotel Bakker gege-
ven wordt door Ir. Jacques Winter-
mans uit Vorden. Hij is auteur van het
boek 'De Schitterende Eenvoud van In-
dexbeleggen' dat dit najaar verschijnt
met een voorwoord van Gerrit Zalm.
Hij laat zien dat indexbeleggen een-
voudig en aantrekkelijk is en meestal
betere resultaten oplevert dan traditi-
oneel beleggen zoals de bank gewoon-
lijk adviseert. Succesvol beleggen kunt
u zelf, dus zonder dure adviseurs.
Want veertig jaar wetenschappelijk
onderzoek laat zien dat lage kosten be-
langrijker voor succesvol beleggen zijn
dan het correct voorspellen van beurs-
koersen. Tijdens deze minicursus wor-

den de achtergronden en de prakti-
sche invulling van het moderne (in-
dex)beleggen uitgelegd. 
Op de eerste avond worden de achter-
gronden van beleggen behandeld.
Wat is het verschil tussen actief en
passief beleggen? Wat zijn de rende-
menten en risico's? Welke invloed heb-
ben kosten op het rendement? 
Tijdens de tweede avond gaat de au-
teur in op de praktische kant: het sa-
menstellen van een verstandige beleg-
gingsportefeuille. Welke beleggings-
mix past bij mij? Hoe vul ik mijn por-
tefeuille in? Wanneer en hoe kan ik
het beste instappen? Ook de actuali-
teit komt aan bod. Is het nu tijd om in
te stappen? Aandelen zijn immers
goedkoop geworden. Of is het beter
om nog even te wachten? Hoe gaat u
na de crisis beleggen en hoe voorkomt
u teleurstellingen bij de onvermijdelij-
ke volgende crisis? Bij voldoende be-
langstelling zal er in kleinere kring
een door u zelf samengestelde beleg-
gingsportefeuille kritisch tegen het
licht gehouden worden. Hotel Bakker,
minicursus 'Beleggen na de crisis',
maandagavond 27 april. Voor informa-
tie over kosten en deelname, mail
naar jwintermans@planet.nl

Minicursus 'Beleggen na de crisis'
Beleggers hebben tijdens de we-
reldwijde kredietcrisis massaal de
handdoek in de ring gegooid. Nu
weten ze niet meer wat te doen. De
crisis op de beurs heeft bij hen het
vertrouwen in financiële markten
de bodem ingeslagen. Toch zijn er
de eerste geluiden dat de beurs
juist nu een buitenkans biedt.

U kunt starten vanaf 10.00 tot 12.30 uur bij Partycentrum
Langeler  aan de Spalstraat te Hengelo Gld. U krijgt een
kopje koffie of thee met cake aangeboden. De fietstocht is

± 30 km. Onderweg kan men het Schaapscheerdersfeest
bezoeken bij Kinderboerderij Feltsigt aan de Bekveldseweg.
U krijgt korting op de entreeprijs. Verder is er onderweg
een controlepost en na afloop ontvangt elke deelnemer
een plantje. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Veel fietsplezier
op zondag 26 april.

Fietstocht Toeristisch Platform Hengelo Gld
Zondag 26 april organiseert het Toeristisch Platform
Hengelo Gld. haar jaarlijkse  fietstocht.



In de cursus 'Uitkomen met Inkomen'
werd vooral ingegaan op het verant-
woord omgaan met geld. De cursus
werd verzorgd door de sector Educatie
en Scholing van het Graafschap Colle-
ge samen met de gemeente Bronck-
horst. In de cursus werd onder meer
inzicht gegeven hoe men het geld be-
steed en waarom het niet altijd lukt
om uit te komen met het inkomen,
maar ook hoe wordt een kloppend
huishoudboekje opgesteld. Veel tips
werden er gegeven om op bepaalde za-
ken te kunnen besparen en hoe men
de thuisadministratie op orde kan
brengen. 

Namens de gemeente Bronckhorst fe-
liciteerde ambtenaar Henk Overbeek
de cursisten. Yolanda van Gils van het
Graafschap College vond het een leer-
gierige klas en had veel waardering
voor de inzet van de cursisten. "Op de
eerste les vraag ik altijd wat de ver-
wachtingen zijn en daar probeer ik zo-
veel mogelijk de lessen op af te stem-

men. De inbreng van de cursisten vind
ik ook belangrijk, want iedereen heeft
een eigen verleden en ervaringen",
zegt de docent na afloop toen ze de
certificaten had uitgereikt. 

Een man (60) uit Zelhem had de cur-
sus als positief ervaren. "Je hoort din-
gen die je anders niet weet". Hij heeft
vooral geleerd hoe je de inkomsten en
uitgaven het beste in de hand kunt
houden. Ook de inbreng van de groep
vond hij belangrijk. De voorbeelden
die werden gegeven hoe je de uitgaven
kunt beperken, vond hij waardevol.
"Zoals het hergebruik van regenwater
in plaats van leiding water", geeft hij
als voorbeeld. "Als vutter ben ik met
salaris achteruit gegaan en dan moet
je letten op het geld dat je uitgeeft".
Een vrouw (65) uit Vorden had als ver-
wachtingspatroon dat het over allerlei
regelingen zou gaan. "Ondanks dat dit
niet het geval was, heb ik er wel veel
van opgestoken en vond het een leuke
cursus. Ik heb meer inzicht gekregen
van mijn eigen financiële situatie en
in de administratie. De Vordense vond
de inbreng van de groep heel divers.
"Dat vond ik heel leerzaam. Ze hebben
allen vanuit hun eigen situatie veel er-
varing. Ook het ordenen, dingen die je
bewaren moet en zaken die je snel
moet afhandelen, daar heb ik meer in-
zicht van gekregen".

Certificaten uitgereikt 

Cursus 'Uitkomen met
Inkomen' leerzaam
In Ons Huis in Hengelo werden
maandag 6 april de certificaten uit-
gereikt aan de deelnemers die de
cursus 'Uitkomen met Inkomen'
hebben gevolgd. De deelnemers
kijken met plezier terug op de cur-
sus en hebben er veel van opgesto-
ken.

Het 3e team behaalde een 2e plek in
de 4e klasse en het 2e team behaalde
een 3e plek in de 2e klasse. Het 1e
team stond vanaf het begin van de
competitie op een 1e plek in de 1e
klasse en wist deze tot de laatste wed-
strijd vast te houden. Op 26 april aan-
staande speelt het 1e team om het
kampioenschap in de afdeling IJssel-
streek tegen het 1e team uit de compe-
titie west.

De persoonlijk kampioenschappen
van de IJsselstreek vinden 19 april
plaats. Deze wedstrijd geldt als opstap
naar het Nederlands Kampioenschap
en worden gespeeld op het parcours
van KV Warnsveld in Vorden. Jos-Bert
Aalbers behaalde onlangs tijdens de
Championstour (Landelijke selectie-
wedstrijden) een 3e plek. Hierdoor is
hij verzekerd van een goede plaats in

de Championstour van het komende
seizoen. Deze worden gehouden als se-

lectie voor de WK in 2010 in de ge-
meente Dinkelland, Twente.

Klootschietvereniging ’t Trefpunt
drie keer succesvol
Klootschietvereniging 't Trefpunt
heeft zondag 5 april maar liefst
drie bekers weten te behalen in de
competitie Oost van de afdeling IJs-
selstreek.

Klootschietvereniging ’t Trefpunt behaalde drie bekers in de competitie Oost, afdeling IJssel-
streek.

In de weken van 14 tot en met 24 april
vindt de projectweek KOS-Gambia
plaats op de 14 scholen van de Katho-
lieke Onderwijs Stichting Oost-Gelre.
Ook op de Sint Willibrordusschool
staat daarom het onderwijs van 14 tot
en met 24 april in het teken van ‘leven
in Gambia’. 

Op 14 april start het project om 13.15
uur met het bekijken van de film over
de studiereis van de KOS-directeuren
naar Gambia waaraan ook locatielei-
der Susette Seevinck heeft deelgeno-
men. Een belangrijk onderdeel van de-
ze reis was een bezoek aan de London
Corner School in een van arme buiten-
wijken van Serrekunda (West-Gam-
bia). Het zien en ervaren van de nood-
zaak van goed onderwijs, de overvolle
klassen, het gebrek aan middelen en

het enorme enthousiasme van de (vrij-
willige) leerkrachten heeft diepe in-
druk op hen gemaakt. Hiermee werd
de keuze voor de KOS Oost-Gelre om
steun te bieden aan deze school zo
goed als vanzelfsprekend. Samen met
andere partners wordt in het najaar
gestart met de bouw van een nieuwe
school voor deze kinderen in Serre-
kunda. Inmiddels is daarvoor binnen
de KOS Oost-Gelre een projectorgani-
satie ingericht. Uitgebreide informa-
tie over het project rondom de bouw
van de school in Gambia staat op de
website www.kos-gambia.nl
Na het bekijken van de film over Gam-
bia gaan de kinderen op verschillende
manieren aan het werk over Gambia.
Aangezien de markt in Gambia een
grote rol speelt, staat dit op de Sint
Willibrordusschool centraal. Daar-

naast kunnen kinderen werken aan
vragen die zijzelf over het leven in
Gambia hebben. De kinderen van de
bovenbouw werken mee aan een pro-
ject waarvoor zij op dinsdag 21 april
naar het Afrikamuseum gaan, met
550 kinderen van de (combinatie-
)groepen 7-8 van de 14 scholen van de
KOS Oost-Gelre. Door middel van keu-
zemodules waaronder ‘Bouwen en wo-
nen in Afrika- Water in Afrika- Ziek
zijn beter worden’ bereiden de kinde-
ren zich intensief en gericht voor op
dit bezoek. Een verdiepte kennisma-
king ter plekke, een kennisquiz over
Afrika en een tentoonstelling van zelf-
gemaakte werkstukken zorgen voor
de nodige uitdaging en dragen bij aan
een ongetwijfeld inspirerend creatieve
dag. 

Op 23 april 2009 wordt op de Sint Wil-
librordusschool een markt gehouden
waarvan de opbrengst naar de bouw
en invulling van de nieuwe school in
Serrekunda, Gambia zal gaan. Hier-
voor is iedereen uitgenodigd, van
17.00 tot 19.00 uur.

Sint Willibrordusschool in
Olburgen gaat voor Gambia!
Na de Pasen wordt in op de St. Willibrordusschool in Olburgen met de
kinderen gewerkt over Gambia. Het bijzondere aan dit project is dat deze
school niet de enige is, die dat deze weken doet. Alle scholen van de KOS
Oost-Gelre werken deze weken aan en voor Gambia om te leren over dit
land en geld in te zamelen voor de bouw van een school voor de London
Corner School in Serekunda, Gambia.

Het evenemententerrein De Hietmaat
in Hengelo Gld. is de vertrek- en aan-
komstplaats. De Hietmaat is duidelijk
aangegeven en voor vele paardenlief-
hebbers een bekend terrein. Er is vol-
doende parkeermogelijkheid en een
team van vrijwilligers zorgt voor de
fourage en de route-informatie. Het
verblijf dient men zelf te reserveren.
Op de site van Paardentoerisme
Bronckhorst en (www.bronckhorster-
paardenmeerdaagse.nl) is meer infor-
matie te vinden en kan men zich aan-
melden. 

DEELNAME
De kosten voor deelname is 10 euro
per dag per aanspanning (drie dagen
25 euro) bijrijders kosteloos, en 5 euro
per dag per ruiter (drie dagen 10 euro).
Starten kan van 11.00 tot 15.00 uur. Ie-
dereen is een normale verkeersdeelne-
mer, dus men bepaalt het eigen tem-
po. Het rijden in (grote) groepen is niet
toegestaan vanwege de verkeersveilig-
heid. De maximumlengte van de rou-
te is per dag ongeveer dertig kilome-
ter. 

ACHTERHOEKSE
PAARDENDAGEN ZELHEM
Binnen het Toeristisch Recreatief
Overleg Bronckhorst (TROB) is men
van mening dat er onder het ‘paarden-
volk’ belangstelling bestaat om de ge-
meente Bronckhorst nader te leren
kennen door een meerdaags evene-
ment. Men kan genieten van het
fraaie en zeer afwisselende landschap.
Paarden en pony’s nemen in de ge-
meente Bronckhorst een belangrijke
plaats in. De paardenevenementen ge-
nieten landelijke bekendheid en zijn
echte publiekstrekkers, zoals de vele
en veelsoortige keuringen op de Hiet-
maat in Hengelo (Gld.), de koetsen-

tocht met authentieke aanspannin-
gen in Vorden en de veelzijdige Achter-
hoekse Paardendagen in Zelhem, die
dit jaar helaas geen doorgang vinden. 

GEMEENTE BRONCKHORST
Het stadje Bronkhorst is naamgever
van de fusiegemeente Bronckhorst -
let op het verschil C - en is één groot
monument dat bijzonder in trek is bij
de toerist en dagjesmensen. Bronck-
horst is een verrassende plattelandsge-
meente in de Achterhoek. Rijk bedeeld
met natuurschoon; bossen, uitgestrek-
te weilanden en water wisselen elkaar
af. Maar de gemeente is ook bekend
om de vele prachtige kastelen en het
kleinste stadje van Nederland, Bronk-
horst. De gemeente ligt tussen de cen-
trumgemeenten Zutphen en Doetin-
chem. De IJssel vormt de westgrens.
Met een oppervlakte van ongeveer
30.000 hectare is Bronckhorst één van
de grootste plattelandsgemeenten van
Nederland.
Voor meer informatie kunt u ook te-
recht bij: 
Secretariaat Bronckhorster Paarden-
meerdaagse, t.a.v. Wim Kruisselbrink, 
Schiphorsterstraat 8a, 7227 NG Tol-
dijk, tel. 0575-451987.

Hengelo vertrek en aankomstplaats

Paardenmeerdaagse nieuw evenement in
Bronckhorst
In Bronckhorst vindt op vrijdag 12,
zaterdag 13 en zondag 14 juni 2009
een nieuw paardenevenement
plaats. Aanspanningen en ruiters
kunnen door zorgvuldig uitgezette
routes drie dagen lang kennisma-
ken met de gemeente Bronckhorst.
Het parcours voert elke dag in een
andere richting zodat zowel het
bosrijke, als het coulisselandschap
wordt getoond. Ook het rivierenge-
bied langs de IJssel met de uiter-
waarden en de vergezichten én het
kleinste stadje van Nederland,
Bronkhorst, zijn onderdeel van het
parcours.

Om 08. 00 uur begint de Paarden-
markt in de Spalstraat, waar diverse
paarden en pony*s weer van eigenaar
zullen wisselen, begeleid door het tra-
ditionele handjeklap-gebaar. De Voor-
jaarsmarkt, een mooie gelegenheid
aan het begin van een nieuw seizoen,
een leuk paardje of pony aan te schaf-
fen. De aanvoerpremie bedraagt 6
marktloten voor een paard, 4 marktlo-
ten voor een pony. Rond 10. 00 uur be-
gint de rassendemonstratie, waarbij

diverse paarden-en ponyrassen de re-
vue zullen passeren, van kleine mini-
paardjes tot en met de grote imposan-
te Friese paarden, begeleid door com-
mentaar vanuit de jurybus van de
Marktvereniging. 
Ook de rassenshow gebeurt in de Spal-
straat, voor de Welkoop. Het geheel
wordt aangevuld met kramen van ver-
enigingen, verkoop van biologische
en\of streekeigen produkten. Muzika-
le opluistering door de Boerenkapel
van Crescendo. Ook in een hapje en
een drankje wordt voorzien. Kortom,
redenen genoeg voor een bezoek aan
de Paardenmarkt in Hengelo [Gld].

Paardenmarkt en
rassenshow in Hengelo
Op zaterdag 25 april a. s. staat Paar-
dendorp Hengelo [Gld] weer geheel
in het teken van het paard.

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

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag



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

De kinderen werden in groepen ver-
deeld naar gelang hun leeftijd. 

In elk gevonden ei zat een chocolade
ei verstopt en natuurlijk kregen alle

deelnemers aan het einde een grote
chocolade paashaas…… En om de win-
ter te verdrijven of wat voor reden dan
ook werd er s' avonds om 21.00 uur de
traditionele paosbaken weer ontsto-

ken door onze eigen schutterskoning
Jan Oortgiezen. Het duurde niet lang
voordat de baken vlam vatte. De op-
komst was zeer groot, maar wat wil je
ook met bijna zomerse temperaturen.  

Het is een gezellige avond geworden.
De avond werd muzikaal omlijst door
de regionale toetsenist Marc Z.

Paaseieren zoeken en Paasvuur

Zondagavond was het weer zover…….Paaseieren zoeken onder begeleiding
van echte paashazen. Een activiteit waar de kinderen uit de buurt jaar-
lijks naar uitkijken. De opkomst was groot (32 kinderen).

GRATIS FIETS- EN WANDELROUTE
'Effe uutblaoz'n' bevat tientallen tips
voor een fiets- of een wandeltocht in
de Achterhoek. De opname van zowel
een fiets- als een wandelroute inclu-
sief kaartje en ingetekende route
maakt de krant extra waardevol. De
wandelroute is een route die in 2007
tot het mooiste ommetje van Gelder-
land is uitgeroepen: de Ockhorstroute
rondom het dorpje Wichmond, ca. 5
km ten zuiden van Zutphen. De fiets-
route is uitgezet aan de hand van de
nieuwe fietsknooppuntenbordjes en
loopt door het Montferland, met als
startpunt het Tolhuis in Zeddam. Van-
zelfsprekend bevat de krant ook een
beschrijving van de bezienswaardig-
heden langs die beide routes. 
Voorts is een overzicht opgenomen
van alle Toeristisch Overstappunten
(TOPs), waar je een fiets- of wandelrou-
te in de Achterhoek kan starten. Er
zijn in de streek meer dan dertig van
die TOPs, elk met parkeergelegenheid
plus een informatiepaneel met een

overzicht van routes die er kunnen
worden gestart. Handig als je aan de
hand van het nieuwe fietsknooppun-
tennetwerk de streek wilt verkennen.

UUTBLAOSHUUSKES
Ben je op stap in de Achterhoek, dan is
het goed om op een mooie plek 'effe
uut te blaoz'n'. Op tal van plekken zijn
daarom uutblaoshuukes en uutblaos-
plekken ingericht. In het ene geval is
het een huisje (of een deel van een
boerenbedrijf) waar je een kop koffie
kunt krijgen en gebruik van het sani-
tair kunt maken. In het andere geval is
het een plek waar je kunt uitrusten en
kunt genieten van de sfeer en het
landschap. Zo kun je ook wanneer er
geen restaurant direct in de buurt is,
toch rusten en genieten van de omge-
ving. In de krant lees je hier meer over.

MET DE KINDEREN OP STAP
De Achterhoek biedt veel voor gezin-
nen met kinderen. Een fiets- of wan-
deltocht is niet alleen aantrekkelijk
voor volwassenen; er is ook een groot
scala aan kinderroutes. Die uiteraard
voorzien zijn van leuke opdrachten
voor onderweg. Zodat het voor de kids
niet saai is om met de ouders op stap
te gaan, maar juist boeiend en leer-
zaam! En … er zijn routes voor iedere
leeftijd, van 3 tot 14 jaar. In Effe uut-
blaoz'n krijg je verschillende tips om
zo'n leuke kinderroute te lopen of fiet-
sen.

VERHALEN
In de fiets- en wandelkrant lees je ten
slotte waarom de toerist juist voor een
vakantie in de Achterhoek kiest. Ver-
schillende toeristen zijn in de krant
zelf aan het woord. Zij vertellen elk
vanuit hun gezichtspunt wat zij zo
aantrekkelijk aan de streek vinden. De
gastvrijheid van de bevolking, de
mooie natuur, de grote hoeveelheid
fiets- en wandelroutes, noem maar op.
Zij zijn enthousiast en geven de lezer
ieder hun tip voor een uitstapje in het
gebied. Hun conclusie: waar je maar
komt in de streek, overal word je har-
telijk ontvangen. Kortom, het is genie-
ten in de Achterhoek. Om in goed Ach-
terhooks af te sluut'n: 'Ie'j bunt van
harte welkom!'.

Nieuwe fiets- en wandelkrant 

'EFFE UUTBLAOZ'N'
"Effe uutblaoz'n": Zo zeg je dat in
de Achterhoek als je even wil rus-
ten na een lekkere inspanning. In
normaal Nederlands: 'Uitblazen'.
In de Achterhoek hoor je de kreet
vaak, omdat daar volop mogelijk-
heden zijn, voor het inspannen én
voor het ontspannen. Het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme heeft
zijn ideeën voor die fysieke inspan-
ning gebundeld in een luxe uitge-
voerde krant met de toepasselijke
titel 'Effe uublaoz'n, dé fiets- en
wandelkrant van de Achterhoek'.
Ruim aandacht wordt besteed aan
het nieuwe netwerk van fiets-
knooppunten, dat vanaf april kan
worden gebruikt. De ontspanning
na die fiets- of wandeltocht wordt
in deze krant uiteraard ook goed
belicht. Denk aan adressen van
boerenherbergen, theetuinen,
boerderijtjes te huur, streekwin-
kels, kampeerterreinen bij de boer,
noem maar op! De twintig pagina's
dikke krant is gratis verkrijgbaar
bij alle toeristische bedrijven en de
VVV's in de Achterhoek. Bovendien
aan te vragen via de webwinkel op
www.vvvachterhoek.nl

Je kunt voor deze leuke rit van ruim
170km starten 's morgens vanaf het

Marktplein voor Café Heezen in Steen-
deren. Vooraf staat een bakje koffie
klaar. Na de rit kun je natuurlijk nog
even gezellig met de collega motorrij-
ders napraten op het terras van Hee-
zen. En voor motorrijdende moeders:
vergeet niet deze rit op het moeder-
dagverlanglijstje te zetten . . .

Voor verdere informatie kun je con-
tact opnemen met Gerard Jansen: tel.
0575 - 441569.

MC De Blijde Rijders 
organiseert de 9de PR-Rit
Op zondag 10 mei, organiseert mo-
torclub MC De Blijde Rijders uit
Steenderen weer haar PR-Rit, de
9de editie. Dit is een rit, die de
mooiste plekjes van de Achterhoek
en omstreken aandoet. Iedereen
die motor rijdt, kan deze toertocht
mee rijden. Er is een routebeschrij-
ving beschikbaar (ook GPS).

Met behulp van een aantal inspireren-
de interieurs leren de cursisten, hoe ze
kunst kunnen toepassen in hun huis.
Na de lunch kunnen ze zelf aan de

slag met verf en paletmes voor een eer-
ste kennismaking met abstract schil-
deren. Het wordt een inspirerende dag
om samen met collega's of vrienden te
beleven. Tijdens de workshop is er ge-
legenheid de expositie van het eigen
werk van Lenie Suter te bekijken. 

Data: dinsdag 26 mei of donderdag 28
mei. Voor informatie: (0575) 55 32 23
of www.gewoonkunst.nl

Workshop
Ook dit voorjaar geeft Lenie Suter
weer twee keer de workshop Wo-
nen met Kunst en Abstract schilde-
ren. Haar passies voor interieur en
kunst vallen in deze workshop sa-
men.

De liederen die op het programma
staan zijn afkomstig uit diverse bun-
dels en zijn in de afgelopen tijd op
verzoek aangevraagd. 

De samenzang staat onder leiding van
de heer W. Kuipers uit Apeldoorn die
het orgel bespeelt.Tussen dit alles
door is er een korte overdenking door
ds. P. Boomsma uit Nijverdal.

Na afloop is er koffiedrinken in 'de
Voorde'.

Zangdienst 'Vorden Zingt'
Op zondagavond 26 april a.s. om
19.00 uur is er in de Dorpskerk van
Vorden weer een zangienst. Om wat meer ruimte te krijgen wordt

er zaterdag 25 april eens flink ‘de be-
zem’ door de opslaglocatie het stati-
onsgebouw , Stationsweg 31 en het
vaste verkooppunt het Havo- gebouw
aan de Burgemeester Galleestraat 69,

gehaald. Dan zullen o.m. veel meubels
tegen een redelijk bod van de hand
gaan. Verder een uitgebreide keuze
boeken, glas- en aardewerk, huis-
houdelijke artikelen e.d. De ‘voorjaars-
uitverkoop’ is van 9.00 tot 15.00 uur.

Veilingcommissie Vorden
De Veilingcommissie Vorden orga-
niseert het gehele jaar door tal van
veilingen. De opbrengsten komen
ten goede aan de restauratie van de
dorpskerk.

Erix maakte vanaf het begin duidelijk,
hoe je een degradatieduel moet spe-
len. Voordat Steenderen in de gaten
had, dat het in deze wedstrijd ergens
om ging, stond men al met 2-0 achter.
Steenderen startte slap aan de wed-
strijd, veel duels werden verloren en
men gaf Erix te veel ruimte om te voet-
ballen. 

Steenderen was steeds een stap te laat
en men liep alleen maar achter de te-
genstander aan. Zowel in de 5e, als in
de 10e minuut een identieke situatie,
waarbij de rechtsbuiten werd vrijge-
speeld. De 1e keer werd zijn voorzet
prima afgerond en de 2e keer schoot
hij zelf de bal in de verre hoek, 2-0.
Daarna werd Steenderen wel sterker,
maar liep door de vroeg opgelopen
achterstand natuurlijk achter de fei-
ten aan. Veel kansen kreeg Steende-
ren, ondanks het veldoverwicht, ech-
ter niet. En bij de weinige kansen, die

men kreeg zat het geluk ook niet mee.
Ton Groot Roessink schoot bijvoor-
beeld binnen 3 seconden 2 keer tegen
de paal.

De 2e helft een identiek spelbeeld,
Steenderen wel aanvallend, maar het
spel was veel te onnauwkeurig en te
onrustig, om Erix echt in de proble-
men te brengen. De laatste 30 minu-
ten speelde Steenderen tegen 10 man,
maar ook dat wierp geen vruchten af.

CONCLUSIE:
Terechte nederlaag, degradatievoetbal
eist, dat een wedstrijd van de 1e tot en
met de laatste minuut met volle inzet
en bijbehorende strijd dient te worden
gespeeld. Dat ontbrak in de eerste 15
minuten. Nog 3 wedstrijden te gaan,
waarvan 2 keer tegen mede-degrada-
tiekandidaat Zelhem. Steenderen
heeft het dus nog zelf in de hand, voet-
ballend moet het kunnen, maar er zal

daarnaast wel iets extra's moeten wor-
den gegeven.

OPSTELLING STEENDEREN:
Marco Garsen, Pim Ringenier (Jos Teu-
nis), George van Aalst, Bob Wagen-
voort, Jorik van der Reijden (Ton Groot
Roessink), Michel van de Berg, Roel Ko-
bussen, Ruud Worm, Yorick van Span-
je, Ruud Smeitink, Luuk van de Berg
(Luc Peelen).

PROGRAMMA A.S .WEEKEND
donderdag 23-04-09 
18:45 Zelhem 1 - Steenderen 1

vrijdag 24-04-09 
20:00 Steenderen fut 3 - V.V.G. '25 fut 3
21:00 Veldhoek fut 1 - Steenderen fut 2
21:00 Steenderen fut 1 - Ju Wehl fut 1
22:00 LZVV fut 4 - Steenderen fut 6

zaterdag 25-04-09 
08:30 Zelos F3 - Steenderen F3
08:30 D.Z.C. '68 D6 - Steenderen D2
08:45 A.Z.C. E4 - Steenderen E2
08:45 A.Z.C. F2 - Steenderen F2
09:00 Steenderen E3 - D.Z.C. '68 E8
09:00 Steenderen E1 - S.B.C. '05 E1
09:30 S.B.C. '05 F3 - Steenderen F4
11:00 Steenderen F1 - E.D.S. F1
11:00 Steenderen D1 - Doesburg D1
13:00 Steenderen C1 - Viod C2
13:15 Steenderen C2 - V.V.G. '25 C2
14:30 Steenderen A1 - D.V.C. '26 A2

zondag 26-04-09 
10:00 Steenderen 3 - Voorst 4
10:00 Eendracht Da1 - Steenderen Da1
10:00 Witkampers 3 - Steenderen 2
10:00 Steenderen 4 - Lochem 7
14:30 Ajax Br. 1 - Steenderen 1

maandag 27-04-09 
18:30 Erica '76 A2 - Steenderen A1
20:00 Steenderen fut 5 - Z.V.Z. fut 4

woensdag 29-04-09 
19:00 Steenderen Da1 - Sprinkhanen
Da1

Steenderen verliest degradatieduel tegen Erix

Steenderen heeft de belangrijke wedstrijd voor klassebehoud tegen Erix
met 2-0 verloren. Voorafgaande aan de wedstrijd werd George van Aalst
gehuldigd voor het spelen van zijn 200e wedstrijd voor Steenderen 1.
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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 
21 april t/m

26 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

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

STUKS
VOOR

STUKS
VOOR

www.gall.nl

Heineken
Pils

Krat 24 flesjes

à 0.3 liter 8.29
11.59

AH Grote
aardappelen

2 zakken à 5 liter 2.89
5.78

1+1 GR
AT

IS

AH Sla- of
rundervinken
Diverse varianten

Bijv. slavinken
voordeelpak

3.99
6.95

KILO
PRIJS

AH Cereals
Diverse varianten

Bijv. krokante muesli
met noten
2 pakken à 500 gram 2.09

4.18

1+1 GR
AT

IS

Almhof
Diverse varianten

Bijv. roomyoghurt
maracuja/perzik
3 bekers à 500 gram 2.83

4.26

2+1 GR
AT

IS
Dr. Oetker 
Big Americans
Pizza
Alle varianten

2 stuks naar keuze 3.004.92

5.98

2 stuks
voor

AH Kipfilet
Voordeelpak

Altijd Laag 6.49 4.99
NU

KILO
PRIJS

Ariel wasmiddel
Diverse varianten

Bijv. color vloeibaar
3 flacons à 1.35 liter

17.97

2+1 GR
AT

IS

11.97

dinsdag 21 t/m zaterdag 25 april

50
werelddeals
5 dagen tot
50% korting

NIEUW! IEDERE DO., VR. & ZA. TUSSEN 23 APRIL EN 23 MEI! 

GENT’S:

COLLUMN
JACK&JONES 

RELAKZ
SELECTED

LADIES:

ESPRIT
ESPRESSO

MEXX
 VERO MODA

RAADHUISSTRAAT 6    HENGELO (GLD.)

TOT WEL

80% KORTING
OP TOPMERKEN!
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Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit

Cube Alliance 
en Trend Alliance
kozijnen bij Pape
Deze Kunststof kozijnen
hebben rechte verbindingen in
de hoeken en een ultieme
houtlook. Dit geeft een
uitgesproken uitstraling die
zeer goed tot zijn recht komt
zowel binnen een jaren 30 stijl
als ook bij moderne woningen. 
Laat u vrijblijvend informeren
over de mogelijkheden.

Hengelosestraat 49, 7256 AB  Keijenborg • Tel. 0575-463357, Fax 0575-465000
papekunststoffen@hetnet.nl

Kunststof Kozijnen • Aluminium Kozijnen
Zonwering • Gevelbekleding
Beglazing • Garagedeuren

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.visser-mode.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

Refresch Drive-In ShowRefresch Drive-In Show
B-HaveB-Have (voorheen Mellow)(voorheen Mellow)

KoninGinnedaG
OranjEbal

PLEINFEESTEN
1 mei 

v.a. 19 uur
2 mei 

v.a. 19 uur entree € 5,-

Winnaar
Revanche

of the Bands

Bertus Staigerpaip
Def Rhymez

Revanche
of the Bands

DEELNEMERS:
Da Fokkers
Dat doe’w

De juf
Flume

Ja dat zal

Refresch Drive-In Show
B-Have (voorheen Mellow)

ontwerp: Het Reklamehuis Ruurlo

30 april in Ruurlo

1 & 2 mei in Ruurlo

Def Rhymez

UWW WONINGG ALTIJDD STRAKK INN DEE LAK...

Dee voordelenn vann het
HuisSchilderPlan®

� deskundige analyse van 
het onderhoud;

� schilderonderhoudsplan
op maat;

� zekerheid van
vakmanschap;

� kleur- en productadvies;
� eenmalig of volgens

contract;
� met garantiecertificaat;
� collectief buurtplan ook

mogelijk.

Neuzendijk 7 Zelhem 
Telefoon 0314 - 64 19 50
www.abcbessels.nl
info@abcbessels.nl

Een heldere visie op schilderwerk
Met het HuisSchilderPlan® heeft u nooit meer
omkijken naar het schilderwerk aan uw woning.
Want het HuisSchilderPlan® is een plan op maat
waarbij op afgesproken momenten onderhoud
plaatsvindt. Dus als u wilt dat uw woning altijd fraai
in de verf staat, neemt u nú contact met ons op.

Ook binnen buitengewoon goed!
Ook het binnenschilderwerk is bij ABC Bessels in
vertrouwde handen. Met vakmanschap en professi-
oneel advies, en met de nieuwste materialen en
technieken waardoor zelfs oude plafonds en muren
weer als nieuw worden. Wilt u meer weten? Bel
0314 - 64 19 50 voor een vrijblijvende afspraak.

Modern en representatief vrijstaand bedrijfsgebouw, gelegen aan de Gildenweg 12,
7021 BR  te Zelhem op bedrijventerrein ‘Hoge Voort’ (tegenover het tankstation).
- Uitstekend bereikbaar
- Zichtlocatie
- Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein
- Voor veel doeleinden geschikt

De bedrijfshal is ca. 300 m2 b.v.o. met vloeistofdichte vloer.
Vrije hoogte 4,5 m v.v. electr. (4 x 4 m) overhead deur.
Het pand is zeer goed geïsoleerd en verkeert in nieuwstaat.
Kantoor ca. 28 m2 op beg. grond  met balie/loket.
Ontvangsthal 3 m2, berging 6 m2, toiletgroep.

Op 1e verdieping:
Kantoor/kantine ca. 30 m2 met keukenblok.
Berging/opslag en cv.

Opleveringsniveau:
Kantoren/kantine gestoffeerd, gemeubileerd en v.v. centrale verwarming.
Alarminstallatie, telefoon, verlichting, HR-isolerende beglazing.
Bedrijfshal v.v. verwarming door Heater, wasgelegenheid.
HR-isolerende beglazing, electr. opvouwdeur en loopdeur.
Diverse krachtstroomaansluitingen in de gehele bedrijfshal.
Plafondverlichting voorzien van TL-verlichting.
Nood-uitgangverlichting, etc.

Huurprijs op aanvraag.
Aanvaarding in overleg.
Informatie tel. 0314-625917.

Te huur: Gildenweg 12 – Zelhem



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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Enquête buurtbus

In Bronckhorst is het openbaar ver-
voer van noord naar zuid en vice ver-
sa goed geregeld. Echter, van oost
naar west en omgekeerd is er geen
goede voorziening. Syntus en de ge-
meente onderzoeken of u, als inwo-
ners van de gemeente, behoefte
heeft aan een buurtbusverbinding
tussen bijvoorbeeld Steenderen en
Zelhem. Maar ook Bronkhorst,
Baak, Toldijk, Velswijk, Keijenborg of
Hengelo kunnen onderdeel van deze
route worden. Via een enquête wil-
len wij deze behoefte in kaart bren-
gen. De enquête staat vanaf heden 

tot en met eind april op
www.bronckhorst.nl � Actueel � 

Actuele informatie � Nieuwsberichten
Het invullen duurt 5 minuten.

Een buurtbus rijdt elk uur tussen
ongeveer 07.00 en 19.00 uur. Elke in-
woner kan gebruik maken van deze
busdienst, die gereden wordt door
vrijwilligers. De kosten voor een rit
bedragen € 1,70 per reis voor 12 tot
en met 64 jarigen. Kinderen tot en
met 11 jaar en senioren van 65 jaar
en ouder betalen € 1,10 per reis. 

Onderzoek naar mogelijk-
heden buurtbus tussen
Steenderen en Zelhem

Om het onderzoek naar de buurtbus
te ondersteunen, houden we op
25 april a.s. een buurtbusactiedag.
Op deze dag rijdt een buurtbus tus-
sen Zelhem en Steenderen.
Gelegenheidschauffeur is wethou-
der Glasbergen, per traject aange-
vuld met verschillende collegeleden
en afgevaardigden van de dorpsbe-
langenorganisaties.
Op elke stopplaats tonen we een
presentatie en een korte film. Inwo-
ners kunnen hun mening geven, er
worden enquêtes afgenomen en al
ingevulde enquêtes kunt u meteen
inleveren. Bovendien zetten we de
vrijwilligers van de bestaande buurt-
busprojecten 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 - gemeente-

huis - Raadhuisstraat
• 11.30 uur: Wichmond/Vierakker -

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

kerk
• 12.45 uur: Toldijk - café Den Bre-

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

Heezen, J.F. Oltmanstraat 5

De stopplaatsen zijn aangegeven
door een bord van Syntus met daar-
op 'tijdelijke stopplaats'. Om kwart
voor twee vertrekt de bus uit Steen-
deren en is de dag afgelopen.

Enquête Buurtbus

In de gemeente Bronckhorst is het openbaar vervoer van noord naar zuid
en vice versa goed geregeld. Echter, van oost naar west en omgekeerd is
er geen goede voorziening. Syntus en de gemeente onderzoeken of de
inwoners van de gemeente behoefte hebben aan een buurtbusverbinding
tussen bijvoorbeeld Steenderen naar Zelhem. Maar ook Bronkhorst,
Baak, Toldijk, Velswijk, Keijenborg of Hengelo kunnen onderdeel van
deze route worden. Door middel van een enquête wil men deze behoefte
in kaart brengen. De enquête staat vanaf heden tot en met eind april op
de website van de gemeente Bronckhorst.

De buurtbus rijdt elk uur tussen ongeveer 07.00 en 19.00 uur. Elke
inwoner kan gebruik maken van deze busdienst, die gereden wordt door
vrijwilligers. De kosten voor een rit bedragen €1,70 per reis voor 12 tot
en met 64 jarigen. Kinderen tot en met 11 jaar en senioren van 65 jaar en
ouder betalen €1,10 per reis.

Dit onderzoekt neemt ongeveer 5 minuten tijd in beslag. Onder de
deelnemers aan deze enquête worden 10 Syntus SuperTickets verloot.
Prijswinnaars krijgen deze vervoerbewijzen thuisgestuurd.  Resultaten
van dit onderzoek worden via de gemeentepagina in het weekblad
Contact, de website van de gemeente (www.bronckhorst.nl) en de
website van Syntus (www.syntus.nl) bekend gemaakt. Alvast dank voor
het invullen.   

Uw mening telt mee voor het besluit of deze buurtbus er komt!

1. Bent u bekend met het begrip buurtbus?
� Ja � Nee 
Zo ja, wat is uw ervaring: 

2. Als er een buurtbus gaat rijden tussen Zelhem-Hengelo-Baak-Toldijk-
Steenderen, zou u hier dan gebruik van maken?
� Ja � Nee, omdat: 

(Indien Nee: Verder naar vraag 7)  

3. Stel deze buurtbus gaat rijden en u besluit gebruik te maken van de
buurtbus, wat is dan het beginpunt van uw reis met de buurtbus? 
(Meerdere antwoorden mogelijk.)
� Zelhem � Keijenborg � Baak � Steenderen  
� Velswijk � Hengelo � Toldijk � Bronkhorst   
� Anders nl:

4. Waar zou u met de buurtbus naartoe willen reizen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk)  
� Zelhem � Keijenborg � Baak � Steenderen  
� Velswijk � Hengelo � Toldijk � Bronkhorst   
� Anders nl:

5. Wat is het doel van uw reis met de buurtbus? (meerdere antwoorden
mogelijk)
� Boodschappen / winkelen � Bezoek aan familie / vrienden
� School / studie � Woon- / werkverkeer
� Bezoek gemeentehuis / gemeentekantoor
� Aansluiting op ander Openbaar Vervoer, nl: 
� Anders nl:

6. Hoe vaak denkt u gebruik te zullen maken van de buurtbus?
� 1 per week of vaker � 1 tot 3 x per maand
� Minder dan 1 x per maand � Niet bekend

7. Wat vindt u van de prijs van een enkele reis (€1,10 - € 1,70)
� Goedkoop � Normaal � Duur

8. Kunt u aangeven in welke mate u deze buurtbusverbinding in
Bronckhorst van belang acht?
� Heel belangrijk � Belangrijk � Neutraal
� Niet zo belangrijk � Onbelangrijk

9. Is er een ander gezinslid dat gebruik wil maken van de buurtbus?
� Ja, namelijk (Wie) 
� Nee, omdat 

10. Wat is uw leeftijd?  Jaar

11. Wat is uw postcode? 

Heeft u nog opmerkingen of suggesties?

U kunt de enquête in een gesloten enveloppe zonder postzegel sturen naar:
Gemeente Bronckhorst
T.a.v. mevrouw D. Wolters
Antwoordnummer 2519
7255 ZX Hengelo (Gld) Bedankt voor uw medewerking!

Wethouder voor één dag op buurtbus

B en w houden 25 april ludieke actiedag voor

buurtbus

De gemeente organiseert dit jaar ter
ere van Koninginnedag weer een
speciale bijeenkomst voor alle gede-
coreerden en ereburgers. Dit ge-
beurt op 28 april a.s. in zaal Den
Bremer in Toldijk. We hebben hier-
voor 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 gedecoreer-

den voorafgaand aan Koninginnedag



Brandweer Achterhoek West zoekt

(aspirant)
Brandwachten m/v

Wij zoeken mensen die
• graag in teamverband werken en mens en dier in nood willen helpen
• in de leeftijd tussen 18 en 45 jaar zijn, met minimaal een LBO/MBO

opleiding
• bereid zijn tot het volgen van de brandweeropleidingen tot en met de 

opleiding Hoofdbrandwacht
• wonen en/of werken in de buurt van de uitrukpost

Wat ga je doen?
• Alle voorkomende brandweertaken bij: brandbestrijding, hulpverlening

bij ongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen en rampenbestrijding
• Onderhouden van kennis en geoefendheid
• Verrichten van voorkomende werkzaamheden aan voertuigen, uitrus-

ting etc.

Wat bieden wij?
Wij bieden je de kans om je kennis, ervaring en vakkundige interesse toe
te passen in een veelzijdige functie, waarbij het werken in teamverband
voorop staat. Naast een vaste vergoeding voor de functie van
(aspirant)brandwacht worden er ook vergoedingen toegekend voor inzet-
ten bij uitrukken en oefeningen/opleidingen.

Wat is verder nog van belang?
De medische geschiktheid voor deze functie moet blijken uit een medi-
sche keuring. 

Heb je interesse? Bel of mail gerust!
Gemeente Bronckhorst (posten Hengelo,
Steenderen, Vorden, Zelhem) via e-mail:
brandweer@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 27

De gemeenten Doetinchem (posten Doetinchem, Wehl), Montferland (pos-
ten Bergh, Didam) en Oude IJsselstreek (posten Gendringen, Silvolde,
Varsseveld) zijn ook op zoek naar vrijwilligers. Kijk voor informatie op de
gemeentelijke websites.

Brandweer Achterhoek West zoekt vrijwilligers voor de gemeenten
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek

Samen met de gemeente organi-
seert Bouwend Nederland op 7 mei
a.s. een voorlichting voor bedrijven,
die regelmatig bouwaanvragen in-
dienen bij de gemeente of van plan
zijn dit te gaan doen. De bijeenkomst
is in het gemeentekantoor, start om
19.30 uur en duurt tot ca. 21.30 uur.  

Formule 1
Formule 1 is een spiksplinternieuw
4 stappenplan met een checklist,
waarmee het makkelijker wordt de
bouwaanvraag beter en vollediger in
te dienen. Hierdoor kan de vergun-
ningsaanvraag sneller worden
behandeld. Het bouwvergunnings-

verleningstraject bij de gemeente
verloopt dan gemiddeld twee tot vijf
weken sneller. Formule 1 is tot
stand gekomen na intensief overleg
tussen een vertegenwoordiging van
leden van Bouwend Nederland en
een vertegenwoordiging van de
gemeenten in de Achterhoek.

Bedrijven
De voorlichting is bestemd voor alle
bedrijven, die direct of indirect te
maken hebben met het aanvragen
van bouwvergunningen bij de ge-
meente en leden van Bouwend
Nederland in het bijzonder. Tijdens
de voorlichting besteden we ook

aandacht aan andere plannen en
afspraken tussen de gemeente en
het bouwbedrijfsleven.

Aanmelden
Aanvragers van bouwvergunningen,
zoals bouwbedrijven, kunnen zich
aanmelden. Geef ook het aantal
deelnemers van uw organisatie
door.

• per e-mail naar bouwendneder-
land.afd.doetinchem@xs4all.nl

• per fax naar (0314) 63 18 23
• per telefoon (0314) 63 18 82
• per post Bouwend Nederland

Achterhoek/Liemers, Postbus 34,
7025 ZG Halle

Wij begroeten u graag tijdens de
bijeenkomst!

Informatiebijeenkomst over Formule 1

voor bouwaanvragen 7 mei a.s.

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 on-
derhoud 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  'Bermbe-
heerplan 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 be-
halen. Daarnaast kan een berm ook
een belangrijk natuurfunctie vervul-
len.
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.

Deelnemers klankbordgroep
gezocht
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 voor het opstellen
van het plan drie à 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 afde-
ling Openbare werken, via e-
mail r.schmitz@bronckhorst.nl
of (0575) 75 03 32.

Project Bermbeheerplan gestart

Meldt u aan voor klankbordgroep om mee te denken

De Ontwikkelingsvisie voor het
landbouwontwikkelingsgebied
(LOG) Halle-Heide is zover dat het
de status ontwerpvisie krijgt. Dit
betekent dat er volgens de inspraak
op het ontwerp kan worden gere-
ageerd. De ontwerpvisie ligt naar
verwachting vanaf 23 april a.s. ter
inzage, gedurende zes weken. Voor
het toelichten van het eindconcept
van deze ontwikkelingsvisie organi-
seerde de gemeente op 24 maart
een informatieavond voor bewoners
en andere belangstellenden. 

Wijziging
Ten opzichte van het eindconcept is
het vastgestelde ontwerp gewijzigd
door de nieuwvestigingslocatie aan
de Dwarsdijk te schrappen en deze
locatie te verleggen naar percelen
ten noorden van de panden
Kuiperstraat 16 en 18 in Halle. 

Bestemmingsplan buitengebied
Vanuit het Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers hebben
gemeenten de opdracht gekregen te
zorgen voor een nadere detaillering
van de landbouwontwikkelings-
gebieden (LOG's) en daarvan een
doorvertaling te maken naar de ei-
gen bestemmingsplannen voor het
buitengebied. In deze ontwerpvisie
geven we aan welke gebieden rond-
om het buurtschap Halle-Heide in

aanmerking komen voor hervesti-
ging of nieuwvestiging van inten-
sieve veeteelthouderijbedrijven. De
randvoorwaarden voor vestiging
staan eveneens in de visie aangege-
ven. Bij het op te stellen bestem-
mingsplan hoort ook een milieu-
effectrapportage. De werkzaam-
heden hiervoor zijn al gestart.

Infrastructuur en ontsluiting zorg
van bewoners
De bewoners uitten op de informa-
tieavond hun zorg over de infra-
structuur en de ontsluiting van het
gebied in relatie tot de verkeers-
veiligheid. Het college wil niet voor-
uitlopen op concrete aanpassingen
of verbetering van wegen naar aan-
leiding van verzoeken tot nieuw- of
hervestiging van bedrijven in het
gebied. De infrastructuur en de
ontsluiting worden beoordeeld als
onderdeel van verzoeken om
vestiging. 

Zienswijzen
Zienswijzen die worden ingediend en
de reactie van de gemeente daarop
verzamelen we in een Zienswijzen-
nota. Deze leggen b en w voor aan de
gemeenteraad. Volgende week leest
u meer over de inspraakmogelijkhe-
den in de rubriek Openbare bekend-
makingen van deze gemeente-
pagina's.

Ontwerpvisie landbouwontwikkelings-

gebied Halle-Heide gereed

Ook dit jaar zijn er weer vele
activiteiten in Bronckhorst rond
Koninginnedag en 4/5 mei. De
gemeente is bij veel activiteiten
vertegenwoordigd.

Als u wilt weten welke dat zijn,
kijk dan op www.bronckhorst.nl
� Over Bronckhorst � Zoveel te
doen � Evenementenkalender.

Activiteiten

Koninginnedag

en 4/5 mei

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 om-
gaan met het belangrijke werk van
mantelzorgers.

Ouders van kinderen met een
beperking
Heeft u een kind met een beper-
king? Dan herkent u zich misschien
niet direct in de term mantelzorger.
U bent toch gewoon ouder voor uw
kind? Toch hoort u bij de 3.800 man-
telzorgers in onze gemeente, omdat
uw kind met een beperking (veel)
meer zorg nodig heeft dan gebrui-
kelijk. Dus heeft u een vraag over
ondersteuning, dan kunnen wij sa-
men met u zoeken naar een oplos-
sing! Zoals de hulp die de Stichting
Vrijwillige Oppas en Thuishulp
biedt. Zij zetten deskundige vrijwil-
ligers in die regelmatig op uw kind
kunnen passen of iets met uw kind
ondernemen, zodat u even tijd voor
uzelf heeft. Verder kunnen ouders
van kinderen met een beperking
zich aansluiten bij de Ouders-Hel-
pen-Ouders groep (OHO). Dit is een

groep ouders en verwanten van
mensen met een verstandelijke be-
perking, lichamelijke beperking,
ontwikkelingsstoornis en/of stoor-
nis in het autistisch spectrum. De
kracht van Ouders-Helpen-Ouders
zit in het uitwisselen van ervaringen
die een ieder heeft opgebouwd. Zo
helpen de ouders elkaar. Behalve
thema-avonden organiseert deze
groep ook inloopochtenden. Meer
weten? Bel VIT Oost-Gelderland,
tel. (0573) 43 84 00.

Mantelzorg in Bronckhorst

In deze rubriek leest over de vorde-
ringen van het nieuwe gemeente-
huis van Bronckhorst. Op 24 maart
werd het hoogste punt (12,8 meter)
bereikt. De ruwbouw is nu klaar en
de komende periode staat in het te-
ken van afbouwwerkzaamheden
aan de binnen- en buitenkant van
het gebouw.

Water- en winddicht
Op dit moment wordt hard gewerkt
aan het water- en winddicht maken
van het gebouw. De dakvloeren zijn
gestort, daarop komt de dakisolatie
en de uiteindelijke dakbedekking.
Tussen de beide gebouwvleugels
worden stalen dakliggers bevestigd,
om later het centrale entreegedeel-
te te overdekken.
Ook de eerste raamkozijnen zijn in-
middels geplaatst. De architect
koos voor grote, naar binnen draai-
ende ramen tot op de vloer. De ko-
zijnen zijn kant en klaar, inclusief
drie-laags hoogisolerend glas. De
buitenkant van de kozijnen bestaat

uit aluminium en is dus onder-
houdsarm, de binnenkant is van
hout voor een natuurlijke uitstra-
ling. 

In de steigers
Opvallend is dat het gebouw geheel
in de steigers staat. Dit is gedaan

om veilig alle werkzaamheden, zo-
als het plaatsen van de kozijnen,
isoleren en metselwerk aan de ge-
vels uit te kunnen voeren. Door het
metselen van de zandkleurige ste-
nen, ondergaat het gebouw in de ko-
mende maanden een complete me-
tamorfose.

Nieuwbouwnieuws

Het storten van de dakvloer.



Openbare bekendmakingen

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

In navolging van het succesvolle
jeugdraad-project van 2007 start de
gemeente in het schooljaar 2009-
2010 een jongerenraad-traject. Dit
in de vorm van een debattoernooi
bedoeld voor basisschoolleerlingen
van groep 7 en 8. Alle Bronckhor-
ster basisscholen kunnen hieraan
deelnemen. 

Professionele training
De gemeente biedt leerkrachten en
leerlingen van de deelnemende
scholen in september 2009 een trai-
ning aan door een professionele
trainer van het Nederlands Debat
Instituut. De voorronde- en finale-
debatten zijn in januari en februari
2010 in de raadszaal van het nieuwe
gemeentehuis. B en w en raads-
leden worden intensief bij het pro-
ject betrokken. We nodigen alle
Bronckhorster basisscholen uit om
mee te doen. De scholen doen mee
op basis van vrijwilligheid en er zijn
geen kosten aan verbonden. Scho-
len kunnen thema's aanleveren die
voor jongeren spelen en waarover zij

graag in debat gaan. Al tijdens de
training komen deze thema's, in de
vorm van oefenstellingen, terug.  

Voordelen van meedoen
• leerlingen en leerkrachten

worden professioneel getraind om
te debatteren door het Nederlands
Debat Instituut

• het debat komt niet in de plaats
van, maar vormt een prima aan-
vulling op de te behalen kern-
doelen voor taalonderwijs

• het debat is een mooie manier om
het (verplichte) thema burger-
schap in te vullen binnen het
schoolwerkplan. Burgerschap
wordt wel omschreven als partici-
patie, democratie en identiteit.
Het debat vertegenwoordigt ze
alle drie

Meedoen
Basisscholen kunnen zich voor 8
mei a.s. aanmelden via e-mail bij:
griffie@bronckhorst.nl. Wij hopen
op een grote deelname!

Bronckhorster bassisschoolleerlingen

met elkaar in debat

De jeugdraad in 2007.

Het gemeentehuis is gesloten van 30 april t/m 5 mei a.s. Op 4 mei is de af-
deling Publiekszaken uitsluitend voor de aangifte van geboorte en overlij-
den beperkt open van 08.30 tot 09.30 uur. Op 6 mei zijn wij vanaf 08.30 uur
weer normaal geopend.

Openingstijden gemeentehuis rondom

Koninginnedag en Bevrijdingsdag

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

Dit betekent dat uw 'Aanvraag sub-
sidie 2010' vóór 1 mei 2009 bij ons
binnen moet zijn.

U vindt het subsidiebeleid van de
gemeente op www.bronckhorst.nl.
Hier kunt u bekijken of uw organisa-
tie recht heeft op subsidie. Het be-
leid is ook in te zien bij de afdeling
Maatschappij en organisatie in het
gemeentekantoor. De beleidsstuk-
ken zijn daar tegen betaling ver-
krijgbaar.

Subsidie 2010 aanvragen
Het aanvraagformulier voor subsidie
is verkrijgbaar bij de recepties van

het gemeentehuis en het gemeente-
kantoor en te downloaden via de
website. Het originele formulier
moet u terugsturen naar de ge-
meente. Aanvragen per e-mail kun-
nen wij helaas niet in behandeling
nemen. Na ontvangst van uw aan-
vraagformulier ontvangt u van de
gemeente een ontvangstbevestiging.
Informatie over het invullen van de
aanvraag vindt u op het aanvraag-
formulier zelf.

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

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van
subsidieplafonds. Deze plafonds

worden bepaald na het vaststellen
van de gemeentelijke begroting in
de gemeenteraad van november
2009. De subsidieplafonds worden
dan ook bekend gemaakt op de web-
site van de gemeente en op deze ge-
meentepagina's.  

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaan-
vraag ontvangt u uiterlijk op 31
december 2009.

Vragen
Voor vragen over de subsidieaan-
vraag 2010 kunt u contact opnemen
met mevrouw A. Koster van de ge-
meente, tel. (0575) 75 04 90, of mail-
en naar a.koster@bronckhorst.nl.

Vraag uw subsidie aan voor 1 mei a.s.!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, school- en buurtfeest, afsluiten Halle-Nijmanweg, tussen de Lankerseweg en de

Nijmansedijk, instellen omleidingsroute via de Westendorpseweg en Molenweg, 3 t/m 5
september 2009, stichting Nijmansfeest

• Hengelo (Gld), Elderinkweg 5, jeugdkamp, max. twee kampeermiddelen, 16 t/m 18 mei 2009
• Toldijk, volksfeest met toneel, dansavonden met live-muziek, optocht, lunapark en vogelschie-

ten, 2 juli van 20.00 tot 12.00 uur, 3 juli van 19.00 tot 01.30 uur en 4 juli 2009 van 10.00 tot 01.30
uur, diverse verkeersmaatregelen i.v.m. optocht, 3 juli 2009 van 18.00 tot 20.00 uur, stichting
Oranjefeesten Toldijk

• Zelhem, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in De Smoks, A.L.M. Groes-
kamp-van Londen

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Dorpsstraat 65, bouwen schuur
• Halle, Landstraat 9B, vergroten melkveestal
• Halle, Nijmansedijk 26, bouwen schuur
• Hengelo (Gld), Meidoornstraat 1A, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Meidoornstraat 7, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Moatweg 6, bouwen vleesvarkensschuur 
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 37, vergroten ligboxenstal 
• Hengelo (Gld), Winkelsweg 8, gedeeltelijk veranderen woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 15 april 2009:
• Hengelo (Gld), Keijenborg en Velswijk, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. promoten

vogeltentoonstelling 2009, 27 oktober t/m 10 november 2009, vogelvereniging Exokan
• Hengelo (Gld), kermis met diverse volks- en kinderspelen, vogelschieten, lunapark en optocht,

8 juli van 10.00 tot 24.00 uur, 10 juli van 14.00 tot 01.00 uur, 11 juli van 12.00 tot 01.00 uur en
12 juli 2009 van 14.00 tot 24.00 uur, schutterij E.M.M.

• Hengelo (Gld), nabij N.H. Kerk, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet (biercarrousel) i.v.m.
kermis, 8 juli van 10.00 tot 00.30 uur, 10 en 11 juli van 10.00 tot 01.30 uur en 12 juli 2009 van
10.00 tot 00.30 uur, café/zaal Marktzicht

• Hengelo (Gld), terras Spalstraat 1 en 3, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m.
kermis, 8 juli van 11.00 tot 00.30 uur, 10 juli van 18.00 tot 00.45 uur, 11 juli van 18.00 tot 01.00
uur en 12 juli 2009 van 14.00 tot 24.00 uur, café De Zwaan

• Hengelo (Gld), terras Spalstraat 44, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kermis,
8 juli van 08.00 tot 00.30 uur en 12 juli 2009 van 11.00 tot 20.00 uur, grandcafé De Egelantier

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

• Hengelo (Gld), parkeerplaats Albert Heijn, innemen standplaats voor repareren autoruiten,
woensdagen en donderdagen van 1 mei t/m 31 december 2009, Oostwoud autoschade

Verleende vergunningen

De gemeente heeft enkele jaren ge-
leden een roekenbeschermingsplan
opgesteld. Met het opstellen van dit
plan hebben we een ontheffing ge-
kregen van het ministerie van LNV
om roeken op ongewenste plaatsen
te mogen verstoren. Deze plaatsen
staan in het beschermingsplan. Elk
jaar na het broedseizoen evalueren
we de genomen maatregelen. Zijn
nieuwe locaties ontstaan die over-
matige overlast geven, dan voegen

we deze toe aan het beschermings-
plan. Alleen als de overlast 'overma-
tig' is, kan de locatie in aanmerking
komen om in te mogen grijpen.
Overmatige overlast is overlast die
niet meer als normaal kan worden
aangemerkt. Een groepje met vier
nesten is geen overmatige overlast.
Een kolonie met 50 nesten kan dit
wel zijn. Ingrijpen mag tot 15
februari van ieder jaar dat de
ontheffing geldig is.

Broedseizoen
Dit seizoen zijn de roeken laat met
het bouwen van de nesten begon-
nen. De overlast is pas ontstaan na
15 februari. Hierdoor kon de ge-
meente niet adequaat reageren op
overlast gevende locaties. Daarom
verwijderen we nu na het broedsei-
zoen de nesten op de locaties met
overmatige overlast, die in het roe-
kenbeschermingsplan staan. Ver-
volgens nemen we voor het nieuwe
seizoen tot 15 februari weer preven-
tieve maatregelen. Jaarlijks vinden
tellingen en een evaluatie plaats van
het broedseizoen. Bij de evaluatie

beoordelen we alle locaties op over-
matige overlast. Daarnaast bespre-
ken we de maatregelen voor het vol-
gende seizoen. 

Zijn er bij u in de buurt nieuwe loca-
ties met roeken ontstaan, laat het
dan weten aan de gemeente. Bel of
mail alleen als de roeken voor het
eerst zijn neergestreken. De oude
locaties hebben wij allemaal in
beeld. De tellingen die de gemeente
nu uitvoert geven voldoende infor-
matie over de ontwikkeling van de
roeken op die locaties.

Hopelijk nestelen de roeken in het
seizoen 2010 eerder, waardoor wij
meer kans krijgen om de overlast
door deze vogels te beperken. Tot
die tijd, probeer te genieten van de
capriolen die deze vogels uithalen
en weet dat de overlast, hoe verve-
lend ook, eind juni weer voorbij is.
Voor reacties: afdeling REO van de
gemeente, mevrouw W. Kempers,
medewerker natuur en landschap,
tel. (0575) 75 03 77 of e-mail:
w.kempers@bronckhorst.nl.

Aanpak van roeken

• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 33B, verplaatsen kaploods
• Toldijk, Lamstraat 12, bouwen jongveestal en vergroten werktuigenberging
• Vorden, Bleuminkmaatweg 1, verbouwen woning
• Vorden, Kerkstraat 13, bouwen vier appartementen en commerciële ruimte
• Vorden, Nieuwstad 49, plaatsen hekwerk 
• Vorden, Rommelderdijk 6, verbouwen woning
• Zelhem, de Ganzenebbe 6, plaatsen terrasoverkapping
• Zelhem, Halseweg 29D, verbouwen kleedruimten en andere ruimten
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 14, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Kolstee 1, verplaatsen berging



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Hoog-Keppel, 21 mei 2009, Burg. van Panhuysbrink, Burg. Vrijlandweg en Monumentenweg,
kunst-, antiek- en rommelmarkt, van 09.00 tot 16.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Hore-
cawet, van 09.00 tot 22.00 uur, voetbalvereniging HC '03

• Hummelo, parkeerplaats Van Heeckerenweg, innemen standplaats voor de verkoop van vis,
donderdagen van 1 mei t/m 31 december 2009, Roelofs vis

• Keijenborg, Past. Thuisstraat en Booltinkplein, kermis/lunapark en volksspelen, 19 t/m 22 juni
2009, stichting evenementen schuttersgilde Sint Jan

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van vis, zaterdagen
van 1 mei t/m 31 december 2009, Roelofs vis

• Vorden, Hamminkweg, open weekend hoedenatelier met kunst- en ambachtsmarkt, ontheffing
Winkeltijdenwet, 16 en 17 mei 2009 van 10.00 tot 17.00 uur, Goedgemutst weekend

• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, innemen standplaats voor de verkoop van vis, woens-
dagen van 1 mei t/m 31 december 2009, Roelofs vis

• Wichmond, bij Dorpsstraat 22, innemen standplaats voor de verkoop van vis, dinsdagmiddagen
van 15 april t/m 31 december 2009, V.O.F. vishandel Hengel

• Zelhem, sporthal De Pol, tijdelijke gebruiksvergunning i.v.m. slaapweekend, 17 mei 2009,
gymnastiekvereniging SSS

Verzonden op 16 april 2009:
• Keijenborg, Past. Thuisstraat/Booltinkplein, rommelmarkt, 5 juli van 08.00 tot 15.00 uur,

drumfanfare Sint Jan, ontheffing Winkeltijdenwet, 5 juli 2009, schuttersgilde St. Jan

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 16 april 2009:
• Vorden, Almenseweg 22, geheel vernieuwen garage/berging

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 15 april 2009:
• Halle, Halle-Heideweg 26A, bouwen woning met berging, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 9A, bouwen bergruimte
• Vorden, Berend van Hackfortweg 44, vergroten woning
• Vorden, Galgengoorweg 6A, verbouwen varkensstal tot woonruimte, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 16 april 2009:
• Vorden, Enzerinckweg 1, vervangend bouwen bijgebouw, verleend met toepassing van artikel

50, lid 3 van de Woningwet
• Vorden, het Jebbink 5, veranderen schoolgebouw
• Zelhem, Heidenhoekweg 8A, bouwen garage/berging, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Industriepark 6/6A, veranderen voorgevel en plaatsen luifel entree

Sloopvergunningen 
Verzonden op 14 april 2009:
• Vorden, Het Jebbink 5, slopen entreepui, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 16 april 2009:
• Drempt, Zomerweg 63, gedeeltelijk slopen dak van voorhuis, komt asbesthoudend afval vrij

Drank- en Horecawet (art. 3) 
Verzonden op 16 april 2009: 
• Hengelo (Gld), vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting

Beukenlaan 30, Protestantse Stichting Kerkelijk Ontmoetingscentrum

Kapvergunningen
Verzonden op 17 april 2009:
• Drempt, Zomerweg 45, vellen van één iep, twee populieren en twee vlierstruiken, geen her-

plantplicht
• Steenderen, Harmen Addinkstraat 12, vellen van drie meidoorns, herplant verplicht: volgens

beplantingsplan

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 21 april 2009 voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk on-
derhoud nabij de genoemde adressen:
• Halle, Hobelsmandijk 4
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 16
• Hummelo, Broekstraat 13
• Keijenborg, Remmelinkdijk 5A

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens een autowasdag op 16 mei 2009 is de parkeerplaats op de Kerkstraat,

tussen de N.H. Kerk en Museum '40-'45, van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), in verband met de kermis zijn de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer: van 6 t/m 13 juli 12.00 uur de Spalstraat, tussen de
Ruurloseweg en de kruising Raadhuisstraat/Veemarktstraat, de parkeerplaats aan de Kerk-
straat en de Kerkstraat, tussen de Ruurloseweg en de Marktstraat. Op 8 juli van 07.00 tot 16.00
uur de Spalstraat vanaf de kruising Raadhuisstraat/Veemarktstraat tot aan de kruising Kas-
tanjelaan/Zuivelweg. Op 8 juli van 16.00 tot 22.00 uur de Spalstraat, tussen de Hummeloseweg
en het Iekink, de Zuivelweg, tussen de Spalstraat en de Kampstraat, de Kampstraat, de Tram-
straat, tussen de Spalstraat en de Kampstraat, de Rozenstraat, tussen de Tramstraat en het
Iekink, en het Iekink, tussen de Rozenstraat en de Spalstraat. Op 10 juli van 12.00 tot 21.00 uur
de Bleekstraat, tussen de Spalstraat en de Veemarktstraat. Van 11 juli 20.00 uur t/m 12 juli
18.00 uur de Spalstraat. Op 8 juli van 07.00 tot 16.00 uur en vanaf 11 juli van 20.00 uur t/m 12
juli 18.00 uur de Raadhuisstraat, tussen de Spalstraat en de Banninkstraat. Ook is van 6 t/m 12
juli op de Kerkstraat, tussen de Marktstraat en de Raadhuisstraat, en op de Spalstraat, vanaf
de kruising Raadhuisstraat/Veemarktstraat tot het Iekink, voorzover dit gedeelte van de weg
niet is afgesloten, het éénrichtingsverkeer opgeheven

• Hummelo, tijdens een sponsorloop op 27 juni 2009 zijn van 13.00 tot 15.00 uur de Groeneweg,
tussen de Keppelseweg en de Stockhorsterweg, Stockhorsterweg, Margrietlaan en Beatrix-
laan, tussen de Margrietlaan en de Groeneweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Steenderen, tijdens dodenherdenking op 4 mei 2009 is de Toldijkseweg, tussen de Dorpsstraat
en de Wehmestraat, van 19.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Steenderen, in verband met het open huis van Marketz Installatiebedrijf wordt op 7 juni 2009
van 10.00 tot 18.00 uur een stopverbod ingesteld op de Dr. A. Ariënsstraat, tussen de
L. Dolfingweg en de Covikseweg

• Vorden, tijdens een buurtbarbeque zijn Het Heijink en de parkeerplaats tegenover nummer 1
van 13 juni 15.00 uur tot 14 juni 2009 01.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens een buurtfeest op 13 juni 2009 is de Biesterveld, tussen huisnR. 24 t/m 36, van
12.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens een straatfeest op 4 juli 2009 is de Mulderskamp van 18.00 tot 24.00 uur,
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

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

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

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 16 april 2009:
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 6, geheel bouwen schuur

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

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

Verwijdering van panden van de gemeentelijke monumentenlijst
B en w besloten op 18 maart 2009 dat zij van plan zijn:
• Hoog-Keppel, het object A.G. Noijweg 57-59 van de gemeentelijke monumentenlijst te

verwijderen
B en w besloten op 15 april 2009 dat zij van plan zijn:
• Drempt, het object Gientjesweg 5 van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen

De ontwerpbesluiten liggen van 23 april t/m 4 juni 2009 tijdens de openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met de heren C. Hofs of W. Hagens, tel. (0575) 75 03 52 53. 

Zienswijze indienen? 
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten
aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de hiervoor genoemde
medewerkers.

Monumenten

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen van filterkolommen voor de bedrijfswatervoorziening,

ontheffing voor het overschrijden van de maximale hoogte. Het betreft een ontheffing van het
bepaalde in het geldende bestemingsplan 'Buitengebied Toldijkseweg 1993'

De bouwplannen liggen van 23 april t/m 3 juni 2009 tijdens de openingstijden voor belanghebben-
den ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 14 april 2009:
• Vorden, Berkendijk 1, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 april t/m 3 juni 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 af-
deling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Ruimtelijke plannen.

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 6 weken na de dag van bekendmaking van dit be-
sluit 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 spoedeis-
ende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige
voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

Goedkeuring wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
Steenderenseweg 2 Hengelo'
Gedeputeerde Staten van Gelderland keurden op 10 april 2009 het wijzigingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden 2008; Steenderenseweg 2 Hengelo' goed.Het plan heeft betrekking op een func-
tiewijziging van een voormalige karakteristieke boerderij nabij Steenderenseweg 2. Hierbij wordt
het mogelijk gemaakt om in de vervallen boerderij twee woningen te realiseren.

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van
23 april t/m 3 juni 2009 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekan-
toor 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 mede-
werkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen
het besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een ver-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is be-
slist.

Ontwerpprojectbesluit 'Achter-Drempt, Zomerweg, uitbreiding sport-
complex' 
Het ontwerpprojectbesluit 'Achter-Drempt, Zomerweg, uitbreiding sportcomplex' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 23 april t/m 3 juni 2009 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stuk-
ken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het projectbesluit heeft betrekking op de locatie Zomerweg 19A in Achter-Drempt en betreft het
mogelijk maken van de uitbreiding van het sportcomplex van HC'03 met een extra veld en de
nieuwbouw van de kleedaccommodatie.

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

• Zelhem, in verband met de aanleg van een verhoogd kruisingsvlak is de kruising Slotemaker
de Bruinestraat/Groen van Prinstererstraat van 27 april tot 13 mei 2009 of zoveel langer of
korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Wet milieubeheer

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Zelhem, Ambachtsweg 18, voor het veranderen van de inrichting op diverse onderdelen. 
Deze verklaring is op 16 april 2009 verzonden.

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

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

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

Wegwerkzaamheden

Stemmen tijdens de komende verkiezingen voor het Europees Parlement 

Stemmen bij volmacht 
Bij de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement op 4 juni 2009 is het mogelijk om bij
volmacht te stemmen. Omdat de gemeente weer meedoet met het experiment stemmen in een
willekeurig stemlokaal, hoeft u als inwoner van Bronckhorst alleen een verzoek te doen als:
• u iemand wilt machtigen die woont in een andere gemeente in Nederland dan Bronckhorst
• u een kiezer uit Bronckhorst wilt machtigen voordat u in het bezit bent van uw stempas (de

stempassen worden uiterlijk 21 mei 2009  bezorgd)

Machtiging is op twee manieren mogelijk, nl:
• Machtiging door schriftelijke aanvraag
Op de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor
het verzoek om bij volmacht te mogen stemmen. U kunt het formulier ook downloaden via
www.bronckhorst.nl.

Het verzoek moet uiterlijk op 21 mei 2009 worden ingediend bij de burgemeester van de gemeen-
te Bronckhorst. Stond u op 22 april 2009 in een andere gemeente ingeschreven dan moet u in die
gemeente een verzoek voor stemmen bij volmacht indienen. Het verzoek wordt niet ingewilligd
wanneer u een kiezerspas heeft aangevraagd om te stemmen in een stembureau buiten de
gemeente Bronckhorst. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden,
moet op 22 april 2009 als kiezer zijn geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek wordt uw stem-
pas ingetrokken. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs, waarmee hij/zij uw stem tegelijk
met de eigen stem kan uitbrengen.

• Machtiging door invullen achterzijde stempas
De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de stempas, tot
en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen.
Hiervoor moet u de achterzijde van de stempas invullen en de stempas aan de gemachtigde over-
dragen. De door u gemachtigde moet de  volmachtstem tegelijk met zijn/haar eigen stem in een
willekeurig stembureau in de gemeente Bronckhorst uitbrengen. Een kiezer mag niet meer dan
twee volmachten  aannemen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op 22 april 2009
in onze gemeente als kiezer geregistreerd zijn en hoeft dus niet meer, zoals u gewend was, in
hetzelfde kiesdistrict te wonen. 

Stemmen in een stembureau naar keuze buiten de gemeente
Bronckhorst
Bij de verkiezingen op 4 juni a.s. is het de kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een
stembureau naar keuze. Omdat de gemeente weer meedoet met het experiment stemmen in een
willekeurig stemlokaal, hoeft u als inwoner van Bronckhorst alleen een verzoek te doen als u wilt
stemmen in een andere gemeente in Nederland.

U kunt op twee manieren een verzoek indienen om te stemmen in een stembureau naar keuze
buiten Bronckhorst:
• Schriftelijke aanvraag

Op de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor
het verzoek om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. U kunt
het formulier ook downloaden via www.bronckhorst.nl. Het verzoek moet uiterlijk op 21 mei
2009 door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op
22 april 2009 als kiezer is geregistreerd. Als u uw stempas al heeft ontvangen, moet u deze
meesturen. Het verzoek wordt niet ingewilligd als u al een verzoek heeft gedaan om bij
volmacht te mogen stemmen. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op een
oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. 

• Mondelinge aanvraag
U moet, na ontvangst van uw stempas, maar uiterlijk op 2 juni 2009, 15.00 uur, de stempas
overleggen bij de afdeling Publiekszaken. Stond u op 22 april 2009 in een andere gemeente
ingeschreven dan moet u in die gemeente een verzoek doen voor het stemmen in een
willekeurig stembureau. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepings-
kaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Meer informatie?
Meer informatie over stemmen in onze gemeente kunt u krijgen bij de afdeling Publiekszaken,
tel. (0575) 21 82 10/11.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
23 april t/m 3 juni 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Schimmeldijk 1, voor een veranderingsvergunning voor een dierenartspraktijk

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

Zienswijzen indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 4 juni 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en handha-
ving, tel. (0575) 75 03 18.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.
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www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 KV Vorden1

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR DOETINCHEM

Werkzaamheden
U maakt deel uit van een team waarbij u verantwoordelijk bent
voor de engineering van  complete, of delen, van onze
projecten. 
Contacten met, en het bezoeken van zowel klanten als van de
dochterondernemingen kunnen noodzakelijk zijn. 

Functie-eisen
Wij zoeken vindingrijke techneuten die, m.b.v. Inventor in 3D,
machines en productielijnen kunnen ontwerpen en ervaring
hebben in een soortgelijke functie.
U  beschikt over minimaal een HTS-diploma (bij voorkeur HTS-
WTB) of een vergelijkbare opleiding.
U dient goed Duits en Engels te spreken. Kennis van de Franse
taal is een pré.

Onze opdrachtgever biedt U:
- Goede beloning en uitstekende secundaire

arbeidsvoorwaarden. 
- Prettige en informele werksfeer binnen een toonaangevend

bedrijf.  
- Interne opleidingsprojecten en doorgroeimogelijkheden.  
- Afwisselend werk, geen serieproductie. 

Vacaturenummer : VJK0001

Sollicitaties kunt u richten aan Jeroen Kruese.

is een winkel met een

uitgebreid assortiment

in vrijetijdskleding.

Wij voeren o.a.

de volgende merken:

■ G-star

■ Levi’s

■ Pall Mall

■ N.T.S.

■ Only

■ Dept

■ Cast Iron

■ Pepe

Onze winkels zijn

gevestigd in Vorden

en Zelhem.

Fashion Corner is een winkel in vrijetijdskleding in het
midden/hoog segment, waar bekende merken op het
gebied van dames-heren en jeans verkocht worden.
Fashion Corner onderscheidt zich door steeds wisselen-
de collecties en waar service hoog in het vaandel staat.

Wij vragen op korte termijn een

verkoopmedewerker m/v
voor ca. 34 uur per week.

De persoon die wij zoeken:

Is bekend met het modevak.

Kan zelfstandig werken.

Is enthousiast en bereid de handen uit de mouwen 
te steken.

Is flexibel en commercieel ingesteld.

Spreekt het bovenstaande je aan, 
reageer dan binnen 14 dagen schriftelijk, 
liefst met foto, naar:

Zutphenseweg 8, 7251 DK  Vorden

inzameling en recycling

rioolservice 

infra, sloop en milieutechniek

servicemonteur
met de volgende kenmerken:

Technisch Je hebt een technische achtergrond en bent in staat nuchter na 

te denken en zelf oplossingen te bedenken.

Kennis Kennis van elektro- en regeltechniek, affiniteit met werktuigbouwkunde.

Opleiding MTS elektro of vergelijkbaar, in het bezit van rijbewijs B / C.

Werkzaamheden Preventief onderhouden en opheffen van storingen aan pompinstallaties,

ondersteunen en instrueren van de onderhoudsmonteurs.

Toekomst Er zijn voldoende doorgroeimogelijkheden. Ons bedrijf gaat voor 

de lange termijn en ontwikkelt eigen technische oplossingen.

Interesse?

Bel met Dennis Meijer, hoofd bedrijfsbureau, op tel. (0544) 39 55 55 of (06) 53 24 68 81. 

Kijk voor meer informatie op www.dusseldorp.nl of schrijf naar Dusseldorp Rioolservice B.V., 

t.a.v. personeelszaken, Postbus 31, 7130 AA in Lichtenvoorde.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.dusseldorp.nl

Dusseldorp Rioolservice B.V. is een bedrijf dat groeit en een stevige basis 

heeft. Wij bestaan ca. 60 jaar. Kwaliteit, betrouwbaarheid en service is 

waar wij voor staan. Dit is wat onze klanten vragen. Wij beschikken over 

de modernste servicebussen die ingericht zijn als mobiele werkplaats.

Voor onze vestiging in Lichtenvoorde zoeken wij een

Buiten werken met veel vrijheid?
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Bouwbedrijf Hubers bv houdt zich bezig met de rea-
lisatie van woningbouw, aanbouw en utiliteitsbouw
in de regio  Gelderland oost. Daarnaast vormt reno-
vatie en onderhoud een belangrijk deel van de omzet
binnen de regio. Onze organisatie streeft er naar
maatwerk te kunnen bieden in een dynamische huis-
vestingsmarkt waarin comfort, beleving en het
gebruik centraal staan.

Voor ons team zijn wij op zoek naar een:

W E R K V O O R B E R E I D E R  /  
C A L C U L A T O R 

Omschrijving
Calculeren, voorbereiden en coördineren van bouwen.
Zorgdragen voor een planmatig verloop van alle voor-
bereidende werkzaamheden voor deze projecten, met
inachtneming van tijdslimieten, budgetten en techni-
sche specificaties.

Profiel / functie eisen
MTS/HTS Bouwkunde
Ervaring in soortgelijke functie
Communicatieve en organisatorische vaardigheden
Zorgvuldig, kennis van calculatienormen en -prijzen
Handigheid met automatiseringsprogramma's.

Wij bieden
Wij bieden een professionele organi-
satie waar kwaliteit en vernieuwen
centraal staat.
Wij besteden veel aandacht aan de
invulling van persoonlijke wensen en
doelstellingen.
Een goed arbeidsvoorwaardenpakket
is vanzelfsprekend.
Een open, informele en no-nonsense
cultuur is kenmerkend voor onze 
organisatie.

Heb je interesse?
Neem dan contact met ons op:
Bouwbedrijf Hubers BV
Mercatorstraat 2 7131 PX
Lichtenvoorde 
tel. 0544-371455 www.Hubers.nl

Werken bij BOUWBEDRIJF HUBERS bv

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 KV Vorden1

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DUIVEN 29-32 uur

Werkzaamheden
De functie is gericht op de uitvoering van administratieve en
financiële taken binnen de afdeling. Daarnaast dient de medewerker
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
- MBA/SPD.
- 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; goede beheersing van MS Excel;
inlevingsvermogen; initiatiefrijk; resultaatgericht.

Vacaturenummer : VIW0001

SERVICE MONTEUR OMGEVING DOETINCHEM

Werkzaamheden
Als servicemonteur voer je op locatie werkzaamheden uit voor onze
klanten in de regio. Hierbij kun je denken aan het repareren en/of
reviseren van storingen aan machines, het installeren van (nieuwe)
machines en het onderhouden van machines. Uiteraard bereid je
deze werkzaamheden intern voor en zorg je dat eventuele
afwijkingen worden gemeld. Het draaien van storingsdiensten is
onderdeel van je funktie.

Functie-eisen
Voor deze functie is het van belang dat je beschikt over een MBO
opleiding op technisch gebied. Je hebt goede kennis van de
productgroep hydrauliek. Tevens ben je in het bezit van een VCA
diploma en heb je kennis van de geldende kwaliteitsnormen (b.v.
NEN-normen). Uiteraard beschik je over rijbewijs B en E.
Vacaturenummer : VJK0014

TIG LASSER DOETINCHEM

Werkzaamheden
Lassen van maatwerkconstructies. U werkt voornamelijk met
RVS/dunne plaat.  

Functie-eisen
• VMBO niveau
• Tig lassen niveau 2/3
• werken van tekening
Vacaturenummer : ALG0001

TEKENAAR STAALONTWERP DOETINCHEM

Werkzaamheden
- Ontwerpen en/ of aanpassen van staalconstructies
- Het detailleren en uitwerken van reeds getekende constructies.

Functie-eisen
- MTS WTB
- Leergierige en gedreven instelling 
- Bereid te investeren in vakinhoudelijke ontwikkeling 
- Tekenen met X Steel is een pré maar kandidaten met AutoCAD

worden ook gevraagd te reageren
Vacaturenummer : VJK0019

TEAMLEIDER LOGISTIEK M/V

Werkzaamheden
In deze funktie ben je verantwoordelijk voor zowel de ontvangst,
controle en inslag van de goederen, als voor het correct verzamelen
en gereed maken van de goederen. 
Je geeft leiding aan een team van 15-20 medewerkers en je bent
samen met het Hoofd Fysieke Distributie verantwoordelijk voor het
behalen van het resultaat van de afdeling. 
Tot je taak behoort ook het begeleiden van mensen bij het correct
uitvoeren van de werkzaamheden en het naleven van de hoge
kwaliteitseisen. Waarnodig neem je corrigerende maatregelen. 
Tevens ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van diverse
processen en draag je  bij aan het uitvoeren van alle voorkomende
werkzaamheden binnen deze processen. 

Functie-eisen
- MBO Opleiding richting logistiek
- (bewezen) coachende stijl van leidinggeven, bij voorkeur in een

logistieke omgeving.    
- Uitstraling en overtuigingskracht en goede communicatieve- en

sociale vaardigheden.
- Bereidheid om in een 2 ploegendienst te werken.
- Trefwoorden; enthousiast, flexibel, oplossings- en

resultaatgericht, teamwerker, oog  voor kwaliteit en een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.
Vacaturenummer : VJK0021

Schadehulp verzorgt voor assurantietussenpersonen de gehele afhandeling van alle voorkomende schades.

Wij zoeken op korte termijn een

Om de functie van schadebehandelaar bij Schadehulp goed te kunnen vervullen vragen wij

niet te solliciteren.

U kunt uw sollicitatie voorzien van duidelijke CV en referentie per e-mailbericht verzenden aan
frank@schadehulp.nl

Schadebehandelaar m/v 
Full-time / Part-time
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Theo Wierdsma kan gezien worden
als een autoriteit op het gebied van en
kennis over het ontstaan van deze
graancirkels en de al even mysterieuze
lichtbollen. 

Elke zomer bezoekt hij het gebied
Wiltshire in Engeland om daar deze
graancirkels en lichtbollen te bestude-
ren. Hoe zien deze graancirkels eruit?
Hoe ontstaan ze? Met wie of wat heb-
ben we hier te maken? Waarom vin-
den deze manifestaties plaats?, zijn
vragen die hij wellicht op deze zon-
dagochtend kan laten zien en beant-
woorden. 

Gezien het beperkt aantal zitplaatsen
is opgave noodzakelijk. Voor soep en
een broodje wordt gezorgd. Opgave
tel. (0573) 45 24 36.

Graancirkellezing "Shapes & Orbs"
Op zondagochtend 26 april houdt
Theo Wierdsma bij "Gaia" Centrum
voor Natuurlijk Tijdsbewustzijn in
Ruurlo een lezing en een presenta-
tie over het bijzondere fenomeen
Graancirkels. Elk jaar weer ver-
schijnen er wereldwijd prachtig ge-
vormde op mandala lijkende cir-
kels in de graanvelden.

In de zeven gemeenten is vorig jaar ge-
middeld 240 kilo gft per huishouden
gescheiden ingezameld. Het gft gaat
naar VAR in Wilp-Achterhoek waar
het in circa acht weken wordt omge-
zet in schone compost. De compost die

de bezoekers meekregen, is dus in fei-
te hun eigen gft-afval. Het scheiden
van gft levert niet alleen compost als
bodemverbeteraar op, maar vermin-
dert ook de CO2-uitstoot omdat het
voorkomt dat het groene afval met het

restafval wordt verbrand.  De compost
kon op veel animo rekenen. Een deel-
nemer aan de Compostdag: "Het is
leuk om een cadeautje te krijgen. Gft
scheiden is een kleine moeite en de
compost die het oplevert komt goed
van pas in de tuin." 
De actie werd uitgevoerd met hulp
van tal van verenigingen, scholen,
kringloopbedrijven, natuur- en mi-
lieucentra en Cambio, Delta en de
Felua-groep. Zo'n 200 medewerkers
waren in touw om de compost uit te
delen.

Inwoners krijgen groen afval terug in vorm van compost

Compost erg in trek

Naar schatting vijfentwintigduizend bezoekers haalden afgelopen zater-
dag gratis zakken met compost op bij één van de 34 uitdeelpunten in de
regio. Tijdens de Compostdag werden hier in totaal 100.000 zakken uitge-
deeld. De gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Epe,
Lochem en Zutphen organiseerden samen met de afvalbedrijven Circulus
en Berkel Milieu deze dag om de inwoners te bedanken voor het scheiden
van hun groente, fruit- en tuinafval (gft).

De paashaas had zijn chocolade-eitjes
verstopt in de tuin van café de Bier-
kaai. Via een pijltjesroute door het
dorp kwamen de schoolkinderen bij
de verstopplek uit. 

Ze zochten allemaal driftig tussen de
planten en in het gras. Met af en toe

een aanwijzing van de paashaas wer-
den de meeste eitjes gevonden. De
buit werd verdeeld en op de terugweg
of op school opgegeten.  Hiermee was
het eieren eten nog niet afgelopen,
want er was een heuse paasbrunch
door de oudervereniging georgani-
seerd. Aan feestelijk gedekte tafels met

eigen gemaakte eierhoudertjes met
een gekookt eitje erin aten de kinde-
ren allerlei heerlijkheden. 

Ze lieten het zich goed smaken en ge-
noten zichtbaar van het gezellig sa-
menzijn. In de voorgaande dagen van
deze paasweek hadden de leerkrach-
ten het paasverhaal verteld aan de
leerlingen en allerlei activiteiten rond-
om dit thema georganiseerd.

Eieren eten op de St. Martinusschool

Vorige week donderdag hebben de leerlingen van de St. Martinusschool
in Baak (chocolade)paaseieren gegeten op school.

STEEDS SNELLER HENGELO-GLD.
Zaterdag 11 april was weer de eerste
wedvlucht van dit seizoen. De duiven
werden gelost in HASSELT (135 km)
om 10.35 uur met een ZZO Wind 2. Er
waren 335 duiven in concours. De
snelste duif was een duif van Leo te
Stroet Deze werd geconstateerd om
12.05 uur (snelheid 1502 mpm). Deze
duif was tevens eerste in de CC4.

UITSLAG: 
1. L. te Stroet
2. Chr. te Stroet
3. B. te Stroet
4. G. Kempers
5. H. Hekkelman
Jeugd: 
1. Kelly Bergervoet (12.16 uur)
2. Ellen van Melis
3. Roel Sesink

D u i v e n s p o r t

Op maandag 27 april zal mevrouw
Riek Menkhorst-Hilferink uit Zelhem
enkele gedichten voordragen. Ds. Bet-
ty Neppelenboek uit Vorden zal op
maandag 4 mei meewerken aan de
uitzending Mr. Th.G.M. Heere uit
Zelhem zal op maandag 11 mei vertel-
len over , de tot nu toe, enige Neder-
landse Paus, Adrianus VI.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. 

Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002. 

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties zijn
105.1 t/m 107.7

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

Door theorie gevolgd door een prak-
tijkdeel (met eigen paard) krijgt u in-
zicht in het belang van een goed pas-
send zadel en leert u welke signalen

uw paard u kan geven waaraan u kunt
zien dat uw zadel misschien niet meer
zo goed passend zou kunnen zijn als
voorheen. De workshop vindt plaats in

Vorden. Er is nog ruimte voor enkele
deelnemers. 

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

Workshop 'Hoe passend is mijn zadel?'
Zaterdag 25 april aanstaande organiseert Olde Hietmoat Horsesupplies
een workshop 'Hoe passend is mijn zadel?'

Moeilijk om te zeggen wat die zangers
meer doen: zingen voor de schermen
of lachen erachter. Als er een rits niet
dicht gaat of op het laatste moment
een smokingjasje zoek is. Dat is ook
niet zo vreemd: hun "kleedkamers" in
de instellingen (voor ouderen veelal)
waar wordt opgetreden zijn vaak niet
meer dan kleine portiersloges, bezem-
kasten, smalle gangetjes of een tuin-
huisje zonder deur! 

Een hele kunst om je 6 of 7 kostuums
niet kwijt te raken. Om maar niet te
spreken van strikjes, oorbellen, nylons
of make up. 

Een toer soms ook om je lippenstift
niet achter je oor te smeren als er ie-
mand vlak naast je zijn cape om-
zwaait. 

Waarom ze het doen, die zes muzikan-
ten? Capriccio is een non profitorgani-
satie, dus na de kosten van benzine,
kapper, stomerij en stoffenzaak(kos-
tuums!) is de portemonnee weer
leeg…. Ik denk vooral vanwege die blije
gezichten in de zaal. Al die mensen
die meezingen, die alles even verge-
ten. Die warme sfeer die dan ontstaat.
En verder is het natuurlijk heerlijk om
je te verkleden, te zingen, alleen of sa-
men, te acteren…. 

Ook wel spannend natuurlijk. Ze doen
alles zonder microfoon, dus je kunt
niets verdoezelen. Daarom heeft ieder-
een jaren en jaren zangles gehad en
de meesten hebben dat nog. Nu er een
paar mensen van het eerste uur Ca-
priccio na 20 jaar gaan verlaten, is er
ruimte in het ensemble voor twee
nieuwe zangers. Dus: olijke bas of bari-
ton en hartverwarmende tenor, waar
zijn jullie? 

Jullie zijn van harte uitgenodigd om
een kijkje te komen nemen bij de club.
Repetities zijn op donderdagavond, in
Doetinchem. Mail voor info: 
Gerdy van der Graaf, Keijenborg, 
gerdy@wanadoo.nl of 0575-46 55 60.

20 jaar Capriccio!
Al 20 jaar toert de karavaan van Ca-
priccio door het Achterhoekse
land. Vijf zangers, goede amateurs,
en een pianiste verzorgen een zalig
avondvullend programma vol ope-
ra, operette, musical en Nederland-
se liedjes. Mooie kostuums en
grappige acts garanderen een fraai
schouwspel.

Leraren op school erkenden zijn teken-
hobby en stimuleerden hem om hier-
mee door te gaan. Zijn belangstelling
voor de natuur mondde uit in de be-
hoefte om zijn kennis met anderen te
delen. Dit doet hij al 25 jaar als IVN-na-
tuurgids. Bij dit werk komt hij vaak si-
tuaties, planten en dieren tegen, die

hij wil vastleggen. Daarom is hij zich
hierin meer gaan specialiseren. An-
ders dan bij fotograferen geeft het
schilderen en tekenen hem de moge-
lijkheid dergelijke situaties zelf te
creëren, zoals bijv. de bunzing die op
een hamster aast. Deze 'natuurjuweel-
tjes' zijn te bewonderen bij Familie
Park Cactus Oase, in het voorste ge-
deelte dat gratis toegankelijk is. 

Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met Familie Park Cac-
tus Oase, Jongermanssteeg 6 te Ruur-
lo, tel: 0573 451817 e-mail: info@cactu-
soase.nl website: www.cactusoase.nl

Natuurbeleving in aquarel
Expositie Geert Timmer in familie park Cactus oase t/m 26 juni

Uitkijken over de weilanden aan de
rand van de stad Groningen, spe-
len op het platteland bij familie,
Geert Timmer (74 jaar) voelde zich
al jong verbonden met de natuur.
De indrukken die hij daarbij op-
deed tekende hij op papier.
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Omdat het Kerkplein voor Koningin-
nedag toch al door de Ruurlose hore-
caondernemingen De Tapperij, De Kei-
zerskroon, De Naober en Nijenhuis, in
samenwerking met het Ruurlose orga-
nisatiebureau Red5Events is ingericht
voor het Oranjebal van Oranjevereni-
ging Ruurlo, organiseren de vier hore-
caondernemingen gezamenlijk vrij-
dag- 1 mei en zaterdagavond 2 mei een
tweetal Pleinfeesten.

Vrijdagavond 1 mei staan vanaf 19.00
uur maar liefst vijf bands op het podi-
um die strijden om de titel ‘Revanche
of the bands’. Aan de competitie ne-
men Dat Doe’w (Hengelo/Keijenborg),
DA Fokkers (Zwolle), Flume (Ensche-
de), Ja Dat Zal (Slagharen) en De Juf
(Rotterdam) deel. Elke band treedt 45
minuten op. Het publiek bepaald wie
de winnaar wordt aan de hand van
een decibelmeter. De winnende band
krijgt een geldcheque ter waarde van
vijfhonderd euro en mag zaterdag-
avond 2 mei in het voorprogramma
van Bertus Staigerpaip nogmaals op-
treden. In welke volgorde de bands de
strijd om de ‘Revanche of the bands’
met elkaar aangaan is nog onbekend.
De toegang is vrijdagavond gratis. DA
Fokkers komt uit Zwolle en speelt
voornamelijk ska, rocksteady, funk,
punk en reggae. Een muzieksoort die
nog te weinig in Ruurlo en omstreken
te horen is. DA Fokkers speelt vier ei-
gen nummers. Voor meer informatie
zie de website: www.myspace.com/da-
fokkers. De band Ja Dat Zal komt uit
Slagharen en speelt echte rock en roll.
Ze hebben sterke overeenkomsten met
Mooi Wark. Ja dat Zal zal er echt alles
aan doen om het Ruurlose Kerkplein
op de kop te zetten. Misschien speelt
Ja Dat Zal nog wel beter dan Mooi
Wark! Voor meer informatie: www.ja-
datzal.com. De uit Enschede afkomsti-
ge band Flume is een pop/rock band.

Flume is druk bezig met de opname
van hun eerste album. Voor meer in-
formatie: www.myspace.com/weare-
flume.

THUISWEDSTRIJD
De uit Keijenborg/Hengelo afkomstige
band Dat Doe’w speelt bijna een thuis-
wedstrijd. Vrij duidelijk is te horen
waar de band hun inspiratie vandaan
haalt: Rolling Stones, Status-Quo en
ACDC. Dat Doe’w komt het best tot
zijn recht in feesttenten en festivals.
Maar in de kleinere kroegen kan de
band zich ook prima redden. Voor ge-
luidsfragmenten: www.datdoew.com.
De band De Juf kent zijn oorsprong in
1996 en is opgericht door Leon Soeter-
boek en komt uit Rotterdam. 

De band evolueerde door de jaren
heen voornamelijk door de nodige
bandwisselingen. Dit maakt De Juf tot
dusver succesvol. Met twee frontman-
nen en een vrouwelijke bassist, wordt
'het plaatje' van een standaard rock-
bandbezetting in één klap van tafel ge-
veegd. Kenners omschrijven de mu-
ziek als Amerikaanse rock met een fil-
misch randje voorzien van Nederland-
se teksten die de zwarte kant van elk
willekeurig onderwerp kunnen be-
lichten. De veel gevraagde band voert
een tweesporenbeleid. Ze zijn overal te
vinden met zowel eigen werk als co-
verwerk. Voor meer informatie zie de
website: www.de-juf.nl.

STEIGERPLANKEN
Zaterdagavond 2 mei vormen de band
Bertus Staigerpaip en rapper Def
Rhymz vanaf 19.00 uur het hoofdpro-
gramma van het Pleinfeest met als
gastoptreden de winnaars van de ‘Re-
vanche of te bands’.

De entree wordt deze avond extreem
laag gehouden! Waar kun je zulke top

artiesten zien voor vijf euro? Bertus
Staigerpaip is terug op de steigerplan-
ken! Na het grote succes van de jaren
80 met hits als ‘Had ik maar een vak
geleerd’, ‘Ik zat effe niet op te letten’
en ‘Wij zijn de jongens van de bouw’,
is het de laatste jaren betrekkelijk rus-
tig geweest rond de band. Begin 2009
ontstond er een complete Staigerpaip
revival met het uitkomen van een
nieuwe versie van ‘Wij zijn de jongens
van de bouw’(renovatie-uitvoering
2009). Later dit jaar verschijnt er waar-
schijnlijk een complete cd met hierop
ook een aantal nieuwe nummers. Het
succes wordt onderstreept door in het-
Radio NL programma BelNL een spel
item te starten waar bouwvakkers een
echte ‘Wij zijn de jongens van de
bouw’ overall kunnen winnen die be-
schikbaar wordt gesteld door Team
Work Promo. Gereedschappleijk.nlle-
vert dagelijks een zogenaamde vrij-
dagmiddaghamer. Het pakket wordt
compleet gemaakt met de cd single
van Bertus Staigerpaip.

CLOWN
Daarnaast zal zaterdagavond 2 mei
rapper Def Rhymz optreden. Geld
(met een zachte g) maakt hem geluk-
kig. Def Rhymz is een rasechte enter-
tainer die zijn muziek benadert met
een gezonde dosis humor en boven-
dien een van Nederlands hiphoppio-
niers!Hij is een beetje vreemd, maar
wel lekker.

Samen met collega rappers als Alien,
E-Life, Git Hyper en Blonnie B staat Def
Rhymz in de jaren tachtig aan de wieg
van de hiphopcultuur in Nederland.
Jongeren die Def Rhymz inmiddels
kennen van hits als De Bom en Doekoe
noemen hem misschien gekscherend
een clown, maar feit is dat Def Rhymz
een ‘member’ was van belangrijke,
toonaangevende oldskool-hiphop for-
maties als Moonrunners, Bad Boys en
Superzonik Cru. Het is mede dankzij
Def en zielsverwanten dat hiphop in
Nederland kon uitgroeien tot wat het
vandaag de dag is: één van de meest
invloedrijke subculturen!

‘Revanche of the bands’ en Bertus Staigerpaip

Voor het eerst Pleinfeesten 
op Kerkplein in Ruurlo
Voor het eerst vinden er in Ruurlo op het Kerkplein Pleinfeesten plaats.
Vrijdagavond 1 mei staan de feesten in het teken van ‘Revanche of the
bands’. Een popwedstrijd waarbij vijf bands het muzikaal tegen elkaar
opnemen. Zaterdagavond 2 mei vormen Bertus Staigerpaip en rapper
Def Rhymz het hoofdprogramma.

Het aanbod van woningen is momen-
teel enorm groot. Juist nu is het dus
belangrijk dat een woning zich onder-
scheid van andere woningen. "Ver-
koopstyling is het verkoopklaar ma-
ken van een woning, zodat deze voor
een zo groot mogelijke groep potenti-
ële kopers aantrekkelijk is. Een aantal
kleine veranderingen kan het verschil
maken tussen "te koop" en "verkocht",
vertelt Nicole Lenselink van Fast to sell
Verkoopstyling. Voor een optimale
presentatie moet het huis er zo neu-
traal mogelijk uitzien. Zonder per-
soonlijke spullen en vooral: niet te vol.
Als je een huis koopt, koop je ruimte.
Die wil je dan ook zien. Onderzoek
wijst uit dat gestileerde woningen
meestal de helft van de tijd korter te
koop staan en tot 15% meer opleveren
dan niet gestileerde woningen.

"Tijdens een consult verkoopstyling
voer ik in de woning een uitgebreide

analyse uit", zegt Nicole. De verkopers
krijgt direct een specifiek advies per
ruimte. De adviezen hebben betrek-
king op de indeling (ruimte creëren),
het kleurgebruik, de verlichting en ac-
cessoires. 

De praktische tips die de verkopers
krijgen zijn doorgaans makkelijk zelf
uit te voeren. Doordat ik zoveel moge-
lijk gebruik maak van de eigen inrich-
ting, blijven de kosten laag. Een wo-
ning die met de juiste hulp en op de
juiste manier verkoopklaar is ge-
maakt, trekt een breed kooppubliek
aan. Deze kijkers kunnen zichzelf al in
het huis zien wonen, met al hun eigen
spullen.

Fast to sell Verkoopstyling is actief in
de regio Gelderland. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met
Nicole Lenselink, tel: 0575-464016 of
kijk op www.fasttosell.nl.

Lukt de verkoop van de woning niet?
Schakel de verkoopstylist in
Verkoopstyling, een snelle manier van huizen verkopen

Je raakt je huis aan de straatstenen niet kwijt. Hoe komt dat en wat doe je
er aan? Vraagprijs omlaag? Andere makelaar? Nog eens adverteren? Niet
nodig. Schakel een verkoopstylist in en kijkers worden kopers. Fast to sell
Verkoopstyling uit Hengelo Gld kan ieder huis, van rijtjeswoning tot villa,
klaarmaken voor een snellere en succesvolle verkoop.

voor na

voor na

Voor Gerben Berendsen is het ook te-
rugkijken op vijf intensieve en leerza-
me jaren. Elk jaar kon je weer op-
nieuw worden geselecteerd. Hiervoor
en tijdens het seizoen vielen er dan
telkens wat af. Eén jaar heeft hij uit-
eindelijk op de reserve bank gezeten.
Andere jaren heeft Gerben altijd ge-
speeld, helaas is de tweede plaats het

hoogste wat het team bereikt heeft. Na
het behalen op 7 jarige leeftijd van
zijn B en C diploma in zwembad ‘Het
Elderink’, krijgt hij een uitnodiging
om bij He-key te komen waterpoloën.
Dit lukt hem goed en Erik Buunk sti-
muleert Gerben om naar de selectie
van Gelderland te gaan op 12 jarige
leeftijd. Binnen de vereniging heeft hij

een ontzettend leuk team van een
paar jongens en veel meisjes waar ze
competitie mee spelen. Dit valt uit el-
kaar in de zomer van 2006 vanwege
leeftijd en jongens en meisjes moeten
in een aparte competitie. 

He-Key gaat dit jaar ook samen met
NDD en Gerben gaat naar Schuur-
man-BRC omdat hij daar meer groei
mogelijkheden ziet. Hier traint hij in-
middels vier keer per week en er is nog
kans dat ze met het eigen team kampi-
oen worden in hun klasse District 2
jongens onder 17 B1.

Waterpolo Opleidingscentrum Veluwe
2e plaats op NK

Na een jaar van hard trainen, was zondag 12 april de finale NK zwemmen.
Elke zondagmiddag trainden jongens onder de 17 anderhalf uur met
veelal leeftijdsgenoten van verschillende verenigingen uit Gelderland.
Voor jongens uit 1992 is het nu voorbij en gaan ze verder bij de eigen
verenigingen.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over de huurver-
hoging is te lezen in de Huurkrant.
Deze krant wordt uiterlijk 30 april
samen met de huurverhogingbrief
bezorgd. 

In de woonwinkels is dan ook de
Woonkostenkrant 2009 verkrijgbaar.
In deze krant staan onder andere

verschillende manieren om woonlas-
ten te verlagen en tips om in huis
energie te besparen. 

JAAROVERZICHT 2008
Wat ProWonen precies doet met de
huuropbrengsten, staat elk jaar in
het jaarverslag. 

Dit verslag, dat begin mei op de site
van ProWonen staat, is erg uitge-
breid. Daarom heeft ProWonen drie
samenvattingen gemaakt die zijn
toegespitst op de drie vestigingen:
Vorden-Borculo-Ruurlo, Eibergen-
Neede en Lichtenvoorde-Zelhem-
Hengelo. 

Deze zogenaamde jaaroverzichten
worden eind april, samen met het
bewonersblad ProInfo, bij alle klan-
ten bezorgd. In deze jaaroverzichten
worden onder andere de lopende en
gerealiseerde projecten uiteengezet.

2,5% huurverhoging voor
klanten van ProWonen
Elk jaar vindt per 1 juli de huur-
verhoging plaats. Hoe hoog de
maximale huurverhoging mag
zijn, wordt vastgesteld door de
minister van VROM. Dit jaar is dat
2,5%. Dit is het inflatiepercentage
(de gemiddelde prijsstijging) van
het voorgaande jaar. Voor wonin-
gen die net zijn opgeleverd, die ge-
sloopt worden of waarbij de huur
dichtbij de maximale huur ligt,
berekent ProWonen dit jaar geen
huurverhoging.

Zaterdag 25 april:Vrij zwemmen in de
Brink in Zelhem van 17.00-19.00 uur.

Zondag28juni:Vrij zwemmen in de
Brink in Zelhem van 16.00-18.00 uur. 
Voor opgave of informatie kunt u zich
wenden tot het secretariaat: Tel. 0575-
463688 b.g.g.: 0575-463645.  
Kijkt u vrijblijvend op de website:
www.handikids.nl

Activiteiten Handikids
Bronckhorst
Stichting Handikids Bronckhorst
organiseert twee zwemactiviteiten
voor kinderen (5-18 jaar) met een
beperking.
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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

Ondersteuning nodig? 
BURO JIJ biedt u de oplossing!
VAN GLAZENWASSER TOT KLUSSENSERVICE, VAN COMPUTER-
EXPERT TOT HOVENIERSBEDRIJF.EEN BEDRIJF INHUREN IS ALTIJD
WEER EEN HEEL GEREGEL.WANT:WIE MOET U KIEZEN EN TEGEN
WELKE PRIJS? BURO JIJ BIEDT U VOOR ELKE KLUS HET JUISTE
BEDRIJF.GEKWALIFICEERD, BETROUWBAAR EN SCHERP GEPRIJSD!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren 
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
- U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen te staan 

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

BURO JIJ 
Contactpersoon: Johann IJsselstein
Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309
Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Bel: 0575-464016
www.fasttosell.nl

Is uw woning nog
niet verkocht?
Verkoopstyling werkt!

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Dorpsstraat 11 in Steenderen
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

4 maart 2009 door B & W van de Gemeente 

Bronckhorst een melding op grond van de 

Wet bodembescherming ingediend.

B & W van de Gemeente Bronckhorst heeft 

gemeld dat de bodem op de Dorpsstraat 11 in 

Steenderen, gemeente Bronckhorst verontreinigd is.

Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij de 

zogenaamde “verkorte” procedure. Dit betekent 

dat het besluit op grond van de melding niet 

gedurende zes weken ter inzage zal worden gelegd.

Wel kunnen belanghebbenden reageren op de melding.

Op verzoek zenden wij u een afschrift van ons 

besluit zodra dit is genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw 

reacties toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland,Afdeling 

Vergunningverlening/Team Bodem&Nazorg,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket, telefoonnummer 

(026) 359 99 99.

Arnhem, 17 april 2009

zaaknummer 2009-004411 / GE187600122

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

   www.hoveniersbedri j fevers.nll         

 BAAK,, 0575-441048

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

Z.E. weg 83a, Baak. Tel. 0575-441048
www.coditboomverzorging.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 25 april
in het café

High
Road
East

in de discotheek

DJ Martijn
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Van Beek en Kloosterman startten alle-
maal hun carrière op AOC-Oost rond-
om het schooljaar 1983 – 1984. Samen
met de collega’s vierden zij dat zij ge-
zamenlijk 200 jaar deel uitmaakten
(en uitmaken) van AOC-Oost. 25 jaar
verbonden aan één school, dat komt
tegenwoordig steeds minder voor. En
dan acht leraren tegelijk, ook dat is

uniek. Bij zo’n gebeuren hoort op een
groene school natuurlijk een histo-
risch groen vervoermiddel. De Magy-
rus Deutz, die door de vader van een
leerling gereden werd, bood plaats
voor acht personen naar Het Onland.
Daar werden de jubilarissen ontvan-
gen door (oud-)collega’s, familie en
vrienden. 

Na toespraken door de directeur en de
teamleiders werden de feestvarkens
door collega’s in het zonnetje gezet,
met een lied, een elfstedentocht op
muziek. 

Ook de jubilarissen zelf lieten zich
niet onbetuigd en sloten het officiële
gedeelte af met een lied. Aansluitend
was er een koud en warm buffet én de
mogelijkheid nog eens gezamenlijk
herinneringen op te halen. En met
200 jaar herinneringen kost dat wel
een paar uur!

Acht docenten 25 jaar bij AOC-Oost

Op donderdag 16 april werd gevierd dat acht docenten elk 25 jaar verbon-
den waren aan AOC-Oost, VMBO-Groen (voorheen AGRON en L.A.T.S.) in
Doetinchem. De heren Hiddink, Houwers, Vreman, Langwerden, Brouwer,
Dücking,

Acht jubilarissen werden in het zonnetje gezet.

De bezoekers konden mee doen aan
golfclinics, er waren demonstraties en
ook kinderen konden spelenderwijs

kennismaken met de golfsport. Golf-
baan ’t Zelle (18 holes) ligt in het hart
van de Achterhoek. De baan wordt

omsloten door glooiende landerijen
en ligt midden in het coulissenland-
schap. De volwaardige golfbaan be-
schikt over een 18 holes wedstrijdbaan
en een 9 holes baan. Voor meer infor-
matie kijk op: www.gczelle.nl

Open dag golfclub 't Zelle 
trekt veel publiek

Er was veel belangstelling voor de open dag die onlangs gehouden werd
bij golfclub ’t Zelle.

Kennismaken met golf op de open dag bij golfclub 't Zelle.

De organisatie heeft uiteindelijk geko-
zen om geen tent te plaatsen. Veel
mensen halen op het laatste moment
kaartjes voor feestjes. “En zo ook voor
de Tribute to Hanska 2009,” aldus een
lid van de organisatie. “We hebben als
uitgangspunt gekozen dat we geen
(financieel) risico willen lopen om ten
koste van alles een tent te willen plaat-
sen. Ons ideale plaatje was geweest
om twee weken van te voren 3/4 van
de benodigde bezoekers te hebben,
om een ‘go’ te kunnen geven voor een
tent. Wat we zeker willen, is een beet-
je geld overhouden voor onze doelen:
KIKA, Cliniclowns en KWF en willen
niet speculeren met geld van onder
andere de sponsors. Dit houdt in dat
we de keuze hebben gemaakt om in
de Zaal en het café van Herfkens te
blijven.”

De kindermiddag op zaterdagmiddag
25 april wordt eveneens in de zaal van
café Herfkens gehouden. Kinderen
van diverse basisscholen uit de ge-
meente hebben een KIKA kleurplaat

gekregen en er zijn zelfs kinderen die
hem al hebben ingeleverd. De kleur-
plaat kan nog woerden ingeleverd op
de basisschool en de organisatie hoopt
dat er nog wat extra aanmeldingen ko-
men. 
De ingeleverde kleurplaten maken
kans op 4 kaartjes voor Burgers Bush
in Arnhem. De theatergroep Bennie
en Frits zal een geweldige theateract
opvoeren. Op deze middag zullen ook
KWF en de cliniclowns aanwezig zijn
om hun werkzaamheden uit te leg-
gen. Wie het leuk vind kan worden
geschminkt. Kom allemaal, de toe-
gang is gratis.

Donderdagavond 23 april, tijdens de
Tribute to Hanska 2009 staat de band
Ken neh in het voorprogramma. En
met Hein Migchelbrink van de spitfi-
res en Gorro Richard Jansen als speci-
al guests wordt het zeker een leuk en
een gezellig feest. De laatste kaartjes
zijn alleen nog verkrijgbaar bij café
Herkens. Voor meer informatie
www.hanskaduo.nl

Dol oefenavondje Hanska bandleden

Tribute to Hanska 2009

De namen van de special guests van de Tribute to Hanska 2009 zijn vorige
week bekend gemaakt. Richard ‘Gorro’ Jansen, nu bekend van De
Richards zal net als Hein Migchelbrink, frontman van de Spitfires acte de
presence geven. Er moest wel flink gerepeteerd worden en dat was al een
gezellige bende op de hanska manier.

Er werd al flink geoefend voor de Hanska Tribute 2009 op 23 april in Herfkens.

De kortste afstand leidt de deelnemers
naar het bosrijke gebied, gelegen tus-
sen Zelhem en Ruurlo. In Ruurlo is
halverwege de route in een controle-
punt annex pauze voorzien. De fiet-
sers op de 30 kilometerroute ontvan-
gen een gedetailleerde routebeschrij-
ving op papier. De deelnemers aan de
50 kilometer maken eerst een extra
lus door het Ruurlose Broek, en na de
pauze voert de route met een extra lus
door het Vordense buitengebied rond-
om Linde terug naar Zelhem. De 75 ki-
lometer route leidt de fietsers eerst via
het Ruurlose Broek naar het noordoos-
ten in de richting Beltrum/Groenlo.
Net voor Eibergen wordt er afgebogen
naar het buitengebied van Neede,
waar men bij het pauzepunt (boven op
de Needse Berg) komt. Na de pauze
gaat de route via het buitengebied van
Borculo naar Ruurlo om vervolgens

via Varssel terug te keren in Zelhem.
De deelnemers aan de 100 kilometer
maken voor de pauze een extra lus in
de omgeving van Rietmolen, en gaan
na de pauze door het fraaie buitenge-
bied van Vorden. De routes voor de
deelnemers aan de 50, 75 en 100 kilo-
meter worden door middel van pijlen
aangegeven. Ook voor deze afstanden
zijn er gedetailleerde routebeschrij-
vingen beschikbaar.
De starttijden voor de 30 kilometer is
tussen 09.00 en 12.00 uur, voor de 50
kilometer route tussen 09.00 en 12.00
uur voor de 75 en 100 kilometer tus-
sen 08.00 en 10.00 uur.

VELDTOERTOCHTEN
Na de positieve reacties van vorig jaar
zal op 26 april ook weer een veldtoer-
tocht worden georganiseerd. Er is een
route van circa 30 kilometer, die door
toevoeging van twee lussen (de Slan-
genburglus en de Langenberglus) kan
worden verlengd naar 40 of 50 kilome-
ter. Ook kan de route op een tweetal
plaatsen worden ingekort, waardoor
er een korte route van circa 20 of 25 ki-
lometer ontstaat. In tegenstelling tot
de bekende veldtoertochten uit het
winterseizoen voert de route nu rich-
ting Heidenhoek, bosgebied Haank-
heide bij IJzevoorde, de bossen bij kas-
teel Slangenburg en vervolgens het
Besselderbos om na de pauze via cross-
circuit De Kappenbulten en de beklim-
mingen van De Langenberg terug te
keren op het vertrekpunt. 
Zoals bekend zal zijn, worden de veld-
toertochten volledig uitgepijld. Star-
ten voor de veldtoertocht kan tussen
09.00 en 10.30 uur. De eindcontrole
sluit om 16.00 uur. De onkosten voor
de deelnemers zijn conform de eisen
van de Nederlandse Toerfiets Unie. Na-
dere informatie is te verkrijgen via de
website van Toerclub Zelhem,
www.toerclubzelhem.nl of via Eve-
nard Lieverdink, telefoon 0314-641618.

Fietstoertocht Rondje Achterhoek
ook in 2009 met veldtoertochten
Op zondag 26 april organiseert
Toerclub Zelhem weer haar jaar-
lijkse fietstoertochten, bekend on-
der de naam Rondje Achterhoek.
Vanaf de startlocatie, de kantine
van korfbalvereniging S.E.V. aan de
Halseweg te Zelhem, kunnen de
deelnemers een keuze maken uit
vier afwisselende routes met ver-
schillende lengtes. Alle vier afstan-
den 30, 50, 75 en 100 kilometer, be-
treffen in 2008 nieuw uitgezette
routes en voeren door onverwach-
te en veelal onbekende stukjes Ach-
terhoek. De routes laten de deelne-
mers al het mooie zien wat de
noordelijke Achterhoek te bieden
heeft en voeren over rustieke weg-
getjes door lommerrijke bosgebie-
den, langs fraaie waterpartijen en
langs monumentale boerderijen.
Doorgaande provinciale wegen
worden hierbij zoveel mogelijk ver-
meden. De deelnemers zullen ver-
steld staan van de rust die de Ach-
terhoek te bieden heeft.
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HET VOORJAAR kenmerkt zich door
de uitlopende bomen, stuiken en
planten en natuurlijk door de pasge-
boren geitjes en lammeren die door
de wei huppelen. Door dit alles is de
ideale sfeer ontstaan om de moeder-
schapen van hun vacht te ontdoen. Er
worden vele verschillende soorten
schapen geschoren en ieder soort
geeft uiteraard zijn eigen specifieke
wol waar weer verschillende dingen
mee gedaan kunnen worden. Zo leent
zich het ene soort beter om mee te vil-
ten en het andere om mee te breien of
te spinnen of misschien wel als isola-
tie voor de woning bouw. Al deze facet-
ten worden door verschillende stand-
houders gedemonstreerd of toege-
licht. Ook wordt de pasgeschoren wol
aangeboden in een daarvoor ingerich-
te stand.TOUW loopt als een rode
draad over en langs het terrein van de
kinderboerderij op zondag 26 april.
Deze dag zal er een record poging
touwdraaien worden verzorgd door
een aantal vrijwilligers, dit begint ‘s
morgens vroeg en gaat de hele dag
door om vervolgens aan het einde van
de dag een ‘mega’touw geproduceerd
te hebben. Op het evenementen ter-
rein kunnen kinderen onder begelei-
ding hun eigen touw draaien om ver-
volgens mee naar huis te nemen. Uit
eerdere ervaringen is gebleken dat dit
een enorm succes is en door kinderen
als geweldig wordt ervaren.De plaatse-
lijke touwtrekvereniging T.T.V. Bek-
veld zal de gehele dag door op gezette
tijden demonstraties geven met zeer
spectaculair karakter. Gekoppeld aan
bezoekers prijsvraag zullen vijf ver-

schillende onderdelen worden afge-
werkt. Dit beloofd een waar spektakel
te worden.KUNST EN STREEKPRODUC-
TEN zijn ook volop aanwezig. Een
ruim gedeelte van het evenementen
terrein is overdekt zodat ook bij slecht
weer mens, dier en goederen op het
droge blijven. In deze overdekte ge-
deeltes kan men van verschillende
kunstvormen genieten, onder andere
beelden, zilversmeden, wolverven en
emailleren komen aan de orde. Echt
de moeite waard om te zien is de
vrouw achter het spinnewiel die de ge-
hele dag door spint in klederdracht.
Hele gezellige stands zijn ingericht
met allerlei streekproducten. Hierbij
moet worden gedacht aan echte ach-

terhoeks vleesproducten zoals balken-
brij met worst, droge worst en neagel-
holt.Ook kan men lekker een biertje
pakken van onze plaatselijke bronck-
horster bierbrouwer en natuurlijk zal
het boerenijs niet ontbreken.Tenslotte
zijn er vele stands met betrekking tot
het bouwen van uw eigen schaaps-
kooi, schuur of woning. Ook kan men
zien hoe een eigen gebouw op een leu-
ke manier kan worden aangekleed
met beplanting, bestrating en vele an-
deren decoratieve elementen. DE BA-
SISELEMENTEN VOOR EEN GEBOUW
zoals gebinten, wanden en de con-
structie van het dak worden uiteenge-
zet door een gerenommeerd restaura-
tiebouwbedrijf en voor de afwerking
kan men bijvoorbeeld de keuze laten
vallen op een rieten dak wat ook ter
plekke word gedemonstreerd. Op het
vlak van milieubewust bouwen is dit
alles zeer verantwoord, maar wil men
het hele plaatje nog verder uitwerken
dan is het interessant om eens te kij-
ken naar de mogelijkheden die leem-
wanden, grasdaken en andere speci-
fieke ecologische bouwmethodes te
bieden hebben. Het totale energie-
vraagstuk komt ook aan de orde: zo
zullen er milieubewuste cv- installa-
ties, alternatieve energiebronnen en
warmte terugwinninginstallaties te
zien zijn. ALS KLAP OP DE VUURPIJL
zal een mobiele houtzaag installatie
boomstammen gaan zagen op elk ge-
wenste maat of model. In de stand van
de houtproducten is te zien wat er zo-
al van een boomstam gemaakt kan
worden en uiteindelijk tot een pro-
duct op maat geleverd kan worden.Al
met al is het schaapscheerderfeest een
evenement voor het hele gezin van
burgers, boer tot buitenlui mede door
de knusse doch ruime opzet van het
geheel. De openingstijd is van 10.00
tot 18.00 uur en het parkeren is gra-
tis.Kinderboerderij Feltsigt is geves-
tigd aan de Bekveldseweg 5 in buurt-
schap Bekveld gemeente Bronckhorst
en ligt in de driehoek Keijenborg-Hen-
gelo-Toldijk. Voor meer informatie of
routebeschrijving kijk op www.felt-
sigt.nl of bel (0575) 46 28 28.

Het eerste overdekte 
schaapscheerderfeest van 2009

Kinderboerderij Feltsigt organiseert op zondag 26 april aanstaande het
eerste schaapscheerderfeest van de regio Achterhoek. Deze dag zal er
rond het scheren van de schapen veel te zien en te beleven zijn. Het onder-
werp touw zal zeer breed worden behandeld met daarom heen een groot
aantal standhouders met wol producten, streekproducten, bouwtechnie-
ken, alternatieve energie methodes, kunst en een mobiele houtzagerij.
Voor de kleine kinderen is er een uitgebreide speelweide met onder ande-
re een luchtkussen en een verharde skelterbaan. Voor de grote kinderen
kan er onder andere op een mini kraan onder begeleiding graafwerk-
zaamheden worden verricht. Op de gezellige terrasjes kan zowel binnen
als buiten een drankje, hapje of boerenijsje worden genuttigd. Open van
10.00-18.00 uur. Parkeren is gratis.

De pasgeschoren wol wordt aangeboden in een daarvoor ingerichte stand.

Een mobiele houtzaag installatie gaat boomstammen zagen op elk gewenste maat of model.

Direct nadat bij Martienke Schiphorst
bekend werd dat Camping Kleine Stee-
ge na 30 jaar zou worden opgeheven,
pakte ze de telefoon om te informeren
naar de spellen. Reind en Henny Krijt
droegen deze spellen, die zij, succes-
vol, gebruikten bij groepsactiviteiten
tijdens feesten en partijen, aan haar

over. De spellen worden ingezet voor
buurtfeesten, reünies en dergelijke en
zijn onderverdeeld in binnen en bui-
ten spellen. Het nabijgelegen bos leent
zich uitstekend voor een speurtocht,
kompasspel of rommelrondje.
Voor binnen zijn Fluuster Luuster,
Ruggespraak en het nieuwe Klumkes
spel zeer geschikt. Dit laatste is een
spelcircuit van zes spellen, waaronder
Kwartet, mens erger je niet en het pot-
je hutsel frutsel. 

De Vrendenberg, Martienke Schip-
horst. Beukenlaan 18, 7223 KL Baak.
Bel voor meer informatie (0575) 450814,
of kijk op www.devrendenberg.nl

De Vrendenberg
neemt spellen over 
van De Kleine Steege

Onlangs werd bij De Vrendenberg
in Baak het al ruime assortiment
spellen uitgebreid, afkomstig van
de voormalige Camping Kleine
Steege in Wichmond. Martienke
Schiphorst is zeer verheugd dat zij
voor (kinder)feesten nieuwe activi-
teiten kan aanbieden.

Het Klumkes spel is een van de nieuwe spellen van De Vrendenberg.

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 geïnformeerd over de verschil-

lende vervoersmogelijkheden. Tevens
zal een Wmo-consulent van de Ge-
meente Bronckhorst uitleg komen ge-
ven over de vervoers- en parkeerkaar-
ten voor invaliden. Wat zijn de ver-
schillen? Hoe, wanneer en waar kun-
nen deze worden aangevraagd? U
krijgt ook de gelegenheid om uw vra-
gen te stellen. De themabijeenkomst is
gratis toegankelijk. Mantelzorgers,
mensen met een mobiliteitsbeperking
en overige belangstellenden zijn van
harte welkom. De ontvangst is van
13.30 - 13.45 uur met koffie en thee. 
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 belt u met de VIT Oost-Gelderland,
tel. 0573-438400 of kijkt u op 
www.vitoostgelderland.nl.

Themabijeenkomst 
over aangepast vervoer
Dinsdagmiddag 12 mei verzorgt
VIT Oost-Gelderland van 13.30 tot
16.00 uur een themabijeenkomst
over het vervoer van personen met
een mobiliteitsbeperking in Party-
centrum Langeler aan de Spal-
straat 5 in Hengelo (G).

In de eerste ronde van de Gelderse be-
kercompetitie moest het eerste team
van DCH spelen in Wageningen. (Al-
leen het eerste team had zich hiervoor
ingeschreven) Zij mochten het daar te-
gen het tweede team van WSDV opne-
men die in de gewone competitie uit-
kamt in de landelijke tweede klasse.
Omdat de landelijke klasse hoger
wordt aangezien op de ranglijst dan
de provinciale moest WSDV winnen
om door te gaan. Maar het ging prima
voor DCH, want Arnoud de Greef, Ed-
dy Hoebink en Harry Vos hadden posi-
tioneel de betere standen. Arnoud en
Eddy wonnen daar en Harry moest ge-
noegen nemen met remise. Ook Ben
Okken was van de partij. Hij stond
eerst een schijf achter maar pakte de-
ze terug en leek daarbij zelfs een schijf
voordeel te halen maar dat lukte hem
echter net niet zodat deze ook in ge-
lijkspel eindigde. DCH won daar met
2-6 en bekert verder. 

Onderlinge competitie van 16 april:
R. Hesselink – J. Bosch 1-1
A. Hoebink – J. Vos 0-2
J. Heijink – H. Lansink 1-1
G. Kreunen – H. Zonnenberg 1-1
R. Evers – G. Halfman 2-0
J. Luiten – B. Rossel 2-0

Standen:
Groep A: 
1. A. de Greef 19-35; 2. B. Okken 19-25;
3. E. Hoebink 17-24

Groep B:
1 J. Heijink 19-23; 2. G. Kreunen 19-22;
3. R. Evers 16-19

Groep C:
1. W. Sloetjes 19-28; 2. J. Luiten 18-26;
3. H. Tekelenburg 18-23; 4. B. Harkink
19-23; 5. G.Hulshof 17-22

Verder is alle informatie van DCH te
vinden op: members.chello.nl/d.hesse-
link/dch

D a m m e n

Voor het koor is dit een opmaat voor
het grotere podium in de Hanzehof
in Zutphen. Op 9 mei werkt zij name-
lijk mee aan 'Zutphen zingt'. 

Een festival waar ruim 50 koren aan
meewerken ten bate van het goede
doel. Het is een uitdaging om daar
iets bijzonders van te maken en wie
weet smaakt het naar meer? Komt u
luisteren?

Al meer dan 30 jaar zingt Gospelkoor
Inspiration Vorden op diverse plaat-
sen in de Achterhoek, in onder ande-
re kerken, ziekenhuizen of andere
tehuizen. 

Met ruim 40 leden uit de regio weet
het koor op steeds weer verrassende
wijze liederen met een boodschap
voor het voetlicht te brengen. 

Een breed scala aan gospelliederen
in verschillende stijlen en talen die
mensen licht of inspiratie geven. 

Dankzij het nimmer aflatende
enthousiasme van dirigent Piet
Piersma uit Vorden en soms door de
ondersteuning van orkestbanden
wordt samen zingen een belevenis
die u gehoord en gezien moet heb-
ben. 

Op de website is meer te lezen en te
zien van het koor: 
www.inspirationvorden.nl of bel het
secretariaat voor meer informatie:
(0648) 38 83 90.

Podiumkriebels bij 
Gospelkoor Inspiration Vorden?
Het is voorjaar, tijd om nieuwe dingen te gaan doen. Zo ook bij Gospel-
koor Inspiration Vorden. Op zaterdagavond 25 april geeft zij een voor-
jaarsconcert in de Willibrorduskerk in Hengelo GLD, met solozang van
Ton Besselink en harpisten Miek Slagman en Sandra Nijland. Het con-
cert begint om 20.00 uur.
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Op vier podia waren optredens van de
veertien deelnemende dweilorkesten.
De orkesten kwamen uit het hele land
en waren verdeeld in een wedstrijd-
klasse (10) en leutklasse (4). Verder was
er koopzondag en veel winkeliers van
de HOV hadden de deuren open. Tus-
sen de podia was er in de Spalstraat
een warenmarkt. In de wedstrijdklas-

se ging de eerste prijs naar De Deurd-
weilers uit Angeren. Bij de leutklasse
ging de Pretband H.O.B. uit Brummen
met de eerste prijs naar huis. Volgens
de organisatieleden Arnold van Om-
meren en Hans Langeler komt er vol-
gend jaar weer een vervolg. In de vol-
gende editie van Weekblad Contact
meer over het geslaagde Dweilfestival.

Veel kleur, muziek en prachtig weer

Hengels Dweilfestival groot succes

Het was afgelopen zondag gezellig in het centrum van Hengelo waar de
tweede editie van het Hengels Dweilfestival werd gehouden. Vrolijke klan-
ken, swingende muziek, veel kleur en prachtig weer zorgden ervoor dat
het een groot feest werd.

Bennie (60) en Dini (58) startten hun
bedrijf in het voorjaar van 1984 in een
gedeelte van het pand aan de Garve-
linkkampweg waarin voormalig auto-
bedrijf Derking was gevestigd. "In die
jaren ging het economisch ook even

niet best. Ik werkte destijds bij een
landbouwmechanisatiebedrijf in Aal-
ten in de melkwinningsbranche. Maar
die stopte met de activiteiten. In eerste
instantie concentreerde ik de activitei-
ten op het verkopen en repareren van
gazonmaaiers.

De verkoop van fietsen was in het be-
gin een nevenactiviteit binnen het be-
drijf. In de loop der jaren is dat gekan-
teld. Nu voeren de fietsen de hoofd-
moot en vormt de verkoop en onder-
houd van gazonmaaiers de neventak”,
zo blikt Bennie op de afgelopen 25
jaar terug. Wat niet veranderde was de
locatie. In die 25 jaar is de winkel- en
werkplaats ruimte wel tweemaal ver-
groot. Momenteel beschikken Bennie
en Dini over een ruime showroom,
een werkplaats en een kantoor- en ma-
gazijnruimte die voor het laatst in
1995 werd verbouwd en uitgebreid.
Bennie: "We beschikken niet over een
A- locatie in Ruurlo,maar dat is voor
een middelgroot bedrijf als het onze
ook financieel niet snel te realiseren.
Daarvoor is de omzet per vierkante
meter te gering. 

Natuurlijk is een locatie in het cen-
trum van Ruurlo aantrekkelijk maar
geen noodzaak. Hieraan de Garvelink-
kampweg hebben we ook alle ruimte”.
Tweewielercentrum Fokkink beschikt
en verkoopt een groot aantal topmer-
ken. Kwaliteit staat namelijk hoog in
vaandel van Bennie en Dini Fokkink.
Naast Gazelle en Batavus is men ook
dealer van Koga, Miyata, Noxon en
Union. Tijdens de open dag introdu-
ceerde Gazelle naast de Easyglider en
de Oranjge Innergy twee nieuwe mo-
dellen met elektronische trapbekrach-
tiging: namelijk de Chamonix- en de

Medeo Innergy. Bennie: "De elektroni-
sche trapbekrachtiging is misschien
wel de meest revolutionair verande-
ring in die 25 jaar. Wat dat betreft
gaan de technische ontwikkelingen
snel. Regelmatige bijscholing is dan
ook absoluut noodzakelijk. Probleem
is echter het vinden van goed tech-
nisch opgeleid personeel. We zijn dan
ook aangesloten bij de beroepsprak-
tijkvorming en voeren als bedrijf een
certificering van een erkend leerbe-
drijf in de mobiliteitsbranche. Onze
medewerker Mark Fokkink is via het
traject beroepspraktijkvorming dan
ook in dienst getreden”.

Vrijetijdsbesteding
Fietsen is in de laatste decennia een
steeds populairdere vrijetijdsbeste-
ding geworden. En ook de overheid en
bedrijven stimuleren het fietsen door
bijvoorbeeld het fietsplan. Ook de ver-
huur van fietsen en de verkoop van al-
lerlei accessoires is een belangrijk be-
drijfsonderdeel geworden binnen Fok-
kink Tweewielers. Bennie: "Voor de
verhuur hebben we een speciale web-
site in de lucht. 

Overzichtelijk kan men zien wat voor
huurmogelijkheden we aanbieden en
wat de kosten zijn. Ook hebben we
rond de Zevensprong kinderfietsroute
een speciaal arrangement samenge-
steld. Kortom je moet inspringen op
de ontwikkelingen die zich voordoen.
Recent hebben we ook een nieuwe
fietstassen en -kleding lijn gelntrodu-
ceerd”. Kortom voor fietsplezier moet
men bij Fokkink Tweewielers zijn.

Voor meer informatie zie de websites:
www.fokkinktweewielers.nl en
www.fietsverhuurruurlo.nl

Weekacties tot en met Pinksteren

Tweewielercentrum Fokkink viert 25-jarig bestaan

Tweewielercentrum Fokkink te Ruurlo bestaat dit jaar 25 jaar. In het ka-
der van dit jubileum hield Fokkink Tweede Paasdag Open Huis. Tot en
met Pinksteren vieren Bennie en Dini Fokkink met allerlei weekacties het
25-jarig bestaan van hun tweewielercentrum. Iedere week maakt men bij
aankoop van minimaal 25 euro kans op prachtige prijzen. De hoofdprijs
is een nieuwe fiets.

Dini en Bennie Fokkink met in hun midden medewerker Mark Fokkink.
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Nu de vogels weer beginnen

met fluiten, 

Gaan de schilders van Regelink

weer naar buiten…

Vraag vrijblijvend een offerte

voor uw pand aan, wij hanteren

aantrekkelijke prijzen!

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
U wilt een nieuwe woning, maar u heeft 

geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.

Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten 

voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie

vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld 
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

10% KORTING
OP ALLE BEITSVERVEN

ZOALS

WIJZONOL, 

TOUWEN
EN PEHALIN
MONOVIT

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

De Boonk 49  Vorden

Gemoderniseerde tussenwoning met veel privacy.
Groenpark aan voorzijde, achter geen inkijk van achterburen.
3 slaapkamers; moderne open keuken; moderne douche en
toilet; massief houten vloerdelen in woonkamer/keuken; 
nagenoeg gehele woning met dubbel glas. 
Bouwjaar 1966; perceel 147 m2

Nu in prijs verlaagd !!!               Vraagprijs: € 189.500 k.k.

Dirk van der Houwen
uw

voor Vorden en omgeving

Dorpsstraat 16 te Vorden
Tel. (0575) 55 55 82

www.dirkvanderhouwen.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 25 april
in het café

High
Road
East

in de discotheek

DJ Martijn
www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld)  Telefoon 0575 44 16 88 / tevens: Eerbeekseweg 19 - 6971 LB  Brummen Telefoon 0575 56 14 98

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

Maaien, zagen, knippen, trimmen, snoeien, 
snijden, blazen, slijpen, verticuteren...

U doet het met de machines van Stiga - Eliet - 
Metabo - Stihl - John Deere - Kärcher - Viking.

Voor professional en doe-het-zelver

U vindt ze natuurlijk bij:

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Openingstijden 
sept t/m april
ma. t/m do. 13.30-19.00 uur
vr. 10.00-12.00 uur 
en 13.00-19.00 uur
zat. 10.00-17.00 uur

Voor de hele maaltijd 
heben wij de ingrediënten.

ASPERGES
Ze zijn er weer!

mei t/m augustus
ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur 
en 13.00-19.00 uur
zat. 10.00-17.00 uur

VOLOP AARDBEIEN ASPERGES!!!
Malse Sla + komkommer samen voor 0.89
Grote Hollandse Bloemkool nu voor 0.89

Spinazie deze week kilo 0.89
Sappige Mandarijnen 25 voor 2.50

Volop diverse Pootaardappelen, Kool-, Sla-,
Andijvie-planten, Violen en Primula’s

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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

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

Kinderboerderij

FELTSIGT

26 APRIL 

schaapscheerders feest

Zie artikel 

30 APRIL 

Koninginnedag gesloten

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld

Tel./fax 0575 - 462828

e-mail: info@feltsigt.nl

website: www.feltsigt.nl

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Rob en Anneke komen oorspronkelijk
uit het Zuid-Hollandse Zoetermeer,
maar wonen nu alweer acht jaar in
Steenderen. “Als we daar hadden blij-
ven wonen, had ik misschien meer
zeegezichten geschilderd,” zegt Rob
lachend.

Rob Huijbers is al vanaf zijn jeugd met
olieverf bezig. Hij maakte van een ka-
lenderplaat, of afbeelding in een boek,
een schilderij. “Zo ben ik begonnen. Je
leert alle facetten van het schilderen
kennen,” weet hij. “Maar mijn idee
van midden in het land zitten, zoals
Van Gogh, dat werkt niet,” lacht hij,
denkend aan een keer schilderen in de
natuur. 

“Ik had een mooi schilderij gemaakt -
al zeg ik het zelf, maar toen zat het
ineens vol vliegjes.” Na het verwijde-
ren ervan met een pincet, moest het
schilderij opnieuw worden gemaakt.
Omdat zijn grote hobby -muziek spe-

len- de overhand kreeg, raakte het
schilderen een jaar of acht naar de
achtergrond. Nu heeft hij sinds een
jaar zijn oude hobby opgepakt en is op
cursus abstract schilderen gegaan.
Rob combineert olieverf met acryl, al-
hoewel hij zelf vind, dat olieverf mooi-
ere kleuren op het doek geeft. 

Hij wil niet in thema’s gaan denken,
maar schildert wat er in hem opkomt.
Hij maakt onderweg wel schetsen, die
later worden uitgewerkt. En hij foto-
grafeert. “Ook Breitner gebruikte geen
schetsboek maar zijn camera. Waar-
om ook niet, je maakt het schilderij
toch op de manier die jij wil”.

Anneke is in 1992, na een schilderva-
kantie in Frankrijk met pastelkrijt be-
gonnen. “’s Morgens moesten we op
locatie gaan zitten en schilderen. En ’s
middags of ’s avonds werd het bespro-
ken,” herinnert zij zich nog goed. “En
om beurten kookten de aanwezige

stellen voor elkaar.” De laatste jaren
houdt zij zich bezig met acryl in com-
binatie met pastelkrijt. Ook modelte-
kenen bij de Gruitpoort was voor haar
een goede leerschool. “Je hoeft niet te
precies te werken, maar de verhoudin-
gen moeten wel kloppen,” vertelt zij.
Het tekenen en schilderen van dieren
heeft haar voorkeur. “Het is hier zo
perfect om te schilderen. Die koeien
allemaal, prachtig!” vind Anneke.
“Het coulisselandschap van de Achter-
hoek is mooi en geeft veel inspiratie”.

Het bloed kruipt waar het niet gaan
kan! Dochter Mireille schildert alweer
vier jaar. Ze heeft diverse cursussen ge-
daan en zit momenteel op modelteke-
nen. Vooral mensenfiguren trekt haar
aan, waarbij ze zichzelf soms als mo-
del met acryl op het doek zet. Vooral
het experimenteren met verschillen-
de materialen, zoals stof en papier, is
haar ding. Mireille heeft onlangs geëx-
poseerd in het moderne Cultuurhuis
in Doorn, vlakbij haar woonplaats
Leersum. In Bronkhorst zullen een
aantal van haar werken te zien zijn.

De expositie is dagelijks van 11.00-
17.00 uur te bekijken.

Expositie van de familie Huijbers

Ieder apart, maar samen creatief!

In de Kapel van Bronkhorst exposeren Anneke en Rob Huijbers en hun
dochter Mireille hun schilderijen van 25 tot en met 30 april 2009. Het is
bijzonder dat schilderijen van drie mensen uit één gezin samen worden
tentoongesteld. Terwijl Anneke en Mireille al eerder hebben geëxposeerd,
is het voor Rob een primeur.

Anneke en Rob Huijbers bij een van zijn werken in het atelier.

Dit als inleiding. Onlangs was ik de ge-
hele dag aanwezig bij een symposium
georganiseerd door Impuls en het on-
derwerp was: AD(H)D een hype? Let
wel het is geen modeverschijnsel en
het komt niet door de opvoeding of be-
paalde voeding. Maar is wel erfelijk en
kan dus ook bij volwassenen voorko-
men.

Mensen met ADHD hebben meer dan
het gemiddelde aandachts- en concen-
tratiestoornissen, hyperactiviteit en
impulsiviteit. Met anderen woorden
ze kunnen moeilijk blijven zitten, snel
afgeleid, moeilijk op hun beurt wach-
ten, veel kwijt raken of vaak wat verlie-
zen, zich vaak in gevaarlijke situaties
storten. Het verschil ADD zit hem in
de H. Mensen met ADD hebben een
aandachtstekortstoornis. Dat betekent
niet dat ze te weinig aandacht krijgen,
maar kampen met een tekort aan ver-
mogen om de aandacht voor langere
tijd geconcentreerd op iets te richten.

Ik zal de drie kenmerken toelichten. 1.
Aandachtstekort, dromerig, moeite
met details, het ene oor in, het andere
weer uit. Interessante vakken op
school gaan beter dan saaie vakken.
Ten onrechte wordt hieruit vaak van-
uit gegaan, dat iemand het wel kan,

als hij maar wil. 2. Impulsiviteit, met-
een dingen doen, zonder er over nage-
dacht te hebben, in de rede vallen,
snel boos, roekeloos gedrag. Vreetbui-
en, snel relaties aangaan en weer ver-
breken, geld uitgeven… 3. Hyperactivi-
teit oftewel druk in het hoofd. Dus
niet het drukke gedrag zoals wiebelen.
Nee bij ADD is de hyperactiviteit vaak
naar binnen gericht. Altijd het gevoel
van onrust in het hoofd, vaak gespan-
nen en men kan moeilijk tot rust ko-
men.

Het gedrag van AD(H)D kan verbeteren
met begrip van mensen uit hun omge-
ving. Dat iemand niet expres lastig is.
Zo iemand heeft baat bij dagelijkse re-
gelmaat, met duidelijke afspraken en
gerichte aandacht voor positief ge-
drag. Mensen met ADD en ADHD wor-
den vaak genoeg gestraft voor hun ge-
drag. Hierdoor vermindert hun zelf-
vertrouwen en kunnen ze een nega-
tief zelfbeeld krijgen. Met een belo-
ning bereikt u veel meer dan met een
bestraffing.

Iemand met AD(H)D zal als eerste naar
de huisarts gaan en worden doorver-
wezen om tot een diagnose te komen.
Dan wordt een behandeling ingesteld
om, om te gaan met het gedrag.
Meer informatie vindt u op de site van
de vereniging van: Balans of Impuls.
www.balansdigitaal.nl en www. im-
pulsdigitaal.nl Ook kunt u bij mij een
informatiefolder ophalen. Of even uw
verhaal kwijt.

Deze jongeman heb ik bij mij op con-
sult goed kunnen instellen op per-
soonlijk gerichte voedingssupplemen-
ten. José la Croix, Orthomoleculair
therapeute in Baak. Tel. (0575) 560 381.

AD(H)D een hype ook bij
volwassenen?
Bij mij in de praktijk als orthomo-
leculaire therapeut kwam een jon-
geman van 28 jaar. Sinds enkele
maanden was bij hem ADD gecon-
stateerd. Hij gebruikte medicijnen
en kreeg psychotherapie. Hij was
blij dat na al die jaren een diagno-
se was gesteld, alleen gaven de me-
dicijnen voor hem nare bijwerkin-
gen. Hij wilde hiervan af en vroeg
of ik hem hierbij kon helpen.

Zo’n 45 zangers en zangeressen bren-
gen op eigentijdse wijze een breed sca-
la aan liederen ten gehore. Meerstem-
mig, a capella of met muzikale bege-
leiding zingen zij met hart en ziel voor
de universele onvoorwaardelijke lief-
de die inspireert en kracht geeft. Melo-
dieën 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
Afrikaans, behoort allemaal tot hun
repertoire. Gelnspireerd door dirigent
Piet Piersma weet het koor muziek
en zang te maken tot een belevenis.

Naast het koor is er een optreden van
de Hengelose tenor Ton Besselink. Be-
kend van zijn deelname aan meerdere
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. 

Het concert in de Hengelose Willibror-
duskerk op zaterdag 25 april begint
om 20.00 uur. De entree is 7 euro
inclusief het kopje koffie of thee in de
pauze.

Voorjaarsconcert
Willibrorduskerk Hengelo
Op zaterdagavond 25 april worden
de deuren van de Willibrorduskerk
in Hengelo wijd opengezet. Niet
om de ruimte te vullen met sopra-
ne merelzang en bassig duivenge-
koer, neen om de natuur te verras-
sen met de sprankelende klanken
van het Gospelkoor Inspiration uit
Vorden. De aanvang is om 20.00
uur.

Door de aanstekelijke salsa, meren-
gue, flamenco en zelfs hip hop mu-
ziek is elke les weer een feestje. 

Je wordt er niet alleen vrolijk van, het
is ook geen enkel probleem meer om
de les vol te houden. Ondertussen

werk je ook nog de nodige kilootjes
weg.

Wil je ook gratis kennis maken met
Zumba dan kunt u zich vanaf heden
inschrijven voor de workshop(s). Deze
vinden plaats op: Vrijdag 1 mei van
18.00 - 18.45 uur en dinsdag 5 mei van
21.00 - 21.45 uur. Vanaf 11 mei is
Zumba wekelijks meerdere malen te
vinden op het lesrooster!

Interesse in de workshop of de les;
graag van te voren even melden via
tel. (0575) 46 50 01 of mail naar 
Gemma@aeroFitt.nl

Workshops op twee avonden

Kennismaking met Zumba
bij AeroFitt
Zumba is de nieuwe trend in Ame-
rika en zet op dit moment voet op
Nederlandse bodem! Het is een fit-
nessworkout met danspassen op
Latijns-Amerikaanse muziek. De
les is makkelijk te volgen, geen in-
gewikkelde danspasjes en dus voor
iedereen geschikt.

Hendrik is niet meer te stuiten als Joost hem vertelt over

het onheil in Roderlo en vraagt naar het verleden. 

Hij trekt Joost gehaast mee naar buiten en op een drafje

lopen ze naar de kloosterbibliotheek van de Predikheren.

Hendrik is er een geziene gast. Hij heeft de Latijnse school

in Lochem een tijdje terug als 'primus', als eerste,verlaten.

De school eerde hem met een prijs en moedigde hem aan

eerst in Zutphen te studeren, alvorens naar de universiteit

van Leuven te gaan. 

Sindsdien studeert Hendrik wijsbegeerte bij de Dominicanen.

Jonker Joost gaat al twee jaar naar de Latijnse school in

Zutphen. Hij heeft net zijn winterexamen achter de rug en

is vrij. 

De prior is verbaasd Hendrik te zien. 

-- Wel, wel, wat verschaft mij de eer? 

Hendrik heeft weinig tijd voor hem. 

-- Wij moeten iets opzoeken in de bibliotheek, eerwaarde.

Ik zoek het Latijnse geschrift van Tacitus over de Volkeren

in Hameland. 

De prior, die Hendrik inmiddels goed kent, knikt. 

-- U weet de weg. 

In de bibliotheek vindt Hendrik inderdaad direct het boek.

Hij legt het op een lessenaar en begint verwoed te bladeren.

-- Aha, hier heb ik het: het volk der Chatten. Joost kijkt

Hendrik verwachtingsvol aan.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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De leerlingen van groep 5 en 6 van de
St. Willibrordusschool uit Drempt
hebben dat mogen meemaken. Ze za-
gen hoe de stad Doetinchem groeide
in honderd jaar tijd. Gebruiksvoorwer-

pen uit de keuken, speelgoed en na-
tuurlijk niet te vergeten een klaslokaal
uit die tijd maakten dat de kinderen
beleefden hoe het moet zijn geweest
in die tijd.

Leerlingen uit Drempt 
op bezoek bij Stadsmuseum

In het Stadsmuseum in Doetinchem kun je terug in de tijd. Je kunt daar
beleven hoe de kinderen rond 1910  leefden.

Tal van extra activiteiten voor de
jeugd kunnen zo gefinancierd wor-
den. Door de sterke groei van onze
jeugdafdeling stijgen ook de kosten
van de extra activiteiten.  Zeker in de-
ze tijd van teruglopende subsidies is
de Plantenactie erg belangrijk om ook
in de toekomst  de jeugdafdeling te
ondersteunen.  

DE PLANTEN:
Net als in voorgaande jaren is er weer
veel keuze uit diverse soorten: O.a. Ba-
copa's, Verbena's, Fuchsia's, Petunia's,
Million Bells.  Zo'n dertigtal vrijwilli-
gers komen deze dagen met de plan-
ten bij u aan huis. Er zal o.a. worden
verkocht in Zelhem, Halle, Velswijk,
Veldhoek, Varssel , Wolfersveen en in
het buitengebied. Tevens is er zaterdag
2 mei ook een verkooppunt ingericht
bij de ontvangstruimte van de voetbal-
vereniging aan de Ruurloseweg. Van
09.00 - 15.00 uur zijn daar ook de plan-
ten verkrijgbaar.

Grote plantenactie v.v. Wolfersveen
Eind april / begin mei zal v.v. Wol-
fersveen haar jaarlijkse plantenac-
tie houden. Deze actie is bedoeld
om de jeugdafdeling van de voet-
balvereniging te ondersteunen.

Het is de tweede keer dat Groot Jeb-
bink de beurs organiseert. Na het suc-
ces van vorig jaar, toen de beurs werd
opgezet vanwege het 45-jarige bestaan
van het autobedrijf, met vestigingen
in Vorden en in Zutphen, krijgen de
dagen dit jaar een vervolg. Een groot
aantal bedrijven uit de regio presen-
teert zichzelf rondom diverse thema's.

BINNEN- EN BUITENLEVEN
Op het Gezondheidsplein zijn demon-
straties te zien op het gebied van huid-
verzorging, pedicure, podotherapie,
medische hulpmiddelen, horen en
zien. De bezoekers van de beurs kun-
nen hier ook persoonlijk advies krij-
gen.  Rondom het thema Binnenleven
is informatie te vinden over reizen,
wonen en het kopen van een apparte-
ment of huis in de regio. Snuisterijen
voor in huis, maar ook boeken zijn
hier te koop. Wie zelf aan de slag wil
om het in huis gezellig te maken, kan
wat opsteken bij de demonstratie
bloemschikken.  Het Buitenleven
vormt uiteraard ook een onderdeel.
Behalve de autoshow van Groot Jeb-
bink, worden hier ook fietsen, cara-
vans, buitenkeukens en grasmaaiers
gepresenteerd.

GOODNIGHT LADIES
's Middags, op zowel de zaterdag als de
zondag, treden de Goodnight Ladies
op. Deze tien enthousiaste zangeres-
sen met theaterlef zijn speels, ontroe-
ren en ze zijn er altijd op gericht om
het publiek te ontmoeten. 

De groep treedt meestal op wijze van
cadeau voor een jarige, bij een huwe-
lijk, een afscheid of zo maar een gele-
genheid. 
Tijdens de LifeStyle+ Dagen treedt de
groep op met een lied op maat en een
passende theateract.

DEELNEMENDE BEDRIJVEN
Aan de LifeStyle+ Dagen werken de
volgende bedrijven mee: Holiday
Sports (caravans), Profile Bleumink
(rijwielhandel), Bultentechniek (gras-
maaiers), ten Hag Makelaarsgroep, De
Vordense Tuin (bloemen), Bruna (boe-
ken), Slotboom (opticien en hoortoe-
stellen), Buitenlust (catering), Schmidt
Medica (hulpmiddelen), Rhino Team
International (aloë vera producten),
Curves (fitness voor vrouwen) Tiny Ko-
ning Travelcounsellor (reizen), RR cre-
aties (tuinontwerp, advies en groensty-
ling), Reikicentrum Integer, Nagelstu-
dio Suri Nails, De Poederdoos (schoon-
heidsspecialiste, visagie, massage), De
Werf (creatieve coaching en counse-
ling), Podium Jurken (galajurken),
Henk Landkroon (muziek), Praktijk
voor Heelheid, De Schotse Ruit (lande-
lijke artikelen en accessoires), De Leeu-
werik (logopedist/stemcoach) en Re-
connection (reconnective healing). 

Zie voor meer informatie 
www.lifestyleplusdagen.nl

Autobedrijf Groot Jebbink organiseert voor tweede keer LifeStyle+Dagen

Beurs voor levensgenieters
op 25 en 26 april
Autobedrijf Groot Jebbink in Zut-
phen organiseert op zaterdag 25 en
zondag 26 april de LifeStyle+ Da-
gen, een beurs voor levensgenie-
ters. Het terrein van Autobedrijf
Groot Jebbink aan de Bettinkhorst
2 in Zutphen (bedrijventerrein De
Revelhorst) biedt beide dagen plek
aan onder meer een autoshow en
demonstraties op het gebied van
wonen en persoonlijke verzorging.

SOCII
De paasdagen bleek Socii goed gezind
zelf dik winnen en de concurrent ver-
speeld punten het kan slechter. Tegen
Carvium had men wat recht te zetten
en dit was eigenlijk al in de warming
up te zien gretig en met veel passie
van af het begin . Al in de 7 min maak-
te Kevin Esselink de 1-0 mede door zijn
snelheid kon hij de bal erin te tikken.
Kort erop schatte Johan Riefel een
voorzet goed in en de 2-0 was een feit.
Maarten Rensink zorgde door goed
vrij gespeeld te zijn voor 3-0 en via
tweemaal Gert-Jan Loman en de zelfde
Rensink net voor het rust signaal gin-
gen we thee drinken met een 6-0
stand. De tweede helft begon rustig en
het was zaak de nul te houden en pro-
beren nog iets aan het doelsaldo te
doen Het was tussen de 75 en 85 min
dat Gert-Jan Loman,Henri Eggink en
Mark Schoenaker het net wisten te
vinden en de eindstand op 9-0 bepaal-
den. Zo'n uitslag is natuurlijk goed
voor zelf vertrouwen en ook de uitslag
VLL -Etten 1-1 werd met gejuich ont-
vangen. Zondag 19 april gaan we uit
naar AERDT aanvang 14.30.uur.

Socii ging op bezoek bij Aerdt vooraf
op papier een lastige tegenstander . De
thuisclub hanteerde met de wind in
de rug veelal de lange bal maar dit
werd eigenlijk zonder veel in de pro-
blemen te komen opgelost. Een goed
lopende aanval van Socii werd door
|Dubaern Besseling in het net ge-
werkt 0-1 tevens ruststand. De tweede
helft werd het wat onvriendelijker en
af en toe gebeurde er wat uiteraard
achter de rug van de goed leidende
scheidsrechter Cox wat niet op een
voetbalveld thuishoort. Het resulteer-
de wel in een prachtig doelpunt 1-1 in
de 68 min. Het spel van de thuisclub
vaak provocerend gedrag tot aan het
randje of er net iets over heen was is
het dan mooi voor Socii op in de 88
min de winnende 1-2 er in te schieten
door Maarten Rensink. Sportief gezien
het mooiste wat er is.

Zondag 26 april spelen we om 14.30
uur thuis tegen NVC 

Verdere uitslagen 
Socii 2 - OBW 5 2-1
Zutphen 4 - Socii 3 2-8
Brummen 4 - Socii 4 3-0
Socii 5 - Brummen 5 0-4

Programma 26 april
Socii 1 - NVC 1
Socii 2 - DVC 26 7
KL Dochteren 4 - Socii 3
Socii 4 - vrij
Socii 5 - Warsveldse Boys 5

Vo e t b a l

In de 125-cc categorie had Jerry v. d.
Bunt de nodige pech en haalde geen
punten voor het kampioenschap. Tij-
dens de 1e training was de kettings-
panner kapot gegaan en in de 2e trai-
ning behaalde hij een 16e positie voor
de race van maandag. De race begon
goed en Jerry kwam na twee ronden al
als negende door. Helaas sloeg het
noodlot weer toe, er was een slangetje
kapot gegaan waardoor er olie op de
achterband kwam en daardoor kwam
hij in de race ten val. In de supersport
klasse kenden de HAMOVE rijders ook
weinig geluk. Joey Den Besten wist
zich zaterdag net niet te kwalificeren
ondanks dat het jeugdig talent heel
wat van zijn persoonlijke record had
afgereden. Fabian Heusinkveld kwali-
ficeerde zich als 20e maar kwam in de
race ten val doordat de voorvork niet
naar behoren werkte. Frank Bakker
uitkomend voor Performance Racing
Achterhoek trainde zich naar een 34e
positie en wist in de race een 23e
plaats te behalen. Teammanager Ton-
nie Wassink was tevreden omdat Bak-
ker voor het eerst mee reed in de su-
persport klasse. Swen Ahnendorp
deed wel van zich spreken met een 8e
plaats in de training ondanks een arm
blessure. De wedstrijd ging nog beter.
Na een felle strijd gevoerd te hebben
met o. a. Joey Litjens pakte hij de 4e
plaats met zijn nieuwe Yamaha. De
race werd gewonnen door Ronald Ter
Braake nadat Arie Vos gediskwalifi-

ceerd werd omdat zijn motor niet con-
form de regels was. In de categorie su-
perbikes (twee manches) behaalde Bob
Withag de 12e en 4e positie. In de eer-
ste manche trok Withag zijn machine
op 2e positie onderuit. Hij wist op pu-
re wilskracht toch nog de 12e plaats te
behalen. HAMOVE rijder Bas Winkel
die uitkomt voor "Racing Against Can-
cer" behaalde twee keer de 11e plaats
met zijn nieuwe Honda. De eerste race
werd gewonnen door Raymond Schou-
ten, de tweede door de Austalier Ga-
reth Jones. 

Afgelopen weekend (18 en 19 april)
mochten de jongens in de supersport
en superbike klasse alweer voor ONK
punten strijden. Zij reden op het Belgi-
sche circuit van Spa-Francorchamps
hun tweede ONK race van dit seizoen.
Het weer speelde op zaterdag niet he-
lemaal mee. Tijdens de ochtend trai-
ning was de baan nog nat en 's mid-
dags tijdens de kwalificatie van de su-
persport 600 regende het. Swen Ah-
nendorp pakte verrassend de pole po-
sition voor de wedstrijd. Heusinkveld,
Bakker en Den Besten stonden ver
naar achteren op de grid. In de super-
bike klasse pakte Harry v. Beek de eer-
ste startplaats op zijn MV Agusta. Bob
Withag werd hierin tweede maar in
de allerlaatste minuut van de training
sloeg het noodlot toe. Hij kwam ten
val en brak zijn pink, middelvinger en
3 middenhandsbeentjes. Daardoor
kon hij op zondag niet deelnemen aan
de wedstrijd. Deze race werd gewon-
nen door Raymond Schouten gevolgd
door de Ier Gino Rea en de Australier
Gareth Jones. Bas Winkel behaalde
een keurige 10e plaats in deze klasse.
Beste HAMOVE rijder van het weekend
was Ahnendorp (zie foto) die achter
winnaar Joey Litjens als tweede eindig-
de in de klasse supersport. De overige
leden eindigden buiten de punten.

ONK wegraces Assen en 
Spa-Francorchamps
In het Paasweekend werd op het TT
circuit van Assen onder toezicht
van 5.000 toeschouwers de eerste
ONK wegrace van dit seizoen verre-
den. De races werden gehouden on-
der warme en zonnige weersom-
standigheden. De leden van de HA-
MOVE pakten geen podium plaat-
sen mede veroorzaakt door pech
en blessures.

Het is een mooie ruimte aan de Boter-
straat in Bronkhorst. Er is een com-
pleet overzicht van de tweede wereld-
oorlog te zien. De mobilisatie in 1939-
1940 loopt via de bezetting door naar
de bevrijding in 1945. Poppen met uni-
formen, talrijke kleine en bijzondere

objecten en veel fotomateriaal en do-
cumenten maken het beeld van de vijf
oorlogsjaren compleet. Het is voor de
mensen van het Achterhoeks Museum
1940-1945 uit Hengelo Gld. een leuke
uitdaging om eens te kijken hoe het
mini-museum  in Bronkhorst wordt
ontvangen. Uiteraard is het een mooie
promotie voor het uitgebreide muse-
um in Hengelo Gld. De mensen van de
historische vereniging Steenderen
ontvangen u 's middags graag voor
een bezoek van 25 april tot en met 3
mei of op 9 en 10 mei. Een leuk idee
voor een dagje uit in de Achterhoek.
www.museum40-45.com

Nieuw museum in Bronkhorst?
Het kleinste stadje van Nederland
heeft tijdelijk een nieuw museum.
Op verzoek van de historische ver-
eniging Steenderen heeft Jean
Kreunen van het Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945 een tentoonstel-
ling ingericht in het kleine histori-
sche stadje.

In principe verandert er voor de klan-
ten van schildersbedrijf Helmink niets,
want bij de overname is meegenomen
dat kwaliteit en service, onder dezelfde
voorwaarden, en veelal ook met dezelf-
de mensen en bekende gezichten,
wordt gegarandeerd. Dhr. HeImink
heeft alle vertrouwen in ABC Bessels
Schildersbedrijf. Dhr. Helmink: "Alwin
Bessels heeft een succesvol schildersbe-
drijf, is veelzijdig en ervaren en voert
zijn werkzaamheden in een groot deel
van de Achterhoek uit. Naast het schil-
deren van nieuwbouwprojecten en on-
derhoudsschilderwerk aan woningen,

appartementen en bedrijfsgebouwen
completeren de glas- en behangservice
zijn kernactiviteiten. Ook ABC Bessels
heeft kwaliteit, service en vakman-
schap hoog in het vaandel staan en le-
vert daarvan al zo'n 10 jaar het bewijs". 

Door middel van een brief heeft dhr.
Helmink zijn klanten gelnformeerd
over de veranderingen, waarbij hij zijn
trouwe klantenbestand bedankt voor
het gestelde vertrouwen. Dhr. Alwin
Bessels heet per brief zijn nieuwe klan-
ten welkom en belooft ze de service op
gelijke voet voort te zetten. "Dhr. Arie

Helmink heeft in de afgelopen 40 jaar
natuurlijk een goede band met z'n
klanten opgebouwd, maar wij zullen
ons best doen om dat vertrouwen ook
waar te maken. Doordat we ook de
werknemers van Helmink V.O.F. heb-
ben overgenomen, blijven er in ieder
geval vertrouwde gezichten bij de klan-
ten komen. Ook ABC Bessels hanteert
een hoge standaard aan kwaliteit, ser-
vice en vakmanschap en vindt een goe-
de en prettige samenwerking met de
klanten van groot belang". Nadere in-
formatie over schildersbedrijf ABC Bes-
sels kunt u vinden op de website
www.abcbessels.nl. Bij vragen staat dhr.
Alwin Bessels graag voor u klaar. Zijn
bedrijf is gevestigd aan de Neuzendijk 7
in Zelhem (Velswijk). Hij is telefonisch
bereikbaar op tel. 0314-641950 of mo-
biel op 06-51385175. Ook een berichtje
op zijn e-mailadres info@abcbessels.nl
wordt zeker beantwoord.

Schildersbedrijven Helmink en 
ABC Bessels gaan samenwerken
Schildersbedrijf Helmink VOF is vele jaren een vertrouwd schildersbedrijf
geweest in Zelhem en omstreken. Maar na 40 jaar vindt dhr. Arie Helmink
de tijd gekomen om zijn bedrijf in afgeslankte vorm voort te zetten. Dit
betekent dat hij zijn klantenbestand met ingang van april heeft overge-
dragen aan dhr. Alwin Bessels van ABC Bessels Schildersbedrijf, eveneens
uit Zelhem. In goed overleg werd ook het personeel en de orderportefeuil-
le aan Alwin Bessels overgedragen.

De tocht heeft een lengte van zo'n 30
kilometer en voert de deelnemers
door een prachtig gebied en over voor

velen onbekende wegen en paden.
Onderweg is een stop gepland waar de
deelnemers worden getrakteerd op

koffie met iets lekkers. Deelnemers
kunnen zich op zondagmiddag 3 mei
inschrijven bij de Wildenborchse Ka-
pel aan de Kapelweg 1, tussen 13.00 en
14.00 uur. De kosten bedragen € 4,00
per persoon.

Fietstocht Wildenborch
In de Wildenborch wordt op zondag 3 mei een fietstocht georganiseerd
voor het hele gezin.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Geschrit:
Kruis in de broek. "Wat een groot geschrit zitter in dee bokse."

B. Kipse:
Pet. "Met de kipse in de hand, ston e te wachten op den bürge-
meister."

C. Kistentuug:
De beste kleren. "Haal 't kistentuug mor manges veur 't lechte."

Samen met Samir Mehmed uit Skopje
(Macedonië) op gitaar en zijn landge-
noot Sevgin Idrizoska op klarinet en
saxofoon, zal zij u bijzonder verrassen
met haar grote passie voor Oost- en

Zuid Europese muziek. Monique is
een gepassioneerd wereldvioliste met
jarenlange ervaring in de traditionele
volksmuziek van Oost-Europa. Samir
Mehmed is eveneens een bijzonder

veelzijdige muzikant, die zich met
zijn muziek projectmatig vooral inzet
voor goede doelen als Unicef. Sevgin
Idrizoska is opgegroeid in een beroem-
de muzikantenfamilie en treedt thans
in de voetsporen van zijn grote Roma-
leermeesters Ferus Mustafov (Macedo-
nië) en Ivo Papasov (Bulgarije). In Gyp-
sy Fire for the Queen staan deze muzi-
kanten garant voor een wervelend mu-
zikaal optreden met prachtige melo-
dieën en opzwepende ritmes. Ter gele-
genheid van Koninginnedag wordt u
bij ontvangst in het Kulturhus een toe-
passelijk welkomstdrankje aangebo-
den. Bovendien kunt u in de pauze
(gratis) genieten van smakelijke hap-
jes. 

Gypsy Fire for the Queen wordt geor-
ganiseerd door de werkgroep muziek
van de Kunstkring Ruurlo in samen-
werking met de Oranjevereniging
Ruurlo.
Datum: Donderdag 30 april
Locatie: Kulturhus, Nieuwe Weg 5,
7261 NL Ruurlo
Kaartverkoop: Alex Schoenmode,
Dorpsstraat 21 Ruurlo, Groot Jebbink,
Bloemen, Dorpsstraat 57 Ruurlo. via:
www.kunstkringruurlo.nl en op 30
april aan de kassa van het Kulturhus.
Voor meer informatie: 
www.kunstkringruurlo.nl

Gypsy Fire for the Queen in Kulturhus Ruurlo

Op donderdagmiddag 30 april verzorgt Monique Lansdorp (onder andere
op viool, trompetviool, mandoline, gadulka en percussie) onder de toepas-
selijke titel  Gypsy Fire for the Queen een spetterend Koninginnedagcon-
cert in het Kulturhus te Ruurlo.

Op deze beurs zal de nadruk liggen op
het verzamelen van postzegels. Er zul-
len een aantal handelaren aanwezig
zijn waaronder iemand uit Duitsland.
Omdat op 30 april in Warnsveld ook
een snuffelmarkt gehouden wordt
hoopt men dat iedereen tevens een be-
zoekje aan de postzegelbeurs zal bren-

gen. Het is de gelegenheid voor verza-
melaars van postzegels en/of poststuk-
ken hun verzameling uit te breiden,
ook kan men ideeën opdoen om hun
verzameling anders op te zetten of een
nieuw verzamelgebied te beginnen.
Tevens kan men kennis maken met le-
den van de Globe afdeling Zutphen
die iedereen graag informatie geeft
over het lidmaatschap.

Ook aan de jeugd is gedacht. Daarom
zal de jeugdafdeling van de Globe afd.
Zutphen voor de jeugd aanwezig zijn.
De jeugdleiders zullen informatie ge-
ven aan kinderen over postzegels ver-
zamelen. 

Dus kom gerust een kijkje nemen.

Postzegelbeurs te Warnsveld
In Nederland zijn ruim een miljoen
postzegelverzamelaars. Slechts een
klein gedeelte is lid van een vereni-
ging. Om ook deze verzamelaars te
bereiken organiseert Filatelisten
vereniging de Globe afdeling Zut-
phen op donderdag 30 april a.s. (Ko-
ninginnedag) in het Nutsgebouw
Breegraven 1 te Warnsveld een
beurs.

De chalets (kosten ca. 55.000 euro)
kunnen worden uitgevoerd met een
unieke (midden) indeling. Inmiddels
is fase 1 van het ontwikkelingsplan in-
gegaan en zijn de eerste drie showmo-
dellen op het park de Reehorst ge-
plaatst. Tijdens een rondleiding geeft
Richard van den Top de pers uitleg
over deze modellen. 

Het moet gezegd de chalets zien er bij-
zonder fraai uit; al naar gelang de
wens van de klant, keuze uit twee of
drie slaapkamers Verder een ruime
woonkamer, keuken, toilet, badkamer
en voor het gebouw een stukje groen
voor een ‘zitje’. Richard van den Top:
‘Wij zijn uniek in het toepassen van

een polyester onderkant. Daardoor
hebben we de levensduur, (die schat ik
op ongeveer 50 jaar), verlengd. Ook de
gekozen vorm van isolatie draagt hier-
aan bij.

De door ons ontwikkelde panelen heb-
ben een hoge isolatiewaarde en een
hoge kier- en lekdichtheid. Zo blijft de
warmte in de winter binnen en in de
zomer buiten. Daarnaast worden een
aantal klimaatopties geboden om het
chalet nog beter te laten presteren op
het gebied van energieverbruik. Door
toepassing van een warmte- proefsys-
teem en het verdikken van de wan-
den, kunnen de toekomstige bewo-
ners van de chalets nog meer energie-

besparing realiseren. De thans 37-jari-
ge Richard van den Top heeft zijn be-
drijf met 25 medewerkers in 1996 in
Kootwijkerbroek opgericht. Thans
staan er verspreid in heel Nederland
ongeveer 600 chalets.

In Vorden inmiddels de eerste drie ‘op
weg’ naar de 55. In werkelijkheid
staan er vier, want Dick Zweet uit
Heemskerk bewoont al een aantal ja-
ren op de Reehorst een TOP chalet. Hij
is dan ook inmiddels tot ‘belangenbe-
hartiger en promotor’ van het bedrijf
benoemd!

Richard van den Top: ‘Ik was van be-
roep kalvermester en aangezien ik dik-
wijls tijd over had ging ik bij een cha-
letbouwer werken. Ik heb toen aan
mijn vader gevraagd of ik er voor de
lol zelf eentje op zijn erf mocht bou-
wen. ‘Doe maar’, zei pa. Toen het cha-
let klaar was, smaakte dat naar meer.
Om een lang verhaal kort te maken,
op gegeven moment stopte mijn vader
met zijn bedrijf (kalvermesterij) en
staan er op dat terrein in Kootwijker-
broek drie grote hallen, waar we tege-
lijkertijd zes chalets kunnen bouwen,
die vervolgens ‘kant en klaar’ met een
grote trailer (eigen vervoer) naar de
klanten kunnen worden gebracht. El-
ke klant wordt door ons individueel
behandeld. Wij beschouwen de klan-
ten die een chalet hebben gekocht als
onze ‘ambassadeurs’.

Wanneer de verkoop tot stand is geko-
men bieden we de klant een service
pakket aan. Ze worden iedere twee
jaar door ons bezocht. Wij moeten ons
werk goed doen, bij alles wat wij doen
staan wij ‘gewoon’ in de schoenen van
de klant’, zo zegt Richard van den Top.
Recreatiebospark de Reehorst is overi-
gens niet onbekend bij de onderne-
mer die zijn naam van den Top aan
zijn bedrijf TOP TOTAAL heeft gekop-
peld. ‘Ik heb hier vijf jaar geleden al
eens een kijkje genomen en was ik ge-
lijk verrukt van de prachtige omge-
ving. Toen ik de mogelijkheid kreeg,
heb ik hier gelijk een stuk grond ge-
kocht. Wij hebben een prima ver-
standhouding met Arend van Beek, de
beheerder van de Reehorst. Richting
toekomst ben ik zeer optimistisch. Na-
tuurlijk is er wereldwijd een recessie,
ook in onze branche. Onze klanten
zijn kritisch, dat zijn wij ook naar ons
zelf toe. Maar door kwaliteit te leve-
ren, breiden we nog steeds uit. Onze
orderportefeuille is tot het najaar al
goed gevuld’, zo zegt Richard van den
Top.

Binnen Recreatiebospark 'De Reehorst'

Top Totaal wil daar 55 chalets bouwen

Ze waren op Paaszaterdag al vroeg op het Recreatiebospark ‘De Reehorst’
aanwezig om hun chalets te promoten. Directeur Richard van den Top en
zijn naast medewerkers die genodigden tekst en uitleg gaven over de cha-
lets die TOP TOTAAL daar de komende vijf jaren wil bouwen. Het bedrijf
uit Kootwijkerbroek heeft binnen de Reehorst de her-ontwikkeling op
zich genomen van een circa 1,70 ha groot gebied. Op dit opgezette gedeel-
te komen 55 chalets op ruime kavels, voorzien van een nieuwe infrastruc-
tuur. ‘Wij hebben niet alleen ‘oog voor detail’ voor de hoogwaardige cha-
lets, maar ook voor de zorg die aan het park is besteed’, zo vertelt direc-
teur Richard van den Top. De kavels waarop de chalets zijn gebouwd heb-
ben een oppervlakte van 200 tot 350 m2 en zijn per zes gegroepeerd, waar-
door de privacy wordt gewaarborgd.

Richard van den Top (links) en Dick Zweet.

4 MANNEN, 1 MISSIE
De muziek maken die de tand des tijds
moeiteloos weerstaat. Bluesrock songs
zoals we ze het liefst horen, puttend
uit een eindeloze bron van groothe-
den. Dynamiek, strakke grooves, heer-
lijke gitaar riffs en een rauw gerande
stem. Geen pretenties, maar gewoon
spelen! Highroad East brengt bekende
en verrassende covers van oa. Joe Bo-

namassa, Poppa Chubby, Stevie Ray
Vaughn, Storyville, ZZ Top en andere
bluesrock legendes. Highroad East - As
Rock as Blues can be - Website:
www.highroadeast.nl

Live On Stage in Cafe de Zwaan
De band Highroad East zal zater-
dagavond 25 april optreden in Cafe
de Zwaan te Hengelo gld.

Bij het Steunpunt MantelZorg van de
VIT Oost-Gelderland kunnen mantel-
zorgers, mensen die langdurig zorgen
voor iemand in hun nabije omgeving,
terecht voor ondersteuning bij hun
zorg. De campagne die nu is gestart
wil familieleden van mensen met kan-
ker er op wijzen dat ook zíj mantelzor-
ger zijn en een beroep kunnen doen
op de hulp die de Oost-Gelderse Steun-
punten MantelZorg bieden. Juist deze
groep mensen heeft het soms zwaar
en kan, vooral als degene waarvoor
wordt gezorgd niet meer beter wordt,

wel ondersteuning gebruiken. Mantel-
zorgconsulenten van het Steunpunt
MantelZorg kijken tijdens een huisbe-
zoek naar de behoeften van de man-
telzorger. Vervolgens kunnen zij de in-
zet van een vrijwilliger regelen die de
zorg even overneemt, helpen met het
aanvragen van andere zorg, doorver-
wijzen naar hulpverleners of gewoon
regelmatig een luisterend oor bieden.
Ook organiseert het steunpunt bijeen-
komsten voor mantelzorgers, zodat zij
ervaringen kunnen delen. 

Huisartsen, wijkverpleegkundigen,
specialisten in de ziekenhuizen, maat-
schappelijk werkers worden allemaal
betrokken bij de campagne om zoveel
mogelijk mantelzorgers van kanker-
patiënten te bereiken. 

Wilt u meer weten over de hulp die ge-
boden kan worden? 
Bel dan met de VIT Oost-Gelderland
tel. (0573) 43 84 00 of kijk op 
www.vitoostgelderland.nl

Aandacht voor familie van kankerpatiënten
'U zorgt voor iemand met kanker.
Wie zorgt er dan voor u?' Aldus
luidt de slogan van de campagne
die momenteel gevoerd wordt in
Oost-Gelderland. De campagne is
een gezamenlijk initiatief van de
Netwerken Palliatieve Terminale
Zorg, de Federatie Vrijwilligers Pal-
liatieve Terminale Zorg Oost-Gel-
derland, Vrijwillige thuiszorgorga-
nisaties en VIT Oost-Gelderland.

Onze plaatsgenoot dhr. E.te Velthuis,
zelf astmapatiënt, heeft enkele jaren
geleden met een groep astmapatiën-
ten de Mount Everest beklommen. Hij

zal ons vertellen welke maatregelen er
genomen moesten worden om deze
zware tocht te organiseren en hoe
men zich op deze tocht heeft voorbe-
reid. Een film over deze tocht zal een
"live verslag" geven van de te overwin-
nen problemen. Kortom het belooft
een interessante middag te worden.
Komt allen!

PCOB-bijeenkomst over bergbeklimmen
door Astmapatienten
Op donderdagmiddag 23 april zal
in het Stampertje de maandelijkse
bijeenkomst van de  PCOB Vorden
worden gehouden.



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

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

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.

naaimachinespecialist

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

GRAFSTEENSPECIALIST

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 :: 

25 april
EXCITYNG
SATURDAY

2 mei

RICKY
RIVARO 

in ECLECTIC CITY
vrijdag 8 mei

TEENAGE
PARTY

GILDEVOLKOREN-

ROGGE

DEZE WEEK

VOOR           € 2.20

WITTE PUNTJES
NU 6 HALEN

5 BETALEN

WEEKEND 

TAARTJES

IN DIVERSE SMAKEN

NU VOOR € 4.95

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 21 t/m zaterdag 25 januari.

ACHTERHOEKSE

APPELVLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Wij zijn op zoek naar een 

medewerk(st)er 
voor de middag- en evt. avond 
(t/m september)

Ook nog plaats voor een 

weekend-/vakantiehulp
Inlichtingen en aanmelden:

IJsbuffet ”Kerkepad”
Dorpsstraat 8c • Vorden • Tel. (0575) 55 19 21

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

NU 3 SPIJKER-
BROEKEN € 39,95

OVERALL’S p.s. € 18,95
TEL. 0575 551811

Vaste lage prijzen

Turbana Bananen 1 kilo 1,29
Elstar Appelen 
van eigen kwaliteitsteler 1 kilo 0,99
Blauwe Druiven  (vol smaak)
van eigen huismerk ”Troffe” 1 kilo 2,49

Geheel vernieuwd assortiment
overheerlijke olijven

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel!! Aanbiedingen geldig t/m maandag 27 april. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Elwikra Zelhem Dr.Grashuisstraat 12 
* Zonweringen * Markiezen. 
* Terrasoverkappingen Aluminium 

v.a. € 750,= 
* Rolluiken‚ v.a. € 120 ,=
Topkwaliteit betaalbare prijzen 
tel. 0314624711 / mob. 0620364752
www.elwikra.nl 
w.kranenbarg@kpnplanet.nl 

• ook antiek- en leerstoffering
• vele merkstoffen
• o.a. Artifort, Leolux, Gelderland, Giorgetti
• dealer Soeren Lund banken

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, Telefoon 0570-61 50 33

www.hupkesmeubelstoffering.nl

Al 40 jaar uw vertrouwd adres
voor herstoffering

MODERN - KLASSIEK - DESIGN

Al 40 jaar meubelstoffering!

Wij, een gezin met 3 kinderen van 2, 8 en 10 jaar, 
verhuizen in juli 2009 naar Vorden. Wij zoeken een

lieve gastouder
bij ons in huis 

voor de maandag, dinsdag en donderdag
ongeveer 28 uur per week

met ingang van het nieuwe schooljaar

Werkzaamheden: 
- oppas voor de jongste
- opvang tussen de middag en namiddag voor de

oudste kinderen
- begeleiding bij huiswerk
- huishoudelijk werk
- uitlaten van de hond

Voor meer informatie en sollicitatie, 
mail voor 8 mei a.s. naar

vanbetten@telfort.nl 

Doelgericht adverteren?
II nn ff oo rr mm ee ee rr   nn aa aa rr   dd ee   vv ee ll ee   mm oo ggg ee ll ii jj kk hh ee dd ee nn !!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Almen

Doetinchem

V ld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden

Eldrik

Wolfersveen

Bekveld

Bronckhors t  Noord

Bronckhors t  Midden

Bronckhors t  Zu id

edi t ie  ruur lo

Vakantiekrant

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl





WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND*

Deze resultaten zijn behaald in 3 keer per week 

8 minuten trainen, gedurende 2 maanden.

(Effectieve trainingstijd: totaal 3 uur.) 

Toename van:

72% van het uithoudingsvermogen/volhoudtijd

9,7% van de dynamische spierkracht

5,2% van de statische spierkracht

3,5 % van de zuurstofopname

Afname van:

3,5 % van het vetpercentage

* De TNO-onderzoeksresultaten vind je 

op www.ff-fastfit.com

“Een totale lichaamstraining 

kan ook in 2x4minuten”

Remge Vink

eigenaar

Sportcentrum Aerofitt

Hengelo Gelderland

TOTALE LICHAAMSTRAINING IN 2X4 MINUTEN

FAST FIT CENTER HENGELO GELDERLAND
www.ff-fastfit.com 

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo (Gld.).Tel.: 0575 - 465001

Lever deze bon in en kom 2 WEKEN GRATIS proberen.

www.aerofitt.nl




