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Bovengenoemde grondgedachte gaf 
wethouder Josephine Steffens woens-
dagmorgen mee aan het onderwijzend 
personeel tijdens de eerste steenleg-
ging van basisschool Het Hoge. School-
directeur Harry Hendertink had voor 
deze officiële gebeurtenis een aantal 
kinderen meegenomen. De leerlingen 
vertegenwoordigden elk een klas. Van 
iedere klas was de jongste en oudste 
leerling aanwezig. De kinderen moch-
ten meehelpen bij de eerste steenleg-
ging. In feite meerdere stenen, want 
elke leerling had een steen bij zich 
met daarop zijn/of haar vingerafdruk. 
‘Prachtige weersomstandigheden en 
een feestelijk moment, blij dat wet-
houder Steffens de eerste steen wil 
leggen’, aldus Harry Hendertink tij-
dens zijn welkomstwoord. Wethouder 

Josephine Steffens bedankte alle men-
sen die op enigerlei wijze bij de bouw 
van de nieuwe school zijn betrokken. 
Ook onderhield zij zich een poosje 
met de leerlingen en stelde daarbij 
wat vragen aan de jeugd bijvoorbeeld 
de vraag ‘wat heb je allemaal nodig 
om een school te kunnen bouwen’? 
Het antwoord van een pientere leer-
ling: ‘Veel mensen, veel stenen en veel 
geld om het allemaal te kunnen beta-
len’. Geen spaan tussen te krijgen! De 
streefdatum is om het gebouw op 27 
oktober op te leveren. De verhuizing 
vanaf het huidige onderkomen aan 
het Wiemelink naar de nieuwe school 
op het Hoge is naar verwachting in de 
kerstvakantie. In tegenstelling tot de 
afgebroken school, is de entree van de 
nieuwe school straks aan de School-
straat. Er komt een beneden- en een 
bovenverdieping. De benedenverdie-

ping telt zes lokalen, alsmede een BSO 
(Buiten Schoolse Opvang) ruimte, een 
kinderdagopvang (0- 4 jaar), een per-
soneelskamer, een spreekkamer en 
een verzorgingsruimte voor gehandi-
capte kinderen. Overigens is er voor 
de kleuterlokalen een eigen ingang. In 
de benedenverdieping komt een grote 
centrale hal. De lokalen komen op die 
ruimte uit en niet alleen de deuren, 
maar de gehele muur kan worden 
verwijderd zodat een nog groter ver-

trek ontstaat. De bovenbouw (9 leslo-
kalen) bevindt zich op de tweede ver-
dieping. Daar is onder meer ook het
muzieklokaal, een technische ruimte
annex keuken en de bibliotheek ge-
vestigd. Er komen nieuwe digitale
schoolborden. Ook wordt de school
van nieuw interieur voorzien. Het dak
van de nieuwe school (363 leerlingen)
wordt bedekt met (sedum) plantjes.
Dat dempt het geluid en houdt in de
zomer te warmte tegen.

‘Kind jij bent goed zoals je bent’

Wethouder Josephine Steffens 
bij steenlegging school het Hoge

Vorden - ‘Onze kinderen zijn een 
rijkdom. Ze komen door ons, 
maar zijn niet van ons. Wij heb-
ben het voorrecht om ze te mo-
gen begeleiden in hun ontwik-
keling. We geven ze ons vertrou-
wen, onze liefde en goede rijke 
gedachten. Bieden ze een thuis 
en behandelen ze met respect. 
Als we willen kunnen we probe-
ren te worden zoals zij. Maar het 
mag niet onze opzet zijn, dat ze 
worden zoals wij. Want het leven 
draait zich niet om en staat niet 
stil bij gisteren. Leven wil stro-
men en heeft ruimte nodig om 
zichzelf te kunnen zijn’!

Wethouder Josephine Steffens.

Kinderen helpen mee.

Annemiek Riefel: ‘Heel erg jam-
mer, iedereen van Jong Gelre heeft 
enthousiast meegeholpen bij de 
voorbereidingen. Helaas hebben 
zich te weinig ploegen opgegeven. 
Wij hopen in de toekomst toch nog 
een keer een dergelijke competitie 
te kunnen organiseren”, aldus de 
voorzitter van Jong Gelre’.

Geen man/ vrouw 
competitie op 
Koninginnedag
Vorden - De afdeling Vorden/ 
Warnsveld van Jong Gelre 
heeft moeten besluiten de 
man/vrouw competitie die 
voor Koninginnedag op het 
programma stond niet door te 
laten gaan.

Tapijt
Laminaat
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Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

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

• Aangeboden: Hulp bij on-
derhoud aan tuin en erf of 
andere werkzaamheden. 
Tel. (0575) 461733.

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 1 mei 10.00 uur, ds. D. Westerneng
uit ’s-Gravenpolder. 

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 1 mei 10.00 uur, Gezinsdienst,
Mevrouw J. Ruiterkamp-Klein Lebbink, Bathmen. 

R.K. kerk Vorden:
Zondag 1 mei 10.00 uur, viering.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 30 april 17.00 uur, Eucharistieviering volkszang.
Zondag 1 mei 10.00 uur, Woord- en communieviering,
heren.

Tandarts
30 april/1 mei J.H.H. de Lange, Lochem, tel. 0573 - 254357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

 Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het 
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar 
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om  iedereen optimale 
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te 
 beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de 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 huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, 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.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit 
(ICU): Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 
uur. Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 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 druk rioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact  opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of  (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken 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 voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 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; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg 
en Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info 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 Woon zorg centrum 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 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. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
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. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr.  dieren mishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.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

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen 
op het gebied van  wonen, welzijn en zorg. 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. Bezoek-
adres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door verwijzing 
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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur)  inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de  Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

6 mei botmeting in praktijk 
overgangsconsulente,José 
la Croix, 560 381

�

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

Lang leve de Koningin
Koninginnevlaai € 7,95 

Sinaasappelbavaroisevlaai  6-8 pers

Oranje Tompoucen
5 Halen = 4 betalen

Koninginnedag zijn wij 
geopend van 

8.00 tot 12.00 uur 
 

Aanbiedingen geldig op 29 april en 30 april

Dagmenu’s
27 april t/m 30 april

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-
dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

 8,50. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. Dagmenu 
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 27 April
Courgettesoep / Wienerswiebel rostbraten met aardappelen 

en warme groente

Donderdag 28 April
½ haantje met appelmoes, friet en rauwkostsalade / 

Bavarois met slagroom

Vrijdag 29 April
Tomatensoep / Wokki wokki van vis met rijst en rauwkost-

salade

Zaterdag 30 April Oranjebuffet

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even  binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Aanbiedingen geldig t/m maandag 2 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Lekkerste aardbeien, van Richard
en Annet Kalter  500 gram 2.99
Nieuwe oogst
Malta aardappelen 21/2 kg  3.99     
Hollandse andijvie   500 gram  0.59                                           
Gesneden   400 gram  0.79                                           
Conference peren   1 kg  1.49      

Uit eigen grill
4 Kippenbouten + 1 GRATIS 5.00     

Bijles: docent scheikun-
de MAVO, HAVO en VWO 
biedt ondersteuning voor uw 
dochter of zoon. tel: 0575 - 
55 11 40 of 06 - 54 76 47 61

�

Zondag 1 mei 2011: 
wandeltocht “Dwars deur 
Söwent”. Verschillende 
afstanden:6, 12, 18 en 24 
km. start bij Sourcy Center 
in Zieuwent, vanaf 09.00 uur 
(18 en24 km) en 10.00 uur (6 
en 12 km). meer info: www.
stichtingfratsen.nl

�

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Volleyballen bij Socii? 
Volleybal altijd al een leuke 
sport gevonden? Of tijdens 
het stratenvolleybal enthou-
siast geworden? Kom een 
keer gratis en vrijblijvend 
meetrainen op woensdag 
11 mei van 20 uur tot 21.30 
uur Locatie: Sporthal de 
Lankhorst in Wichmond. Er 
zijn verschillende teams die 
nog versterking kunnen ge-
bruikten! Recreantenteams: 
dames, heren of mix. 
Competitieteams: dames. 
Voor info bel Sylvie 06-
57337635 of Sandra 06-
46366403

�

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis



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

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
25

-0
4-

20
11

 t
/m

 3
0-

04
-2

01
1.

KEURSLAGERKOOPJE

4 oranjeballen + 4 tartaartjes

samen voor600

SPECIAL

Tomeat

per stuk195

VLEESWARENKOOPJE

rauwe ham + eiersalade

2 x 100 gram298

MAALTIJDIDEE

Lasagna

500 gram498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip
Cordon bleu

4 stuks498
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Jouw leven moesten wij loslaten,
in ons leven houden wij jou altijd vast.

Na een moedige strijd, vol wilskracht, is waardig
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader
en mijn lieve, lieve opa

Dick de Beus

in de leeftijd van 65 jaar.

 Dirkje de Beus - Jansen
 Ronald
 Ronny en Barbara
  Stan

Zutphen, 20 april 2011
Prins Clauslaan 7
7251 AS Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Ken de Heere in al uw wegen
en Hij zal al uw paden recht maken.

Spreuken 3:6

Ik heb mijn vrouw, mijn moeder niet verloren,
daarvoor gaf zij mij te veel.
Wat zij mij zei, dat blijf ik horen,
van wat ik ben, is zij een deel.

Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat 
wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, 
delen wij u mede, dat vredig is ingeslapen mijn lieve 
vrouw, onze moeder, oma en overgrootmoeder

Berendina Johanna
Wassink-Mennink

Vorden † Ruurlo
14 januari 1925 21 april 2011

 Jan Wassink

 Ab en Gerda
 Geert-Jan en Tessa
 Gineke en Marcel, Daan

 Gerrit en Anke
 Luuk
 Bram

Correspondentieadres:
Koedijk 192
7241 CL Lochem

De begrafenis heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

Voor altijd ben je dichtbij in onze gedachten en 
in ons werk…..

Wij mogen terugkijken op een zeer warm en waardig 
afscheid van mijn man, onze vader en opa

L.G. (Gerhard) Weevers

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die hieraan 
heeft bijgedragen.

Anneke Weevers-Oonk

Ida Weevers †

Ans Weevers

Gerhard Weevers
Nancy Weevers-Visser
 Lucas
 Dominique
 Irene

Vorden, april 2011

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij ken-
nis van de geboorte van onze zoon

Maxime
Jacques Herman

Dubai, 17 april 2011
3200 gram

Alexandre en Emilie Ménage - Froger

p/a: Mosselseweg 20
7251 KR Vorden

Op vrijdag 6 mei gaan wij trouwen om 13.00 uur in 
het “Bosmanshuis” te Vorden

Voor een ieder die ons wil feliciteren hebben wij 
een receptie op zondag 8 mei van 14.00 uur tot 
16.30 uur  in de “Radstake” Twenteroute 8 te 
Heelweg.

Mark Buunk
&

Hester Harmsen
Vosweg 2a
7025 DN Halle

Hoera, papa en mama zijn getrouwd op vrijdag 8 
april 2011

Ruben

 Rudolf Bos 
 & 
 Ursula Brummelman

Het Elshof 2
7251 CB Vorden

Na een volwaardig, trots en betrokken leven is, 
toch nog onverwacht, overleden onze vader, opa 
en ‘ouwe’ opa

Jaap Kettelerij
weduwnaar van Miep Kettelerij-Wolsink

in de leeftijd van 80 jaar. 

 Riet en Tonny Lenselink-Kettelerij
  Annemieke en Dennis, Sem
  Ilona en Marcel
  Paulien en Erik, Julian

 Henri en Dinie Kettelerij-Bannink

 Jaap en Géa Kettelerij-Olthof
  Mayke en Wouter
  Anouk

Onze welgemeende dank gaat uit naar de
 medewerkers van De Wehme en huisartsen-
praktijk Albers en Tanis voor de liefdevolle

verzorging.

De Wehme, 21 april 2011

Correspondentieadres:
Pr. Bernhardweg 15
7251 EG Vorden

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op woensdag 27 april om 
11.00 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vor-
den. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid 
tot afscheid nemen van 10.20 tot 10.50 uur. 

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden 
op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan 
te Vorden.

Condoleren na de begrafenis in Hotel Bakker.

In plaats van bloemen wordt een gift voor het KWF 
op prijs gesteld.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan kunt 
u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Na een moedige strijd is toch nog onverwacht 
 overleden onze broer, zwager en oom

Jaap Kettelerij

op de leeftijd van bijna 81 jaar.

 Vorden: H. Kettelerij
  W.J. Kettelerij-Aalderink

 Zutphen: H.J.A. Kettelerij
  G.W. Kettelerij-Barink

  Neven en nichten

Vorden, april 2011

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Op dinsdag 3 mei zijn wij

Herman & Toos
van Gijtenbeek-Gotink   

  
50 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze receptie op 
zaterdag 7 mei a.s. van 14.30 uur tot 16.30 uur 
in café-Restaurant “De Pauw”, Rijksstraatweg 11 
te Warnsveld.

Lochemseweg 42
7231 PH Warnsveld

Jaap Kettelerij

is overleden.

Mede-oprichter van onze werkgroep.
Zijn geestkracht en deskundigheid gedenken wij 
met diep respect.

Werkgroep Leefbaarheid Vorden



Het hele komende jaar laten we alle relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen 
Contact, Groenlose Gids en Elna kennis maken met culinaire geneugten. Iedere maand biedt een 
‘restaurant van de maand’, vaak zelfs in uw eigen omgeving, een Weevers 3-gangen menu aan voor 
een aantrekkelijke prijs. Dat is dus 12 keer per jaar lekker eten, maar er is meer: Elke maand kunt u 
zich ook aanmelden voor een gratis diner! 
Dit gratis diner voor twee personen zal worden verloot onder degenen die zich hebben aangemeld via 
de website www.winnenmetweevers.nL.

3-gangen menu
Het menu van de maand is, evenals alle informatie, te vinden op de genoemde website. De kok’s van 
de deelnemende restaurants geven u echter een kijkje in de keuken: Van één van de gerechten wordt 
een uitgebreide beschrijving gedaan om het ook thuis te kunnen bereiden. Deze beschrijving en ook de 
te gebruiken ingrediënten zijn vermeld op deze pagina (soms is de beschrijving wegens de omvang in 
de krant beperkt weergegeven; de volledige beschrijving is dan te vinden op de website 
www.winnenmetweevers.nL)

12 MAANDEN, 

12 heerlijke

recepten

drukkerij Elna studio drukEmaus Net

RESTAURANT VAN DE MAAND

m e i
De steenen tafel, arnhem

Om mee te beginnen:
De plek en het gebouw waar Restaurant De Steenen 
Tafel zich bevindt mag zeker uniek genoemd worden. 
Op het hoogste punt van Arnhem in een, nog steeds 
functionerende, watertoren. De aangebouwde serre, die 
mooi bij de omgeving past, is bijzonder sfeervol inge-
richt. Vanuit deze serre en het aangrenzende terras heb 
je een fantastisch uitzicht over Arnhem en omgeving. 
Kenners weten echter dat deze plek meer biedt dan de 
onverwachte vergezichten. Binnen handbereik is het 
puur genieten van alles wat uit de keuken komt. Puur 
en zuiver met passie voor de oorspronkelijke smaak van 
de producten. Meestal komend van kleine ambachte-
lijke producenten uit de omgeving. Heerlijk! De beide 
eigenaren Janno Cornelissen en Theo Sigmond staan 
met hun team garant voor culinair genieten en zullen u 
ontvangen met veel enthousiasme en gastvrijheid. 
Reserveren kan op een gemakkelijke manier via 
internet: www.desteenentafel.nl maar telefonisch mag 
natuurlijk ook: (026) 443 53 13

De steenen tafel: tongschar en chevise

Hoofdgerecht. Aantal personen: 4. Bereidingstijd: 1 uur.

Ingrediënten: 1 super verse scholfi let à 400 gr. | het sap van limoenen en 
citroenen, minimaal een stuk of 5, zodat de vis geheel bedekt is met sap | een 1/4 rode ui | 
1 eetlepel fi jngehakte koriander en eventueel peterselie | zout | peperoni | knofl ookteentje | 
4 eetlepels limoenolijfolie.

Bereiding:  Snij de schol in niet te dikke reepjes. Leg deze in een grote schaal. Maak 
de rode ui schoon en snij deze in fi jne ringen, plet de knofl ook fi jn en voeg dit alles bij de vis.  
Pers de limoenen en/of citroenen uit en giet het sap bij de vis, zodat deze net onder staat. 
Laat ca. 15 minuten staan.  Giet het overtollige limoensap af, voeg de kruiden en zout naar 
smaak toe, roer de limoenolijfolie door de vis en serveer met bijvoorbeeld een guacamole.

Weevers menu

Tongschar “en chevise”met romige 
buffelmozzarella, calamaretti, en basilicum

|

Twee bereidingen van Veluws ree met 
voorjaars bietjes

|

 Gekoelde soep van ananas, frambozen 
en yoghurt sorbet ijs

 35,00

www.desteenentafel.nl | Weg achter Het Bos 1 | 6822 LV Arnhem | 026 4435313



Roelien Hilbolling begon drie jaar geleden 
heel enthousiast Eetcafé De Slof in Vorden, 
voorheen zalencentrum De Pantoffel. Hilbol-
ling had daarvoor al veel ervaring opgedaan 
in diverse horeca-gelegenheden. “Toch kom je 
nog regelmatig voor nieuwe dingen te staan. 
Jeetje, wat ik allemaal geleerd heb in die tijd. 
Best zwaar soms, omdat je er alleen voor staat. 
Je moet altijd zelf alle beslissingen nemen. 
Aan de andere kant ben ik nogal perfectionis-
tisch dus ik kan er ook echt mijn eigen tent 
van maken”, zegt ze. “En gelukkig zijn er fijne 
medewerkers, vrienden en bekenden om me 
heen die me heel vaak bijstaan met van alles, 
zonder hen had ik het ook zeker niet gered. 
We hebben ook al veel leuke dingen meege-
maakt: grappige Valentijnsnachten, een bom-
volle feestende tent met de Vordense Soppers, 
romantische bruiloften, veel kroegfeestjes, 
heel divers. “ 

JAARLIJKSE GROEI
De Slof begon net voordat de economische 
crisis inzette. Niet echt de beste tijd voor een 
start van een nieuwe eetgelegenheid. “Nee, 
dat kun je wel zeggen, zeker die begintijd viel 

niet mee. Maar de vertegenwoordiger van de 
Grolsch roept altijd dat hij zo verbaasd is dat
het bedrijf jaarlijks nog goed groeit dus als ik
hem moet geloven doe ik het vergeleken met
andere zaken zeker niet slecht. Ook is het nu
erg prettig om te merken dat die jaren van hele
dagen hard werken langzaam worden beloond.
Je krijgt vaste klanten, vakantiegangers die elk
jaar weer terug komen, wandelaars die je stek-
kie kennen, dat werkt erg bevredigend. Bezoe-
kers weten nu ook dat er een gezellig tuinter-
ras achter het pand zit, dat heeft tijd nodig.
Voor allerlei feestjes weten ze me verder steeds
vaker te vinden. De bandjes elke laatst zondag
van de maand draaien ook stukken beter dan
in het begin. We hebben inmiddels veel abon-
nees op onze muziek-nieuwsbrief; zo begint 
alles aan alle kanten lekker te lopen. Met het
zomerseizoen voor de deur hebben we dus wel
weer uitbreiding van ons team nodig.” 

DRIE BANDS OP 30 APRIL
Het eetcafé is geopend van woensdag tot en
met zondag. “Die twee vrije dagen maandag
en dinsdag zijn ook bewust gekozen, die heb 
ik echt nodig voor administratie, schoonmaak,
inkoop en bijslapen. Dan is het ook goed te
doen en blijft het leuk.” 
Een jubileumfeestje zit er nog niet aan te ko-
men, maar dat wordt over twee jaar wel in-
gehaald, belooft Roelien. “Wel heb ik op Ko-
ninginnedag drie bands, twee ‘s middags en 
eentje ‘s avonds, zie dat maar als een driejarig
feestje”, besluit ze lachend.

Eetcafé De Slof viert driejarig jubileum
Vorden - “Jeetje, drie jaar alweer?”, lacht 
eigenaresse Roelien Hilbolling als ze 
wordt gewezen op het aanstaande jubi-
leum van haar eetcafé op 26 april. Samen 
met haar kijken we terug op drie ener-
verende kroegjaren in het centrum van 
Vorden.

Dat betekent dat Vorden E 
1 op zaterdag 21 mei (even-
eens op het veld van DVV 
Duiven) de bekerfinale 
speelt tegen DVOV E 1 uit 
Velp. Op bijgaande foto het 
team van Vorden. 
Achterste rij v.l.n.r.: 
Henny Koning, (Leider) Ka-
rin Makkink, (leider) Michel 
Barink (trainer). 
Tweede rij v.l.n.r.: 
Bram Makkink, Oscar de 
Leeuw, Anne Hezemans, 
Cas Boekholt, Reuven 
Schalk. Eerste rij v.l.n.r.:
Maree Oplaat, Sam de Groot. 
Liggend Rob Sleuren.

Vorden E 1 bekerfinalist
Vorden - Afgelopen 
woensdag heeft het E 1 
voetbalelftal van de voet-
balclub Vorden na een 
zinderende wedstrijd 
in en tegen DVV E 3 uit 
Duiven de halve bekerfi-
nale met 4-3 gewonnen.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

MEGA KORTINGEN !!
i.v.m. onze verbouwing en samenwerkingsverband met Rowi Elektro 

MOETEN er spullen weg.

DATUM: Vrijdag 29 april 
WAAR: Zutphenseweg 29 in Vorden

KORTING: OP ALLE WITGOED APPARATEN 8% tot 15% KORTING 

Inclusief thuisbezorgen.
                                                            

  DutchPC Electronics 
  en 
  Rowi Elektro

 voor alle repara es en vervanging van uw apparatuur 
zijn wij zeker niet te duur!

“EL ENCUENTRO”
-  cursussen SPAANS les in kleine groepen of privé
- intensieve cursus: mei-juni
- gratis proefles: 7 en 11 mei
- start reguliere cursussen: september

ook: 
- Nederlands voor Spaanstaligen
- (beëdigde) vertalingen: 
    Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl 

emilia@el-encuentro.nl
0575-571946 / 06-44192544

... nog 6 dagen!

ORANJE-
VLAAI

GROOT 12.95

KLEIN 8.75

HOLLANDSCH
GROF

NU VOOR

2.25

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 26 april t/m vrijdag 29 april.

WITTE
BOLLEN

6  VOOR

 1.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept
Zaterdag 30 april 
zijn wij gesloten!

Monuta in Lochem en Vorden is er altijd als u ons 
nodig heeft.

Bel 0573 - 45 13 13
Monuta Kamperman, Zutphenseweg 91B, Lochem

Bel 0575 - 55 27 49
Monuta, Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Mijn vader is 
vandaag overleden.
Wat nu?
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week voor iedereen 
beschikbaar.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Prachtige leren 
tassen van 
Kesslord

en stijlvolle
sieraden van o.a.

Exoal en 
Camps en Camps

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden
0575-551334



DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben 
met ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaat-
sen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
26 april Geheugenspreekuur Leefwinkel, Zelhem 10.00 uur
26 april KBO Steenderen Bustocht afspraak
27 april ANBO Hengelo/Steenderen, fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
28 april Stichting Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel,
 Alzheimervereniging Hyndendael, Hummelo 14.30 uur
  3 mei ANBO Vorden, bingo Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
  4 mei Ons Contact, Boerendansgroep Den Bremer, Toldijk 14.30 uur
  4 mei Welfare, handwerkmiddag en verkoop De Wehme, Vorden 14.00 uur
  4 mei Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
  5 mei Bejaardenkring Vorden,
 verrassingsmiddag Het Stampertje, Vorden 14.15 uur
  5 mei Parel van Baak, kerk open Kerk, Baak 13.30 uur
  7 mei ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem afspraak
  7 mei Rainbosband uit Lichtenvoorde De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
  7 mei Zonnebloem Autotocht afspraak
10 mei Mantelzorgsalon, hospice Zutphen Langeler, Hengelo 13.30 uur
10 mei Proeverij, maaltijden thuis De Bongerd, Steenderen afspraak
10 mei Fietsend in beweging N.H. kerk Vorden 14.00 uur
11 mei Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
12 mei PCOB, voorjaarsverrassingsreisje Dorpscentrum, Vorden 10.30 uur
14 mei Mantelzorgsalon, uitstapje Volgt later
14 mei Kegelen De Bleijke, Hengelo 14.300 uur
15 mei Parel van Baak, pleinmarkt Rondom de kerk, Baak 10.00 uur

ALGEMEEN
Mantelzorgsalon
Dinsdag 10 mei wordt informatie gegeven over het hospice in Zutphen. Dit is een 
gastvrij huis voor mensen in de laatste fase van hun leven. In een kleine en huise-
lijke sfeer wordt professionele zorg gegeven die past bij en aansluit op de wensen 
van de gast en de naaste familie en vrienden. U bent welkom vanaf 13.30 tot 16.00 
uur in Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met VIT Oost-Gelderland, tel. 0573-438400.

Geheugenspreekuur
In Vorden wordt op 12 mei een geheugenspreekuur gehouden door organisatie GG-
Net, waarvoor u afspraak kunt maken met de ouderadviseur Wilma Berns, tel. 0575-
553159. U kunt ook gewoon binnenlopen.

Geef u op en ga gezellig mee!
Het is nu tijd om u op te geven voor de MuseumPlusBus die op verschillende da-
gen rijdt. Een bus is al bijna vol, dus wilt u mee, geef u vroegtijdig op. Dan hebt u 
ook nog keuze uit de verschillende mogelijkheden. Alle oudere inwoners uit heel 
Bronckhorst mogen reageren. Het doel van de Museum PlusBus is drempelverla-
gend te zijn. We kunnen vanuit Bronckhorst naar Het Rijksmuseum in Amster-
dam en het Cobramuseum in Amstelveen. Op 12 augustus vertrekt de bus vanuit 
Vorden, op 26 augustus vanuit Hengelo en 9 september kunt u meereizen vanuit 
Zelhem. In de musea krijgt u een rondleiding. De busreis en het bezoek aan het mu-
sea wordt vergoed door de organisatie. Het eten en drinken is voor eigen rekening. 
Rolstoelers kunnen in beperkte mate mee. Er gaan vrijwilligers mee om te helpen. U 
kunt zich al aanmelden bij uw plaatselijke welzijnsorganisatie met vermelding van 
voorkeursdatum en of u rolstoelafhankelijk bent en/of een hulpmiddel meeneemt. 
Bel en ga mee!

Eenzaamheid is van ons allemaal.
Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar probleem.

Voor velen is het een taboe om erover te praten.
Dat moeten we doorbreken!

Kent u iemand van 55 + die eenzaam is? Bent u zelf eenzaam? Bel of mail voor in-
formatie en advies naar ouderenadviseur Wilma Berns. Stichting Welzijn Vorden, 
Nieuwstad 32, Vorden.Telefoon: 0575- 553159. E-mailadres: w.berns@sswb.nl

Kantoor gesloten
Donderdag 5 mei is het kantoor van Stichting Welzijn Vorden gesloten.

Koffieochtenden voor ex-mantelzorgers
Donderdag 19 mei is er een koffieochtend voor ex-mantelzorgers van de VIT in 
Ruurlo.Daar treft u lotgenoten en mogelijk een maatje om met elkaar in gesprek 
te gaan. De ochtenden worden gehouden in het kantoor aan de Borculoseweg 4 te 
Ruurlo van 9.30 tot 12.00 uur. Eventuele geïnteresseerden kunnen zich opgeven via 
secretariaat@vitoost-gelderland.nl of via (0573) 438400.

Geheugenspreekuur in De Wheme
Dinsdag 24 mei wordt van 10.00 tot 11.00 uur een geheugenspreekuur gehouden 

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00 
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Wilma Berns, ouderenadviseur)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

in De Wheme, Nieuwstad 32 in Vorden. Dit geheugen-
spreekuur is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder 
in Vorden en omstreken die vragen hebben over hun 
geheugen of over andere klachten zoals piekeren, con-
centratieproblemen of somberheid. Het bezoek aan het 
geheugenspreekuur is gratis. Iedere bezoeker krijgt een 
persoonlijk gesprek. Om teleurstelling te voorkomen 
geldt dat aanmelding gewenst is bij ouderenadviseur 
Wilma Berns, tel. 0575-553159. Openingstijden op maan-
dag, woensdag en  vrijdag van 8.30 tot 10.30. Ook kunt u 
bij haar terecht voor meer informatie of een folder.
Op het geheugenspreekuur kan men zonder verwijzing 
van de huisarts terecht. In een persoonlijk gesprek be-
antwoordt een deskundige uw vragen. De vragen kun-
nen gaan over uzelf maar ook bijvoorbeeld over uw 
partner of één van uw ouders. Indien van toepassing kan 
een korte geheugentest afgenomen worden. Het gesprek 
wordt afgerond met een vrijblijvend advies. Elke bezoe-
ker krijgt een boekje met geheugentips.

Waarom het geheugenspreekuur?
Iedereen vergeet wel eens een naam of waar de sleu-
tels zijn gebleven. Jongeren maken zich daarover geen 
zorgen, maar ouderen denken bij zo’n gebeurtenis al 
snel aan dementie. De vraag of er sprake is van gewone 
vergeetachtig¬heid, ouderdomsvergeetachtigheid of de-
mentie komt om de hoek kijken. Dit kan veel onzeker-
heid met zich meebrengen en mogelijk zelfs leiden tot 
het ontstaan of een toename van de (lichamelijke) klach-
ten. Veel ouderen met zorgen over hun geheugen stap-
pen niet of te laat naar de huisarts of een andere hulp-
verlener. Men vindt het moeilijk om het onderwerp aan 
te snijden of meent dat er aan geheugenklachten weinig 
te doen is. Dat laatste is echter vaak onjuist. Vergeetach-
tigheid kan veel verschillende oorzaken hebben zoals 
somberheid, een lichamelijk probleem of overbelasting 
doordat men zorgt voor een ander. Door niet over ge-
heugenklachten te praten kan men zich onnodig onge-
rust maken of te lang rondlopen met een probleem dat 
mogelijk verholpen zou kunnen worden. Op het geheu-
genspreekuur heeft men de tijd en de deskundigheid om 
een eerste inschatting te maken wat de oorzaak van de 
geheugenklachten zou kunnen zijn en of verdere hulp 
nodig is. Heeft u dus geheugenklachten (of aanverwante 
problemen zoals angst, gepieker, concentratieproble-
men of somberheid) óf heeft u in de naaste omgeving 
iemand met dergelijke problemen én wilt u er meer over 
weten: bezoek het geheugenspreekuur! 

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden 21 mei
Voor wie 70 jaar is of ouder moet zich voor een nieuw 
rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellen-
den voor de keuring kunnen, voor de aanmelding en/of 
informatie dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen 
naar 0575-552003. De prijs voor deze medische keuring 
bedraagt € 25,-. Locatie: woon- en zorgcentrum, De Weh-
me, Nieuwstad 32 in Vorden. Het is raadzaam om zich 
ruim op tijd voor de verlengingsdatum van het rijbewijs 
te laten keuren.

Activiteiten
Hobbyclub: Van mei tot september is de hobbyclub in 
het Dorpscentrum gesloten. In september kunt u iedere 
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen, weer hob-
byen. Opgave bij Stichting Welzijn Vorden.
MBvO: Er is een vakantiestop van mei tot september voor 
de groepen gym, sport en spel in Sporthal ’t Jebbink,  
volksdansen in het Dorpscentrum en in het Ludgersge-
bouw in Vierakker. 
Zwemmen bij fysiotherapeut Jansen vd Berg: vakantiestop 
vanaf 4/9 mei tot 5/7 september. In september is er nog 
plaatst in de groep zwemmen op maandagmiddag van 
15.00 tot 15.45.Overige groepen zitten vol. Opgave hier-
voor bij Stichting Welzijn Vorden, tel. 553405.
De activiteiten in het Dorpscentrum: onder anderen het 
biljarten, bingomiddag (woensdag¬middag), kaarten 
(maandagmiddag) en koffiedrinken met elkaar (woens-
dagsmorgen) stopt alleen tijdens de vakantieperiode van 
het Dorpscentrum.
Open Tafel: Iedere dag in Vorden. Opgave bij De Wehme, 
tel. 0314-357450.
Zie verder activiteitenboekje van de SSWB of folder bij 
de Stichting Welzijn Vorden. 

Biljarten voor vrouwen
Zijn er vrouwen die willen leren biljarten of misschien 
kunt u dit al maar wilt u dit met een groep vrouwen, 
dan kunt u zich melden bij Stichting Welzijn Vorden, 
tel. 553405. Voor meer informatie kan men terecht bij 
de beheerder van het Dorpscentrum L. Bos, tel. 552722.

Jeu de boulesbanen in Kranenburg
Wie heeft er zin in de komende periode met elkaar het
mooie spel Jeu de boules te spelen? In Kranenburg is hier
iedere dag gelegenheid voor behalve de eerste zondag
van de maand. Tevens is in overleg mogelijk gebruik te
maken van de garage waar koffie gezet kan worden en
er is een toilet beschikbaar. Voelt u hier iets voor dan
kunt u contact opnemen met StichtingWelzijn Vorden
of J. Huitink, 0575-556429.

Wandelclub 
Wandelclub van Stichting Welzijn Vorden stopt tot sep-
tember. In september kunt u zich weer bij ons aanmel-
den. Een keer per week wordt er een aantaltal kilome-
ters met elkaar gewandeld. Als groep stimuleer je elkaar
en het is gezelliger dan alleen te gaan wandelen. 

Mandala tekenen
Stichting Welzijn Vorden geeft bij voldoende aanmel-
ding een cursus Mandala tekenen. De cursus wordt bij
voorkeur overdag gegeven. U kunt zich hiervoor aan-
melden bij Stichting Welzijn Vorden. Indien er vol-
doende deelname is volgt er nadere informatie.

DE MUSEUMPLUSBUS
rijdt vrijdag 12 augustus naar het Cobramuseum
in Amstelveen en het Rijksmuseum in Amster-
dam.
Dit dagje uit wordt u gratis aangeboden! Deze reis is
speciaal voor 65+ senioren. Rollator en/of rolstoel kunt
u meenemen, dit bij opgave vermelden. Gaat u mee? De
reis is inclusief uit en thuis met een luxe touringcar
Aanmelden uiterlijk voor 25 juli bij Stichting Welzijn
Vorden. Tel. 0575 553405 Openingstijden kantoor van
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. Opstap-
plaats: Dorpsstraat in Vorden bij de Ned. Hervormde
kerk Tijdsprogramma: tussen 9.00 tot 18.00 uur. E-mail:
l.vanuden@sswb.nl 

Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp: Ik heb Alzheimer. Wat nu? Datum: 20 april
van 19.00 tot 21.00 uur in het Alzheimer Café. Locatie:
bruin café De Buren, De Singel Lunette, Coehoornsingel
5, 7201 AA Zutphen. Het Alzheimer Café is een trefpunt
voor mensen met dementie, hun partners, kinderen en
vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden
zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over
hun ervaringen met betrekking tot dementie. Vanaf
19.00 uur bent u welkom om te beginnen met een kopje
koffie. Om 19.30 uur start het informatieve gedeelte, tij-
dens en na de pauze is er gelegenheid tot discussie en
het napraten met dr. Paling en elkaar. U bent van harte
welkom, de toegang is gratis en u hoeft zich niet aan
te melden. Bij de Lunette is voldoende gratis parkeerge-
legenheid en met name voor de winterdag is er goede
buitenverlichting.
Inwoners van Vorden kunnen gebruik maken van de
regiotaxi om het Alzheimer Café in Zutphen te bezoe-
ken. Om een rit te reserveren en voor informatie over de
regiotaxi tel. 0900-0276. Voor meer informatie: Alzhei-
mer Nederland afd. Zutphen, Lochem en Bronckhorst.
Voor meer info over dementie en activiteiten kunt u 06
46540141 bellen. www.alzheimer-nederland.nl/zutphen

De ouderenadviseur
Komt u in omstandigheden terecht waarmee u niet di-
rect raad weet? U kunt denken aan problemen met de
gezondheid, het verlies van een dierbare, gevoelens van
eenzaamheid, zorgen om uw financiën, problemen met
uw geheugen, moeite u zelfstandig te redden in uw wo-
ning, vervoersproblemen enz. Dan kan de ouderenad-
viseur misschien iets voor u betekenen. Wanneer u de
ouderenadviseur belt of bezoekt tijdens een spreekuur,
zal misschien de vraag meteen kunnen worden beant-
woord. Wanneer dit niet lukt wordt er een vervolgaf-
spraak gemaakt om wat uitgebreider te kunnen onder-
zoeken wat er precies aan de hand is. Indien nodig komt
de ouderenadviseur bij u op huisbezoek. De diensten van
de ouderenadviseur zijn gratis. Weet u het niet zeker?
Gewoon bellen of langskomen. Doen!

Tussen twee banen? Ga vrijwilligerswerk doen!
Bent je op zoek naar een betaalde baan, maar vind je die
niet direct? Misschien kunnen wij dan iets voor je bete-
kenen! Als je betaald werk hebt, heb je ritme, structuur



Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

en sociale contacten in je leven. Als dat wegvalt, doordat je bij-
voorbeeld werkloos of langdurig ziek wordt, is dat ook het eerste 
dat mensen missen. Op dat punt waar we elkaar kunnen helpen. 
Wij zijn (bijna) altijd op zoek naar vrijwilligers voor diverse werk-
zaamheden op vaste dagdelen, maar ook voor zo nu en dan klus-
sen.
Als je bij ons vrijwilliger wordt (kan ook tijdelijk, bijvoorbeeld 
tijdens de vakantieperiode) krijg je een gedeelte van die structuur 
en ritme terug. Daarnaast krijg je bij ons ook weer sociale con-
tacten. Verder staat het ook op je cv goed als je vermeldt dat je 
vrijwilligerswerk hebt gedaan. Eventueel zetten we je graag op de 
reserve/invallijst. Kom rustig eens vrijblijvend praten.

Lekker sjoelen
We hebben het voor elkaar: de ‘sjoelclub’ is begonnen! Op de 
dinsdagavond wordt er in De Bongerd weer gesjoeld. Denkt u: 
‘nou, als ze dan toch zijn begonnen, dan wil ik ook wel?’ Gewoon 
op dinsdagavond binnenstappen. Er is altijd wel iemand om u 
welkom te heten.

Gezellig samenzijn vrijwilligers
Voor de grote groep vrijwilligers die we hebben, en waar we erg 
trots op zijn, is er dinsdagmiddag 26 april de mogelijkheid om 

gezellig samen wat bij te kletsen bij een kop koffie met iets lek-
kers. Iemand van ‘Op Pad’, de organisatie die ook de bibliotheek 
bemant, komt uitleggen hoe zij en hun medewerkers werken. 
Verder kunnen er nieuwtjes worden  uitgewisseld en zijn er mis-
schien vakantieplannen te bespreken. We hopen velen van hen 
te zien.

Workshop beter slapen
GGNet gaat in Steenderen samen met onze stichting op dinsdag-
middag 17 mei een workshop ‘beter slapen’ organiseren. Het is 
een eenmalige bijeenkomst. U kunt zich opgeven. Let ook op de 
aparte advertentie.

Proeverij
Op 10 mei komt maaltijdleverancier Apetito haar maaltijden la-
ten proeven. Verschillende organisaties hebben een uitnodiging 
gekregen met het verzoek ook nog 2 personen van de doelgroep 
mee te nemen. We zijn heel benieuwd wat de meningen zijn. 
Deelname alleen op uitnodiging.

Voordelige rijbewijskeuringen in De Bongerd 
Wie als 70-plusser graag auto wil blijven rijden, moet zich onher-
roepelijk een keer medisch laten keuren. Dat kan een langdu-

rige, ingewikkelde en kostbare procedure zijn. Het is raadzaam
4 maanden voordat het rijbewijs verloopt af te spreken. Voor
automobilisten uit Steenderen en omgeving die een makkelijke
en voordelige manier zoeken, organiseert Regelzorg maandelijks
een keuringsdag bij De Bongerd. De kosten bedragen slechts 35
euro. 
Een afspraak maken kan tijdens kantooruren met het landelijke
afsprakenbureau van Regelzorg, via 088-2323300 of via www.re-
gelzorg.nl.  Let op: niet rechtstreeks bij De Bongerd!
Ook automobilisten onder de 70 jaar die om medische redenen
voor het B/E rijbewijs gekeurd moeten worden, kunnen bij Regel-
zorg terecht. Evenals bezitters of aanvragers van een zogenaamd
groot rijbewijs (C/D/E). Deze laatste categorie betaalt € 55,- voor
de keuring. 

Informatie
Voor meer informatie en opgave over hierboven genoemde activi-
teiten kunt u bellen met Ineke Bijsterbosch: 06 10687320 (maan-
dag tot en met donderdag). Of langskomen op het kantoor in De
Bongerd. Inlooptijden maandag, dinsdag of woensdagochtend
van 9.00 tot 10.00 uur en donderdagmiddag van 13.30 tot 14.00
uur. We wensen u een fijne zomer toe!

Vrijdag 29 april
in het café

Nacht van 
Oranje

Orkest Soundbitch

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Zaterdag 30 april

Discotheek 
geopend
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

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

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

www.spannevogel.nl

... nog 6 dagen!

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM
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Baakseweg 4
7251 RH Vorden 
Tel. 06-53805115 
graafschapgroenbeheer@live.nl 
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Wat is: A. Vruchten.

 B. Zullen.

 C. Adeg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Men danst niet altijd als paar, maar 
ook alleen, dus breng vrouw, man, 
zus, broer, vriendin, buurvrouw, 
buurman, kennis, enzovoort mee. 
Iedereen is van harte welkom van 

jong tot oud. Zij hopen dat u er over 
denkt, want bewegen is goed en dat 
doen ze dan iedere week.

De lessen worden gegeven in ge-
bouw ‘Ludgerus’ te Vierakker-
Wichmond op dinsdagavond van 
18.00 tot 19.30 uur.
De leidster is Y. Pen en ze geeft al 
jaren les. Ze hebben een gezellige 
groep en het zou jammer zijn dat 
zij door een te klein aantal moeten 
stoppen. Dus kom eens kijken.

Volksdansgroep 
Vierakker-Wichmond
Vierakker-Wichmond - Bij de 
Volksdansgroep worden er 
nieuwe leden gezocht. Men kan 
tot de zomervakantie ‘gratis’ de 
lessen meedoen. Kijken of het 
bevalt en na de vakantie eventu-
eel lid worden.

Het team van de Velswijk scoorde de 
volle 100% van de te maken caram-
boles. Vijf partijen werden gewonnen 

en één partij werd gelijk gespeeld. De 
trofeeën werden overhandigd door 
Chris Jansen van het District. Met dit 

resultaat heeft men zich gesplaatst 
voor de Gewestelijke voorwedstrij-
den, welke zullen worden gehouden 
op zaterdag 14 mei in de thuislocatie 
bij Café Coen Evers in de Velswijk. 
Als tegenstanders zullen aanwezig 
zijn een team uit district Twente en 
een team uit district Stedendriehoek.

Algeheel kampioen district Doetinchem & Omstreken

Velswijk 6

Velswijk - Zaterdag 16 april werd de nacompetitie gespeeld in de 
C5 klasse voor het district Doetinchem & Omstreken. Deelnemende 
teams, kampioen in hun poule, waren De Velswijk, De Beugel (Vars-
seveld) en De Paasberg (Terborg).

v.l.n.r. Jos Seesing, Wilbert Bergervoet (algeheel reserve), Jeannette Kelderman-van den Bosch, Jurgen Derksen en Aloys Kelderman.

Je zenuwstelsel reageert namelijk 
direct op teveel druk of teveel prik-
kels van buitenaf. Vervolgens span-
nen je spieren zich onbewust aan, 
als verdediging tegen dat ‘teveel’. 
Op den duur wordt dat ‘gewoon’, 
dan word je stram en stijf en kan 
het pijn doen. Hetzelfde gebeurt bij 
teveel emoties. Van jongs af aan le-
ren we gevoelens als angst, verdriet 
of agressie de baas te zijn of flink te 
onderdrukken. Zelfs plezier is voor 
sommige mensen soms ongepast of 
verboden! Ook daarop reageert ons 
lichaam door bepaalde spieren chro-
nisch aan te spannen. 

Kortom, niet voor niets hoor je 
vaak zeggen dat we beter naar ons 
lichaam moeten luisteren. Maar 
hoe doe je dat, voor het te laat is? 

Xandra Veltman, natuurgeneeskun-
dig therapeute: “Een docent van mij 
zei: ‘Je lichaam is geen dienstfiets 
en je kunt bij ons ook niet even je 
tenniselleboog inleveren en ‘m weer 
ophalen als ie gerepareerd is.’ Grap-
pig, want dat is wél wat je het lief-
ste wilt: hup, pijn weg en doorgaan. 
Maar als je goed naar je lichaam 
leert luisteren kun je ook veel klach-
ten voorkomen. Dan zit je beter in 
je vel.” Xandra Veltman gebruikt 
Rebalancing als werkwijze om dat 
‘luisteren naar je lichaam’ mogelijk 
te maken. “Het is meer dan massa-
ge; het is dynamisch lichaamswerk 
waarbij je denken en voelen met el-
kaar verbindt. Dankzij die massage 
ontspan je natuurlijk wel lekker. 
En zitten er nog oude spanningen 
of emoties, dan kunnen die samen 
met de pijn gewoon verdwijnen. En 
da’s pas echt ontspannen!” 

Meer weten? Xandra Veltman, na-
tuurgeneeskundig therapeut, (0575) 
442 885 www.xandra-veltman.nl 
Afhankelijk van je ziektekostenver-
zekering worden sessies (deels) ver-
goed.

Xandra Veltman
Je lichaam is geen dienstfiets!
We hebben het maar druk, voor-
al in ons hoofd. Vaak merk je 
niet eens dat die spanning zich 
vastzet in je lijf, tot het ‘over-
spanning’ wordt. Dan ontstaat 
hoofdpijn, nek- of rugpijn, de-
pressie, slapeloosheid en meer 
nare klachten.

Dit jaar is dat 1,3%. Dit is het infla-
tiepercentage (de gemiddelde prijs-
stijging) van het voorgaande jaar. 
ProWonen berekent geen huurver-
hoging voor nieuwbouwwoningen 
die net zijn opgeleverd, woningen die 
gesloopt worden of woningen waar-
van de huur boven de streefhuur ligt. 
Ook klanten met een Huurvastcon-
tract krijgen geen huurverhoging.

HUUR- EN WOONKOSTENKRANT
Meer informatie over de huurver-
hoging is te lezen in de Huurkrant. 
Deze krant is samen met de huur-
verhogingbrief bij de klant bezorgd.
In de woonwinkels van ProWonen is
de Woonkostenkrant verkrijgbaar. In
deze krant staan onder andere ver-
schillende manieren om woonlasten
te verlagen en tips om huurachter-
stand te voorkomen.

JAAROVERZICHT
Wat ProWonen precies doet met de 
huuropbrengsten, staat elk jaar in
het jaarverslag. Het jaarverslag staat
begin juni op de site van ProWonen.

1,3% huurverhoging voor klanten van ProWonen

Huurverhoging
Ieder jaar vindt per 1 juli de 
huurverhoging plaats. Hoe hoog 
de maximale huurverhoging mag 
zijn, wordt vastgesteld door het 
ministerie van Binnenlandse Za-
ken.

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

Vorden - Na zijn voortreffelijk kee-
perswerk op zondagmiddag tegen 
landskampioen FC Twente de doel-
man van de Graafschap werd toen 

uitgeroepen tot ‘man of the match’, 
was er dinsdagmiddag opnieuw ap-
plaus voor de goalie. Ditmaal voor 
het feit dat hij met een ferme knal 

tegen de bal Grand Bistro de Rotonde 
opende. Op bijgaande foto Boy Wa-
terman, met zonnebril, met de bal in 
de hand klaar om te schieten.

Applaus voor doelman Boy Waterman

Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers wil 
het bestuur met de leden (jong en oud) herinneringen op-
halen, even stilstaan bij 65 jaar PvdA maar vooral de toe-
komst bespreken. De traditie om op 1 mei rozen bij oudere 
leden te brengen krijgt daardoor in dit speciale jaar een 

andere vorm. De roos is het symbool van het internationale 
socialisme en deze roos verbindt over de hele wereld de 
arbeiders. Tijdens deze bijeenkomst wordt met elkaar stil 
gestaan bij de oorsprong van de Dag van de Arbeid. 

Gelukkig is de situatie voor de arbeiders in Nederland 
enorm verbeterd, dit is echter niet overal ter wereld. Het 
is goed om ook daarvoor aandacht te blijven hebben. Het 
is tevens een mooie gelegenheid om enkele leden als jubi-
laris in het zonnetje te zetten. Enkele leden zijn al vanaf de 
oprichting lid, en dit bijzondere feit verdient aandacht.

65 jarige PvdA werkt door!
De PvdA bestaat 65 jaar, en dat wil de afdeling PvdA 
Bronckhorst niet ongemerkt voorbij laten gaan. De 
leden zijn daarom uitgenodigd voor een ontmoe-
ting op de Internationale dag van de Arbeid op zon-
dag 1 mei van 11 tot 13 uur in Hengelo.
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Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

Blijf mobiel in een 45 km brommobiel

Automobiel en Taxibedrijf
Achter de Hoven 8
7021 AG Zelhem

Tel. 0314 - 62 15 33
info@reindsen.com
www.reindsen.com

De nieuwe Grecav Sonique, de enige brommobiel 
geheel van aluminium

GILDENWEG 20 - ZELHEM  T. 0314-622308  WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

VAN DAKKAPEL TOT DEUR... 
KUNSTSTOF!

Denkt u erover te gaan bouwen of verbouwen, denk 
dan direct aan onderhoudsvrij en duurzaam. Of het nu 
gaat om een complete nieuwbouw, een kleine uitbouw of 
het vervangen van enkele ramen of de voordeur, Huntink 
Zelhem biedt diverse oplossingen in kunststof. Naast de 
levering en productie van raam- en deurkozijnen, deuren 
en luiken kunt u bij Huntink tevens terecht voor 
kunststof gevelbekleding en de levering van 
complete dakkappelen. Bel voor info, bezoek 
onze website of kom naar de showroom waar 
we graag de tijd voor u nemen om u over de 
diverse mogelijkheden te informeren.

Binnen een uur ex-roker!
Zonder ontwenningsverschijnselen

Zonder dik te worden

Zonder slecht humeur

Met levenslange garantie en (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar

www.eraCare.nl
of bel voor meer informatie 024 388 04 57 (24/7 bereikbaar)

Zaterdag 7 mei in “Ons Huis” in Hengelo

Op 1 mei, om 14.00 uur wordt weer onze jaarlijkse 
hengstenshow gegeven
Lokatie: Fam Jurrius Ruurloseweg 96/98 7251 LW Vorden
Met medewerking van collega-hengstenhouders zullen wij 
u een breed scala aan dekhengsten voorstellen, zowel aan 
de hand als onder het zadel, waaronder New Forest, Welsh, 
NRPS en KWPN hengsten. De deuren staan open, komt u 
gerust eens kijken hoe ons bedrijf eruit ziet!

T 0575-556766 • M 06-53706908/06-51987690 • F 0575-559025
www.stalnieuwmoed.nl • info@stalnieuwmoed.nl

 

Onderhoud van uw klassieker
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
 Varsselseweg 55
 7255 NR Veldhoek
 Tel. (0573) 461061

info@sportherberg-develdhoek.nl • www.sportherberg-develdhoek.nl

Asperges!
 

3-gangen keuzemenu
voor  26,50

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Bel voor info
Bert Onstenk: 06 - 51 23 52 56
www.begeo.nl

BEGEO
handelsonderneming

 + dienstverlening

Modern boeren;
gemengd laten voeren! 
In Bronckhorst
en omstreken.

BEGEO MENGVOERBEDRIJF



Het is vrijdagavond 20.00 uur. De 
gordijnen zijn gesloten, de straat-
verlichting is gedoofd. Geen mens is 
meer op straat, behalve militairen 
en mensen die zich voor het weinige 
licht, moeten verstoppen. Auto’s en 
fietsen mogen alleen gedempt, flauw 
licht voeren. Vanuit de lucht is niet 
meer zichtbaar waar steden en dor-
pen liggen, alles is donker. Word je 
op straat gezien, dan loop je het risico 
te worden opgepakt. Of erger.
Deze maatregel, verduistering ge-
noemd, is in Nederland ingevoerd 
in 1940 en verzwaard in 1942. Het is 
een van de maatregelen die het direc-
te resultaat waren van de bezetting. 
Tijdens de oorlog waren mensen niet 
vrij op straat. Wegblokkades, spon-
tane controles en Duitse soldaten die 
op straat mensen aanhielden, waren 
aan de orde van de dag. Je was niet 
vrij om te gaan en staan waar je wil-
de, doordat de bezetter de grondwet 
buiten werking had gesteld. Als ge-
volg hiervan waren mensen eigenlijk 
vogelvrij. Dat gold voor iedereen die 
zich verzette tegen de bezetting, bij-
voorbeeld voor mannen die weiger-
den voor de Duitsers te werken. Maar 
ook voor gewone burgers die zomaar 
konden worden opgepakt als repre-
saillemaatregel voor verzetsdaden. 
In Putten en Nijkerk werden in ok-
tober 1944 willekeurig 661 mannen 
op transport gesteld als vergeldings-
maatregel. Slecht tientallen van hen 
overleefden de oorlog. Joden werden 
zeer getroffen door strenge maatre-
gelen. Vanaf 1942 stonden op veel 
plaatsen op straat en elders borden 

met “ voor Joden verboden”. Tijdens 
razzia’s werden Joden en andere als 
minderwaardig bestempelde mensen 
zoals Sinti en Roma, zonder aankon-
diging of vorm van protest opgepakt, 
gevangen genomen en van hun bur-
gerrechten beroofd. Voor zes miljoen 
Joden in Europa eindigde deze arres-
tatie in de dood. Ook buiten Europa 
heeft de oorlog gruwelijke impact ge-
had. Zoals in voormalig Nederlands-
Indie waar een groot deel van de Eu-
ropese bevolking onder zeer zware 
omstandigheden moest leven of te 
maken kreeg met grove mensenrech-
tenschendingen in de internerings-
kampen. 

De tweede wereldoorlog heeft wereld-
wijde schade en verlies tot gevolg ge-
had. De grote schaal waarop burgers 
doelwit werden van de totale oorlog 
was tot dan toe ongekend. Het aantal 
doden lag boven de 50 miljoen, waar-
van de meerderheid bestond uit bur-
gers. Geen wonder dat na de Tweede 
Wereldoorlog wereldwijd een diep 
verlangen bestond naar vrede en 
vrijheid. Sinds het einde van de oor-
log is veel veranderd in de verhou-
dingen in de wereld. Internationaal 
zijn afspraken gemaakt om oorlog te 
voorkomen en vrijheid te waarbor-
gen. De fundamentele vrijheid ‘ van 
beweging’ is vastgelegd in verschil-
lende verdragen en vormt een fun-
damenteel onderdeel van de vrijheid 
die we dagelijks ervaren. Helaas zijn 
mensen niet overal vrij om te gaan en 
de staan waar ze willen. We hoeven 
de krant maar open te slaan om te 

zien op hoeveel plaatsen ter wereld
mensen niet vrij over straat kunnen.
Denk bijvoorbeeld aan conflictregio’s
zoals Irak, de Palestijnse gebieden
of Iran.Gelukkig zijn er mensen die 
zich inzetten voor vrijheid op straat.
Daarom staan wij dit jaar stil bij vrij-
heid op straat. Want vrijheid ligt niet
zomaar op straat. Ook in Zelhem her-
denken wij op 4 mei alle burgers en
militairen, die sinds het begin van de
Tweede Wereldoorlog, wanneer en
waar ook te wereld, in het belang van
het Koninkrijk zijn gevallen of door 
oorlogshandelingen en terreur zijn 
omgekomen. We doen dat weer in sa-
menwerking met jeugd van scholen
en scouting en andere vrijwilligers.

PROGRAMMA:
Het programma van de Nationale
Herdenking te Zelhem is als volgt:
a.  19.25 uur Herdenkingsdienst in

de Lambertikerk met medewer-
king van een koor, basisscholen
(declamatie) en piano en zang.

b.  Last Post bij het monument en 
om 20.00 uur twee minuten stil-
te.

c.  Kranslegging door de wethouder
namens de Gemeente Bronck-
horst en kransen en bloemen
door mensen uit het voormalig
verzet, Indiëgangers, Oranjeco-
mité, de straten (Verzet en Koe-
riershoek), kinderen van scholen
en andere burgers.

d.  De “Stille tocht” over het kerkhof
langs de graven van de vliegeniers
en andere oorlogsslachtoffers. 

Namens het 4 mei comité,
Frank Broeder
www.4meizelhem.nl

Programma 2011
Oranjeverenigingen 4 - 5 mei comités 

in de gemeente Bronckhorst

Het programma ziet er als volgt uit: 
Op 4 mei om 19.45 uur verzamelen bij 
het monument bij het Aviko kantoor, 
het voormalige gemeentehuis. Eerst is 
er een korte inleiding door Peter van 
Drunen van het 4 mei comité, waarna 
het woord aan de heer Felix wordt 
gegeven, die terugblikt op de Tweede 
Wereldoorlog. Hierna leest Maikel 
Zwerink een gedicht voor. Na de 2 mi-
nuten stilte volgt de kranslegging.

Hierna gaat men in stille tocht naar 
de Algemene Begraafplaats aan de 
Kerkhofweg. 
Bij de graven van de in de Tweede 
Wereldoorlog omgekomen piloten, 
zullen Lotte Donderwinkel en Wille-
mine Willemsen gedichten voorlezen 
en zullen er kaarsen bij de graven van 
de omgekomen piloten ontstoken 
worden. Peter van Drunen zal hierna 
de herdenking afsluiten.

Dodenherdenking in Steenderen

De dodenherdenking op 4 mei 2011 zal er dit jaar iets anders uit zien dan 
voorgaande jaren. Toegevoegd is een stille tocht naar de graven van omge-
komen piloten. Het  4 mei comité, onderdeel van de Oranjeverenigingen 
uit Toldijk en Steenderen organiseert de dodenherdenking met medewer-
king van muziekvereniging Nieuw Leven. Naast een terugblik op de Tweede 
Wereldoorlog geven ook een drietal jongeren een invulling aan het thema 

Muziekvereniging Nieuw Leven zal medewerking verlenen bij de dodenherdenking.

Op vier en vijf mei staan we er in 
Nederland bij stil dat de vrijheid 
waarin wij leven,  niet vanzelfspre-
kend is. Op vier mei herdenken we 
diegenen die met hun leven  betaal-
den voor onze vrijheid.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei han-
teert het thema: Vrijheid Wereldwijd.  
Dit jaar ligt daarbij het accent op vrij-
heid op straat. Vrijheid Wereldwijd 
is veelomvattend. Daarom kiest het 
Nationaal Comité ervoor om juist 
dichtbij te beginnen. Het thema vrij-
heid op straat wordt behandeld van-
uit concrete situaties, situaties van 
alledag die voor iedereen bekend en 
invoelbaar zijn. Situaties waarin we 
onze vrijheid dagelijks ervaren. De 
vrijheid die soms logisch voelt, ter-
wijl dat eigenlijk niet zo is. Daarmee 
wordt het wereldwijde aspect van 
vrijheid niet uit de weg gegaan. Deze 
“dichtbije situaties” worden vertaald 
naar de rest van de wereld.

In Wichmond doen we dat net als de 
afgelopen jaren met een herdenking 
op de begraafplaats en in de Her-
vormde Kerk.
Vanaf 19.30 uur komen we samen 
bij de Hervormde Kerk, om vandaar 
in stille tocht naar de algemene be-
graafplaats te lopen. Daar is om 20.00 
uur een korte herdenking, waarbij 
een krans zal worden gelegd namens 
de gemeente Bronckhorst. Verschil-
lende verenigingen uit Wichmond en 
Vierakker zullen bloemen leggen op 
de 13 oorlogsgraven. Natuurlijk kunt 
u zelf ook bloemen leggen.
Na afloop van de herdenking op de 
begraafplaats is er een korte herden-
kingsbijeenkomst in de Hervormde 
Kerk. Het thema Vrijheid Wereldwijd, 
vrijheid op straat zal ook in de herden-
king terugkomen. Na afloop bent u al-
len van harte welkom voor een kop 
koffie of thee in Withmundi.

Het 4 mei comité Wichmond-Vierakker

“Vrijheid wereldwijd, vrijheid op straat”

Dodenherdenking 4 mei 
Wichmond-Vierakker

19.00 uur Interkerkelijke Gedachten-
dienst in de H. Willibrorduskerk;
19.45 uur Samenkomst in de Syna-
gogestraat, alwaar kransen zullen 
worden gelegd bij het monument dat 
aldaar is geplaatst ter nagedachtenis 
aan de Joodse gemeenschap uit Hen-
gelo; vandaar gaan de aanwezigen in 
een stille tocht via de Regelinkstraat 
naar het plaatselijk monument bij 
het oude gemeentehuis.
19.45 uur - 19.55 uur Het luiden van 
de klokken.

19.55 uur Kranslegging bij het plaat-
selijk monument, waarna zullen 
worden voorgelezen de namen van 
de oud-inwoners van Hengelo en Ke-
ijenborg, die aan het oorlogsgeweld 
ten offer zijn gevallen.
20.00 uur - 20.02 uur Algemene stilte, 
waarna een hoornblazer “Het Taptoe-
signaal” ten gehore zal brengen, ge-
volgd door het zingen van het “Wil-
helmus” door een zangkoor. 
Na deze plechtigheid kunnen desge-
wenst bloemen bij het monument 
worden gelegd. De inwoners worden 
verzocht vanaf 18.00 uur tot zonson-
dergang (21.03 uur) de vlaggen half-
stok te hangen.

Herdenking - 4 mei Hengelo
Aan de 4 mei-herdenking wordt in 
Hengelo Gld op de volgende wijze 
inhoud geven.

Het Nationaal Comité heeft “Vrijheid ligt niet op straat” gekozen als jaar-
thema voor 2011.

Vrijheid ligt niet op straat

Dodenherdenking op 4 mei 2011 in Zelhem

Tijdens de herdenking op 4 mei her-
denken we alle militairen en burgers 
die door oorlogshandelingen om het 
leven kwamen. In Hoog-Keppel doen 
we dat bij het oorlogsmonument dat 
op initiatief van enkele oud-strijders 
is opgericht ter nagedachtenis aan al-
le oorlogsslachtoffers uit de gemeen-
te.  Het monument, dat is ontworpen 
door Pieter Starreveld (1911-1989), is 
onthuld in 1948.  Het is een gedenk-
zuil, bekroond met een gebeeldhouw-
de vlam, waarbij de vlam symbool 
staat voor het verzetsvuur.

Op de zuil staat de tekst:
‘1940 -1945 TER NAGEDACHTENIS AAN 
HEN DIE VIELEN’.
Tevens zijn in de zuil twintig namen 
van oorlogsslachtoffers gegraveerd.

Deze zijn:
G. Hoogkamp J. Wagelaar
D.J. Maandag H.J.W. Spijker
G.J. Milius A.W. Snelder
J. Veldkamp H.J. Heutink
H. Verstege B. Jacobs-Goldsteen
Fam. C.G.J. Teerink J. Schellingerhout
S. Jacobs E.H. Jolink
G.H.J. Maandag-Bruil H.B. Jansen
F.J. Leverman Fam. W.P. Broeder
A.Th. Bergevoet R.P. Belinfante
 
GEDICHTEN TIJDENS 
DE 4 MEI-HERDENKING IN 2010
Tijdens de herdenking van de gevalle-
nen op 4 mei 2010 hebben twee leer-
lingen van de Woordhof in Hummelo 
een zelfgemaakt gedicht voorgelezen. 
Dit waren Anne van de Zijden en Jas-
per Oudhuis.

DINSDAG 4 MEI 2011
19:15 uur: Herdenking en kransleg-
ging op de oorlogsgraven op de be-
graafplaats in Hummelo. Daarna
gaan we naar Hoog Keppel, naar het
monument aan de Monumentenweg. 
20:00 uur: Herdenking en kransleg-
ging bij het oorlogsmonument in 
Hoog Keppel.
De organisatie hiervan is in handen
van het: “4 mei Comité Hummelo, 
Keppel en Drempt”, dat bestaat uit:
Ursula Dijkstra, Titia Hondeling,
Henk Maalderink, Benno Smeitink,
Carla Snelder en Leida Wenneker.

19.00 Herdenkingsbijeenkomst in de 
gereformeerde kerk aan de Zutphen-
se weg te Vorden met medewerking 
van het Vordens Mannenkoor. 

Daarna -op eigen gelegenheid- ver-
trek naar de Algemene begraafplaats 
van Vorden.

19.50 Vertrek vanaf de poort van de 
begraafplaats naar de graven van de 
geallieerden.

20.00 Twee minuten stilte, aangege-
ven door een hoornsignaal.

20.02 Last Post gevolgd door krans-
legging door: 
- het gemeentebestuur van Bronck-

horst 
- het Comité 4 Mei Vorden
- Raad van Kerken van Vorden
- Scouting Vorden
- Ray Harris op het graf van zijn in 

Vorden gesneuvelde vader, gevolgd 
door:

- het Engelse Volkslied ter ere van de 
aldaar gelegen gesneuvelde Engelse 
soldaten

Het Vordens Mannenkoor zingt het
lied “Boven de Sterren”

- Persoonlijke bloemenhulde door de
overige aanwezigen (met kinderen)

-  Tot slot zingen we gezamenlijk het
eerste couplet van het Wilhelmus.

Vanaf 19.45 tot 19.58 luiden de klok-
ken van de kerken in Vorden. Het
comité verzoekt iedereen om vanaf
18.00 de vlag halfstok te hangen. Het
gemeentebestuur heeft de horeca 
ondernemers verzocht om buitenre-
clame te doven en om vanaf 19.00 
uur tot na de herdenking uitsluitend
de officiële Nederlandse radiozenders
aan te hebben. NB In verband met 
noodzakelijke werkzaamheden in
de dorpskerk, vindt de herdenkings-
dienst dit jaar plaats in de Gerefor-
meerde kerk aan de Zutphense weg.

Woensdag 4 mei Dodenherdenking Vorden
Op woensdag 4 mei 2011 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen 
die gedurende en sinds de Tweede Wereldoorlog in het belang van het 
Koninkrijk zijn gevallen. Het Comité 4 Mei heeft in samenwerking 
met de Raad van Kerken het programma voor deze herdenking als 
volgt samengesteld.

Herdenking
Hummelo

Dodenherdenking Hoog Keppel



De samenstellers van ‘Dwalen en 
dromen; zwerftochten door Zut-
phen’, wilden anderen deelgenoot 
maken over de stad Zutphen en zijn 
bijzondere gebouwen. Kijken naar 
gevels, maar ook naar binnen kijken 
en van binnen naar buiten. Er staan 
wetenswaardigheden in die niet of 
nauwelijks zijn beschreven. Het boek 
is daarom uniek te noemen. Presen-
tatrice Marjam Smitt sprak met sa-
menstellers. Bert Jansen, bekend po-
liticus, vertelt: “Mensen weten heel 
veel, maar er gaat veel verloren. Het 
idee ontstond om die kennis aan het 

papier toe te vertrouwen.” Hij ging 
vaak op bezoek bij zijn broer Wim 
Jansen in Steenderen, die ongelooflijk 
veel kon vertellen over gebouwen, 
histories en historische gebouwen, 
anekdotes, ervaringen. “Het is een 
lopende encyclopedie.” Evenals ove-
rigens Wim Wensink, waarmee hij al 
jaren dezelfde passie deelt. 
Journalist Dirk Verbunt is de schrij-
ver van het boek. “Ik heb me laten 
leiden, in de meest letterlijke zin, 
door een gids, die Zutphen wellicht 
nog beter kent dan ik, die toch in de-
ze prachtstad geboren is,” zo vertelde 

hij. Broer Gerard is uitgever. “Een 
soort hobbyuitgeverij,” lachte hij. Hij 
vertelde: “We wilden geen droge op-
somming van wetenswaardigheden. 
Daarom hebben we er een gids in 
gepositioneerd. Er moet iemand zijn, 
die de lezer aan de hand meeneemt 
door de stad en zegt: ‘Kijk eens met 
andere ogen, let op de details’.” Echt 
zakelijk is Gerard niet, maar hij wil er 
ook niet aan verdienen. “Dat is mijn 
ding niet,” lacht hij. “Na aftrek van 
de kosten blijft er een beetje over en 
die opbrengst gaat naar mijn nichtje 
in Manilla. Ik heb al een goed leven.” 
De uit Manilla komende Tita en klei-
ne Wim waren aanwezig. Zij nemen 
het geld in ontvangst. 
Antti Hänninen, architect nieuw-
bouwprojecten van Architectenbu-
reau Boerman BNA uit Steenderen 

maakte voor deze gelegenheid een 
ontwerp voor een plek in Zutphen 
waar nu geen bebouwing is en ver-
telde hierover met een beeldende 
presentatie. 
Muzikale intermezzo’s werden ver-
zorgd door Sixtessens, zes mannen, 
waaronder Gerard Jansen. Zij zongen 
een aantal liederen en maakten voor 
deze gelegenheid eveneens een heel 
bijzonder lied: ‘Dromen en dwalen in 
Zutphen’ op de melodie van ‘Droom-
land’. Het eerste exemplaar werd over-
handigd aan burgemeester Arnold 
Gerritsen van Zutphen. Hij moest na 
het te hebben uitgepakt een stukje 
uit het dikke boek voorlezen en zo 
ontdekten de aanwezigen wie de gids 
was in het boek: “Aernoud Geurtsen 
is geen Zutphenees. Als Zutphenaar 
geïmporteerd vanuit het buurdorp 

Brummen houdt hij zich niet zo be-
zig met de soms uiteenlopende me-
ningen van de twee kasten.” 
Burgemeester Gerritsen beleefde zo 
een bijzonder moment. “Jullie hebben
het wel bijzonder spannend gemaakt.
Waarvoor dank. Om in mijn functie
dit fantastische boek over Zutphen
in ontvangst te mogen nemen is een
groot voorrecht. Er worden enorm
veel boeken over liefde geschreven
en volgens mij is dit bij uitstek een
boek over de liefde. De liefde voor
Zutphen die wij delen. We zijn jullie
enorm dankbaar.” 
Stadsdichter Erika Mannink schreef
het op de achterkaft gedrukte gedicht.
“Dit boek in uw hand als kompas in
de wereld van steen te gebruiken, 
doet u voelen, verbeelden en ruiken
hoe Zutphen is.”

‘Dwalen en dromen; zwerftochten door Zutphen’

Met gids Aernoud Geurtsen op pad

Zutphen - In de Brugzaal van het IJsselpaviljoen werd vrijdag 15 april 
het boek ‘Dwalen en dromen; zwerftochten door Zutphen’ gepresen-
teerd. Burgemeester Arnold Gerritsen kreeg van Gerard Jansen het eer-
ste exemplaar overhandigd. Bert, Gerard en Wim Jansen, Wim Wensink 
en Dirk Verbunt werkten drie en een half jaar aan het boek.

De samenstellers, (v.l.n.r.) Wim Jansen, Dirk Verbunt, Gerard en Bert Jansen en Wim Wensink, laten burgemeester 
Arnold Gerritsen (m.) een stukje voorlezen uit het eerste boek. De Steenderense Architect Antti Hänninen (l.) met de encyclopedieën Wim Jansen (m.) en Wim Wensink.

Wanneer je de omgeving waarin ie-
mand woont ,werkt, zijn vrije tijd 
doorbrengt kent maakt het contact 
met nabestaanden toegankelijker en 
krijgt de uitvaart van hun dierbare 
juist die persoonlijke tint. Locale ge-
bruiken zijn belangrijk om houvast 
te hebben in die moeilijke dagen. Het 
is belangrijk dat uitvaartverzorgers 
bekend zijn in het gebied. 

In overleg met de familie zorgen zij 
persoonlijk dat alles rondom de uit-
vaart van uw dierbare goed geregeld 
is. Een prettig idee, want bij een uit-
vaart komt nogal wat kijken. Wilko: 
“Ik neem graag de tijd om de overle-
dene en de familie te leren kennen. 
Als ik weet hoe iemand heeft geleefd 
en wat de wensen zijn, kan ik de fami-
lie op ideeën brengen om de uitvaart 
op een persoonlijke manier vorm te 
geven. Bespreek al uw ideeën, want 
er kan veel meer dan u misschien 
denkt. Ik zal mijn uiterste best doen 
om uw wensen te realiseren.” 

MONUTA STAAT VOOR U KLAAR
Voor een uitvaart in Vorden en onge-
ving kunt u gebruikmaken van alle
faciliteiten van Monuta. Ons uitvaart-
centrum aan Het Jebbink 4 in Vor-
den heeft een aula met ruimte voor
100 gasten. De aula is zowel voor- als
na de uitvaart te gebruiken als kof-
fiekamer. Maak gerust een afspraak
om de ruimtes te bekijken. Maar ook
een thuisopbaring verzorgen wij. In 
overleg met u passen wij uw wensen
hier in.

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over onze dienst-
verlening of de mogelijkheden voor
een uitvaart? Neem dan gerust con-
tact met Wilko Eijkelkamp of Gerrit
Wissink op. 

U kunt ons bellen op 0575-552749 of
mailen naar weijkelkamp@monuta.nl 
of gwisssink@monuta.nl
Bij een overlijden zijn wij dag en 
nacht bereikbaar.

Monuta Uitvaartverzorging

Vorden - Wilko Eijkelkamp en Gerrit Wissink zijn uitvaartverzorgers
bij Monuta. Zij werken in Vorden en omgeving. Wilko woont in Vor-
den en ook Gerrit werkt al jarenlang als uitvaartverzorger in Vorden.
Zowel Wilko als Gerrit geven aan dat het belangrijk is dat de families
weten op wie zij kunnen rekenen na een overlijden van een dierbare.

Deze Try-out wordt gegeven om 11.00 
uur voor het Dorpscentrum, hartje 
Vorden. ‘’Opgepast, daar komen Bep 
en Truus aan in de zwarte eend....
Het is goed uitkijken dat je niet on-

der de auto komt van deze dames. De 
eend zit vol koffers en spullen. Bep 
en Truus leven in hun eigen wereld: 
vol plannen en eigengereidheid ma-
ken ze er een gezellige boel van. Al 

snel trekken de dames veel bekijks, 
ze maken iedereen nieuwsgierig naar 
wat ze doen en beleven volop erger-
nis en plezier.’’ Regisseuse Lotte van 
Dam is al weken met de Dames Bep 
en Truus aan het werk. Na de Try-out 
gaan de Dames optreden bij verschil-
lende festivals in het land.

TRY-OUT Bep en Truus 
op Koninginnedag
Vorden - Tijdens Koninginnedag is er een straattheater Try-out voor-
stelling van Dames Bep en Truus in een zwarte eend.

Foto Rob Schmitz.



In totaal liggen er 20 soldaten begra-
ven (sommigen samen in één graf) 
die in (of boven?) Vorden hun leven 
lieten voor onze vrijheid. Het leek de 
commissie 4 Mei een goed idee om 
aan de achterliggende geschiedenis 
van deze soldaten wat meer bekend-
heid te geven. 
In volgorde van links naar rechts lig-
gen daar begraven: met -voorzover 
bekend- tussen haakjes hun leeftijd 
-De (5) bemanningsleden van een 
Wellington bommenwerper van het 
156ste RAF squadron, die op 31 Mei 
1942 in de buurtschap Linde neer-
stortte; onderdelen van het vliegtuig 
kwamen neer in de omgeving van 
de landgoederen de Wiersse en het 
Onstein. Hun namen: Sgt R.Peel (22), 
L.F. Cook (19)* J.H.Holmes, P.G.H. Ma-
lin(23) en R.Catly * Canadees
-De (7) bemanningsleden van een Lan-
caster bommenwerper van het 9de 
RAF squadron, die op 8 Januari 1943 
neerstortte aan de Hoekendaalseweg 
onder Hackfort: Sgt A.D. Foote*, M. 
McKenzie (19), G. Michell, M.W. Step-
henson (23), W.T. Mc Lennan (31) P.G. 
Brogan (19) en R. Wardrop (33). *Ca-
nadees.
De (6) bemanningsleden van een Ha-
lifax bommenwerper van het 51ste 
RAF squadron, die op 30 maart 1943 
werd neergeschoten en in stukken 
neerkwam tussen het Melder en Del-
den. Het gedeelte met o.a. de cockpit 
kwam neer bij Poorterman aan de 

Het is voor velen steeds een 
zinvolle tocht op 4 Mei naar de 
graven van de gesneuvelde En-
gelse piloten op de Algemene 
Begraafplaats te Vorden. Wat 
die tocht ook bijzonder uniek 
maakt, is de traditionele aanwe-
zigheid van de zoon (Ray Harris) 
van een aldaar begraven piloot; 
daardoor krijgt de herdenking 
ook een sterk persoonlijk ac-
cent.

4 Mei 2011 Nationale 
dodenherdenking

Hilferinkweg in Delden. Hun na-
men: Sgt J.P. Young (27), D.M. Reed 
(21), J.M. Taylor (21), V.J. Dowling, 
A.Heptonstall (28) en R.G. Harris(20)* 
*R.G. Harris is de vader van de jaar-
lijks vanuit Londen overkomende
zoon Ray Harris.
NB Sgt E.A. Wiliams overleefde de
crash en kwam met zijn parachute
neer in de buurt van kasteel Het 
Medler; hij was gewond en geraakte
in krijgsgevangenschap.
In de hal van het dorpscentrum hang
een foto van deze bommenwerper +
bemanning.
Voorts zijn daar nog begraven twee
officieren (parachutisten) die bij Arn-
hem waren geland en die hebben ge-
tracht hun eigen linies te bereiken. 
Zij werden, in burgerkleding,  gepakt
door de Duitsers, die hen op 10 Ok-
tober 1944 bij ‘t Selsham aan de Zut-
phenseweg te Vorden doodschoten. 
Hun namen: Lt R.M. Russel en Lt M.
Cambier (23).
Wij hopen met deze beknopte oor-
logsgeschiedenis de herinnering aan
onze gestorven bevrijders levend te
houden.

Namens het 4 Mei comité

Bart Hartelman

De zaal was dan ook zo goed als uit-
verkocht, toen de leden van buurt-
vereniging “De Veldwijk” later op de 
avond begonnen met spelen. 

De voorstelling was de boerenklucht 
“De sok van Opa Keuterboer”, ge-
schreven door Gerda Drenthen-Kers-
sies. Onder regie van Gerard Smeenk 
is het een zeer vlotte en amusante 
voorstelling geworden. Het decor was 
prachtig en alle rollen werden met 
verve ingevuld. De rol van Opa Keuter-
boer bleek Appie Winkels op het lijf 
geschreven, en José Mokkink maakte 
een prachtig typetje van de lastige 
buurvrouw. Er waren veel komische 
en hilarische momenten, en het pu-
bliek ging na afloop in opperbeste 
stemming huiswaarts of bleef nog 
even gezellig zitten met een drankje 

erbij. Kortom, een uiterst geslaagde 
avond waarvoor het bestuur van “De 
Veldwijk” alle vrijwilligers van harte 
wil bedanken. Met name natuurlijk 
regisseur Gerard Smeenk en spelers: 
Appie Winkels, Dik Groot Jebbink, 

Ada Winkels, Gery Groot Zwaaftink, 
Gerda Dekkers, José Mokkink, Ca-
rolien Huetink, Erna Groot Jebbink, 
Annie Bosch en Bert-Jan Koekenbier, 
grimeurs Ada Winkels en haar doch-
ter, en souffleur mw Buunk.

Groot succes

De sok van Opa Keuterboer
Vorden - De zaal zou pas om 19:30 
uur open gaan, maar om 18:00 
uur meldden de eersten zich al 
in het Dorpscentrum te Vorden. 
Ze waren vroeg want ze wilden 
graag een mooie plaats vooraan.

KENNISQUIZ
De scholen speelden de quiz vanuit 
hun eigen computerlokaal. Om klok-
slag half tien startten alle klassen met 
het uitvoeren van praktijkopdrach-
ten en het beantwoorden van vragen. 

Deze vragen hadden onder andere 
betrekking op schoolvakken, mu-
ziek, computers, techniek, televisie 
en internet. Het was een spannende 
race tegen de klok, want de leerlin-
gen hadden precies twee uur om de 

geheime code als eerste in te voeren. 
De leerlingen speelden de quiz tegen 
andere scholen in de regio.

PRIJSUITREIKING
Door de grote belangstelling zijn de 
deelnemende scholen in twee clusters 
verdeeld. Per cluster was er een win-
naar. Teamleider Kantoren, Michel 
van der Heijde, reikte de prijs uit. De 
winnaar kreeg een cheque van € 500 
voor de school en de leerlingen bepa-
len samen naar welke film ze gaan.

Scholen testen kennis 
tijdens BankBattle

Op 19 april deden vijftien basisscholen in de regio mee aan de ‘Bank-
Battle’ van Rabobank Graafschap-Noord. De BankBattle is een ken-
nisquiz voor leerlingen van groep 8. De scholen streden onderling om 
een bioscoopbezoek met de hele klas en een cheque voor de school van       
€ 500. Na een spannende strijd zijn de Beatrixschool uit Harfsen en   
De Dobbelsteen uit Brummen als winnaars uit de bus gekomen.

Maar hoe maak je een keus uit het 
aanbod wijnen dat steeds maar 
groter en groter lijkt te worden. 
Om u hierbij te helpen organiseert 
Sander Pardijs van de Mitra slijte-
rij in de bibliotheek in Vorden een 
voorjaars wijnproeverij. Hier kunt u 

kennis maken met diverse zomerse 
wijnen, zowel wit als rosé, om uw 
zwoele avonden helemaal compleet 
te maken. Iedereen kan proeven op 
donderdag 12 mei van 20:00-21:30 
uur in de bibliotheek van Vorden. 
De proeverij is gratis, u moet wel 
inschrijven. 
Voor meer informatie kunt u bel-
len 0575-551500 of een e-mail naar: 
d.reinders@bibliotheekwestachter-
hoek.nl

Wijnproeverij in de 
bibliotheek
Vorden - Heerlijk in de voor-
jaarszon met een lekker glaasje 
rosé in de tuin, wie wil dat nou 
niet?

We komen samen om te zingen en 
Het Woord te delen op een speelse 
manier. Dat kan door een Power-
Pointpresentatie, rollenspel, biblio-

drama, een muzikale presentatie 
enz. Na ongeveer een halfuur gaat 
het ont-moeten verder met een kop 
koffie en wat lekkers en wordt het 

een ontmoeting. Ook nieuwsgierig? 
Heeft u zelf ook een idee? U bent van 
harte welkom. 

Zondag 1 mei is het thema: “ge-
broken en toch heel”. Piet Piersma, 
Henny Blaak en Kees van Dusseldorp 
verzorgen de muziek.

ONT-MOETEN ONT-MOETEN 
ONT-MOETEN
Vorden - De ont-moeten werkgroep van de Protestantse Gemeente 
i.w.houdt elke eerste zondag van de maand om 19.00 uur in de Gere-
formeerde kerk aan de Zutphenseweg een ONT-MOETING.

IEDERE DAG:

de Wehme.

Opgave bij de Wehme.
-

centrum. Op ma-wo en do-morgen 
van 9 tot 12.00 uur. Info en opgave 
bij Welzijn Ouderen Vorden.

sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

APRIL
27 ANBO klootschieten, Olde Lettink

28 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 PCOB 14.30 uur ‘t Stampertje Rob

Schmitz, natuurfotograaf

MEI
4 ANBO klootschieten, Olde Lettink
4 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode kruis in de
Wehme

5 Bejaardenkring in ‘t Stampertje
5 Klootschietgroep de Vordense pan
11 ANBO klootschieten, Olde Lettink
12 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 ANBO klootschieten, Olde Lettink
18 Contactmiddag Welfare Rode 

Kruis in de Wehme
19 Bejaardenkring in ‘t Stampertje
19 Klootschietgroep de Vordense

Pan

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



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 17
van 25 t/m 30

april 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO BUITENGEWOON GOED

3
EXTRALOUNGE ZEGELS



VISMIGRATIEDAG OP 14 MEI

EEN VISTRAP ‘AAN HET WERK’ ZIEN

NIEUWSPAGINA APRIL 2011 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

BADEENDENRACE 
IN DE OUDE IJSSEL

SCHOON WATER VOOR NICARAGUA

BEKENDMAKINGEN



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 

 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Wethouder André Baars

Wethouder Dorien Mulderije

-

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 
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Samen met België, Luxemburg, Duitsland, 
Frankrijk en Italië trok Nederland 50 jaar geleden 
de conclusie dat we in Europa meer moesten gaan 
samenwerken, omdat we een aantal grensover-
schrijdende problemen niet meer in ons eentje 
konden oplossen. Bovendien is samenwerken 
goed voor de handel. Op 9 mei 1950 gaven de 
Fransen Jean Monnet en Robert Schuman met de 
volgende woorden het startsein voor de eenwor-
ding van Europa: “De bijdrage tot de beschaving 
die door een georganiseerd en levend Europa kan 
worden geleverd, is onmisbaar voor de hand-
having van vreedzame betrekkingen. De solidari-
teit van de productie die zo tot stand komt zal tot 
gevolg hebben dat een oorlog tussen Frankrijk en 
Duitsland niet alleen ondenkbaar, maar ook onmo-
gelijk wordt”. Daarom is 9 mei a.s. Europadag en 
steken wij die dag de Europese vlag uit. U ook?

Achterhoek en Europa

-

Europa stimuleert dit ook en heeft 

komen gelden beschikbaar 

of Europese financiële middelen 

oriëntatie wordt onderstreept door 
-

Achterhoek structureel aan het on-

opgebouwd met ambtenaren en be-

-
-

uitdaging graag aan en willen ons 

Europa de regiogemeenten, inwoners 

Europa-activiteiten van de Regio Achterhoek Europa in ‘t kort
Wat is de Europese Unie?
Een uniek economisch en politiek 

Europese landen.

Wat zijn de doelstellingen van de 
Unie?

-

Bekende resultaten

de euro (de Europese eenheids-
-

-
-

en terrorisme, goedkopere telefoon-

het buitenland te studeren... en nog 

Hoe werkt het?

-

 (die de nationale regeringen 

de Nederlandse Neelie Kroes 

-
-

en niet doet? Geef uw mening! 
-

hoek en Europa kunt u contact 

Wat doet het Europees Parlement?

we met 27 landen niet alles binnen 

-

controleert de macht in Europa. 
Het heeft drie hoofdtaken:

-

Europese wetten die dus door de 

werkgelegenheid, betere dienst-
-

werking

-

-
rechten en democratie 

-

-

-

Hoe kan ik mijn mening aan de EU geven?



Graag willen wij u informeren over 
de jongste ontwikkelingen rondom de 
rondweg Hummelo en de herinrich-
ting van de Hummeloseweg in Laag-
Keppel die hiermee nauw verbonden 
is. Voordat de rondweg gerealiseerd 
kan worden, moet de provincie haar 
streekplan herzien en de gemeente 
het bestemmingsplan aanpassen. 
De streekplanherziening heeft tot aan 
de Raad van State de procedure door-
lopen. De Raad van State heeft alle 
bezwaren ongegrond verklaard 
waardoor de streekplanherziening en 
daarmee ligt het tracé van de rond-
weg definitief vast. Het is nu aan de 
gemeente om het bestemmingplan 
vast te stellen. De rondweg kent voor- 
en tegenstanders en zorgvuldigheid 
is voor ons daarom belangrijker dan 
snelheid. Vandaar dat wij samen met 
de provincie gekozen hebben om twee 
extra stappen te doorlopen. Dit zijn:

1. Actualiseren van het verkeers-
 model
 In het MER (Milieu Effect Rapport) 

van de streekplanherziening is ge-
bruik gemaakt van verkeerscijfers 
uit 2005. Om voor het bestemmings-
plan uit te gaan van de meest re-
cente gegevens heeft de provincie 
de cijfers geactualiseerd t/m 2009. 

Deze nieuwe cijfers voor de wegen 
rond Hummelo geven een beter 
beeld van de huidige en toekomstige 
verkeerssituatie.

2. Herberekening van lucht- en 
 geluidskwaliteit
 De nieuwe verkeerscijfers hebben 

ook geresulteerd in nieuwe getal-
len rond lucht- en geluidskwaliteit. 
Ook deze onderzoeken zijn noodza-
kelijk voor het bestemmingsplan.

 
Beide stappen zijn vooral uitgevoerd 
voor de zorgvuldigheid. De provincie 
en de gemeente staan nog steeds 
achter de onderzoeken en resultaten 
van het MER van de streekplan-
herziening.

Stappen die we nu vervolgens gaan 
nemen zijn:

3. Voor het bestemmingsplan is een 
besluit-MER nodig

 Inmiddels hebben wij te maken met 
nieuwe milieuwetgeving, het MER 
van de streekplanherziening is niet 
gedetailleerd genoeg. Er moet voor 
het bestemmingsplan een zoge-
naamde besluit-MER gemaakt wor-
den. De procedures die dit met zich 
meebrengt zorgen voor vertraging.

4. Geen stukken ter inzage tijdens 
de vakantie

 Door de noodzakelijke termijnen 
voor het besluit-MER komen we 
volgens planning in de vakantie-

 periode uit voor het ter inzage leggen 
van het bestemmingsplan. Omdat 
we tijdens de zomervakantie geen 
stukken ter inzage leggen, komt dit 
na de vakantie.

5. Na de ter inzage legging moeten 
de zienswijzen worden verwerkt

 Het beantwoorden en verwerken 
van de zienswijzen die binnenko-
men, begint zodra de eerste ziens-
wijze binnen is, maar moet door-

 lopen tot na de sluitingstermijn van 
de terinzagelegging. De vroegst 
mogelijke behandeling van het 

 bestemmingsplan is dan in de 
raadsvergadering van november.

Hummeloseweg in Laag-Keppel
De gemeenteraad heeft aangegeven 
dat de aanleg van de rondweg om 
Hummelo geen negatieve effecten 
mag hebben voor de Hummeloseweg 
in Laag-Keppel. We hebben daarop in 
juni 2010 ingestemd met het plan van 
de provincie om op deze weg een 
vrachtwagenverbod in te stellen, 
de bebouwde kom in te richten als 
30 km-gebied en een eenrichtings-
verkeer in te stellen in zuidelijke 
richting. Na dit besluit hebben wij 
voor het bestemmingsplan van de 
rondweg het verkeersmodel geactua-
liseerd. De cijfers die hieruit komen 
hebben onlangs geleid tot een her-
overweging van dit plan van de pro-
vincie, omdat de effecten van deze 
maatregelen voor de Sliekstraat in 
Hummelo te nadelig zijn. In maart 
besloten b en w daarom de Humme-
loseweg toch open te houden voor 
verkeer in twee richtingen. 

Het besluit om de weg in te richten 
als 30 km/uur weg en een verbod 
voor vrachtwagens in te stellen blijft 
staan. Over dit besluit is met de 
bewoners van de Hummeloseweg 
gesproken tijdens een informatie-
avond op 12 april jl.

Stand van zaken rondweg Hummelo

De Rondweg wordt o.a. aangelegd om de Dorpsstraat in Hummelo leefbaarder te maken

Twaalf kernen in onze gemeente 
bieden de mogelijkheid om uw eve-
nementen onder een groot publiek 
kenbaar te maken. Hiervoor staan 
speciale evenementenportalen langs 
verschillende wegen. De evenemen-
tenportalen bieden plaats aan niet 
commerciële activiteiten, zoals toneel-
uitvoeringen, braderieën, kermissen 
en soortgelijke activiteiten. Organi-
seert u een evenement en wilt u dit 
via de evenementenportalen kenbaar 
maken? Neem dan contact op met 
één van de lokale beheerders. Plaat-
sing van uw evenement op de evene-
mentenportalen gebeurt in volgorde 
van aanmelding bij de beheerder. 
Er zijn wel kosten aan verbonden. 

Het evenementenseizoen komt er weer aan!

Kern Beheerder  Telefoon E-mail/internetpagina

Baak Baaks Belang Dhr. F. Janssen (06) 10 94 26 42 fons-dianne@hetnet.nl

Halle Halles Belang Dhr. G. Wolsink (0314) 63 16 62 ge.wolsink@planet.nl

Steenderen Café/hotel/zaal Heezen Dhr. G. Heezen (0575) 45 12 04 info@hotelheezen.nl

Toldijk Toldieks Belang Dhr. G. Garritsen (0575) 44 13 83 

Vorden Vordense ondernemersvereniging Dhr. G. Harmsen (0575) 55 14 86 

Zelhem B&OZ  Bedrijvig en ondernemend Zelhem Dhr. A. Berendsen (0314) 62 17 35 info@canto.nl www.bozelhem.nl

Hummelo Dorpswerkgroep Hummelo Dhr. K.M.J. Lourens (0314) 38 18 77 k.lourens2@kpnplanet.nl

Vierakker- 
Wichmond Dorpsbelang Wichmond - Vierakker Dhr. J. Klein Lenderink (0575) 44 19 60 j.kleinlenderink@hetnet.nl

Hengelo Hengelose  Dhr. R. Beunk (0575) 46 38 28
 ondernemersvereniging Dhr. R. Wiendels (0575) 46 25 47 reint.beunk@planet.nl

Keijenborg Stichting Schuttersgilde St. Jan Dhr. E. te Stroet (0575) 46 21 30 kermis@schuttersgildestjan.nl

Kranenburg Kranenburgsbelang Dhr. J. Huitink (06) 53 60 51 52 joan.huitink@kpnmail.nl

Drempt Geron Belettering  (0313) 47 32 30 info@geronbelettering.nl

5 mei gemeentehuis gesloten

Op bevrijdingsdag (5 mei) is het gemeentehuis gesloten. Op 4 en 6 mei 
zijn wij u op de gebruikelijke openingstijden graag van dienst.

Om onze jeugd kennis te laten ma-
ken met de politiek, organiseerden 
we vorig jaar jongerendebatten voor 
de leerlingen van de groepen 7 en 8 
van basisscholen in Bronckhorst. 
Een groot succes en daarom reden 
voor de gemeenteraad om dit initia-
tief dit jaar te herhalen. We hebben 
onze scholen onlangs uitgenodigd 
en 11 scholen gaven zich op: met 15 

groepen, in totaal bijna 350 kinde-
ren! De kinderen krijgen o.a. twee 
keer een les op school, de ene keer 
door het Nederlands Debat Instituut 
en de andere keer door raads-/
commissieleden van de gemeente 
zelf. Dit vindt in het najaar van 2011 
plaats. De lessen bereiden de kinde-
ren voor op de jongerendebatten 
begin 2012 in het gemeentehuis.

Wederom grote deelname aan
jongerendebatten

Heel veel Bronckhorster kids maakten in 2010 kennis met de politiek tijdens de jongeren-

debatten en de lessen die hieraan vooraf gingen

De gemeente heeft een nieuw inte-
graal veiligheidsplan opgesteld voor 
de periode 2011-2014. B en w beslo-
ten vorige week het plan in mei aan 
de raad voor te leggen. De basis voor 
het nieuwe veiligheidsbeleid vormen 
de zogenaamde veiligheidsmonitor 
die eind 2009 onder ruim 2.000 
(willekeurige) inwoners is gehouden 
(response was 52%), het teamplan 
en een gebiedsonderzoek van de 
Bronckhorster politie. Doel van het 
veiligheidsplan is samen met betrok-
ken partijen, zoals de politie, crimi-
naliteit en overlast tegengaan om zo 
sociale en fysieke veiligheid voor in-
woners en bedrijven in Bronckhorst 
te behouden en te bewerkstelligen. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat u zich over het algemeen veilig 
voelt (o.a. de veiligheidsmonitor, 
maar ook het onderzoek waarstaat-
jegemeente.nl, die verschillende 
gelijksoortige gemeenten met elkaar 
vergelijkt, laten dit zien).

Aandachtspunten
In het veiligheidsplan is een aantal 
veiligheidsterreinen genoemd met 
thema’s die het meest genoemd 
worden als aandachtspunten. 
Hier vragen we de raad de komende 
tijd op in te zetten. Die terreinen 
zijn onder andere: veilige woon- en 
leefomgeving, bedrijf en veiligheid, 
jeugd en veiligheid en verkeers-
veiligheid. Deze zijn weer vertaald 
in een aantal prioriteiten, te weten: 
aanpak van inbraken en geweld, 
jeugd(overlast), meer zichtbare en 
bereikbare politie, toezicht op evene-
menten en horeca (ook in kader van 
vandalisme/vernielingen) en ver-
keersveiligheid. Hiervoor zetten we 
projecten in zoals buurtbemiddeling, 
activiteiten ter voorkoming van 
overlast door alcohol en drugs, 
maar ook onze jongerenwerkers 
en een sportbuurtwerker. Voor het 
oplossen van sommige problemen 
volstaat een ad hoc inzet, maar 
meestal is een bredere aanpak en 
samenwerking met verschillende 
partijen nodig. Hier is speciale aan-
dacht voor.

Nieuw Bronckhorster veiligheidsbeleid  
Raad beslist hierover in mei



Binnenkort starten de gemeente 
en de VVV Bronckhorst een nieuw 
project op. Onder de werknaam 
‘Wegwijzer’ bieden we ondernemers 
in Bronckhorst de mogelijkheid om 
aantrekkelijke aanbiedingen aan 
toeristen en recreanten te doen die in 
een opvallend, handzaam boekje in 
hoge oplage gratis worden verspreid. 
Ook komen er speciale webpagina’s 
die op het boekje aansluiten. Wet-
houder Dorien Mulderije: “Doel is 
met de aanbiedingen extra gasten, en 
dus omzet, naar onze ondernemers/
lokale economie te halen en tegelijk 
Bronckhorst te promoten.” Zowel in 
het boekje als op de webpagina’s 
komen de belangrijkste beziens-
waardigheden, evenementen en 
routes van Bronckhorst te staan. 
Ondernemers kunnen hier met hun 
eigen aanbiedingen/acties aan deel-
nemen. We richten ons speciaal op 
horecagelegenheden, toeristische 
activiteiten, allerhande winkels etc. 
Op de webpagina’s kunnen onderne-
mers op flexibele basis deelnemen: 
de aanbiedingen kunnen hier wisse-
len zodat op seizoenen en actualiteit 
kan worden ingespeeld. De ‘wegwij-

zer’ heeft een looptijd van de zomer 
2011 tot en met het hele jaar 2012. 
Binnenkort ontvangen ondernemers 
van de VVV meer informatie over de 
‘wegwijzer’ en de mogelijkheden om 
eraan deel te nemen. Mulderije: “De 
gemeente biedt de ‘wegwijzer’ ook 
aan nieuwe inwoners aan, zodat zij 
Bronckhorst en z’n ondernemers 
snel leren kennen. Het project is 
onderdeel van het toeristisch mar-
ketingplan dat onze gemeenteraad 
begin dit jaar vaststelde.”

Nieuw: ‘Wegwijzer’ met aanbiedingen

Dorien Mulderije

De gemeenten Bronckhorst, 
Doetinchem, Oude IJsselstreek en 
Montferland hanteren nu nog ver-
schillende tarieven voor bouwkavels 
op bedrijventerreinen. Dat gaat ver-
anderen. De vier gemeenten hebben 
afgesproken de prijzen gelijk te 
trekken, waarbij het tarief van het 
nieuwe regionale A18-bedrijvenpark 
in Doetinchem leidend is. De tarieven 
van andere locaties mogen niet lager 
zijn dan 85 procent van dat tarief. 

Op deze manier willen de gemeenten 
ervoor zorgen dat er tussen de 
gemeenten minder onderlinge 
concurrentie is en dat bedrijven 
voor regionale vestiging kiezen. 

Prijzen bedrijfsterreinen in vier Achterhoekse gemeenten 
gelijkgetrokken Tarieven

De prijs per vierkante meter voor een 
zichtlocatie vanaf een provinciale 
weg gaat minimaal € 127,- bedragen. 
Voor andere locaties geldt een prijs 
van € 114,-. Nu wordt in Bronckhorst 
nog een prijs van € 120,- gevraagd. 
De prijsstijging vindt in twee jaar 
plaats. In 2013 hanteren we dan de 
prijs van € 127,-.

Interesse?
Zoekt u nog een locatie voor uw 
bedrijf? Op de bedrijfsterreinen 
Vinkenkamp in Zelhem en Steen-
derdiek in Steenderen zijn nog 
enkele kavels beschikbaar. U kunt 
hiervoor contact met ons opnemen 
via tel. (0575) 75 20 50. Mailen 
kan ook: info@bronckhorst.nl

Veel mensen hebben deze dagen 
meivakantie! Heerlijk genieten na-
tuurlijk. Om veilig vakantie te houden 
heeft de brandweer Achterhoek West, 
waar ook Bronckhorst onder valt, een 
aantal handige tips op een rij gezet. 
Wilt u meer informatie? Op www.
brandweerachterhoekwest.nl en 
via www.bronckhorst.nl kunt u de 
folders ‘Brandpreventie op vakantie’ 
en ‘Veilig omgaan met flessengas, 
barbecue en vuurkorf’ downloaden. 

Brandveilig barbecueën 
• Staat u op een camping? Vraag de 

beheerder of er gebarbecued mag 
worden

• Plaats de barbecue op een vlakke 
stevige ondergrond, zodat hij niet 
omver gelopen kan worden

• Houd een emmer water, brand-
blusser of zand bij de hand

• Gebruik alleen houtskool of briket-
ten als brandstof. Briketten zijn het 
veiligst omdat ze geen vonken 

 veroorzaken
• Gebruik bij het aanmaken aan-

maakblokjes of speciale aanmaak-
vloeistof. Petroleum, benzine of 
spiritus zijn levensgevaarlijk

• Let op de wind. Vooral in de buurt 
van (party)tenten of droge struiken 
kunnen vonken makkelijk brand 
veroorzaken 

• Pas op met licht ontvlambaar ma-
teriaal, kleding en haren in de buurt 
van de barbecue. Houd vooral kin-
deren en huisdieren in de gaten!

• Brandwond? Koel direct minimaal 
5 minuten bij voorkeur met zacht 
stromend leidingwater. Is er geen 
schoon water voorhanden, een 
sloot, regenton of plas is ook goed

• Klaar met de barbecue? Dek de 
gloeiende as af met zand en laat 

 de barbecue op zijn plaats staan, 
ruim de as pas op als de barbecue 
helemaal is afgekoeld

Veilig omgaan met 
flessengas 
Ga altijd uiterst voor-
zichtig te werk bij het 
installeren, aansluiten, 
wisselen en gebruiken 
van flessengas. 

Let vooral op het 
onderstaande: 
• Neem goed de tijd 

om de gebruiksaan-
wijzing en veilig-
heidsvoorschriften voor gasflessen 
en gasapparatuur door te nemen. 
Komt u er niet uit? Schakel dan 
vakmensen in

• Vul gasflessen nooit zelf. Laat dit 
over aan erkende vulstations

• Gasflessen moeten altijd rechtop 
staan, ook tijdens vervoer

• Wissel gasflessen altijd buiten uw 
caravan of tent

• Gebruik en bewaar flessen op een 
goed geventileerde plaats

• Kookt u in de tent? Zet het gastoe-
stel dan niet te dicht bij het tentzeil. 
Gebruik een metalen spatscherm

• Als u de gasfles niet gebruikt, draai 
dan de afsluiter dicht. Open en sluit 
de fleskraan met de hand, niet met 
gereedschap 

• Gebruik een goedgekeurde gas-
slang en drukregelaar, Vernieuw 
de gasslangen om de twee jaar, 

 de drukregelaar om de vijf jaar

Wat te doen bij brand in en om uw 
vakantieverblijf? 
• Bel de brandweer via 112 en meld 

de brand bij de receptie of portier
• Waarschuw uw mede kampeerders 

en breng ze in veiligheid
• Verwijder als het kan gasflessen 
 uit de omgeving van de brand
• Probeer uitbreiding te voorkomen 

door de brand te blussen. Breng 
daarbij u zelf niet in gevaar

• Maak de weg vrij voor de brand-
weer en vang hen op bij de toegang

• Blijf uiteraard op veilige afstand in 
de buurt om de brandweer te infor-
meren over de toedracht van de 
brand

Verder
• Lees voor u op vakantie gaat eens 

de gebruiksaanwijzing van uw 
brandblusser door

• U mag niet zomaar overal barbe-
cueën, een kampvuur aanleggen 

 of een vuurkorf gebruiken. Houdt 
 u aan de plaatselijke regels. Dat is 

wel zo veilig, ook voor uw porte-
monnee

• Jaarlijks vallen er dodelijke slacht-
offers als gevolg van koolmonoxide-
vergiftiging in caravan of boot. 
Koolmonoxide is een echte sluip-
moordenaar: u proeft of ruikt het 
niet. Voor u het weet bent u bewus-
teloos. Een koolmonoxidemelder 
(te koop bij bij diverse doe-het-zelf 
zaken) waarschuwt u tegen dit 

 zeer giftig gas 
• Probeer stank en rookoverlast 
 zoveel mogelijk te voorkomen door 

in uw vuurkorf of terrashaard 
 alleen schoon hout te gebruiken 
• Een brandblusser mag in geen 
 enkele caravan ontbreken. Uw 
 doe-het-zelf zaak heeft een ruim 

assortiment

(Brand)veilige vakantie!

Wij vermeldden al eerder dat 
Rita Lubbers van de VVD afscheid 
nam als raadslid. Zij is inmiddels 
opgevolgd door Eric Höfkes. Ook 
VVD-fractievoorzitter Marja Hartman 
gaf onlangs te kennen haar functie 
als raadslid en fractievoorzitter over 
te dragen in verband met haar benoe-
ming tot Statenlid van de Provincie 

Gelderland. Op 28 april a.s. nemen 
we van haar en Rita Lubbers 
afscheid, voor aanvang van de 
raadsvergadering, om 19.30 uur. 
Bert Brandenbarg is de nieuwe fractie-
voorzitter van de Bronckhorster VVD 
geworden. Geert Jan Oosterhuis uit 
Hengelo gaat de vrijgekomen raads-
zetel in de VVD-fractie opvullen.

Wisselingen in de raad

De oude en nieuwe fractievoorzitter van de Bronckhorster VVD-fractie

Ondernemen is in deze tijd niet niks. 
Toch zijn er veel mensen die een 
bedrijf willen starten of hun onder-
neming willen uitbreiden. Bij som-
mige (startende) ondernemers 
loopt het niet allemaal even goed. 
Zij hebben een steuntje in de rug 
nodig. ROZ (Regionale Organisatie 
Zelfstandigen) voert voor de meeste 
gemeenten in de Achterhoek en 
Twente financiële regelingen voor 
ondernemers uit. ROZ biedt onder-
nemers ook advies, begeleiding, 
coaching en scholing door middel 
van cursussen en workshops. 

Financiële regelingen
ROZ beschikt over verschillende 
financiële mogelijkheden waar 
(startende) ondernemers in de 
Achterhoek en Twente een beroep 
op kunnen doen. Ondernemers die 
tijdelijk te weinig inkomsten uit het 
bedrijf halen om in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien, 
kunnen een beroep doen op het Bbz 
(Bijstandsbesluit Zelfstandigen). 
Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvat-
baar te blijven en de financiering 
niet via de bank voor elkaar kunnen 
krijgen. Vanzelfsprekend moet wel 
aan de geldende voorwaarden wor-
den voldaan. Naast kredietverlening 
biedt het Bbz ook de mogelijkheid 
voor een tijdelijke inkomensaanvul-
ling. Van groot belang hierbij is de 
oorzaken van de tijdelijke achteruit-
gang of de investeringsbehoefte te 
herkennen. Vandaar dat krediet-
verlening altijd gepaard gaat met 
een gedegen advies over de verdere 
bedrijfsvoering. Bij het bedrijf kan 
een ondernemerscoach via ROZ 
ingezet worden. De dienstverlening 
aan ondernemers die tijdelijk finan-
ciële ondersteuning nodig hebben 
is kosteloos.

ROZ werkt sinds kort intensiever 
samen met Qredits. Qredits is een 
organisatie die zich richt op de ver-
strekking van microkredieten aan 
ondernemers. ROZ is hét microfi-
nancieringspunt (MF-punt) voor 
Twente en de Achterhoek en het 

voorportaal van Qredits. Dat bete-
kent dat de dienstverlening als van-
ouds wordt ingezet, maar dat ROZ 
(startende) ondernemers een extra 
financieel arrangement kan bieden 
in de vorm van een krediet via Qre-
dits. Als ROZ zelf geen bedrijfskre-
diet kan verstrekken, hebben zij 
goede contacten met banken om 
hierin voor u te bemiddelen. 

ROZ in Bronckhorst
De gemeente en ROZ werken samen 
om ondernemend Bronckhorst te 
stimuleren. Bent u een Bronck-
horster ondernemer en heeft u 
(financiële) moeilijkheden of wilt u 
een bedrijf starten en heeft u hier
bij hulp nodig? Neem dan contact 
op met het secretariaat van ROZ, 
via tel. (074) 245 89 77. U kunt via 
het secretariaat ook een afspraak 
maken met een ondernemersadvi-
seur, die maandelijks spreekuur 
houdt in het gemeentehuis van 
Bronckhorst. De spreekuren in 2011 
zijn op 3 mei, 7 juni, 5 juli, 
2 augustus, 6 september, 4 oktober, 
1 november en 6 december van 
13.30 tot 17.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op 
www.rozachterhoek.nl

Steun in de rug voor Bronckhorster 
ondernemers

In de bouw zijn veel ZZP’ers actief

Sirenetest
Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. De sire-
nes geven dan één luid alarm dat 1 
minuut en 26 seconden te horen is. 
Omdat het om een test gaat, hoeft 
u geen actie te ondernemen. Het 
maandelijkse alarm heeft tot doel 
het landelijke waarschuwings- en 
alarmeringsstelsel te testen. Het 
is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat 
u moet doen als de sirene gaat in 
geval van een ramp: ‘Ga direct 
naar binnen, sluit ramen en deuren 
en zet de radio of TV op omroep 
Gelderland’. Via deze omroep 
wordt u op de hoogte gehouden 
van de ramp en ontvangt u zonodig 
instructies. Op maandag 2 mei a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, standplaats voor de verkoop van vlees en vleeswaren, wekelijks op de dinsdagen van 
 14.30 tot 17.00 uur, marktslager Derkjan Addink
• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, wekelijks op de vrijdagen standplaats voor de verkoop van 

aardappelen, groenten en fruit, J. Bleijenberg
• Vorden, Ruurloseweg 110, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 11 september 2011 van 
 10.00 tot 19.00 uur, touwtrekvereniging Vorden

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 14 april 2011:
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 42, plaatsen schutting
• Rha, Prinsenmaatweg 10, verbouw woning
• Steenderen, Dorpsstraat 14, verwijderen asbest
Ontvangen op 15 april 2011: 
• Wichmond, Lankhorsterstraat 8, slopen varkensschuur
Ontvangen op 18 april 2011: 
• Hengelo (Gld), Antinkweg 2, verwijderen asbest uit schuur
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 8A, verwijderen asbest uit schuur 
• Toldijk, Beekstraat 11, verbouw schuur tot woning
• Zelhem, Bocholtseweg 1, wijzigen emissie-arme systeem voor huisvesting melkkoeien 
Ontvangen op 19 april 2011: 
• Hengelo (Gld), hoek het Karspel/Sarinkkamp, kappen 9 sparren
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 23, bouwen vleesvarkensschuur
Ontvangen op 20 april 2011: 
• Vorden, Galgengoorweg 11, kappen van 1 boom

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorenden stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgewezen aanvraag
Verzonden op 18 april 2011:
• Bronkhorst, Onderstraat 2, ophangen van spandoek bij het Dickens museum ter promotie van 
 het Dickens festival, Dickens museum

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 18 april 2011: 
• Bronkhorst, Kapelstraat 1, plaatsen hekwerk en vergroten/veranderen schuur
Verzonden op 20 april 2011: 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 113, verbouw garagebedrijf
• Halle, Klaverdijk 14, vergroten ligboxenstal
• Zelhem, Brinkweg 20, bouw dakopbouw op garage

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens de rommelmarkt op 15 mei 2011 is de Pastoriestraat, tussen de Wichmondseweg/
 ’t Baaken en het Concordiagebouw, van 08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
 met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest is de Vloed, tussen huisnrs. 18 en 55, van 18 juni 12.00 uur 

tot 19 juni 2011 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest is de Dreef, tussen de Torenzicht en de Vloed, op 25 juni 2011 

van 08.00 t/m 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Hummelo, tijdens de kunst-, rommel- en antiekmarkt is de Van Heeckerenweg, tussen de Dorpsstraat 

en de Spalderkampseweg, en de parkeerplaats op de hoek Dorpsstraat/Van Heeckerenweg, 
 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, vanaf 24 september 

18.00 uur t/m 25 september 2011 19.00 uur
• Zelhem, na afloop van de buurtfietstocht op 15 mei 2011 is de Meindert Hobbemastraat van 
 17.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

Verleende vergunningen

• Zelhem, tijdens de buurtbarbecue op 26 juni 2011 is de Meindert Hobbemastraat van 17.00 tot 
22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten 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). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en 
uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplannen) 
geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan starten. 
U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, 
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht 
verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek 
om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten 
of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen 
of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij 
de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een verleende 
(omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer 
(0575) 75 02 50.  

Omgevingsvergunning ‘Dorpsstraat 20 Hummelo’, uitbreiding supermarkt
B en w van Bronckhorst verleenden op 26 april 2011 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 
onder a, sub 3 van de Wabo de omgevingsvergunning ‘Dorpsstraat 20 Hummelo’. De vergunning 
en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 28 april t/m 8 juni 2011 voor een ieder 
ter inzage. Deze omgevingsvergunning heeft betrekking op het vergroten van een supermarkt en 
het aanleggen van parkeerplaatsen, het plaatsen van reclame, het wijzigen van een gemeentelijk 
monument en het uitvoeren van sloopwerkzaamheden.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OV00002-VG01.
  Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OV00002-/NL.IMRO.1876.OV00002-VG01
• digitaal via www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen de omge-
vingsvergunning bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 
7200 AE Zutphen.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zutphen, secor bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk projectbesluit ‘Velswijkweg 1 Zelhem’
Het projectbesluit ‘Velswijkweg 1 Zelhem’ is onherroepelijk geworden. Het projectbesluit ligt voor 
een ieder ter inzage. Het besluit heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming 
in wonen, waarbij naast de bestaande woning tevens een nieuwe vrijstaande woning mag worden 
gerealiseerd.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00011-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00011-/NL.IMRO.1876.PB00011-OH01

• digitaal via www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Aangezien het projectbesluit onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen 
van een reactie.

Bestemmingsplannen

drukkerij

Tijdens de vakantie niets missen van het nieuws dat u in onze weekbladen leest? Op www.WebPaper.nl houden we u 

dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws uit uw eigen regio. Iedere uitgave is afzonderlijk in te zien. Zo is ‘thuis’ 

wel erg dichtbij. Fijne vakantie!

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Lekker op vakantie...
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Alle informatie over het toekomstige glasvezelnetwerk in Bronckhorst
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Op www.glashart.nl/bronckhorst kunt u zien 
wanneer wij verwachten uw woning aan te sluiten. 
Hoe dichter bij de aansluitdatum, des te preciezer 
de planning is.
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Kunststof en aluminium kozĳ nen 

Kwaliteit voor een betaalbare prĳ s

Al 25 jaar een betrouwbare leverancier

Showroom dagelĳ ks geopend

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
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Stef Woestenenk van het Manage-
ment Team: ‘De benaming ‘zeer 
zwak’ liegt er niet om en daar zijn 
we uiteraard niet blij mee. Toch zie 
ik het wat genuanceerder. Natuurlijk 
moeten de ‘opbrengsten’ van de Cito- 
toets hoger zijn. De inspectie kijkt 
ook naar de populatie. Waar staat de 
school, de omgeving en dat soort za-
ken. Dat is bijvoorbeeld één manier 
waar de inspectie naar kijkt. Bij scho-
len zoals de onze liggen de normen 
hoog. De inspectie gaat er namelijk 
van uit dat de ouders hier beter zijn 
opgeleid en daardoor de kinderen ook 
hoger kunnen scoren, zo zegt hij.
Bij een Cito-toets bepaalt de gezamen-
lijke groep leerlingen, het eindresul-

taat. Directeur Harry Hendertink: 
‘Niet alle leerlingen boeken een goed 
resultaat. Wij zijn daar heel eerlijk 
in, alle leerlingen doen aan de toets 
mee. Wat ik wel jammer vind is dat 
de inspecteur bij het samenstellen 
van zijn rapport niet kijkt naar de 
resultaten die onze leerlingen, nadat 
ze de school hebben verlaten, bij het 
voortgezet onderwijs behalen’. Stef 
Woestenenk vult aan: ‘Het voortge-
zet onderwijs is juist heel tevreden. 
Ze willen onze kinderen graag heb-
ben. Het zijn zelfstandige kinderen, 
zo horen we dikwijls. Wanneer een 
kind onze school verlaat, dan gaan 
ze naar de school die bij hen past en 
zoals wij dat ook gezamenlijk bespro-

ken hebben’, zo zegt hij.
Harry Hendertink: ‘Wanneer de leer-
lingen naar het voortgezet onder-
wijs zijn overgestapt, blijven wij ze 
volgen. Wat ons daarbij opvalt, dat 
wanneer kinderen bij het voortgezet 
onderwijs gaan switchen, ze dan voor 
hoger onderwijs kiezen’, zo zegt hij. 
Overigens heeft school Het Hoge de 
kritiek zoals door de inspecteur ge-
uit, ter harte genomen en houden 
de leerkrachten zich nog meer bezig 
met de prestatiegerichtheid van de 
groep. Harry Hendertink: ‘Vorig jaar 
augustus zijn wij begonnen met het 
continu verbeteren van het onderwijs 
met als insteek ‘waar willen we naar 
toe’. Daarbij goede doelen stellen en 
nog beter kijken naar wat een kind 
kan. Daartoe hebben de leerkrachten 
ook bijscholing gekregen’. Stef Woe-
stenenk is van mening dat de 32 leer-
krachten aan school goed les kunnen 
geven. ‘Ze zijn bezig om nog beter toe 
te zien op de individuele prestaties 
van de kinderen’, zo zegt hij.

Nu school Het Hoge begeleid wordt 
door externe organisaties, ziet direc-
teur Harry Hendertink richting toe-
komst meer kansen voor de school. 
‘De Vliegende Brigade’ zoals die wordt 
genoemd, ondersteunt de school. 
Deze instantie is door de overheid in 
het leven geroepen. De mensen van 
de ‘Vliegende Brigade’ komen regel-
matig op bezoek. Zijn dikwijls aanwe-
zig bij vergaderingen en kijken mee 
in de klas. Het lijkt vervelend, maar 
het betekent voor ons wel een kans 
dat we als school willen groeien. Dus 
daardoor ook betere resultaten bij de 
toetsen. Verbeterpunten zien wij als 
kansen. Harry Hendertink stipt aan 
dat school Het Hoge in het kader van 
‘Samen naar school’ twee personen 
op bezoek heeft gehad, die geconsta-
teerd hebben dat school Het Hoge 
een brede zorgschool is. Dat positieve 
geluid mag zeker niet onvermeld 
blijven net als het door ons genomen 
initiatief , de samenwerking tussen 
de plaatselijke basisscholen. Wij pro-

beren met zijn allen dat ‘zorgkinde-
ren’ gewoon op de Vordense schollen
kunnen blijven. Dat wij ze hier een
goede plek kunnen geven. 
Alvorens het rapport van de schoolin-
spectie naar ‘buiten’ werd gebracht, 
heeft de leiding van school Het Hoge
de inhoud van het rapport al voorge-
legd aan de ouders en schoolbestuur.
Harry Hendertink: ‘Bijzonder positie-
ve bijeenkomsten, waarbij de ouders
ons veel vragen hebben gesteld en
waar wij als team toch erg gelukkig
mee zijn dat de ouders ons het ver-
trouwen hebben geschonken. Zij heb-
ben hebben daarbij aangegeven ons 
te willen steunen en gaven ook zij
aan de ‘verbeterpunten’ als kansen
te zien. Als straks de nieuwe school
wordt geopend, staan wij er. Daar
ben ik heilig van overtuigd’, aldus de
schooldirecteur. Stef Woestenenk tot
slot: ‘Je ziet nu al dat iedereen een 
stapje extra zet en nogmaals, wij zul-
len er richting toekomst als organisa-
tie sterker uitkomen’.

School Het Hoge niet blij met inspectierapport

Harry Hendertink: We zien verbeterpunten als kansen

Vorden - Het was vorig weekend in Vorden wel even ‘het gesprek van 
de dag’ toen in dagblad de Stentor een artikel verscheen waarin stond 
dat basisschool Het Hoge door de onderwijsinspectie is beoordeeld als 
‘zeer zwak’. Dat de leerlingen op deze school de laatste drie jaren bij 
toetsen onder het niveau presteerden dat van de school verwacht mag 
worden. Door deze beoordeling wordt school Het Hoge onder intensief 
toezicht geplaatst. In mei 2013 moet de school een voldoende scoren.

2e van rechts: schooldirecteur Harry Hendertink Stef Woestenenk

Marcel Leferink, voorzitter van de VOV zegt 
daarover: ‘Bij dat soort festiviteiten zijn er soms 
vooraf best wel eens wat strubbelingen. Je weet 
hoe dat gaat, de belangen van de plaatselijke 
ondernemers verschillen . Op zich niet zo ver-
wonderlijk want iedereen wil uiteraard geld 
verdienen. Wat wel voorop staat is en blijft dat 
de plaatselijke bevolking tijdens de Zomerfees-
ten een leuk programma krijgt voorgeschoteld. 
Ik ben dan ook zeer verheugd dat wat betreft 
de Zomerfeesten 2011, de neuzen allemaal de-
zelfde kant opwijzen. Ik ben er van overtuigd 
dat we een paar gezellige dagen tegemoet gaan. 
Over een paar dagen vieren we het Koningin-
nefeest, waarbij de horeca ook met elkaar gaat 
samenwerken. En ook dat is een goede zaak’, 
aldus Marcel Leferink.

De Zomerfeesten beginnen op donderdag 22 juli 
met kermis en een braderie. De braderie (aantal 
kramen, deelnemers e.d.) wordt verzorgd door 
Fresh Events uit Den Haag. Dat geldt ook voor 
de kinderbraderie op zaterdag 23 juli. Marcel 
Leferink: ‘Het parcours van de braderie op de 
donderdag wordt uitgebreid. In de Dorpsstraat, 
Zutphenseweg en Burgemeester Galleestraat 
komen circa 80 stands. Voor de jeugd ook volop 
vermaak want bij de ‘ ingangen’ van de braderie 
(Sueters, Visser Mode en de Decanijeweg) wor-
den attracties geplaatst zoals bijvoorbeeld een 
luchtkussen, zweefmolen en een draaimolen’, 
zo zegt hij. 

Verder op de donderdag kermis en muziek 
(horeca). Vrijdagavond 22 juli staat geheel in 
het teken van de skeelermarathon (Daarover 
later meer). Behalve de kinderbraderie op de 
zaterdag,ook kermis, straatattracties en mu-

ziek (horeca). Tijdens het gesprek stipte de VOV 
voorzitter nog een belangrijk aspect aan. Toen 
hij vijf jaar geleden de voorzittershamer over-
nam telde de VOV 68 leden. Nadien zijn er heel 
wat dingen in positieve zin veranderd en telt 

de VOV thans een drietal secties: sectie detail
met Henco Elbink als voorzitter, sectie horeca
met voorzitter Jeroen Geubels en de sectie HIBD
(Handel-Industrie-Bouw en Dienstverlening)
met als voorzitter Gertjan Hulleman. 

Marcel Leferink: ‘Het bestuur van de VOV is 
zodanig samengesteld dat alle secties vertegen-
woordigd zijn. Vrij recent hebben we de firma
A. Beeftink & Zonen als het 120e lid van de VOV
kunnen inschrijven en daar ben ik erg trots
op. We zijn er nog niet. Zo is bijvoorbeeld tien
procent van de detaillisten nog geen lid. Ook
in de andere sectoren zijn een aantal onderne-
mers nog geen lid. Ik blijf er aan werken om
ook deze mensen over de streep te trekken. We
moeten namelijk als VOV één sterk blok vor-
men. Je kunt dan richting gemeentelijke over-
heid een vuist maken. Voor de gemeente zelf
ook van belang dat ze in overleg- situaties met
één club ondernemers te maken krijgt’, zo zegt
Marcel Leferink. Een andere loot aan de onder-
nemers- stam, is het Ondernemerscafé. ‘De in-
steek daarbij is dat de Vordense ondernemers 
elkaar maandelijks op een donderdagavond op
een informele wijze kunnen ontmoeten. Het
is een initiatief dat uit de ondernemers zelf is
gekomen. Dit jaar vinden de bijeenkomsten bij
brasserie Lettink plaats. Daarna worden de bij-
eenkomsten een jaar lang bij een ander horeca-
bedrijf gehouden’, zo zegt Marcel Leferink. Als
het aan hem ligt wordt het Ondernemerscafé
binnen niet al te lange tijd door een eigen VOV-
band ondersteund. Onder de Vordense onder-
nemers blijken veel muzikale talenten schuil te
gaan. Marcel Lefrink die zelf gitaar, accordeon
en piano speelt heeft vorige week zondag samen
met Gertjan Hulleman (drums) meegedaan aan
het ‘open podium’ bij Den4Akker. ‘Ook muziek
schept een band’, aldus de VOV voorzitter.

Tijdens Vordense Zomerfeesten

Marcel Leferink: ‘Alle neuzen dezelfde kant op’
Vorden - Vanaf donderdag 22 juli tot en 
met zaterdag 24 juli worden in Vorden de 
traditionele Zomerfeesten gehouden. Dat 
betekent voor de commissie Zomerfeesten 
en de Vordense Ondernemers Vereniging 
(VOV) veel afspraken maken en bovenal 
heel veel dingen regelen.



Uitslag 14 april Bridgeclub Bronk-
horst, competitieronde 7, 1e avond.
Lijn A: 1. Dick Brinkman & René Win-
kelman 62,50%; 2. Diny Hartelman &
Hans Jansen 57,50%; 3. Diny Mijnen
& Herman Stapelbroek 52,50%. 
Lijn B: 1. Marijke Hilderink & Erica
Schut 60,00%; 2. Guy Mendes de León
& Miguel Mendes de León 58,75%;
3. Marietje Geurts & Greet Jansen
53,75%. Lijn C: 1. Margaret Heijting
& Erica Rijks 67,83%; 2. Ans Knaake
& Leida Pennekamp 56,83%; 3. Joke
Bunt & Leni Meijerink 55,67%. 
Donderdag 21 april Paasdrive, geen
punten in de competitie maar eieren
scoren!

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

Pas jij beter bij ons dan één van deze 
poppen, ben je 16 jaar of ouder en 
wil je graag handballen (leren), neem 
dan contact op met Carin Sesink 
(0575-461827) of Anita Lahuis (0575-
520695) van handbalvereniging SV 

Quintus. Heb je al jaren handbalerva-
ring en wil je wel weer eens ballen òf 
heb je nog nooit gehandbald, je bent 
altijd welkom! 

Ook als je buiten Hengelo woont. Wij 
hebben nu damesleden uit o.a. Hen-
gelo, Zelhem en Warnsveld. 

De komende weken trainen wij op 
donderdagavond van 19.30 uur tot 
20.30 uur in de sporthal De Kamp in 
Hengelo Gld, kom gerust even langs. 
Tot gauw!

Dames voor handbalteam 
gezocht!
Na dit seizoen vier prachtige ba-
by’s op de wereld te hebben gezet 
is het weer tijd om te gaan hand-
ballen! Vanaf volgend seizoen 
(vanaf augustus 2011) zijn wij er 
weer klaar voor om samen met 
jou competitie te gaan spelen.

Nieuw dit jaar waren de grote prij-
zen. Er werd gestreden in de Z1/Z2 
dressuur, in het L springen en in het 
Z/ZZ springen. Met name de strijd in 
het Z/ZZ springen was er een waarbij 
het tot het laatst toe spannend bleef. 
In het Z springen was Eddie Brink-
man met zijn paard  Zjuliana Fairy V 
de snelste. Omdat ook de combinaties 
van het ZZ springen meedongen voor 
de grote prijs moest Eddie Brinkman 
afwachten hoe de ruiters in de hoog-
ste klasse het deden. De laatste com-
binatie in de barage van deze klasse, 
Bart Hartman met Udette W, kon de 

grote prijs bijna aanraken. Hij reed 
alles of niets in de barage wat hem 
de snelste tijd opleverde, maar helaas 
ook een balkje op de laatste hinder-
nis. Hierdoor ging de grote prijs toch 
naar Eddie Brinkman met Zjuliana 
Fairy V.

Al met al was het een prachtig week-
end vol spannende sport. De orga-
nisatie kan terugkijken op een suc-
cesvol weekend en wil daarom alle 
vrijwilligers die geholpen hebben om 
dit concours tot een succes te maken 
hartelijk bedanken!

Concours hippique Vorden

Spannende sport

Vorden - In het weekend van 9 en 10 april vond het jaarlijkse concours 
hippique van r.v. en p.c. de Graafschap plaats. In de prachtige ambi-
ance van kasteel Vorden werd sportief gestreden om verschillende 
prijzen. De weergoden hadden het concours niet beter gestemd kun-
nen zijn, dus het werd een weekend om van te genieten.

De deelnemers aan dit reisje werden met de 
bus in Rheden aangevoerd, van waaruit de boot 
richting Emmerich vertrok. Oda Nijenhuis, 
hoofd van de bootdag- commissie sprak een 
kort openingswoord en heette daarbij de ‘speci-
ale gast’, Josefine Steffens, wethouder in de ge-
meente Bronckhorst welkom. Laatstgenoemde 
zei het fantastische te vinden, deze reis te mo-
gen meemaken en daarbij ook allerlei hand- en 
spandiensten te mogen verrichten. Aan boord 
ook een bekende en toch ook een nieuw gezicht 
voor de Zonnebloem, dokter Ben Eijkelkamp uit 
de Keyenborg.Verder nog een gast aan boord, 
dominee Marian Benard uit Wichmond. In to-

taal waren er 206 passagiers , waaronder 32 vrij-
willigers. Stan Rietman, scholier aan t’ Beeck-
land was ook van de partij. Hij liep deze dag als
vrijwilliger een ‘maatschappelijke stage’. Een
bijzonder drukke dag voor Stan, hij moest tij-
dens de gehele trip vol ‘aan de bak’. 

Behalve een hapje en een drankje, de reis zelf,
konden de passagiers ook genieten van de mu-
zikale kwaliteiten van de beide accordeonisten
Theo Jaaltink en Ria Dolphijn. Oda Nijenhuis 
nam deze dag afscheid als hoofd van de boot-
commissie. Zij draagt het stokje over aan Ilonka
Jolink van de afdeling Baak/ Steenderen.

Bootreis De Zonnebloem

Vorden. Vorige week maakten de afdelingen Vorden, Hengelo, Keyenborg, Baak/ Steende-
ren en Wichmond/ Vierakker van de Zonnebloem Regio Ysselstreek onder ideale weers-
omstandigheden een bootreis met de Eureka 1.

Zicht op Emmerich

De 1e drie sets werden overtuigend 
gewonnen: 25-14, 25-15 en 25-10. 
Daarmee was het kampioenschap al 
een feit. De laatste set deed er niet 
meer toe en werd uit handen gege-
ven. Na deze overwinning werden de 

speelsters op een versierde wagen van
sponsor Autobedrijf Melgers door het
zonovergoten Steenderen gereden,
waarbij hartelijk applaus en luide
toejuichingen hun deel werden.

WIK – Dames 3 kampioen

Het Dames 3 team van volleybal-
vereniging WIK uit Steenderen 
behaalde het kampioenschap in 
zijn klasse. Vorige week zaterdag 
versloegen zij de directe concur-
rent Halley uit Wehl met 3 - 1.

Het Dames 3 team van WIK behaalde het kampioenschap.



Op de Techniekdag Bronckhorst konden kinderen van 7 tot 12 
jaar zien en ervaren hoe leuk techniek is. Scholen en bedrijven 
presenteerden doe-activiteiten, zodat de bezoekers spelenderwijs 
kennis konden maken met techniek. 

Jongeren konden onder begeleiding met diverse apparaten en
instrumenten werken en aan de slag met timmeren, schilderen,
metselen, solderen, een minikraan bedienen en nog veel meer. 

De Techniekdag is een goede mogelijkheid om op jeugdige leef-
tijd in aanraking te komen met mooie en veelzijdige technische
beroepen. 

Veel kinderen en ouders bezochten de Techniekdag.

Kennismaken met techniek

Veel belangstelling voor Techniekdag Bronckhorst

Hengelo - De promotiedag voor technische opleidingen en 
beroepen, de Techniekdag, werd zaterdag 16 april voor de 
21e keer gehouden. Het evenement vond plaats in de hal-
len en op het buitenterrein van BouwCenter HCI aan de 
Kruisbergseweg in Hengelo Gld. en trok veel publiek.

Allereerst veranderde door de samenvoeging van de di-
verse kernen tot de gemeente Bronckhorst de bestaande 
overlegstructuren en ten tweede kwam er door de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) veel meer sociale 
zaken op het bordje van de gemeente én van de vrijwil-
ligers. Wat dit laatste betreft zijn de kerken van oudsher 
een grote vrijwilligersleverancier. Niet alleen voor het ei-
gen kerkenwerk maar veel leden vind je ook terug in de 
diverse verenigingen en (maatschappelijke) organisaties in 
de dorpen. Je zou kunnen zeggen dat dit bij mensen, die 
bij een kerk zijn aangesloten,  in het bloed zit.  Het doel 
van het netwerk is dan ook onderlinge afstemming en 
deskundigheidsbevordering en het bevorderen van goede 
contacten met de overheid en de diverse maatschappe-
lijke organisaties met het oog op een goede hulpverlening 
voor de meest kwetsbare mensen. Wanneer het om de 
kerkelijke hulpverlening gaat is dat niet alleen voor de 

eigen leden maar willen zij er zijn voor iedereen die dat
nodig heeft en zonder helper zit. In gezamenlijkheid zijn
zij beter in staat om op te komen voor de belangen van de
meest kwetsbare mensen. Zo hebben zij meegedaan aan
het project van de Kanteling van de gemeente, waarbij
een aantal WMO-cliënten is gevolgd door vrijwillige en
professionele organisaties. Ook zijn ze betrokken bij het
opzetten van een dagopvang voor ouderen die (nog) niet in
aanmerking komen voor de AWBZ-gefinancierde opvang
en proberen ze ook onze eigen hulpverlening te verbe-
teren. Elk jaar geven ze met Kerst, via de gemeente dus
zonder dat zij naam of adres krijgen, een gift aan mensen
met een minimum inkomen.

Zij hebben nog geen gezamenlijk adres of telefoonnum-
mer maar als u om hulp verlegen zit of anderszins vragen
hebt kunt u terecht bij de diaconaal werker in tijdelijke
dienst bij de diaconie van de Lambertikerkgemeente te
Zelhem, dhr. Nico Visser. Met inachtneming van de ge-
heimhoudingsplicht die voor allen geldt, kan hij u in con-
tact brengen. Het Diaconaal Netwerk Bronckhorst, Nico
Visser, 06-15149270, n.visser@pkn.nl

Diaconaal netwerk Bronckhorst
Dit netwerk is een initiatief van de gezamenlijke 
kerken in de gemeente Bronckhorst en met name 
de hulporganisaties van deze kerken, diaconie en 
caritas. De aanleiding hiertoe was tweeledig:

Dit jaar vindt de vierdaagse plaats in 
de week van Pinksteren, namelijk 14 
tot en met 17 juni. Ook nu kan de or-
ganisatie weer gebruik maken van de 
kantine van voetbalvereniging PAX, 
waar men uiteraard heel erg blij mee 
is. Een mooie locatie met alle voorzie-
ningen en waar ook veilig gestart kan 
worden. Vanwege het grote aantal 
deelnemers vorig jaar (meer dan 500) 
en het veilig willen houden tijdens het 
wandelen, wil de organisatie samen 
met de politie een cursus verkeersre-
gelaar voor dit evenement organise-
ren. Deze cursus vindt plaats op 27 

april van 19.00-21.00 uur op het po-
litiebureau in Zelhem. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden. Er hebben zich 
al bijna twintig personen hiervoor op-
gegeven en er kunnen nog vijf perso-
nen bij. Lijkt het u leuk om hiermee te 
helpen en zou u één of twee avonden 
kunnen tijdens de vierdaagse of alleen 
als reserve, u kunt zich nog opgeven. 
Ook is er weer een avond gepland 
voor de vrijwilligers en wel op woens-
dag 25 mei om 20.00 uur in de kan-
tine van Zorgboerderij De Mettemaat. 
Zijn er nog mensen die denken, daar 
wil ik wel aan meewerken, meld je 
aan. De organisatie heeft er weer zin 
in! Jolanda Bannink, tel. 0575- 464510 
of 06-20797479. Henriet Hiddink, tel. 
0575-461601 of 06-13746503. Joke 
Groot Roessink, tel. 0575- 463289 of 
06-11097357.

Organisatie zoekt verkeersregelaars

Avondvierdaagse Hengelo
Hengelo - De voorbereidingen 
voor de avondvierdaagse in Hen-
gelo zijn al in volle gang om ook 
dit jaar weer een mooie en gezel-
lige week van te maken.

Dan hoopt Rob Schmitz Natuurfoto-
graaf te Vorden voor ons te vertellen 

en prachtige natuuropnamen te laten 
zien uit de omgeving van Vorden.  
Met andere woorden een reisverslag 
door de dag en de seizoenen. Hij is 
ook de samensteller van de verjaar-
dagskalender t.b.v. de herinrichting 
van de Dorpskerk. Komt allen deze 
natuurfotograaf bewonderen. Belang-
stellenden zijn van harte welkom!

PCOB bekijkt natuuropnamen
Vorden - Op donderdagmiddag 28 
april as. te 14.30 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) vindt al 
weer de laatste bijeenkomst van 
dit seizoen plaats van de PCOB af-
deling Vorden.

Naaste verleent individuele nazorg 
aan gedetineerden die de gevangenis 
verlaten en zich weer een plek moeten 
verwerven in de maatschappij. De in-
terkerkelijke stichting is gevestigd in 
Zutphen, maar actief in de hele Ach-
terhoek en Stedendriehoek. (Naaste 
staat voor Nazorg ex-gedetineerden 
Achterhoek en Stedendriehoek). 

In Apeldoorn beschikt Naaste over 
een opvangruimte, die al diverse ma-
len als woning kon dienen. De stich-
ting werkt samen met penitentiaire 
inrichting De Achterhoek en kerken 
en gemeenten in de regio. Er is een 
band met de landelijke stichting Exo-
dus Nederland. Individuele begelei-
ding wordt de meest effectieve ma-

nier gevonden om tot resocialisatie 
te komen. De ex-gedetineerde valt zo
veel minder snel terug in de crimi-
naliteit. Het lijkt tegenstrijdig, maar
veel gevangenen voelen de vrijlating
niet als een zegen. “De echte straf be-
gon pas buiten”.
Nazorg begint al vóór de vrijlating. 
Vrijwilligers corresponderen met de
gedetineerden en bezoeken hen in
de gevangenis. Zo wordt een vertrou-
wensband gecreëerd die heel belang-
rijk is voor de verdere begeleiding
buiten de gevangenismuren. Het
onderdak dat Naaste kan aanbieden
is hoe dan ook tijdelijk. Eén van de
taken als begeleider is het zoeken 
naar woonruimte. En verder gaat het
om een baan, het regelen van een uit-
kering en helpen opbouwen van een
nieuw sociaal netwerk. 

De vrijwilligers proberen echt een 
maatje van de (ex-)gedetineerde te
zijn. Het is soms best zwaar, maar te-
gelijkertijd dankbaar om te kunnen
doen. Een ieder is van harte uitgeno-
digd voor deze speciale inloopmorgen
n het parochiecentrum van de Wil-
librorduskerk in Hengelo.

Op bezoek bij de inloopmorgen
Stichting Naaste
Hengelo - Diaken Ruud Wolthers, 
die actief is voor de Stichting 
Naaste zal op donderdag 12 mei 
te gast zijn tijdens de inloopmor-
gen. Voor deze dag is gekozen 
omdat 12 mei De Dag Van De 
Verpleging is. Diaken Wolthers 
zal dan mede voorgaan in de eu-
charistieviering om 9 uur in de 
Willibrorduskerk in Hengelo.

Vorden - Het jaarlijkse klootschiet-
toernooi dat de Anbo- afdeling 
Vorden het afgelopen weekend 
voor teams uit Gelderland en 
Overijssel organiseerde is bij de 
heren gewonnen door het team 
Warnsveld. Bij de mix- teams werd 
Wilp 1 winnaar. Aan dit jaarlijkse 
toernooi namen ruim honderd 
personen deel. In totaal 24 teams 
afkomstig uit de afdelingen Bath-
men, Borculo, Brummen, Deven-
ter, Hellendoorn, Nijverdal, Oos-
terhuizen, Raalte, Ruurlo en Wilp. 
Theo Nijenhuis had voor deze ge-
legenheid een parcours uitgezet 
met een lengte van 5,5 kilometer. 
Start en finish waren bij Brasserie 
Lettink. De uitslagen bij de heren 
waren: 1e plaats team Warnsveld 
75 worpen en 145 meter, 2 Vorden 
81 worpen en 86 meter, 3 Nijver-
dal 83 worpen en 55 meter. Mix- 
teams: 1 Wilp 1 met 71 worpen en 
95 meter, 2 Oosterhuizen 86 wor-
pen en 41 meter, 3 Wilp 2 met 88 
worpen en 29 meter.

Team Warnsveld 
wint Vordens 
klootschiettoernooi

Zaterdag 23 april. Senioren. SEV 
2-Tiel ‘72 3. Aanvang: 15.00 uur; SEV 
4-Regio ‘72 5. Aanvang: 12.00 uur.
Junioren. SEV A1-Devinco A2. Aan-
vang: 13.30 uur; Olympia ‘22 A1-SEV 
A2. Aanvang: 12.10 uur; Olympus ‘58 
B1-SEV B1. Aanvang: 13.00 uur; SEV 

C1-OA/Hotel Warnsborn C3. Aan-
vang: 11.00 uur; SEV D1-Diderna/Vis-
serSloopw D1. Aanvang: 10.00 uur; 
Olympus ‘58 E1-SEV E2. Aanvang: 
11.00 uur; SEV E1-EKCA/ImpactPer-
soneel E1 14.00 uur; SEV F1-Duko/
CargoTeam F1. Aanvang: 10.00 uur.

Korfbalvereniging S.E.V.
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In Nederland krijgt één op de drie 
vrouwen en één op de acht mannen 
boven de 55 jaar te maken met bot-
ontkalking! Osteoporose laat zich pas 
zien als het te laat is: de rug zakt in 
of men breekt een pols of heup. Bij 
vroegtijdige diagnose van de botge-
steldheid, kan men nog tijdig maat-
regelen nemen om de botdichtheid 
zoveel mogelijk te behouden. Het is 
belangrijk om eens uw botdichtheid 

te laten meten, zeker als u behoort 
tot een groep met verhoogd risico op 
botontkalking: Vrouwen in en na de 
overgang, zeker bij vervroegde over-
gang; als botontkalking in de familie 
voorkomt; bij medicijngebruik zoals 
prednison of laxeermiddelen; bij wei-
nig lichaamsbeweging; bij aandoenin-
gen zoals schildklier, astma, reuma, 
bepaalde darm- en huidziekten en als 
men veel koffie of alcohol gebruikt 

en weinig calcium via de voeding bin-
nenkrijgt. Botmetingen vinden plaats 
op: maandag 6 mei in Baak. De me-
ting wordt uitgevoerd, door middel 
van een veilig ultrasoon apparaat, u 
krijgt direct de uitslag en natuurge-
neeskundig advies. De duur van het 
consult neemt 30 minuten in beslag. 
De kosten zijn 37,50 euro en wordt 
door vele zorgverzekeraars vergoed. 
Wegens grote belangstelling is reser-
veren noodzakelijk. 
Voor informatie of het maken van 
een afspraak kunt u contact opnemen 
met José la Croix, tel. 0575-560381. 
Email: www.joselacroix.nl

Botmeting in Praktijk Overgangsconsulente

Laat uw botdichtheid meten!
Baak - Botontkalking, ofwel osteoporose, is een botaandoening waar-
bij de sterkte van het botweefsel zodanig is verminderd dat al bij een 
geringe belasting een heup- of polsfractuur of inzakking van de rug-
wervels kan ontstaan.

DEELNEMERS
De vestingdag op Koninginnedag 
bleek vorig jaar een groot succes. 
Enkele duizenden mensen wisten de 
weg naar het vestingstadje Groenlo te 
vinden en dat zal in 2011 niet anders 
zijn. Groenlo Vestingstad Promotion 
die tekent voor de organisatie heeft 
er alles aan gedaan om er weer een 
gezellige Koninginnedag van te ma-
ken. Er is een breed programma dat 
met name gericht is op de kinderen.
Voor de kinderen: Clown Hans bal-
lonnenartiest, ballonnen uitdeel 
team, Pony ritten Manege Marhulzen, 
Schminkartiesten, Marmottenbak 
GPKV, Tolletjesmaker Jan Kulsdom, 
springkussen Poppentheater Het 
Land van Jan Klaassen zal maar liefst 
3 voorstellingen verzorgen. Diverse 
kinderen zullen een muziekinstru-
ment bespelen. Verder is er een zeer 
grote Kinderrommelmarkt en tal van 
andere verrassingen waaronder een 
grandioos optreden van gymnastiek 
vereniging Rap en Snel. Er kunnen 
ritjes worden gemaakt met de koets 

van stal Frank (Toon en Auti). De mu-
zikale bijdrage zal geleverd worden
door orgelman Ben Heetkamp en 
dweilorkest Windkracht 11. 

VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Mega schilderstuk Willem te Molder,
Toren beklimmen RK Calixtus, Mul-
timedia spektakel de Slag om Grolle,
Vestingstad Express, Stadsmuseum
(Tachtigjarige Oorlog museum), be-
zichtiging brouwkelders Grolsch, 
grote Amalia Markt (leuke en gezel-
lige jaarmarkt).

WINKELS OPEN
Veel winkels zijn op deze vestingdag
open en bij de Groenlose horeca op
een van de vele terrassen is het goed
vertoeven. De straten zijn feestelijk
versierd. Kortom voor een onvergete-
lijke Koninginnedag voor de kinderen
en uzelf moet u op de Vestingdag in
Groenlo zijn op 30 april. U bent van
harte welkom.  Voor meer informatie
en het laatste nieuws zie 
www.groenlovestingstadpromotion.nl

Koninginnedag Groenlo 2011 
Eerste Vestingdag 
in een reeks van vier

Groenlo - Groenlo zal op 30 april (Koninginnedag) bruisen van de ac-
tiviteiten, met name voor de kinderen is er van alles te doen. Om in
vestingstad termen te spreken zullen zeer veel onderdelen in stelling
worden gebracht. Deze 1e vestingdag uit een reeks van vier (30 april,
25 juni, 23 juli, 15 oktober) zal geheel in het teken staan van kinder-
vermaak. Het thema voor die dag is dan ook ‘Kind en Spel’.Vanaf 11.00
uur t/m 17.00 uur kunnen de kinderen en natuurlijk de volwassenen
zich de hele dag vermaken en uitleven in het centrum van Groenlo.

Sam schilderde het publiek groot en 
de band klein. Daarover was zanger 
Bennie Jolink van Normaal zeer te 
spreken. “Geweldig, dit geeft precies 
de verhouding aan tussen band en 
anhangers.” Na afloop van de presen-
tatie volgde nog een kort optreden 
van Normaal.

Om het schilderij te maken bracht 
Sam vorig jaar twee dagen door op 
het Høkersweekend bij café De Tol 
in Zelhem/Wittebrink en sliep in De 

Gouden Karper in Hummelo. Harold 
Pelgrom uit Hummelo was ook op 
het Høkersweekend om foto’s te ma-
ken en werd aangesproken door Sam. 
Sam vertelde dat hij een schilderij 
van Normaal ging maken en vroeg 
of hij hiervoor gebruik mocht maken 
van fotomateriaal van Harold. Geen 
probleem natuurlijk. Harold had nog 
nooit van Sam Drukker gehoord en 
dacht dat Sam een Normaal ‘anhan-
ger’ was die een cursus schilderen 
aan het volgen was. Na het opsturen 

van de foto’s gaf Sam aan erg blij te 
zijn met het fotomateriaal en vroeg 
of Harold het leuk zou vinden om bij 
de presentatie van het schilderij aan-
wezig te zijn. Nieuwsgierig geworden 
ging Harold toch maar eens zoeken 
op internet om meer over Sam Druk-
ker te vinden. Toen bleek dat Sam 
één van de bekendste schilders van 
Nederland is. Sam is zelfs uitgeroepen 
tot ‘Kunstenaar van het jaar 2011’. 
Het schilderij is toegevoegd aan de 
kunstcollectie ‘De Regio’ van de To-
renstadGroep en is te bewonderen in 
de Kunstuitleen Zutphen.

Meer foto’s op 
www.volksfeesthummelo.nl

Sam Drukker maakt schilderij 
van Normaal

Tijdens een relatiemiddag van de TorenstadGroep uit Zutphen werd 
het schilderij van Normaal gepresenteerd dat kunstenaar Sam Druk-
ker in opdracht van de TorenstadGroep maakte. Het schilderij (olie-
verf op doek) is 2,5 x 2 meter.

In de Stedendriehoek (Zutphen-De-
venter-Apeldoorn e.o.) richt Finstral 
Nederland zich specifiek op mensen 
die hun huis willen renoveren en 
hun kozijnen en/of deuren willen 
vervangen. Henk Derks en Jurjen 
Lula zijn de 2 verkoopadviseurs die 
zich specifiek bezighouden met de 
particuliere verkoop in de Steden-
driehoek. Ze bezoeken de mensen 
aan huis, meten de situatie ter plek-
ke op en maken een afspraak zodat 
men in de 200 m2 grote showroom 
het assortiment kan bekijken. Ver-
volgens maken zij een offerte op 
maat. Een eigen montageteam zorgt 
vervolgens voor een vakkundige 
plaatsing van de kozijnen.    

Ook in Apeldoorn kunnen klanten 
terecht voor een eerste indruk van 
Finstral producten. In  winkelcen-
trum De Egelantier (325A) in de Ma-

ten, tegenover de ingang van de He-
ma presenteert Finstral Nederland 
een aantal producten in een etalage, 
die 24 uur per dag te bezichtigen is.
Finstral Nederland werkt landelijk 
samen met een select aantal part-
ners. Dit zijn gerenommeerde mon-
tagebedrijven met de benodigde 
kennis en know how van Finstral 
kozijnen. Iedere partner heeft een 
showroom waar de klant de Fin-
stral producten kan zien alvorens 
te kopen. Door de samenwerking 
met deze partners is een klant ver-
zekerd van een leverancier dicht bij 
huis, een aanspreekpunt bij vragen, 
begeleiding gedurende het hele tra-
ject tot en met de montage van de 
kozijnen. 

Finstral kozijnen zijn duurzame en 
kwalitatief hoogwaardige produc-
ten. Door het grote aantal profielen, 
kleuren, oppervlakken en structu-
ren kan de klant het element naar 
eigen wens samenstellen. Geen 
massa-product, maar ambachtelijk 
geproduceerde kozijnen met oog 
voor detail. Finstral Nederland, 
Brinkhorst 21, 7207 BK Zutphen, 
Tel. 0575-538 538, www.finstral-ne-
derland.nl Showroom geopend van 
maandag t/m zaterdag.

Finstral kozijnen in heel 
Nederland verkrijgbaar
Finstral Nederland bestaat in 
mei 25 jaar. In 1986 als een-
manszaak gestart, is het bedrijf 
inmiddels uitgegroeid tot 45 
medewerkers en levert zij door 
geheel Nederland haar kunst-
stof en aluminium kozijnen, 
deuren, serres, schuifpuien en 
dakkapellen.

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

Alpe d’Huez is een actie waarbij fiet-
sers, alleen of in een team, geld bij-
een fietsen waarmee zij een bijdrage 
leveren aan de strijd tegen de gevol-
gen van kanker. Op één dag wordt 
minstens zes maal de legendarische 
Alpe d’Huez beklommen. Een bijna 
onmogelijke opgave. Toch lukte het 
in de jaren 2006 tot en met 2010 al 
heel veel deelnemers, zelfs een aan-
tal (ex-)kankerpatiënten. In 2010 
werd een recordbedrag van mee dan 
12 miljoen euro opgehaald! 

Het Spinning Sensation event bij 
sportcentrum AeroFitt bevat vijf 
verschillende thema’s waaronder 
een Rock uur, Disco uur, een Top 
40 uur, RPM en helemaal nieuw Ul-
timateIndoorCycling; Vijftig minu-
ten lang fietsen: indoor, maar met 
een beleving van buiten. Kijk voor 
meer informatie over dit nieuwe 
programma op www.aerofitt.nl/laat-
stenieuws 
Elke deelnemer doneert per uur dat 
zij of hij mee fietst vijf euro, die voor 

de volle 100 procent ten goede komt 
aan het KWF-kankerfonds. Kijk voor 
het programma op www.aerofitt.nl 
U kunt zich vanaf nu inschrijven bij 
ons filiaal in Hengelo Gelderland of 
Zutphen bij de Bronsbergen voor dit 
geweldige Spinningevent. 
Komt allen gezellig mee doen en 
steun het goede doel!
Namens sportcentrum AeroFitt wen-
sen wij Robert Rietveld en de andere 
deelnemers aan de Alpe d’Huez heel 
veel succes! 
AeroFitt Hengelo, 
tel. 0575-465001, info@aerofitt.nl
www.aerofitt.nl
AeroFitt Zutphen, 
tel. 0575-538425, info@aerofitt.nl

Sportcentrum AeroFitt

Sponsormarathon ten bate van 
het KWF-kankerfonds
Op zondag 15 mei organiseert sportcentrum AeroFitt in samenwer-
king met Robert Rietveld een sponsormarathon/Spinning Sensation 
ten bate van het KWF- kankerfonds. Deze dag wordt op initiatief 
van de Alpe d’Huez gehouden, waaraan Robert Rietveld deel gaat 
nemen!
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De organisatie hiervan is in handen 
van de onlangs opgerichte Stichting 
De Opdracht die zich ten doel heeft 
gesteld het evangelie, opnieuw of 
voor het eerst, aan de mensen te la-
ten horen d.m.v. zangdiensten, een 
laagdrempelige Bijbelcursus, thema-
lezingen door bekende sprekers enz. 

Aan de feestelijke dienst op zondag 
15 mei zullen meewerken: Duo De 
moeite waard, Kwartet VOCAAL, Arie 

Horst - piano, Sandra Strausa - viool.
De heer Wim Zemmelink uit Zelhem
zal een korte meditatie houden. An-
nie Zemmelink zal ingaan op de
doelstelling van de stichting en de
plannen voor de toekomst. Voor de 
samenzang is bewust gekozen uit de
wat oudere en bekende liederen zo-
dat een ieder zich thuis kan voelen in
deze dienst. 

De toegang is gratis en na afloop is er
koffie. Iedereen uit de regio en daar
buiten wordt hartelijk uitgenodigd
voor deze dienst die beslist de moeite
waard zal zijn. 
Voor meer info; tel. (0314) 62 28 78
of via mail: deopdracht@live.nl

Zang- / dankdienst
Zelhem -Op zondagmiddag 15 
mei wordt er vanaf 16.00 uur een 
zang-/dankdienst gehouden in 
Cultureel Centrum De Brink, Sta-
tionsplein 8-12.

Sinds 2005 is, om de vrouw met kan-
ker een steun in de rug te zijn, de 
Stichting ‘Viva la Donna’ actief. Co-
rinne de Haas ondervond zelf dat er 
maar weinig aandacht was voor de 
nazorg en richtte een landelijke stich-
ting op. Naast allerlei campagnes 
werd de datum 29 mei uitgeroepen 
tot de ‘Viva la Donna Day’, als dag, 
waarop allerlei bedrijven en bedrijfjes 
in de wellness-sector in kleine werk-
groepen gratis hun diensten aanbie-
den aan vrouwen die kanker hebben 
of hebben gehad.
Ook in de regio Bronckhorst is dit 
jaar zo’n kleine werkgroep actief. Ze-
ven vrouwen met een eigen bedrijf in 
de wellnesssector staken de ‘koppen’ 
bij elkaar om ook voor vrouwen met 

kanker in de regio Bronckhorst zo’n 
verwendag te organiseren. Als ver-
wendag werd gekozen voor zaterdag 
28 mei. Mariska Oolhorst van Viva 
Gezond bood spontaan haar prak-
tijkruimte aan de Keijenborgseweg 
20 aan en deze ruime rustieke plek 
in het buitengebied van de Velswijk 
leent zich perfect voor de Viva la 
Donna Dag. Bij minder goede weers-
omstandigheden kan gebruik ge-
maakt worden van de ruime praktijk 
van Mariska, aangevuld met enkele 
partytenten en bij mooi weer kunnen 
een aantal activiteiten buiten plaats-
vinden.
Mariska zal zelf een handpakking of 
een gezichtsbehandeling verzorgen. 
Verder werken mee: 

Aukje van Egteren, van massageprak-
tijk ‘Nirode’ uit Zelhem. Aukje geeft 
een stoel- of ontspanningsmassage of 
een Reikibehandeling.
Peggy de Lange van ‘Great Image’ uit 
‘s Heerenberg. Peggy verzorgt een 
kleur- of stijlanalyse en geeft styling-
adviezen.
Betsie Maatkamp vanBM-Touch uit 
Zelhem. Betsie heeft een praktijk 
voor voetreflexologie en massage en 
verzorgt een voetreflexbehandeling 
of een ontspanningsmassage.
Luci Oosterink uit Hummelo is een 
natuurgeneeskundig therapeut. Luci 
geeft een ontspanningsoefening en 
gaat creatief aan de slag met pas-
telkrijt.
Nathalie Ortalo van schoonheids-
salon ‘Nathalie’ uit Halle. Nathalie 
geeft een gezichtsbehandeling.
Belinda Winters van voetreflexprak-
tijk ‘Maarde’ uit Ruurlo. Belinda geeft 
een voetreflexbehandeling of een oor-
kaarsbehandeling.
Vrouwen, die zich op zaterdag 28 mei 
willen laten verwennen, kunnen zich 
vanaf 1 mei (tot 1 mei) opgeven bij 
Mariska Oolhorst tel. 0314-641748, 
mobiel 06-10842913 of bij Betsie 
Maatkamp tel. 0314-623708 of mo-
biel 06-24973932.

Viva la Donna, lang leve de vrouw

Zelhem - Als een vrouw ziek wordt, kanker krijgt en allerlei behande-
lingen als bestraling en chemokuren moet ondergaan, zelfs dan nog 
is er voor haar geen ruimte om ziek te zijn. Vanuit de vrouw zelf niet, 
omdat ze wil blijven zorgen voor haar omgeving, maar ook vanuit 
haar omgeving niet. Vaak heeft ze naast haar zorgtaak ook nog een 
baan en wil de re-integratie haar zo snel mogelijk weer naar (een deel 
van) haar werkzaamheden begeleiden en legt de druk bij de zieke om 
‘de draad’ weer op te pakken. Daarnaast wordt de vrouw (meer dan 
de man) beoordeeld op haar uiterlijk en wil ze er zelf ook zo stralend 
mogelijk uitzien en de gevolgen van de ziekte en de bijverschijnselen 
van de (chemokuur) behandelingen verbergen. Samengevat komt ze 
zonder hulp nauwelijks aan zichzelf toe.

De gemeente Bronckhorst heeft meer-
dere bijzondere bomen op haar grond-
gebied staan. In de voorgaande afleve-
ringen hebben we er al een paar ‘de 
revue’ laten passeren en kregen naar 
aanleiding van de laatste foto een re-
actie met de volgende opmerking: De 
in de oude parkaanleg rondom kas-

teel Vorden staande dikke eik (162)
heet in de volksmond de ‘Reuzeneik’.
Ook in Zelhem staat een reusachtige

boom, zowel in
hoogte als in om-
vang. Het was in
60’er jaren zelfs
een toeristische
attractie en er
werden ansicht-
kaarten van ver-
stuurd met de
tekst ‘Grootste
hulstboom van
Europa’, maar nu
staat deze boom
op particuliere 
grond en is dus
niet toegankelijk
voor publiek.

Rondom de Hessenweg 
(163)

Nadat het jaarverslag en het finan-
cieel verslag waren goedgekeurd, 
kwam een aantal zaken aan de orde 
waar het Convent het afgelopen jaar 
mee bezig is geweest: de medewer-
king aan de vrijwilligersmarkt in ons 
fraaie gemeentehuis en onze mede-
werking aan de voorlichtingsmarkt, 
georganiseerd door de Mantelzorg-
salon in Partycentrum Langeler.Wij 
maken deel van de Participatieraad, 
de Mantelzorgsalon, en het eenzaam-
heidproject. Verder wordt onze stem 
gehoord zowel op regionaal als op 
provinciaal niveau. Al deze activitei-
ten hebben er toe geleid dat alle drie 
de bonden een stijging van het leden-
aantal mochten zien. Velen zagen 
met alle bezuinigingen in het vooruit-
zicht het nut van een ouderenbond 
en lieten zich gelijk inschrijven.
Na het officiële gedeelte gaf de heer 
Just Hebly uit Winterswijk een pre-
sentatie over het onderwerp wonen 
in een veranderde woningmarkt. De 
heer Hebly is architect en is als ad-
viseur verbonden aan de klankbord-
groep wonen van de Samenwerkende 
Bonden van Ouderen in Gelderland. 
(SBOG). De doelstelling van de klank-
bordgroep is in algemene zin gericht 
op de indirecte belangenbehartiging 
van de ouderen met betrekking tot 

hun woonsituatie nu en in de komen-
de jaren (tot 2020).De directe belan-
genbehartiging zal op locaal niveau 
moeten plaatsvinden, omdat daar 
het noodzakelijke volkshuisvestings-
beleid ontwikkeld wordt. 
Meer in het bijzonder. Met betrekking 
tot het wonen voor ouderen is het 
primair noodzakelijk kennis te heb-
ben van de minimale eisen welke aan 
de seniorenwoningen van vandaag 
moeten worden gesteld.Het Senioren 
Convent heeft zich ook de procedure 
eigen gemaakt, waarlangs getracht 
moeten worden ‘Meer geschikte en 
betaalbare woningen voor ouderen’ 
op lokaal niveau te realiseren. Ver-
der is het nuttig grote aandacht te 
vragen voor woningen die geschikt 
zijn om zolang mogelijk (met zorg 
aan huis) in eigen woning te kunnen 
blijven wonen. Verder gaf de heer He-
bly aan rekening te houden met de 
toekomst. Gelet op de geboortegolf 
na 1946 kunnen we gevoeglijk aan-
nemen dat er de komende jaren ook 
een golf van hulpbehoevende burgers 
is te verwachten van 70 jaar en ouder 
in 2016. We zouden nu eigenlijk voor 
deze doelgroep een groot aantal zorg-
centra moeten bouwen. De Rijksover-
heid heeft echter bedacht dat een 
grote uitbreiding niet zo zinvol is, 

omdat de levensverwachting voor de-
ze doelgroep een beperkt aantal jaren 
betreft. Vandaar dat zolang mogelijk 
thuis wonen, met zorg aan huis, het 
uitgangspunt is van de Rijksoverheid. 
Toevallig komt dat ook nog goed 
overeen met de wensen van de oude-
ren. Dat is dus mooi meegenomen.
De vraag waar het nu om gaat in ge-
meente Bronckhorst luidt: Hebben 
we de komende jaren voldoende ge-
schikte en betaalbare woningen voor 
ouderen? Wat is de reële behoefte in 
de sociale huursector. Wanneer we 
daar een goed antwoord op hebben 
kunnen we ook goede afspraken ma-
ken met de directies van de woning-
corporaties. Tot slot vroeg de heer He-
bly nog even aandacht voor de urgen-
tie. De geboortegolf van 1946 wordt 
volgend jaar 65. Boven de 70 gaan 
zich de meeste klachten bij mensen 
vertonen, hebben ze meer zorg en 
verpleging nodig. Het is dus van 
groot belang dat de direct betrok-
ken partijen te weten de gemeente, 
de woningcorporatie en de zorgin-
stellingen goed op de hoogte zijn 
met betrekking de reële behoefte 
aan woningen de komende jaren, 
geschikt voor wonen met zorg aan 
huis.
De voorzitter Fred Midden bedankt 
de heer Hebly voor zijn bijdrage 
deze middag en laat hem uiteraard 
niet met lege handen de terugreis 
naar Winterswijk aanvaarden. On-
der het genot van een drankje en 
een hapje werd deze leerzame mid-
dag besloten.

Wonen in een veranderde woningmarkt
Hengelo - In Partycentrum Langeler vond het jaarlijkse overleg plaats 
met de lokale ouderenbonden, die hun belangenbehartiging hebben 
toevertrouwd aan het Senioren Convent van de gemeente Bronckhorst. 
Het Senioren Convent vergadert al naar gelang de werkzaamheden 5 à 
6 keer per jaar, inclusief de jaarlijkse verantwoording naar de lokale 
bonden te weten ANBO, KBO, en PCOB.
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Wat is: A. Vruchten. 
   Afrasteren. 
  “Vader is nao de weide hen vruchten”.

 B. Zullen. 
  B1) “Wat zol dat”. Wat hindert dat.
  B2) “Das vol te wied weg”. 
   “Wat zol dat, wi’j gaot joh met de auto van Willem”.

 C. Adeg. 
  “adeg weer”. Mooi weer. 
  “Adeg kold”. Behoorlijk koud.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

WildlifeArt Kunstschilder Cees Roor-
da en Fabel realistisch portrettist Lies-
beth Mulder houden van 27 mei tot 
en met 5 juni, gedurende de Kunst-
10daagse Bronckhorst 2011 een ge-
combineerde expositie met als thema: 
‘Van Fibula tot Fijnschilderen’. Het 
voor deze gelegenheid opengestelde 
authentieke Galerie Monument De 
Witte Hemel te Drempt toont dit jaar 
in al de beschikbare ruimtes twee 
expositielijnen: naast het klassieke 
WildlifeArt werk van Cees Roorda en 

de fabel (natuur-) realistische werken 
van Liesbeth Mulder ook een unieke 
expositie van authentieke bodem-
vondsten welke als kunstvoorwerp 
op primitieve wijze al bewerkt waren. 
Deze bewust versierde (archeologi-
sche) gebruiksvoorwerpen, zoals ook 
de fibula, vormen op deze expositie 
de aanzet naar het werk van beide 
kunstenaars bij wie realistische Wild-
lifeArt de kunstuiting ‘an-sich’ het 
doel is. De fibula, een kledingspeld 
ontstaan vanuit een simpele naald-

vorm vanaf de eerste eeuw na Chr. 
staat hiervoor symbool. 
Ook is het monument zelf weer te 
bezichtigen want de expositie is te 
zien in elke ruimte. In de theetuin 
is de sfeer ook letterlijk te proeven! 
Tijdens de Kunst10daagse is er aan 
de expositie van de oude Markeplaats 
een authentieke theeschenkerij inge-
richt. Meer informatie of meer activi-
teiten staan op de website 
www.atelierdewittehemel.nl

De expositie is gedurende de Kunst-
10Daagse 2011 te bezoeken van vrij-
dag 27 mei t/m zondag 5 juni van 
11.00 tot 17.30 uur. De Witte Hemel, 
Wittehemelweg 23, 6996 AX Drempt, 
telefoonnummer (06) 22 385 230.

Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011

Cees Roorda en Liesbeth Mulder

Bronckhorst - De Kunst10daagse viert haar 1e lustrum! Van 27 mei t/m 
5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, musea en 
tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst geopend. Bij Ga-
lerie en Monument De Witter Hemel in Drempt hebben Cees Roorda 
en Liesbeth Mulder een duo-expositie: ‘Van Fibula tot Fijnschilderen’.

Werk van Liesbeth Mulder (l.) en Cees Roorda.

Hans ter Burg (getrouwd, twee kinde-
ren) werkte jarenlang met veel plezier 
als succesvol technisch illustrator en 
ontwerper. Afkomstig uit een familie 
van healers met een erfelijke gave, 
zette hij de traditie voort, die al zo’n 
drie generaties geleden begon, bij 
zijn grootvader in Amersfoort (mag-
netiseur) en zijn oma op Terschel-
ling (natuurgeneeswijze). Hij startte, 
uiteraard na het volgen van de no-
dige opleidingen, begin 2008 met zijn 
praktijk in Aalten. Zijn motivatie is 
mensen te helpen in deze turbulente 
wereld, waar de veranderingen elkaar 
steeds sneller opvolgen en de presta-
tiedruk steeds hoger wordt, met alle 
gevolgen van dien. In de praktijk van 
Hans ter Burg wordt eraan gewerkt 
om mensen zó vitaal te krijgen, dat 
ze zelf de verantwoording voor hun 
eigen leven weer kunnen en willen 
nemen. Een goede emotionele en fy-
sieke gezondheid is daarbij belangrij-
ker dan ooit. Daarvoor heeft hij ver-
schillende technieken en methodes 
ter beschikking. 
Naast een persoonlijk traject van één 
op één behandeling/coaching, kan 
ook deelgenomen worden aan een 
workshop EFT 1, waarvan er voor 

dit jaar een aantal zijn gepland. Deze
worden in Winterswijk gehouden,
maar ook in Zutphen, op woensdag 
18 mei, donderdag 29 september en
donderdag 24 november 2011 van
18.30-22.30 uur in Het Middenhuis. 
Workshop Emotional Freedom Tech-
niques, EFT, Leven Zonder Angst. 
Een workshop waarin in één avond
de principes worden geleerd van EFT,
om er zelf mee te kunnen werken om
emotionele problemen op te lossen,
zoals angsten, trauma’s en blokkades.
Maar deze workshop is niet alleen ge-
richt op de praktische toepassing van
EFT, maar er wordt ook gekeken naar
de oorzaken van angsten, wat angst
nou eigenlijk is en hoe deze gericht
aan te pakken. Een avond waarin ge-
leerd wordt anders naar jezelf te kij-
ken, positiever en met veel meer zelf-
vertrouwen. Al met al een boeiende 
avond, die een omslag kan betekenen
voor de toekomst: eindelijk weer ont-
spannen in een turbulente wereld. 
Meer informatie hierover en aan-
melding, staat op de website www.
angstbeheersing.nl, of bel (0543) 565
301. Na aanmelding van een van de-
ze workshops krijgen de deelnemers
verdere gegevens over de locatie, het
programma, etc. Aangezien het aan-
tal plaatsen beperkt is, is snel aan-
melden aan te raden om zeker te zijn
van deelname. 
Praktijk Hans ter Burg, Lieversdijk
31, 7121 KT Aalten, telefoon (0543)
565 301, fax (0543) 565 432, e-mail
info@hansterburg.nl. Meer informatie
www.praktijkhansterburg.nl

Quantum touch – reiki – EFT – stresscounselling

Praktijk Hans ter Burg
Zutphen - Hans ter Burg heeft een 
praktijk voor quantum touch, 
reiki, EFT, stresscounselling, ho-
listische massage in Aalten. Cli-
enten in zijn praktijk komen uit 
de regio. Naast persoonlijke coa-
ching geeft hij ook workshops in 
Winterswijk en Zutphen.

Het tehuis ligt in Dunaalmas, een 
klein dorpje, 70 km van Boedapest. 
Ook gaan zij werken in Boedapest; 
een huis met mensen die leiden aan 
dementie. Dit jaar gaan ze voor het 
eerst ook naar een kinderziekenhuis. 
In de huizen waar de miMakkus-
clowns komen, zijn weinig voorzie-
ningen en de omstandigheden zijn 
zeer matig. Ook is er zelden iets ex-
tra’s voor de bewoners. Het personeel 
maakt lange en zware dagen en staat 
niet altijd meer open voor een posi-
tieve contactname, of zijn het niet 
gewend. De miMakkers noemen zich 
voor deze gelegenheid ‘Bohoccers’, 
omdat de naam ‘Bohoc’ clown bete-
kent in het Hongaars. 
Het doel van de miMakkers, die met 
hun clownsnaam Tobi, Flups, Juut en 
JaDoe heten, is om contact met de be-

woners te krijgen en zo hun wereld te 
verrijken. Voor de MiMakkers is het 
motto dat ze er onbevangen instap-
pen en te gast zijn. Ook hier hebben 
ze geen act en maken ze non-verbaal 
contact. Het is meer ingaan op wat ze 
zien, wat de mensen zelf aangeven, 
individueel, van mens tot mens. Soms 
ontstaat er een hele happening, een 
feestje, in de woonkamer. Maar dat is 
niet het doel. Het doel is: ‘contact ma-
ken van hart tot hart’. Taal is hierin 
geen belemmering, miMakkers spre-
ken met hun lijf, hart en mimiek. 
“De resultaten en de vreugdevolle 
contactmomenten zijn intens en 
groots. Het slaat zo aan dat het per-
soneel steeds meer met ons gaat 
meekijken en dit ook wil leren,” legt 
Elly Klompenhouwer uit. “Zo hebben 
we op het verzoek van het afdelings-

hoofd vorig jaar een workshop mo-
gen geven over ‘contact maken’ aan 
het personeel. Dit zal dit jaar zeker 
vervolgd en verdiept worden. Het is 
geweldig om te zien hoe de sfeer in 
lichtheid en vrolijkheid veranderd als 
we daar gaan spelen. Mensen kijken 
er het hele jaar naar uit en vragen 
wanneer we alstublieft weer terug 
kunnen komen.” Dit jaar zullen, op 
verzoek van het personeel, work-
shops gegeven worden in ‘het maken 
van contact met de bewoners’. 
Wie het ook belangrijk vindt, dat er 
clowns naar Hongarije gaan om on-
bevangen vreugdevolle momenten 
te geven in liefde en vreugde, en hen 
wil helpen dit financieel mogelijk te 
maken, kan een bedrag storten op 
rekening 325033102 t.n.v. Henk Vlot 
o.v.v. Bohoc mei 2011. Verder vinden 
zij het fijn om gesteund te worden 
door het thuisfront door feedback 
met hen te delen op hun weblog. 
Zij zijn elke dag te volgen op http://
clownsnaarhongarije.waarbenjij.nu. 
Voor meer info over miMakkus, zie 
www.miMakkus.nl

miMakkers naar Hongarije

Op woensdag 11 mei 2011 vertrekken de miMakkersclowns alweer vol 
goede moed voor de derde keer, vanaf Eindhoven Airport, naar Boeda-
pest in Hongarije. De vier miMakkers/miMakkusclowns Elly Klompen-
houwer, Henk Vlot, Trudy Dekkers en Judith van Lith gaan werken en 
vrolijkheid brengen in een tehuis voor jongens en mannen met een 
verstandelijke en vaak ook lichamelijke beperking.

De schilderijen van Cornel zijn zo-
wel abstract als figuratief. In haar 
vrouwfiguren schildert ze niet altijd 
gelaatstrekken, het zijn anonieme 
figuren. Het gaat haar vooral om het 
verbeelden van wat je ziet. Het is de 
creatieve verbeeldingskracht die de 
belangrijkste rol speelt, zowel bij de 
kunstenaar als bij de kijker. Laag 
over laag geschilderd met als resul-
taat een prachtig doorwerkte huid. 

Veel wordt bewust of onbewust 
gewist tijdens het werken. Meestal 
bouwt Erica haar keramieke beel-
den op uit zwarte grove chamotte 
klei. Behalve dat deze klei een zeer 
mooie uitstraling heeft is het ook 
geschikt voor wat grotere objecten. 
Voor de kleine beelden gebruikt ze 
lachs met fijne chamotte. Haar voor-
keur gaat uit naar mensfiguren, in 
groepen, man of vrouw gedeeltelijk 
figuratief. Ze plaatst de dikke bil-
len van de dames graag op stang, 
zodat zij vrij in de ruimte kunnen 
staan. Voor de afwerking gebruikt 
ze engoben, oxiden, kleurpigmen-
ten en glazuur. De tentoonstelling 
zal op Koninginnendag rond half 
vijf feestelijk worden geopend door 
Marcel Leferink. De galerie De Bur-
gerij (www.deburgerij-vorden.nl) is 
drie dagen in de week open voor 
publiek: vrijdag en zaterdag van 
12.00 – 17.00 uur en zondag van 
13.00 – 17.00 uur. Tijdens de Kunst-
10daagse (27 mei t/m 5 juni 2011) 
is De Burgerij alle dagen open van 
11.00 – 17.00 uur.

Voorjaarstentoonstelling 
in De Burgerij
Vorden - Vanaf zondag 1 mei tot 
en met 5 juni exposeren Cornel 
Pepers en Erica van de Miessen 
in De Burgerij, galerie met kof-
fie- en theeschenkerij (Zutphen-
seweg 11). Onder het genot van 
een kopje koffie of thee (met 
wat lekkers!) kan een ieder de 
acryl schilderijen van Cornel en 
het keramiek van Erica (in de 
theetuin) bekijken. De Burgerij 
zal met Cornel en Erica parti-
ciperen in de Kunst10daagse 
Bronckhorst www.kunst10daag-
sebronckhorst.nl
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De wandelaars kunnen kiezen uit 
drie afstanden: 6 kilometer voor o.a. 
gezinnen met kinderen, 12 kilome-
ter voor iedereen die van een stevige 
wandeling houdt en 18 kilometer: De 
tocht voor de geoefende wandelaars. 
Deze tocht is bij de pauzeplek zelfs 
uit te breiden met 6 km, zodat een to-
tale afstand van 24 km. gelopen kan 
worden. 

De kerkenpaden in Zieuwent en an-
dere dorpen zijn bij uitstek geschikt
om te wandelen. Stichting Fratsen
heeft zich verbaasd over het feit dat
er nog nooit wandeltochten, speciaal
voor deze paden zijn georganiseerd.
Daarom heeft men vorig jaar beslo-
ten om dit zelf te organiseren. 

De route wordt onderweg aangege-
ven middels gekleurde bordjes met
het Fratsenlogo:
Rood is rechtsaf, geel = linksaf en wit
= rechtdoor. Ook krijgt u een route-
beschrijving op papier. De start van 
alle afstanden is bij het Sourcy Center
aan de Zegendijk in Zieuwent. 

VOOR MEER INFO
www.stichtingfratsen.nl of het
contactje, gidsje of keitje elders in 
deze krant.

Zondag 1 mei
Wandeltocht in Zieuwent
Zieuwent - Op zondag 1 mei or-
ganiseert stichting Fratsen, voor 
de tweede keer, de wandeltocht 
“Dwars deur Söwent”. Zieuwent 
heeft een prachtig netwerk van 
kerkenpaden, die bij uitstek ge-
schikt zijn om te bewandelen. 
De paden gaan langs weilanden, 
beken, kikkerpoelen en langs 
verschillende oude en nieuwe  
natuurgebieden.

Het bestaande (eet)gedeelte is hele-
maal vernieuwd. Van vloer tot pla-
fond, alles is onder handen genomen. 
Het heeft een moderne inrichting 
gekregen. De wanden hebben een 
donkere en een roomwitte kleur ge-
kregen. Ook het houtwerk is in een 
witte tint gehouden. In het zwart-wit 
geblokte plafond is op een speelse 
manier de verlichting geïntegreerd. 
De vloer is strak met een mooie hout-
structuur. In het zitgedeelte staan 
tafels, stoelen en krukken uitnodi-

gend opgesteld. De counter is in wit 
hoogglans materiaal uitgevoerd. Daar 
omheen is op een sfeervolle manier 
het trussysteem met mooie gekleur-
de ledlampen aangebracht. Het ge-
heel geeft een sfeervolle uitstraling. 
Buiten is vóór en opzij een ruim en 
gezellig terras met veel zitjes. Aan de 
zijkant is een nieuwe elektrische toe-
gangspui gekomen. 

Langeler heeft een lange traditie 
met softijs. Door ontwikkeling op de 

markt is er steeds meer behoefte ont-
staan aan een groot assortiment ijs. 
Het assortiment ijs bestaat uit hoog-
waardig Italiaans schepijs in verschil-
lende smaken, softijs in diverse sma-
ken zoals vanille en in het bijzonder 
hazelnootsoftijs welke uniek is in de 
regio. 
Ook kunt u genieten van lekkere 
milkshakes en dit alles van een bij-
zondere kwaliteit. Wilt u het ijs ha-
len, ook dat is geen probleem. Het 
wordt verpakt in praktische bekers 
met goed afsluitende deksels. Verder 
is het assortiment uitgebreid met ver-
se koffie en lekkere belegde broodjes. 
Door de uitbreiding van de cafetaria 
met een ijssalon heet het nu Eet- en 
IJssalon Langeler.

Eet- en IJssalon Langeler

Nieuwe ijssalon met groot assortiment

Hengelo - Na een verbouwing van ruim twee weken is cafetaria Lange-
ler in Hengelo uitgebreid met een moderne ijssalon. Inmiddels is de 
nieuwe ijssalon alweer enkele weken in gebruik. Hans en José Langeler 
hebben veel leuke reacties van mensen gehad. “En nog steeds krijgen 
we complimenten”, zeggen beiden.

Hans en José Langeler in hun nieuwe ijssalon.

Mw. J.M. van Kampen, voorganger 
van de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap NPB in Zelhem , zal meewer-
ken aan de uitzending van maandag 
02 mei. Op maandag 09 mei is er een 
overdenking van Pater Vesseur van 
de Abdij Slangenburg. Commissielid 
van Kerk en Radio, Mw. Gerrie Bos-
senbroek uit Hengelo, zal in de uit-
zending van maandag 16 mei enkele 
gedichten voordragen

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

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

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

Kerk en radio
In het interkerkelijke program-
ma “De Muzikale Ontmoeting “ 
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer studio-
gasten uitgenodigd.

Het is voor het zesde jaar dat de 
stichting in Gendringen enkele 
vieringen houdt: op 3 mei en 14 
september. Het zijn de feestdagen 
Kruisvinding en Kruisverheffing. 
Voor Dora Visser waren deze dagen 
belangrijk, omdat er dan bloed uit 
haar stigmata vloeide. Verder wordt 

in Gendringen op elke eerste vrijdag 
van de maand vanaf 14.45 uur het 
rozenhoedje gebeden voor de in-
tentie van de noveen, gevolgd door 
uitstelling en aanbidding van het 
Allerheiligste. 
De intentie van de noveen 2011 is: 
Dat Dora ons blijft inspireren te vol-
harden in ons gebed voor de noden 
van mens en wereld.
Dora Visser is in Gendringen gebo-
ren en heeft daar het overgrote deel 
van haar 56 levensjaren gewoond. 
Vijf jaar geleden is er in de Sint-
Martinuskerk een gedachtenishoek 
ter ere van haar ingericht. Daar 
kunnen kaarsen worden gebrand 
en er is informatie over haar leven 
verkrijgbaar.

Meditatie en gebed 
rond Dora Visser
De Stichting Vrienden van Dora 
Visser houdt dinsdag 3 mei een 
vesperviering rond Dora. De vie-
ring met meditatie en gebed is 
in de Sint-Martinuskerk in Gen-
dringen en begint om 19.00 uur. 
Voorganger is diaken Johan Vis-
ser, bestuurslid van de stichting. 
De zang wordt verzorgd door 
het kerkkoor van Gendringen.

Dames 3 uitkomend in de vierde 
klasse van het district Gelderland/
Overijssel speelde een sterk seizoen. 
Slechts één team kon de dames een 
punt afhandig maken. Dos 2 uit Var-
sseveld speelde in januari gelijk met 
7-7. Alle  andere wedstrijden werden 
gewonnen. Onlangs kon het team in 
een onderling duel tegen de dames 
van NDD/He-Key het kampioenschap 
veilig stellen. Het begin was nog 
spannend maar uiteindelijk werd een 
ruime 12-2 overwinning behaald. In 
kantine werd de ploeg toegesproken 
door de voorzitter van de polocom-
missie en kregen de speelsters een 
leuke herinnering uitgereikt. Daarna 
was er een hapje en een drankje om 
het kampioenschap te vieren.
Dit was ook van toepassing voor onze 
C-Jeugd onder 15 jaar. Hun cijfers 
waren zelfs nog beter dan van Dames 
3. Alle wedstrijden werden door de 
ploeg gewonnen en een doelsaldo van 

meer dan +200 gaf aan dat er op deze 
ploeg geen maat stond dit seizoen. 10 
april jl. werd na winst op NZC Neede 
A het kampioenschap veilig gesteld. 
Afgelopen weekend werd de laatste 
speelronde gespeeld in de waterpolo-
competitie. 

NDD/He-Key maakt zich nu op voor 
een gezellig zomerseizoen met o.a. 
een waterpolo-instuif voor de basis-
schooljeugd, waterpolotoernooien, 

de nationale zwemvierdaagse in Hen-
gelo (20 t/m 24 juni 2011) en de zo-
mertraining ter voorbereiding op het 
nieuwe seizoen 2011-2012. Op zoek 
naar een pracht- en krachtsport in 
een informele omgeving? Kom dan 
eens langs bij een van onze activitei-
ten. Wil je vrijblijvend een keer mee-
trainen neem dan vooraf contact op 
met Erik Buunk 0575-464166 of mail 
naar communicatie@he-key.nl voor 
meer informatie.

Dames 3 kampioen
April en mei zijn traditioneel de 
maanden van de kampioenschap-
pen. Ook het samenwerkingsver-
band van de waterpoloverenigin-
gen NDD en He-Key (NDD/He-Key) 
mocht dit jaar twee kampioenen 
huldigen.

Dames 3 NDD/He-Key viert het kampioenschap

Tot aan het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog maakten ze gewoon 
deel uit van het gemoedelijke dorpsle-
ven, maar in korte tijd zou hun leven 
veranderen in een hel. De Hengelose 
dorpsbewoners zagen met ontzetting 
toe hoe in 1941 de eerste Joden bruut 
werden opgepakt en als vee werden 
afgevoerd. 

Nog geen maand nadat ze waren op-
gepakt hoorde men in Hengelo van 
hun overlijden, de bezetter had hier-
mee zijn ware aard getoond. Nu die 

oorlog al weer zo lang achter ons ligt
zijn er niet veel mensen meer die zich
de gezichten achter de opgenoemde
namen kunnen herinneren. Waar 
woonden ze? Wat deden ze voor de
kost? Hoe leefden ze hun leven? 

Op vrijdagavond 29 april 2011 hou-
den Wim Luimes en Eddy Geurtsen
een dialezing over dit onderwerp bij
Party Centrum Langeler aan de Spal-
straat in Hengelo. Hiervoor heeft 
Wim uit zijn grote fotoverzameling 
een selectie van 180 exemplaren ge-
maakt. 

Eddy Geurtsen zal het geheel aan el-
kaar praten met allerlei bijzonderhe-
den en wetenswaardigheden. Kaarten
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij Party Centrum Langeler à 3 euro.
Een kop koffie is bij de prijs inbegre-
pen.

Een gezicht 
voor de Hengelose 
oorlogsslachtoffers
Hengelo - Iedere vierde mei wor-
den in Hengelo tijdens de doden-
herdenking, voorafgaande aan 
de twee minuten stilte, de namen 
van de oorlogsslachtoffers op-
gelezen. Veel namen van Joodse 
Hengeloërs staan op de lijst van 
slachtoffers.

Behalve de politie werkten ook me-
dewerkers van natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, Geldersch land-
schap en bijzondere opsporingsamb-
tenaren (boa’s) van particuliere instel-
lingen mee aan deze actie. Tijdens de 

controle werden op de diverse zand-
wegen acht ‘off the road’ motoren en 
één quad gecontroleerd. Daarnaast 
werd er ook gecontroleerd op andere 
natuurwetten, waarbij een aantal 
processen-verbaal werd opgemaakt. 

Het gaat onder andere om loslopende 
honden, het negeren van verboden 
toegang, het negeren van gesloten 
verklaringen en voor het illegaal ver-
branden van afval. Deze laatste over-
treding werd waargenomen vanuit de 
helicopter die was ingezet. Daarnaast 
werden er nog enkele waarschuwin-
gen uitgedeeld aan ruiters, die buiten 
de aangewezen route reden.

Grote controle op illegale crossen en 
natuurwetten
Regio - De politie heeft naar aanleiding van klachten, een controle 
gehouden op illegaal crossen in het buitengebied van de gemeenten 
Doetinchem, Bronckhorst, Berkelland en Winterswijk.
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Rustpunten zijn een initiatief van 
Heemskerk Advies- en Ontwikke-
lingsbureau en neergelegd in de 
Stichting Rustpunt. Rustpunten lig-
gen aan een fiets- of wandelroute en 
zijn meestal ingericht bij bebouwing, 
een boerderij of ‘landhuis’. Ze bieden 
de recreanten een plek om even te 
rusten, op adem te komen, een kopje 
koffie, thee of limonade te nuttigen 
en van het toilet gebruik te maken. 
Er is een bandenplakset en fietspomp 
en ook is het mogelijk een elektrische 
fiets weer op te laden tegen een vrij-
willige bijdrage. Een Rustpunt staat 
in het buitengebied en heeft een 
bord met het logo en een waarmee 
kan wordt aangegeven of het open is 
of gesloten. Er staat een herkenbare 
standaard-picknickset, een kast met 
alle ingrediënten om koffie of thee te 

zetten en er hangt een gebiedskaart. 
Fred Heemskerk, directeur van de 
Stichting Rustpunt kreeg na zijn 
oproep veel aanmeldingen binnen, 
waarvan hij zo’n dertig bedrijven se-
lecteerde. “Negen van de tien zijn on-
dernemers.” Eerder had hij contact 
met de Stichting Plattelandstoerisme 
Achterhoek die de Uutbloashuuskes 
coördineerde. “Wij willen met elkaar 
die voorzieningen in stand houden,” 
motiveert Fred Heemskerk de nieu-
we formule Rustpunt.nu. “De zeven 
Achterhoekse Uutbloashuuskes zijn 
ook Rustpunten geworden.” Op 9 
mei 2011 wordt bij de Cactus Oase in 
Ruurlo het officiële startschot gege-
ven van Rustpunt.nu. 
Eén van de nieuwe Rustpunten in de 
gemeente Bronckhorst is bij Fruitbe-
drijf Horstink in Steenderen. Naast 

de boerderijwinkel is in de boom-
gaard een zomerterras ingericht, 
waar nu uitbreiding komt met de 
faciliteiten voor een Rustpunt. “We 
hebben een Senseo en een waterko-
ker erbij. Daarnaast hebben we plan-
nen om een plek binnen te creëren, 
voor de regenachtige dagen. Als de 
winkel open kun je daar koffie, sap, 
ijs en fruit halen,” vertelt Monique 
Horstink enthousiast. “We hebben 
de winkel en mogelijkheden en dat 
past heel mooi bij elkaar. Buiten de 
openingstijden van de winkel, kun-
nen de mensen ook gebruik maken 
van het terras. Het is leuk, wat leven 
in de brouwerij. Ik vind het gezellig, 
als er mensen zijn.” 
Donderdagmiddag 21 april kwam 
Fred Heemskerk de benodigdheden 
brengen, waaronder uiteraard het 
bord waarop staat aangegeven dat er 
op het bedrijf een Rustpunt is, met 
daarbij de fietsplakspullen en een 
boomstamfietsenrek. 
Kijk voor informatie op 
www.rustpunt.nu en voor het fruit-
bedrijf op 
www.fruitbedrijfhorstink.nl

Uutbloazen in Echt Achterhoek

Nieuw Rustpunt ook bij Horstink

Steenderen - De stichting Rustpunt riep onlangs bedrijven op om hun 
terrein beschikbaar te stellen voor fietsers en wandelaars, waar ze even 
kunnen uitrusten. Of, zoals in de Achterhoek wordt gezegd: Uutbloa-
zen. Tom en Monique Horstink van Fruitbedrijf Horstink vinden het 
geweldig mooi passen bij hun bedrijf, waar al een terras is ingericht. 
Zij meldden zich aan en werden geselecteerd. Afgelopen donderdag 21 
april werd het bord geplaatst.

Monique Horstink en Fred Heemskerk bij het Rustpunt in de fruitboomgaard.

UITSLAG PAASDRIVE 
BRIDGECLUB BRONKHORST 
De wedstrijdleider had een schema 
gemaakt waarbij alle paren in drie 
lijnen tegen elkaar moesten spelen. 
Alle leden kregen bij binnenkomst 
een doosje eieren. Als een geboden 
contact gehaald werd kostte dat de 
tegenstanders een ei, als het contract 
down gespeeld werd moest een ei 
worden afgestaan. 
Sommigen gingen met volle doosjes 
eieren naar huis, terwijl anderen het 
dit jaar met Pasen zonder (club)eieren 
moesten doen. 

Lijn A: 1. Bert Deunk & Gerrit Ol-
denhave 61,25%; 2. Joke en Herman
Damveld 60,83%; 3. Hennie van Dru-
ten & Gonnie Hulleman 57,67%. 
Lijn B: 1. Will Snelder & Harry Hof-
man 63,33%; 2. An Wortel & Nel
Hendriks 55,42%; 3. Annie Hartman
& Dick Wijers 54,58% en Annelies
Schröder & Jan Rondeel 54, 58%. 
Lijn C: 1. Marijke Hilderink & Erica
Schut 61,98%; 2. Diny Mijnen & 
Herman Stapelbroek 55,73%; 3. Ans
Knaake en Leida Pennekamp 53,13%. 
Donderdag 28 april de tweede compe-
titieavond in de zevende ronde.

B R I D G E N  I N  T O L D I J K

Sinds begin februari mag de na-
gelstyliste/kapster van ‘All in Shape’ 
de hairextentions van het gerenom-
meerde merk ‘Great Lengths’ zetten. 
Om u daar kennis mee te laten ma-
ken, kunt u, mede in het kader van 
de viering van het 5-jarig jubileum, 
gebruik maken van speciale aanbie-
dingen. 
De werking van de Vacustep berust 
op een combinatie van bewegen, 
gekoppeld aan een vacuümruimte. 
Daardoor krijgt de deelnemer een 
betere doorbloeding van het weefsel 
bij billen, buik en benen, waardoor 
tot driemaal zo veel vetverbranding 
plaatsvindt. Joetha volgde voor de 

Vacustep een speciale opleiding, 
waardoor ze voor u het maximale
uit de behandelmethode kan halen, 
vooral in combinatie met een verant-
woord voedingsadvies. U kunt altijd 
een gratis proefles krijgen om uzelf
te overtuigen van de werking van de
Vacustep.

‘All in Shape’ is van maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur en
van 18.00 tot 21.00 uur geopend.
Daarnaast is het mogelijk om bui-
ten die tijden op afspraak te trainen.
Wilt u nadere informatie dan kunt u
contact opnemen met ‘All in Shape’,
Joeta Gerrits, tel. 0314-625638.

De zomer in met een maatje minder

Vijf jaar ‘All in Shape’

Zelhem - Vijf jaar geleden opende Joetha Gerrits aan de Nijverheids-
weg op het Zelhemse industrieterrein haar Áll in Shape’ centrum,
waar ze met behulp van de ‘Vacustep’ en de ‘Powerplate’ (next gene-
ration) een nieuwe manier van ‘in vorm komen’ introduceerde met
daarnaast de mogelijkheid om in een privé-ruimte trainingen te doen
als in de sportschool. Met daarbij nog een professionele nagelstudio
en een zonnebankstudio heeft ‘All in Shape’ zich ontwikkeld tot een
wellnesscentrum, waarin ze bij voldoende belangstelling ook andere
specialisten in de wellnesssector uitnodigt om zo een compleet pro-
gramma te kunnen bieden.

Een paar keer in de week hardlopen bevalt hem 
uitstekend. Inmiddels heeft hij een paar keer 
meegedaan aan een prestatieloop over 15 kilo-
meter, zoals bijvoorbeeld de Zeven Heuvelen-
loop bij Nijmegen. Udo: ‘ Een poos terug las ik in 
de krant een artikel over het New York City Ma-
rathonproject dat dagblad de Gelderlander heeft 
opgezet. De bedoeling daarbij is dat een team 
van 64 lopers aan deze marathon gaat meedoen 
en dat alle lopers sponsors gaan strikken. En dat 
alles voor het goede doel Energy 4 All. 

Deze Stichting zet zich in voor kinderen met 
een stofwisselingsziekte, het is een ongenees-
lijke ziekte. Kinderen die deze ziekte hebben 
worden niet oud. Udo Heij: ‘ Toen ik las wat 
deze ziekte voor ouders en kinderen inhield 
schrok ik wel. Als vader van twee gezonde kin-
deren Jurre ( 8 ) en Mette ( 5 ) greep mij dat erg 
aan en hoop ik door aan de marathon in New 
York mee te doen, een steentje voor deze Stich-

ting te kunnen bijdragen. Onder de deelnemers 
ook Jochem van Gelder, bekend van het TV 
programma ‘Praatjesmaker’. Jochem van Gel-
der is sinds een paar jaar samen met cabaretier 
Jochem Meyer ambassadeur van de Stichting 
Energy 4 All.

Tijdens de aftrap van het marathonproject dat 
onlangs in Oosterbeek werd gehouden zei Jo-
chem van Gelder dat hij tot op het bot is ge-
dreven om zelf ook aan de marathon mee te 
doen. ‘Ik heb mijn carrière voor een groot deel 
aan kinderen te danken en ik vind dat ik daar 
iets voor terug moet doen. In November was 
Jochem van Gelder in De Herberg in Vorden 
aanwezig om daar de opening te verrichten 
van het ‘Darts 4 Energytoernooi’. Dit toernooi 
kwam tot stand op initiatief van Paul van der 
Bijl uit Vorden, vader dochter Marit die aan de-
ze ziekte lijdt. Jochem vertelde bij die gelegen-
heid in Vorden dat het hem een doorn in het 

oog is dat er nog steeds geen medicijnen tegen 
deze stofwisselingsziekte voorhanden zijn. ‘Te 
bizar voor woorden dat de geneesmiddelenin-
dustrie het nog steeds niet interessant vindt om 
daar gelden in te steken’, zo sprak hij destijds 
verbitterd. Maar er gloeit hoop aan de horizon. 
Jan Smeitink  arts in het Radboud ziekenhuis 
in Nijmegen) maakt zich inmiddels sterk voor 
kinderen met een stofwisselingsziekte. Hij ziet 
het als zijn levenstaak om deze kinderen niet 
in de kou te laten staan. Jan Smeitink en zijn 
team hopen dat in 2012 begonnen kan worden 
met de behandeling van de eerste patiënten. De 
Stichting Energy 4 All bestaat dit jaar vijf jaar. 
Jochem van Gelder zei destijds in Vorden, te ho-
pen dat de Stichting het tienjarig bestaan niet 
zal halen en dat binnen een aantal jaren kin-
deren met een stofwisselingsziekte behandeld 
kunnen worden. 

Zover is het op dit moment nog lang niet en dus 
is elke euro welkom. Udo Heij: ‘ De 64 lopers die 
in New York aan de start komen betalen de reis- 
en verblijfkosten allemaal zelf. Daarnaast geldt 
voor iedereen om als streefbedrag per man 
duizend euro aan sponsorgeld binnen te halen. 
Ik ga ‘de boer’ op om te proberen bij familie, 
vrienden, bekenden gelden bijeen te krijgen. Ik 
ben ervan overtuigd dat ik die duizend euro op-

haal’, zo zegt hij. Wil men Udo sponsoren dan
een mailtje naar udoheij@gmail.com
Zie ook www.dg.nl/NewYork
De groep die meedoet aan het NewYorkCity 
Marathonproject zal de komende maanden ter
voorbereiding aan zes clinics meedoen. Ook 
krijgen de lopers trainingsschema’s thuis ge-
stuurd. Udo: ‘ Zelf ben ik van plan om drie keer
per week 1,5 uur hard te lopen en ook wekelijks
een paar uurtjes in de sportschool door te bren-
gen. Ik doe mee in New York en ik wil de mara-
thon ook uitlopen’, zo zegt hij vastberaden.

Voor het goede doel Energy 4 All

Udo Heij loopt marathon New York
Vorden - Udo Heij is al voorzichtig begonnen met de voorbereiding op de marathon van 
New York die op 6 november zal worden gehouden. Udo daarover: ‘ Ik heb al eens eerder 
met de gedachte gespeeld dat het leuk zou zijn om ooit een marathon te lopen. Een paar 
jaar geleden ben ik begonnen met hardlopen. Eigenlijk met de bedoeling om wat aan 
mijn conditie te doen. Ik voetbal op zondagmorgen in één van de lagere elftallen van de 
voetbalclub Vorden en van dat voetbal val je absoluut niet af. Denk daarbij aan de ‘derde 
helft’ zo zegt de 41 jarige Vordenaar lachend.

Udo Heij: lopen voor een goed doel
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www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

SERVICE MANAGER
vacaturenummer: VCP823357

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de resultaten van 
de afdeling Service, deze bestaat uit, 14 buitendienst monteurs 
(internationaal), 5 binnendienst medewerkers en 1 Teamleider. 
Als Service Manager stel je prioriteiten vast en draag je zorg 
voor de dagelijkse gang van zaken in samenwerking met de 
Teamleider Service Buitendienst. Je bent als people manager 
verantwoordelijk voor het optimaliseren van de afdeling Service.

Voor deze functie zoeken wij iemand met een afgeronde HBO 
opleiding richting Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar. Je hebt 
ruime ervaring als leidinggevende in soortgelijke functie. Het 
is van belang dat je over goede communicatieve vaardigheden 
beschikt in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Dan nodigen wij je van 
harte uit te reageren. Voor aanmelding of voor meer informatie 
kun jij je richten aan Chantal te Pas. Telefoonnr. 0575-555518 
of via Email: werk@europlanit.nl

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ASSEMBLAGEMONTEUR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Aalten – Fulltime – vacaturenummer; VMK824816

Werkzaamheden;
Je bent een goede sleutelaar, mechanisch goed onderlegd en per 
direct op zoek naar een nieuwe uitdaging? Reageer dan snel op 
deze veelzijdige functie!

Functie eisen;
- Ervaring in machinebouw;
- mechanische kennis;
- het werk is in dagdienst.

ELEKTROMONTEUR M/V
Omgeving Aalten – Fulltime – vacaturenummer; VMK817275

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen en inbouwen van 
diverse elektrische componenten (besturingskasten, bedienings-
panelen, printen, sensoren, motoren), het aansluiten van de inge-
bouwde componenten in een machine aan de hand van tekeningen 
en bouwbeschrijvingen, elektronisch afregelen van geassembleerde 
machines en het opsporen van storingen en deze verhelpen.

Functie eisen:
- MBO opleiding elektrotechniek;
- tekening lezen;
- diverse veiligheidsvoorschriften.

 

LOGISTIEK/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Groelo – Fulltime – vacaturenummer; VIO821817
 
Werkzaamheden;
Je verzamelt ´s ochtends onderdelen in het magazijn en ´s middags 
verricht je administratieve taken op kantoor, zoals het bewaken van 
de levertijden van service orders en inkoopbestellingen. Je hebt 
telefonisch contact met leveranciers en je maakt service orders 
gereed en verzendklaar.

Functie eisen:
- MBO werk- en denkniveau;
- administratief inzicht;
- ervaring in soortgelijke functie;
- uitstekende communicatieve vaardigheden;
- bekend met productiebesturingssystemen. 

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VIO825568
 
Werkzaamheden;
Je draagt zorg voor een veilig en storingsvrij machinepark zodat 
de productie optimaal kan produceren. Je repareert, onderhoud 
en keurt machines en inventaris. Je lokaliseert mechanische en/
of elektrische storingen in de machine of installatie. Je verhelpt 
mechanische/elektrische storingen aan de machines en installaties 
en pleegt tijdig preventief onderhoud aan alle machines en instal-
laties, zodat storingen tot een minimum worden beperkt. Je zorgt 
voor het zorgvuldig invullen en afleveren van de administratie bij 
storingen en onderhoud, zodat het gereedschapbeheersysteem 
up-to-date blijft.

Functie eisen;
- MTS opleiding;
- ervaring in soortgelijke functie;
- ervaring met mechanische/elektrische installaties.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VVN804009
 
Werkzaamheden;
In deze functie houd jij je bezig met het instellen van CNC kantban-
ken en het draaien van productie. Tevens ondersteun je bij overige 
voorhanden werkzaamheden.

Functie eisen;
- Ervaring met het instellen van CNC kantbanken;
- tekening kunnen lezen;
- technische achtergrond;
- bereidheid tot het werken in ploegendienst.

De bedrijven van de Dusseldorp 
Groep hebben hun oorsprong in 
Lichtenvoorde. Daarnaast heeft ons 
bedrijf, dat 700 medewerkers telt, 
vestigingen in onder meer Borne, 
Deventer, Doetinchem, Ermelo, 
Midwolde, Nijmegen en Veendam.

Meer informatie over Dusseldorp 
Groep B.V. vind je op onze website

(leerling) constructiebankwerker 
De functie:
bestaat voornamelijk uit het repareren en onderhouden van containers, 
constructiewerkzaamheden aan de bedrijfswagens (en aanhangwagens) en 
het verrichten van alle voorkomende (constructie)werkzaamheden in de 
werkplaats.

Wij zoeken:
een medewerker die opgeleid wil worden tot vakvolwassen constructie-
bankwerker op MBO-niveau 3, op basis van een leer-/werkovereenkomst 
(wij zijn een erkend Kenteq leerbedrijf). Daarnaast ga je de bedrijfs-gerichte 
opleidingen volgen en krijg je de mogelijkheid om je rijbewijs te halen.

Wij vragen:
een opleiding op minimaal VMBO-niveau. Een servicegerichte instelling is een 
tweede natuur voor je, wat tevens geldt voor het bijhouden van kennis op het 
vakgebied.

Interesse?
Informatie kun je verkrijgen bij Ronny Stapelbroek, werkplaatschef, 
op telefoonnummer (0544) 39 54 75. Je schriftelijke reactie kun je sturen 
naar solliciteer@dusseldorp.nl. Ook kun je gebruik maken van het 
sollicitatieformulier op www.dusseldorp.nl onder het kopje “Dusseldorp als 
werkgever”. Wij nemen dan contact met je op.

Dusseldorp Wagenpark Beheer B.V. verricht reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het wagenpark van de 
tot de Dusseldorp Groep behorende bedrijven. De werkzaamheden worden verricht vanuit de eigen werkplaatsen 
in Lichtenvoorde en Doetinchem. In Lichtenvoorde zijn wij op zoek naar een:

04
-1
10
65
3

www.dusseldorp.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

inzameling en recycling
riool service 
infra, sloop en milieutechniek



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

  

HENGELO (GLD.)    vr.pr.  225.000,--

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359          Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215          info@demakelaarsvanbronckhorst.nl          www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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Korenbloemstraat 5 - Op uitstekende locatie 
gelegen met vrij uitzicht aan de voorzijde,       
een keurig onderhouden UITGEBOUWD HELFT 
VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met garage, 
stenen berging en tuin. Indeling; Onderverd.: 
provisiekelder. Bgg.: hal, woonkamer, woon-
keuken, badkamer (2002). 1e Verd.: overloop,     
3 slaapkamers, douche met wastafel. 2e Verd.: 
(vlizotrap) vliering. Bj. ± 1961. Inh. ± 355 m3. 
Kunststof kozijnen v.v. thermopane beglazing. 
Nieuwe dakpannen en C.V.-ketel 2007. Voorzien 
van rolluiken en screens.

Jan Steenstraat 68 - In ruim opgezette en 
graag bewoonde wijk, HELFT VAN EEN DUBBEL 
WOONHUIS met aangebouwde, ruime garage 
met werkkamer en tuin. Indeling; Bgg.: hal, toi-
let, woonkamer, woonkeuken, doorgang naar 
garage, werkkamer. 1e Verd.: overloop, badka-
mer, 3 slaapkamers en vanuit één slaapkamer is 
een extra badkamer bereikbaar. 2e Verd.: (vaste 
trap) extra slaapkamer, zolderberging. Bj. 1973. 
Inh. ± 430 m3. Deels v.v. dubbele beglazing. 
Perceelsopp. 268 m2. 

Bakermarksedijk 21 - Aan rustige weg in fraaie 
omgeving gelegen, een in 2004 gebouwd 
onderhoudsvriendelijk VRIJSTAAND LANDHUIS 
met grote in spouw uitgevoerde garage annex 
schuur (75 m2) en verzorgde royale tuin. Indeling; 
Bgg.: entree/hal, toilet, woonkamer, woonkeu-
ken, slaapkamer, badkamer, bijkeuken. 1e Verd.: 
overloop, 3 slaapkamers waarvan 1 met berg-
zolder, badkamer. Inh. ± 600 m3. Perceelsopp. 
2240 m2. Bgg. voorzien van plavuizen en vloer-
verwarming. Optimaal geïsoleerd. Uitstekende 
staat van onderhoud.

ZELHEM                  vr.pr.  239.000,--BAAK                     vr.pr.  649.000,--

Waardebon
1 keer gratis gebruik

van de Vacu Step

op vertoon van 
deze advertentie

De zomer in met 1 à 2 maatjes 
minder

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

Wij zijn op zoek naar een 

ENTHOUSIASTE COLLEGA
om ons team van drie personen 

te versterken.

Voor al uw timmer- schilder- en 
tegelwerkzaamheden.

Voor meer informatie bel:
Joostinkweg 6, 7251 HK  Vorden

Tel. (0575) 55 41 45 of 06-51024490

Klussenbedrijf Theo Schotsman V.O.F.

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

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 juni 2011

Gotink Installatie  Molenenk 6  7255 AX Hengelo (Gld.)
T 0575-46 52 58  F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vrijdag 29 april
in het café

Nacht van 
Oranje

Orkest Soundbitch

Zaterdag 30 april

Discotheek 
geopend

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

 Renovatie  Onderhoud  
 Nieuwbouw  Glaswerk  Spuitinrichting  

 Behang  Winkel 

GEVRAAGD:

ERVAREN SCHILDER
Mogelijkheid tot vast dienstverband.

                               Gaarne reacties aan:

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld.)
geopend: Di./Vr. 13-17 u en zaterdag de gehele dag

tel. 0575-462892 / mobiel: 06-53362300
web: www.deheesterhof.nl / e-mail: info@deheesterhof.nl

Kom vanaf Koninginnedag naar ons tuincentrum 
voor de beste kwaliteit eenjarige zomerbloemen. 

! KONINGINNEDAG GEOPEND !

... nog 6 dagen!

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt 

verzorgingshuiszorg aan ruim 300 bewoners in een zestal zorgcentra. 

Daarnaast levert Markenheem ook thuiszorg en huishoudelijke zorg via 

de WMO in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Wij streven ernaar 

onze cliënten een plezierige leefomgeving te bieden, waarbij persoonlijke 

aandacht en de wensen van onze cliënten centraal staan.

Markenheem is een veranderende organisatie met 500 medewerkers 

en meer dan 500 vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat onze 

medewerkers plezier hebben in hun werk en dat zij optimaal 

gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en ervaring.

Informatie over Markenheem, de functie en de procedure vindt u op www.markenheem.nl, onder ‘vacatures’.

Voor Thuiszorg Markenheem, gemeente Bronckhorst, 
teams Zelhem en Hengelo (Gld) zijn wij per direct op zoek naar:

Verzorgenden en/of Verzorgenden-IG m/v
(contracten vanaf 12 uur per week, in overleg)
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