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In Vorden druppelde het nieuws van
deze verschrikkelijke gebeurtenis aan
het begin van de middag door. Men-
sen die thuis naar de TV hadden geke-
ken en die naar het dorp waren geko-
men, verspreidden de ‘mare’. De voor-
zitter van de Oranjevereniging in Vor-
den, Ab Velhorst junior, daarover: ‘Ik
kreeg op gegeven moment een tele-
foontje van iemand die mij summier
vertelde wat er in Apeldoorn was ge-
beurd en dat er zelfs een dode was ge-
vallen. Geleidelijk aan drong meer
nieuws door en dan gaat er wel een
schok door je heen. Een paar minuten
voor de prijsuitreiking in De Herberg,
zo rond de klok van twee, kreeg ik te
horen dat de voorzitter van het lande-
lijk Oranjebestuur opriep om de open-
bare activiteiten die deze dag nog op
het programma stonden, af te gelas-
ten. Wij hebben toen direct na overleg
met de horeca, besloten om de lampio-
noptocht en het afsteken van het ge-
plande vuurwerk, te schrappen. De an-
dere evenementen zoals het vogel-
schieten, dogkar rijden, oriënterings-
rit en de kindervoorstelling hadden
namelijk 's morgens al plaats gevon-
den. Wij hebben daarna overal in Vor-
den posters opgehangen met de mede-
deling dat de lampionoptocht en het
vuurwerk geen doorgang zouden vin-
den. Tevens de aankondiging dat er
om 18.00 uur in alle horeca een mi-
nuut stilte zal worden gehouden, het-
geen ook inderdaad is gebeurd’, aldus
Ab Velhorst.

Het begon ook in Vorden op deze don-
derdagmorgen allemaal nog zo vro-
lijk. Met de muziekvereniging Sursum
Corda voorop in optocht naar het Bur-
gemeester van Arkel plantsoen waar
in aanwezigheid van vele bewoners
uit plan Zuid, de aubade werd gehou-
den. Trouwens een schouderklopje

voor het Oranjebestuur om de ope-
ning van Koninginnedag juist op deze
fraaie locatie te houden! Nadat voor-
zitter Ab Velhorst de aanwezigen had
verwelkomd, werd het woord gevoerd
door plaatselijk wethouder Ab Boers.
‘Dat er hier Koninginnefeest wordt ge-
vierd, kon je al een paar dagen gele-
den zien. Overal in het dorp, waren ve-
le vrijwilligers samen met het Oranje-
bestuur al druk bezig met de voorbe-
reidingen. Namens de Koningin welge-
meende complimenten aan jullie alle-
maal’, zo sprak Ab Boers. Zijn echtge-
note kreeg namens het Oranjebestuur
een prachtig boeket bloemen aange-
boden.

Daarna werd er onder muzikale bege-
leiding van Concordia het Vordens
volkslied en het Wilhelmus gezongen
en hees de David G. Alfordgroep de
vlaggen. Vervolgens werden de kinde-
ren tot acht jaar in het dorpscentrum
vermaakt door het Sprookjes Theater
met Kwiebus. In de Dorpsstraat was er
ringsteken met paard en wagen dat
werd gewonnen door Tufu Vet, 2 Ans

Golstein, 3 Rita van Houwen. Het vo-
gelschieten op het grasveld voor de
N.H. kerk trok bijna 200 deelnemers.
Fabio van Olst (30) was vanuit zijn
woonplaats Ruurlo naar hier getogen
om met zijn Vordense vrienden aan
het vogelschieten deel te nemen. Na-
dat hij in de tweede ronde had gescho-
ten, liep hij dood gemoedereerd weer
naar zijn plek terug toen hij plotseling
achter zich een doffe dreun hoorde. 

Fabio keek achterom en zag tot zijn
verbijstering dat hij de vogel van de
paal had geschoten. ‘Ik schrok mij rot,
ik was helemaal niet van plan om de
vogel eraf te schieten en dan sta je
plotseling in het middelpunt van de
belangstelling. Nu ben ik de eerste ko-
ning zonder vrouw’, zo sprak de vrijge-
zel. Later op de dag tijdens de huldi-
ging met het Wilhelmus, gespeeld
door Sursum Corda’ had Fabio in de
persoon van zijn zus wel een gemalin
aan zijn zijde, die voor één keertje de
honneurs van koningin wel wilde
waar nemen. De overige prijswinnaars
bij het volgelschieten waren: 2 Henk
Schouten (kop), 3 Harrie Lenselink (r.
vleugel), 4 Appie. Wentink (l. vleugel),
5 Theo Groot Nuelend (staart). Uitslag
oriëntatierit: 1 familie Niesink, 2
groep Klein Lenderink, 3 groep het
Hoge 2.

Koninginnedag begon in Oranje
en eindigde gitzwart

Het begon op Koninginnedag zo mooi in Nederland. Een vrolijk Oranje-
zonnetje en verder ook alles ‘Oranje’ wat de klok sloeg. En dan plotseling
een golf van ontzetting door het land, toen er in Apeldoorn dood en ver-
derf werd gezaaid. Alvorens de dader bewusteloos werd afgevoerd, was hij,
volgens de nieuwsmedia nog in staat gebleken om te vermelden dat hij
bewust een aanslag op koningin Beatrix had willen plegen.

Druk in het dorp.

Gezellig keuvelen.

Op vrijdag 8 mei a.s. is er weer de
Moederdagaktiemarkt. Bij de
aankopen op de markt ontvangt
men weer de bekende envelop-
pen, met kans op leuke prijzen.
Bij de kraam van de marktver-
eniging kan men dan weer een
prijsje uitzoeken.
Men hoopt weer op een geslaag-
de markt.

Aktiemarkt

De afdeling was zeer content met de
geste van De Herberg: koffie met taart
voor alle aanwezigen! Gerrit Eggink

gaf deze avond in het kort het verloop
van het honderdjarig bestaan van de
afdeling weer. Aan Jan Bruins, oud dis-
trictbestuurder, de eer om een aantal
jubilarissen te huldigen.
Gerrit Eggink en Jan Vreman die on-
langs als bestuurslid afscheid hebben
genomen werden deze avond bedankt
voor hun jarenlange inzet voor de af-
deling IJsselvallei.

Contactavond FNV Bouw
groot succes

De contactavond die de afdeling
IJsselvallei van de FNV-Bouw in zaal
De Herberg te Vorden heeft gehou-
den, is een groot succes geworden.
De avond stond in het teken van
het 100-jarig bestaan.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Orchidee 
verschillende kleuren

€4.99

Elke dag een reden om naar Plus te gaan!

• Hollandse 
Asperges 500 gram € 2.49

• 4 Ovenverse 
Croissantjes € 1.00

• Barbecue-pakket 500 gram € 3.99
• Warsteiner of 

Hertog Jan € 9.79
Alleen bij Plus Eland Hengelo (Gld.) T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 mei 10.00 uur ds. K. Kool.

Kapel Wildenborch
10 mei ds. H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 mei 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 mei 10.00 uur ds. C. Bochanen, Deventer.

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 mei 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 mei 17.00 uur Eucharistieviering, dameskoor
Zondag 10 mei 10.00 uur Woord- en communieviering, 
herenkoor.

Tandarts
9/10 mei G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. 0573-251870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & Ruiterkamp Uitvaartverzorging. 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) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Heeft u last van
mollen / woelratten

in tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Dagmenu’s
6 mei t/m 12 mei 2009  

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

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

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

Woensdag 6 mei
Runderbouillon met flensjes/Varkensfilet gegratineerd
met ham en kaas, aardappelen en groente. 

Donderdag 7 mei
Varkensrollade met champignonsaus, aardappelpuree
en rauwkostsalade/vlaflip met bessensap en slagroom.

Vrijdag 8 mei
Tomatensoep/Slibtong met Picasso saus met aardap-
pelen en groente.

Zaterdag 9 mei (alleen ophalen/bezorgen)
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen en
groente/ijs met slagroom.

Maandag 11 mei
Bosuiensoep/Spies Hawaii met kerrysaus, frieten en
rauwkostsalade.

Dinsdag 12 mei
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen en groente/
ijs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

NATUURLIJK!
NU IN ONZE SHOP

3 SPIJKER-
BROEKEN € 39,95

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

TEL. 0575 551811

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

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

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

Zelhem (06) 53 31 77 90.

�Gevraagd: oude bouwste-
nen in vechtformaat en rode
oudhollandse dakpannen. tel
06 53639139

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Met persoonlijke
begeleiding afslanken
en op gewicht blijven. 

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

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

�Te koop: caravan met
douche en wc, zeer mooi en
zeer goed onderhouden.
Merk: Chateau, Jaar: 1996.
Prijs: notk. tel: 06 - 30 19 34
09

Botmeting in praktijk 
overgangsconsulente

11 en 12 mei. José la Croix,
Toverstraat 7, Baak, tel. 560 381

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

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

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

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

Voor de allerliefste 
moeders

Moederdag-
aanbiedingen

Moederdagvlaai
met verse aardbeien

6-8 personen € 7,50

Moederdagtompoucen
met aardbeien

4 stuks € 5,00
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�Aangeboden pensionstal-
ling met weidegang en buiten
rijbak, complete verzorging,
in bosrijke omgeving tussen
zelhem en doetinchem ideaal
voor recreatieruiter tel
0315298589

SCHAPEN 
scheren of bekappen.
Bel 06-47018204 of 06-40387878.

�Te huur goed onderhouden
4 persoons vakantiewoning
op park Bronsbergen voor
korte of langere periode (be-
spreekbaar) all in. Telefoon
06 - 22215592



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE 

avk@weevers.nl

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

NU 3 SPIJKER-
BROEKEN € 39,95

OVERALL’S p.s. € 18,95
TEL. 0575 551811

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van
belangstelling en medeleven te hebben ontvangen
na het overlijden van onze lieve moeder, oma en
overgrootmoeder

Janna Stokkink-Zweverink

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Stokkink

Warnsveld, mei 2009

Uitvaartverzorging
Groenloseweg 43 Aula
7261 RM  Ruurlo (bij De Sprankel)
Tel.: 0573-491850 Domineesteeg 12
Dag en nacht bereikbaar 7261 AS  Ruurlo

www.heijtingendevet.nl
Lid van de Nederlandse Unie van erkende Uitvaartondernemingen (NUVU).

3 WITTE
HARDE

BROODJES
MET OF ZONDER ZAAD

VOOR  € 1.00

VIKORN
MEERGRANEN 

BROOD

NU VOOR  

€ 1.99

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 5 mei t/m zaterdag 9 mei.

AARDBEIEN
BAVAROISE-

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Annelieke
Berendina Alice

Zij is geboren op 21 april 2009 om 19.27 uur en
weegt 2430 gram.

André Bargeman & Marieke Peters

De Doeschot 9, 
7251 VH  Vorden
tel: 0575 - 55 05 12

Graag even een belletje als je straks wilt komen
kijken, omdat ze nu eerst nog even in het ziekenhuis
is.

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

Collega’s gezocht:
www.baanvanuithuis.nl

Wij willen U allen hartelijk danken voor uw medeleven
en vele kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van onze vader en opa

Bertus Bos

het heeft ons goed gedaan.

Kinderen (schoon) en kleinkinderen.

Vorden, mei 2009

In mama’s buik is het wel fijn,
maar die wordt me toch wat te klein.
Papa die wacht al zo lang,
hallo iedereen, hier ben ik dan!

Carlijn
29 april 2009

Mijn trotse ouders zijn:
Harold & Ingrid 
Groot Roessink – Loman

Hengeloseweg 9 
7251 PA Vorden

UITNODIGING
ALGEMENE LEDEN-
JAARVERGADERING
Geacht lid,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering.
Deze zal worden gehouden op donderdag 14 mei 2009,
aanvang 19.30 uur in het Dorpscentrum Vorden Raadhuisstraat 6 te Vorden.

AGENDA
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen vorige ledenvergadering.*
4. Jaarverslag 2008.*
5. Financieel verslag 2008 en Begroting 2009.
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
8. Bestuursverkiezing.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

• De notulen / verslagen genoemd onder agendapunten 3. en 4. zijn één week
voor aanvang van de Jaarvergadering via het secretariaat op te vragen. 
Overige documenten zijn tijdens de Jaarvergadering ter inzage.

• Bij de bestuursverkiezing zijn aftredend en door het bestuur herkiesbaar gesteld;
Dhr. J.H.F. ten Barge, Vice voorzitter.
Dhr. A.C. Aalderink,  Secretaris.

(Tegen)kandidaten kunnen tot 1 uur voor aanvang van de vergadering worden
ingediend bij de voorzitter (De Steege 7 te Vorden).
Hierbij dienen te worden overlegd de schriftelijke bereidverklaring van de
tegenkandidaat alsmede de handtekeningen van tenminste 10 leden.

Meer informatie op onze website: www.huurdershevo.nl

Ze verdient het
Voor de lekkerste Moederdagtraktatie
moet je deze week bij de Keurslager zijn.
Gemaakt van mager varkensfilet,
gedroogde abrikoosjes, geschaafde
amandelen en een lapje bacon. Een unie-
ke combinatie van zoet en hartig, die luis-
tert naar de naam Abrikozenflapje.
Onweerstaanbaar voor moeders en
andere gezinsleden!

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

A
an

bi
ed

in
ge

n 
ge

ld
ig

 v
an

 4
 m

ei
 t

/m
 9

 m
ei

 2
00

9

KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde Schnitzels
4 stuks € 5.50

SPECIAL

Abrikozenflapje
100 gram € 1.75

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Asperge gebraad
GRATIS 100 gram Aspergesalade

TIP VAN DE KEURSLAGER

Tartaartjes
4 stuks € 3.98

MAALTIJDIDEE

Nasi of Bami
500 gram € 3.29

Heel bijzonder, heel gewoon,
Gewoon een heel bijzondere man...

Op 30 april 2009 is overleden onze oud werkgever

Gert Lubbers

in de leeftijd van 81 jaar.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken
van dit verlies.

Jan
Bert
Erwin
Rick
Ronald

Uit de familiekring is weggenomen onze schoon-
zuster en tante

Bertha Rossel-Bruil

Baak: H.E. Bruil-Hietbrink
Neven en nichten



DEELNAME ACTIVITEITEN STICHTINGEN
Voor deelname aan alle activiteiten van de diverse stichtin-
gen geldt dat ze open zijn voor alle 55+ ers uit de gemeente
Bronckhorst, tenzij expliciet anders aangegeven. Dus als u
woont in het gebied van Vorden, mag u evengoed deelnemen
aan een activiteit van de stichting in Hengelo of Zelhem.
Evenzogoed mogen inwoners uit het gebied van Zelhem of
Hengelo, deelnemen aan de activiteiten in Steenderen of
Drempt, Hummelo & Keppel. Dus denkt u iets te zien dat voor
u interessant is? Gewoon opgeven en meedoen maakt niet uit
welke stichting het organiseert!

Vervoer personen met mobiliteitsbeperking
Dinsdag 12 mei staat de mantelzorgsalon in het kader van
het thema vervoersvoorzieningen personen met mobiliteits-
beperkingen. Deze middag is mede georganiseerd door de
stichting MEE, Sensire, Markenheem het WMO-loket van de
gemeente en de SSWB (ouderenadviseurs van Bronckhorst).
Een WMO-consulente van de gemeente Bronckhorst, een
woordvoerster van de regiotaxi en een medewerker van ver-
voersorganisatie Valys geven u informatie over de invaliden-
parkeerkaart en de verschillende lokale en bovenregionale
vervoersmogelijkheden. Tevens is er die middag gelegenheid
tot vragen stellen. Deze themabijeenkomst is voor een ieder
toegankelijk. Vanaf 13.30 uur bent u  welkom in het Partycen-
trum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo Gld. De toegang is gra-
tis.

HULPDIENSTEN EN HULPMIDDELEN BIJ SLECHTZIEND 
Bartimeus helpt visueel gehandicapten  zodat zij zo zelfstan-
dig mogelijk kunnen leven en werken. Ook biedt vereniging
Bartimeus de mogelijkheid om in een groep te praten over de
problemen die voortkomen uit  slechtziendheid. De diensten
van vereniging Bartiméus zijn gratis. Via de infolijn  0900
7788899 kan er contact worden opgenomen.  Een medewer-
ker maakt een afspraak voor een  intakegesprek in het regio-
kantoor in Deventer of bij u thuis. Samen bespreekt u welke
aanpassingen er in uw geval mogelijk  zijn. Ook voor verdere
vragen met betrekking tot slechtziendheid kan  er contact
worden opgenomen met de infolijn of via 
www.bartimeus.nl

OOGLIJN 
De Ooglijn is een dienstverlening van Viziris. Dit is de net-
werkorganisatie voor mensen met een visuele beperking en is
een initiatief van diverse verenigingen voor slechtzienden. 
De ooglijn geeft informatie en advies aan mensen die proble-
men hebben met zien. De ooglijn is bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon:  030 2945444. 
www.ooglijn.nl

GESPROKEN LECTUUR 
Het Loket Aangepast Lezen is een uitleen van boeken, kranten
en tijdschriften in braille en/of gesproken vorm. Men kan
hiervan abonnee worden, hier zijn geen kosten aan verbon-
den, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor
het afspelen van de gesproken tekst is een  Daisy-cd-rom no-
dig. Deze Daisy speler is vrij duur, maar kan onder bepaalde
voorwaarden door de zorgverzekeraar worden vergoed. Al-
daar informeren. Loket Aangepast Lezen is te bereiken: Tele-
foon: 070 3381500 www.aangepastlezen.nl Gesproken lec-
tuur is meestal ook via de Bibliotheek te lenen. 

DENKEN OVER ZORG AAN HUIS
Iedereen staat er wel eens bij stil: "Hoe zal het leven er uitzien
als ik niet meer voor mezelf kan zorgen? Hoe kan ik in zo'n si-
tuatie zelfstandig en onafhankelijk blijven en voorkomen dat
anderen bepalen wat er met me gebeurt? Is het mogelijk om
thuis te blijven, ook als ik veel zorg nodig heb?" De kans dat
u straks zelf kunt kiezen hoe en waar u verzorgd wordt, is gro-
ter als u over deze keuze al in een vroeg stadium na gaat den-
ken. Steeds meer kunnen ouderen er voor kiezen om noodza-
kelijke zorg thuis te ontvangen, ook als er veel zorg nodig
blijkt te zijn. Er moet dan wel een en ander geregeld zijn en
daarover kunt u beter nu al nadenken. We hebben immers
ook andere zaken in het leven van te voren al vastgelegd. U
kunt er stapsgewijs over nadenken hoe u in geval van zorgbe-
hoefte thuis, dat zelf met de mogelijkheden die er zijn het
prettigst denkt te vinden. U neemt de volgende stappen: u be-
gint met er over na te denken; praat er over en verzamelt in-
formatie; laat anderen weten wat u wilt; regelt de zaken. Te

groepje mensen, om met elkaar van gedachten te wisselen of
ervaringen te delen. Ook kinderen of andere mantelzorgers
van mensen met dementie zijn van harte welkom bij de wan-
delingen. De wandelingen duren ongeveer een uur, maar
kunnen eventueel aangepast worden al naar gelang de be-
hoefte. Zijn er rolstoelgebruikers onder de belangstellenden,
dan  kan er eventueel gebruik gemaakt worden van het rol-
stoelpad. 
Na de wandeling is er in de Orangerie gelegenheid gezamen-
lijk koffie of thee te  drinken. De deelname is gratis; de con-
sumptie is voor eigen rekening. Aanmelden is niet noodzake-
lijk. Elke laatste zaterdag van de maand wordt een boswande-
ling gehouden, ook in de vakantiemaanden juli en augustus.
Voor nadere informatie kan men bellen naar 0314-650138 en
0314-334518. Zie ook de internetsite www.alzheimer-neder-
land.nl/doetinchem

ALZHEIMER CAFÉ OVER DEMENTIE EN AROMA’S
Over het toepassen van aroma-activiteiten bij mensen met de-
mentie gaat het Alzheimer Café voor Doetinchem en Omstre-
ken op dinsdag 12 mei. Gastspreekster is Angelika Koot. Zij
geeft lessen over aromatherapie aan onder meer studenten
van de Saxion Hogeschool in Deventer en verzorgt ook regel-
matig workshops aan personeel van instellingen. In het wer-
ken met demente mensen wordt aromatherapie tegenwoor-
dig vaak toegepast. Demente mensen hebben zich uit de rea-
liteit teruggetrokken, zijn soms nauwelijks aanspreekbaar en
reageren soms weinig op prikkels. Geuren spreken het meest
primitieve deel van de mens aan. Bovendien reageren men-
sen zelden of nooit neutraal op geuren. Demente mensen rea-
geren heel sterk op geuren. Vragen die in het Alzheimer Café
van 12 mei aan de orde komen, zijn: wat zijn essentiële oliën
en wat zijn de eigenschappen en hoe kun je de oliën gebrui-
ken. Er zullen een paar makkelijk te gebruiken oliën bespro-
ken worden. Deze informatie is bedoeld  om de oliën thuis op
een goede en veilige manier te gaan gebruiken, niet als een
therapie, maar als een activiteit tussen twee mensen. Men
leert op deze avond ook een eenvoudige handmassage.
Het Alzheimer café wordt van 19.30 tot 21.30 uur gehouden
in Het Borghuis in het centrum van Doetinchem. Belangstel-
lenden zijn vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is gratis. Be-
zoekers hoeven geen lid of donateur van Alzheimer Neder-
land te zijn. Hoewel de naam Alzheimer Café mogelijk anders
suggereert wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten aan
alle vormen van dementie aandacht besteed en dus niet al-
leen aan de dementie-vorm alzheimer. Als men zorgt voor ie-
mand met dementie zijn informatie, een luisterend oor en
een helpende hand in de eigen omgeving erg belangrijk. De
omstandigheden en de mogelijkheden voor zorg bij dementie
verschillen vaak per regio. Alzheimer Nederland Afdeling
Doetinchem en Omstreken kan voor mensen een steun en
vraagbaak zijn en hen de weg wijzen naar lokale instanties en
mogelijkheden voor hulp in de eigen omgeving. 
Het Alzheimer Café is een regionaal maandelijks trefpunt be-
doeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie lij-
den, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners
en alle andere belangstellenden. Dat het in een behoefte voor-
ziet blijkt uit de aantallen bezoekers. Het café is elke tweede
dinsdag van de maand tussen 19.30 en 21.30 uur in Het Borg-
huis. Het Alzheimer Café heeft als werkgebied de gemeenten
Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en
Doesburg. 
Voor meer informatie: telefoon 06-20412665 of email doetin-
chem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de internetsite
www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem. De laatste bijeen-
komst dit seizoen is op dinsdagavond 9 juni.

UITBREIDING VRIENDENKRING
Van veel, veelal vitale oudere dames en heren die door het
wegvallen van hun partner alleen zijn komen te staan, blijkt
vooral de zondagmiddag een vaak saaie middag te zijn. Enke-
le keren is mij de vraag gesteld of ik andere dames of heren
ken die het leuk zouden vinden om met elkaar een invulling
te geven aan deze momenten. Bij elkaar op visite komen, wat
praten, wandelen, misschien voor elkaar koken. Mogelijkhe-
den te over, om ondanks uw (ouderdoms) beperkingen iets
voor elkaar te kunnen betekenen.
Spreekt het u aan om met mede dorpsgenoten dit  aan te
gaan, laat het mij weten.  Dan kan ik u met elkaar in contact
brengen.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
E-mail: gerard.van.heusden@planet.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 en donderdag
van 13.30 tot 14.00 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 telefonisch spreekuur: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 10.00 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 (Ans Vermeulen)
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

denken valt aan zaken als: is het voor mij belangrijk om thuis
te blijven, wat zijn hiervan de voor- en nadelen; wie wonen er
bij mij in de buurt die mee willen helpen wanneer professio-
nele hulp niet voldoende is en durf ik dat te vragen; ik woon
alleen, is dat wel vertrouwd als ik zorgbehoeftig ben; welke
mogelijkheden zijn er in mijn woonplaats wanneer ik niet
meer zelf kan koken; als het echt niet blijkt te gaan, kan ik
dan toch ergens terecht?
Wie er bij stilstaat of en hoe hij thuis verzorgd en verpleegd
wil worden als het hem minder goed gaat, houdt de keus aan
zichzelf. Wanneer mensen ziek worden en veel verzorging no-
dig hebben is de situatie vaak chaotisch. Vaak nemen ande-
ren dan de beslissing hoe de zorg er uit gaat zien.
Praat er eens met uw huisarts over of met iemand anders met
wie u gemakkelijk van gedachten kunt wisselen.
Er zijn verschillende mogelijkheden bij wie u kunt informe-
ren o.a. bij de loketten van de Stichtingen Welzijn in de ge-
meente Bronckhorst. Adressen zijn hierboven genoemd. De
ouderadviseurs kunnen bij u langs komen. Bij iedere Stich-
ting zijn seniorenvoorlichters aanwezig, die u ook kunnen in-
formeren.
Zij hebben hiervoor een cursus gevolgd en voor alle vragen
hebben zij een naslagwerk tot hun beschikking of verwijzen
u naar de desbetreffende organisatie.

VOORLICHTING OVER INCONTINENTIE
Op donderdag 4 juni zal er door Ina Menkveld voorlichting
worden gegeven over incontinentie. Deze middag vindt
plaats in de Leefwinkel Stationsstraat 6-8 in Zelhem. De aan-
vang is om 14.00 uur.

Wat is incontinentie?
Incontinentie betekent het ongewild verlies van urine of ont-
lasting. Los van het feit dat het vervelend is en fysiek onge-
makkelijk, brengt het ook vaak sociale problemen met zich
mee. Kunnen mensen mij ruiken? Komt het omdat ik ouder
wordt? Ben ik de enige met dit probleem? Kan het behandeld
worden?
Ina is verpleegkundig specialist in dit onderwerp. Zij zal u ver-
tellen over: anatomie van de urinewegen; soorten incontinen-
tie; blaastraining; zelf catheteriseren; bedplassen; toiletbe-
zoek; incontinentiemateriaal; sociale vraagstukken.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze voorlichting. Ook
krijgt u een lekker kopje koffie of thee aangeboden. Wij ho-
pen u te mogen begroeten.

MEER  BEWEGEN VOOR OUDEREN FIETSTOCHTEN
In de maand mei zal er doorgaans tweemaal per week gefietst
worden. Donderdag 7 mei zal er om 9.00 uur worden gestart
voor een tocht van 25 kilometer. Op donderdag 14 mei kunt
u 15 kilometer fietsen en de start is om 9.30 uur. Dinsdag 9
mei is er een dagtocht. Er zal ongeveer 50 kilometer worden
gefietst en de start is om 9.30 uur. Dinsdag 26 mei is de start
om 9.00 uur voor een tocht van 25 kilometer en op donder-
dag 28 mei wordt er 15 kilometer gefietst  met als begintijd
9.30 uur. Op donderdag 4 juni is er een tocht van 25 kilome-
ter en deze start om 9.00 uur.
Alle tochten beginnen bij de Oranjehof.

BOSWANDELING VOOR EN MET MENSEN MET DEMENTIE
Mensen met dementie en hun partners/verzorgers kunnen
op zaterdag 30 mei opnieuw deelnemen aan een wandeling
in de Kruisbergse bossen bij Doetinchem. Om twee uur ’s
middags is de start bij de Orangerie van de havezathe De Kel-
der aan de 2e Loolaan, achter het Slingeland Ziekenhuis in
Doetinchem. De organisatie is in handen van vrijwilligers van
de afdeling Doetinchem en Omstreken van Alzheimer Neder-
land.
De regionale Alzheimer-afdeling is sinds enkele jaren actief
in de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montfer-
land, Bronckhorst en Doesburg. Naast het maandelijkse
Alzheimer Café in Het Borghuis in Doetinchem verzorgt zij
ook lezingen en geeft ze voorlichting waar nodig is. Daar-
naast neemt zij deel aan het Landelijk Platform Dementie. 
Met wandelen als een van de activiteiten meent de afdeling
in te spelen op een behoefte.  Het komt voor dat mensen ge-
wend waren samen veel te wandelen, maar dat door de de-
mentie van één van hen het er minder of helemaal niet meer
van komt. Ook hebben mensen die met dementie in aanra-
king komen, behoefte aan gezelligheid en aanspraak van een



LEREN OMGAAN MET UW MOBIELE TELEFOON

U kent dat wel, u hebt een mobiele telefoon gekocht omdat u dat han-

dig leek, of omdat uw kinderen het prettig vonden dat u altijd een te-

lefoon bij de hand hebt. Maar er echt handig mee omgaan lukt eigen-

lijk niet. 

Daarom biedt Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel

in samenwerking met het Graafschapcollege te Doetinchem

aan mensen van 60 jaar en ouder een workshop aan om u ver-

trouwd te maken met uw mobiele telefoon. Leerlingen bege-

leiden u één op één, dus persoonlijk, hoe om te gaan met uw

eigen meegenomen mobieltje. Dus u bepaalt zelf hoeveel u

van uw toestel wilt leren. De bijeenkomst is gepland op don-

derdag 14 mei  van 10.30 tot 11.30 uur in de ruimte van de

stichting in het Gezondheidscentrum aan de Burg. v. Pan-

huysbrink 1e te Hoog-Keppel en de deelname is gratis. Er is

echter maar plaats voor 25 mensen, dus wie het eerst komt,

het eerst ..... Voor informatie/deelname kunt u bellen naar

0314- 380232 (ook voicemail), of op dinsdag of donderdag ons

kantoor bezoeken. Uiteraard kunt u ook een mailtje sturen

naar info@swdrempthummelokeppel.nl.

MAANDELIJKSE FIETSTOCHT 

In de zomermaanden wordt een fietstocht voor 50 plussers

georganiseerd door de heren Arie Schriek en Jan Renskers.

Fietsen is goed voor uw conditie en het is fijn om elkaar te

ontmoeten. Tijdens de middag wordt een koffie/theestop ge-

houden voor eigen rekening. Voor contact: Arie tel. 0313-

472631 en Jan 0313-474664 Data: donderdag 28 mei, 25 juni,

30 juli, 27 augustus en 24 september. Start: 14.00 uur vanaf

het plein vóór de kerk in Hoog-Keppel.

NORDIC WALKING

Iedere zaterdagmorgen wordt een wandeling gehouden van-

af het plein te Hoog-Keppel. Na afloop is er gezamenlijk kof-

fie drinken in het  Gezondheids Centrum. U kunt zich hierbij

aansluiten en denk aan uw poules. De groep is niet leeftijd ge-

bonden. Start: 09.00 uur tot 10.15 uur.

CURSUS BETER BEWEGEN/FITNESS

Onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut wordt

de cursus wekelijks gegeven in het Gezondheidscentrum te

Hoog-Keppel. Er kunnen altijd nieuwe deelnemers instro-

men. Tijd: 10.00 tot 11.00 uur elke dinsdag- en donderdagmor-

gen. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

ZOMERTUINFEEST

Op vrijdag 24 juli wordt een gezellige middag georganiseerd

in verzorgingshuis Hyndendael te Hummelo. Bij zomers weer

zitten we op het terras met een hapje en een drankje. Een mu-

zikaal gezelschep omlijst de middag. Laat u verrassen en re-

serveer alvast 24 juli.

JEU DE BOULE

Aan het plein te Hoog-Keppel ligt een mooie jeu de boule-

baan. Omdat het  beschermd wordt door monumentale bo-

men, is het daar een ‘altijd-goed-weer sport’. Er is een groep

die het hele jaar door speelt. De grootte van de groep is 6 per-

sonen. Kosten: u dient voor € 10,- zelf ballen aan te schaffen.

Op de maandagmiddag, donderdagmiddag en -avond is de

baan beschikbaar. Voor contact: de heer Jan ten Cate, tel. 0314-

381776.

KOERSBAL

Vanaf mei is er in overleg met de deelnemers een zomerstop.

Er wordt iedere donderdagmiddag gespeeld vanaf 13.45 uur

op het Gezondheidscentrum. Er kunnen nieuwe deelnemers

aansluiten. Mocht vervoer voor u een probleem zijn, dan

wordt dat geregeld. Start: donderdag 3 september. 

CURSUSOPGAVE

De cursusopgave kunt u sturen naar: Stichting Welzijn

DH&K, Burg. Panhuysbrink 1E   6997 AA   Hoog-Keppel. De

cursussen en activiteiten worden gegeven in het Gezond-

heidscentrum, tenzij anders vermeld. U kunt voor aanmel-

dingen  en informatie terecht bij mevr. Loes van der Laan op

dinsdag en donderdag van 08.30-16.30 uur.Tel. 0314-380232.

E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Site: www.swdrempthummelokeppel.nl

den ingeleverd. Voor noodgevallen heeft Stichting Welzijn

Vorden altijd de beschikking over een voorraad maaltijden.

De maaltijden moeten worden bewaard in een diepvrieskist-

je of -kast, deze is desgewenst via Apetito te huur/te koop,

evenals een magnetron waarin de maaltijden moeten worden

opgewarmd. Er kan voor een korte periode een magnetron ge-

huurd worden via Stichting Welzijn Vorden. Ook kunt u ge-

bruik maken van een zegelactie. Dit houdt in dat u voor een

gratis maaltijd kunt sparen door zegels te plakken op een

kaart die u ontvangt. De zegels ontvangt u tegelijk met uw

maaltijden. Wanneer de zegelkaart vol is kunt u deze inleve-

ren aan de bezorger van Apetito. Bij u wordt dan een maaltijd

minder in rekening gebracht.U hoeft er dus niet veel voor te

doen om een gratis maaltijd te krijgen. Bij aanmelding komt

iemand op bezoek die alles uitlegt en de formaliteiten regelt.

Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32,7251 AJ  Vorden. tel:

0575 553405. Openingstijden zijn van 9.00 tot 11.00 uur.

CURSUS VOOR DE SCOOTMOBIELGEBRUIKERS

De scootmobielgebruikers hebben reeds een brief voor opga-

ve voor een cursus ontvangen, via de gemeente Bronckhorst.

De voorlichtingsmiddag wordt gehouden op 12 mei in Vor-

den in het Sporthal het Jebbink, van 14.00 tot 17.00 uur. Vei-

lig Verkeer Nederland  organiseert dit samen met Stichting

Welzijn Vorden en SBO-V. Wanneer u geen brief heeft ontvan-

gen kunt u zich alsnog opgeven bij Stichting Welzijn Vorden,

Nieuwstad 32 7251 AJ Vorden. Tel. 0575-553405 of via VVN af-

deling Bronckhorst bij W. Klein Kranenbarg, tel. 0575-552519

of H. Cleijpool, tel. 0575-842761.

Ook voor diegene die een scootmobiel thuis heeft staan en de-

ze niet meer durft te gebruiken is het misschien belangrijk

zich op te geven voor deze middag. Bepaalde angsten die u

heeft opgelopen kunnen misschien worden overwonnen.

De bedoeling van deze middag is de gebruiker meer vertrou-

wen te geven om te gaan met een scootmobiel. Sommigen

voelen zich onzeker en dit heeft vaak te maken met de ver-

keerssituaties. De deelname is gratis. De Sporthal het Jebbink

in Vorden is toegankelijk voor scootmobielen. Ook de mantel-

zorgers en anderen die het belangrijk vinden om te komen

zijn van harte uitgenodigd.

ALZHEIMER CAFÉ ZUTPHEN 

Onderwerp: behandelingsmogelijkheden en medicatie bij de-

mentie. Er zal een verpleeghuisarts te gast zijn die hierover

met u in gesprek zal gaan. Datum: 20 mei van 19.00 tot 21.30

uur in het Alzheimer Café. Locatie: De Born, Oude Bornhof

55-57 te Zutphen, tel. 06-46540141. U hoeft zich niet aan te

melden en de toegang is gratis. 

Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lo-

chem en Bronckhorst. Voor vragen met betrekking tot de-

mentie tel. 06 46540141.

RIJBEWIJSKEURING 70+ VIA OUDERENBONDEN

Voor wie 70 jaar of ouder is, moet zich voor verlenging van

het rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellen-

den voor de keuring kunnen - voor aanmelding en/of infor-

matie - dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575

552003. De prijs voor deze medische keuring bedraagt per

persoon € 25,-. Datum: 30 mei. Locatie: woon- en zorgcen-

trum, de Wehme,  Nieuwstad 32 in Vorden.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN

Stichting Welzijn Steenderen organiseert al heel lang bewe-

gingsactiviteiten voor ouderen in diverse vormen. Een van de-

ze activiteiten is het officiële Meer Bewegen voor Ouderen op

en rond de stoel. Hierbij wordt heel bewust, maar ook speels,

gewerkt aan het beter bewegen. Er worden expliciete oefe-

ning gedaan om de beweeglijkheid van spieren en gewrich-

ten te verbeteren of op z’n minst in stand te houden. Ook

mensen die niet meer goed kunnen sporten zonder een

steuntje, zijn vaak nog wel goed in staat om aan deze manier

van bewegen mee te doen. Deze vorm van bewegen is ook en

vooral goed voor personen die last hebben van artrose. Aan

deze oefeningen kunt u goed meedoen. Er is nog plaats. Kom

eens kijken, het is echt gezellig!

OPGAVE VOOR NORDIC WALKING

We zijn met een kleine groep op maandagavond van start ge-

gaan met de al eerder aangekondigde cursus Nordic Walking

voor senioren! Doordat we subsidie krijgen van de Koninklij-

ke Nederlandse Wandel Bond, kunnen we de deelnameprijs

laag houden. U kunt zich nog melden bij mevrouw Ineke Bijs-

terbosch. De gegevens vindt u onderaan dit bericht.

LEKKER ETEN MET MEER

Wilt u ook wel eens gezellig eten met meer mensen aan de ta-

fel? Dat kan elke woensdag om 12.00 uur in De Bongerd. U

moet zich hiervoor wel van tevoren aanmelden. Niet enkel al-

leenstaand, ook echtparen eten bij ons mee. We hebben nog

wat plaatsjes vrij. Er zijn geen verplichtingen, een vaste af-

spraak is mogelijk. Kom een keer mee eten en proef hoe het

bevalt. Mocht u problemen ondervinden in de komst naar De

Bongerd, laat dit dan even weten, dan zoeken we samen naar

een oplossing.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Voor een goede doorstroom in de vrijwilligersgroep zijn we

steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Op dit mo-

ment vooral naar vrijwilligers die een dagdeel per week of

veertien dagen bij de dagverzorging willen helpen. In De Bon-

gerd te Steenderen komt op vier dagen per week een groep

ouderen bij elkaar. Deze ouderen wonen allemaal zelfstandig

(alleen, bij partner of bij kinderen) in en rond de dorpen van

de voormalige gemeente Steenderen. Deze voorziening kan

alleen fijn functioneren als er ook mensen van buiten de zorg

meewerken. Deze hebben namelijk een andere inbreng en

een ander kijk op de zaken.

INFORMATIE

Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: Informatie bij

mevrouw Ineke Bijsterbosch. Tel: 06 106 87 320

MAALTIJDVOORZIENING VIA  STICHTING WELZIJN VOR-

DEN

Bon voor een gratis maaltijd halen. De firma Apetito houdt

een actie voor nieuwe klanten op 7 mei van 10.00 tot 12.00

uur in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden. Tegen

inlevering nevenstaande bon kan men een gratis maaltijd af-

halen. 

In samenwerking met Stichting Welzijn Vorden verzorgt Ape-

tito vriesverse maaltijden. De maaltijden worden éénmaal

per week op dinsdag bezorgd. Een maaltijddoos bevat 7 maal-

tijden. Klanten krijgen 10% korting wanneer de bestelling van

maaltijden via Stichting Welzijn Vorden worden geplaatst.

Prijs dinerdoos (7 maaltijden in 2009): een proefdoos (4 mlt +

2 soep + 2 toetjes) € 21,99, voordelige diners € 27,79, volledi-

ge voeding € 35,65, luxe dinerdoos € 38,86, multi culti diners

€ 39,78, vegetarische maaltijden € 32,11, gepureerde voeding

€ 35,06, soepen (12 schaaltjes) € 11,45 desserts (14 toetjes) €

8,95 en gebakjes (12 stuks) € 13,20. Men kan wekelijks, eens

per 14 dagen of eens per vier weken een doos bestellen. U ont-

vangt een brochure en een bestellijst. In de brochure staan al-

le maaltijden afgebeeld. U vult de bestellijst in en geeft deze

mee aan de chauffeur. Ook kan de bestellijst uiterlijk op

woensdag op het kantoor van Stichting Welzijn Vorden wor-



Lisa Heebink volgt een Beroeps Oplei-
dende Leerweg (BOL) bij het ROC
Graafschap College in Doetinchem. Ze
volgt de vakopleiding Brood en Ban-
ket. Lisa gaat drie dagen naar school
en loopt twee dagen stage bij Bakkerij
Joop in Vorden. Op de zaterdag werkt
ze in de winkel.

Eerder dit jaar, op 11 februari jl. werd
Lisa Heebink Regio Oost Kampioen en
mocht daarom in Wageningen aan de
vakopleiding meedoen aan de jeugd-
kampioenschappen 2009 op woens-
dag 22 april. De regiokampioenen
2009 van iedere klasse streden om de
titel Nederlands Kampioen. Bij dit
kampioenschap moet de deelnemer

binnen vier en een half uur in compe-
titie met de andere deelnemers, de
producten maken. De jury bestond uit
de leden van het bestuur van de Stich-
ting Jeugdvakwedstrijden. Lisa nam
deel in de Klasse 213 Brood-banketbak-
ker. Zij moest zes stuks dezelfde ge-
vuld zacht kleinbrood maken en koos
voor krentenbolletjes met gele room
en een amarenekers. De zes stuks-
werk, dezelfde van gevuld zetkruimel-
deeg, werden luxe koeken met een
vulling van amandelspijs met hazel-
nootsmaak met noten en karamel.
Binnenkort zullen haar winnende
producten bij de bakkerij in de vitrine
liggen.

Toldijkse Lisa Heebink
Nederlands Kampioen

Tijdens de MBO kampioenendag van de Stichting Jeugdvakwedstrijden
voor de bakkerij, die op woensdag 22 april plaatsvond op de Vakschool in
Wageningen heeft Lisa Heebink (18) uit Toldijk uitstekend gepresteerd. Zij
werd Nederlands Kampioen in haar klasse: Brood- en Banketbakker.

Wij zijn als VOV momenteel al druk
bezig om de plaatselijke ondernemers
te stimuleren om mee te doen aan de
‘Italiaanse markt’ die vooraf aan het
concert op zaterdag 5 september van
12.00 tot 17.00 uur in het dorp zal
plaats vinden. De horeca zal er met
Italiaanse hapjes en drankjes ook op
inspelen. Wat betreft de markt den-
ken wij bijvoorbeeld aan typisch Itali-
aanse producten. Italië is o.m. een
land dat bekend staat om haar kle-
ding, schoeisel e.d.Dat willen we hier
op deze speciale markt graag terug
zien. Ik hoop dat de deelnemende on-
dernemers ook in Italiaanse outfit de
stands zullen bemannen. Zelf ben ik
er nog niet helemaal uit wat ik die dag
zal aantrekken. ‘C’è una festa’, zo zegt
Signor Leferink enthousiast.

Een week eerder is het Spanje dat in
het Achtkastelendorp de klok staat.
Immers op maandag 31 augustus start
in Zutphen de tweede etappe van de
Vuelta. Een rit van Zutphen naar Ven-
lo over een afstand van 184 kilometer.

Zutphen is niet alleen start- maar ook
doorkomstplaats. Nadat de neutralisa-
tie van het peloton in Zutphen is opge-
heven, maken de coureurs een lus
door de Graafschap (Warnsveld- Lo-
chem- Barchem- Borculo- Ruurlo- Vor-
den), waarna men in Zutphen terug
keert om vervolgens via Baak- Toldijk-
Hummelo- Kilder- 's Heerenberg rich-
ting de finish in Venlo te koersen.

Marcel Leferink: ‘Ik hoop dat er op
maandag veel mensen de doorkomst
in Vorden zullen bekijken. Wij leggen
als VOV meer de nadruk op de dag er-
voor (zondag 30 augustus). Dan wordt
er een toertocht georganiseerd met
een lengte van 50 kilometer, exact de
‘lus ‘ die de coureurs aan de Ronde van
Spanje een dag later zullen rijden. De
start van deze Vuelta-toertocht is in
Zutphen, echter men kan ‘onderweg’
b.v. hier in Vorden ook opstappen.
Daarnaast is er ook nog een grotere
toertocht van 150 kilometer, richting
s’Heerenberg.

Op deze zondag willen we als VOV
toch ook in Vorden een beetje in
Spaanse sferen geraken. Op diverse
plaatsen in Vorden zullen Spaanse
vlaggen wapperen, ‘om en om‘ met
onze eigen VOV vlaggen. Aan het be-
gin van het dorp (vanaf de richting
Ruurlo, zal bij de rotonde een soort
Ridderpoort worden geplaatst met
daarop het gemeentewapen van
Bronckhorst alsmede de tekst ‘Vorden
het Kastelendorp’. Ik ben ervan over-
tuigd dat Vorden er die zondag gezel-
lig uit zal zien’, zo zegt Marcel Lefe-
rink. Alvorens de Vordenaren zich ko-
mende zomer een beetje in Spanje en
Italië zullen wanen, zijn er eerst nog
in juli de zomerfeesten met braderie,
kermis, muziek e.d. 

Marcel Leferink: ‘Het is een goed teken

dat er dit jaar op de braderie op don-
derdag 16 juli er meer plaatselijke on-
dernemers zullen meedoen. Boven-
dien voor het publiek een braderie
met een groot assortiment aan pro-
ducten en dat alles omlijst met straat-
theater, muziek e.d.‘. Een dag later,
vrijdag 17 juli wordt in Vorden de
skeelermarathon om de ‘Holland Inli-
ne Cup’ verreden met een gedeelte
van het parcours door het centrum
van het dorp. Marcel Leferink. ‘Een he-
le goede zaak. De vrijdag was in de
feestweek toch min of meer een ‘dood
moment’. Nu komt er tenminste leven
in de brouwerij. In eerste instantie was
de gemeente Bronckhorst van mening
dat vanwege de koopavond en de be-
voorrading van de winkels, het skeel-
eren op vrijdagavond door Vorden niet
haalbaar zou zijn.
Wij hebben toen de ondernemers een
brief gezonden en hen gevraagd om
mee te werken. Daar is zeer positief op
gereageerd, zelfs de koopavond zal
naar de donderdagavond worden ver-
schoven. Daar komt nog één ding bij,
wanneer het skeelerevenement slaagt,
dat wil het skeelercomité proberen
om volgend jaar in Vorden een inter-
nationale wedstrijd te organiseren.
Goed voor de campings, de hotels en
indirect voordeel voor heel ‘onderne-
mend‘ Vorden en een prachtig affiche
voor de gemeente Bronckhorst’, zo
zegt Marcel Leferink. Dat het songfes-
tival (normaliter in de feestweek op za-
terdag) later in het jaar naar de Kra-
nenburg wordt verplaatst, is volgens
Marcel Leferink begrijpelijk. ‘Vanwege
de overweldigende drukte konden ve-
len het gebeuren al bijna niet meer
volgen. Jammer, maar het is niet an-
ders. Nu zal de zaterdagavond op een
andere wijze door de horeca worden
ingevuld en je zult zien, de gezellig-
heid blijft’, aldus een optimistische
Marcel Leferink.

'C'è una festa. Vienne?'

Vordense Ondernemers Vereniging (VOV)
deze zomer op vele fronten actief
‘C’è una festa. Vienne? ‘Er is een
groot feest. Komt u ook?‘. ‘Ik hoop
dat de plaatselijke bevolking spon-
taan zegt: ‘Con monto piacere’ of-
wel ‘heel graag’. VOV voorzitter
Marcel Leferink is met zijn gedach-
ten al helemaal in Italiaanse sfe-
ren. Zaterdagavond 5 september
vindt er in het dorp de ‘Italian
Proms’ plaats. Een concert met
blaasconcert, mannenkoor, pop-
koor en artiesten. De organisatie is
in handen van het Cultuur Fonds
Vorden. Echter, ook de VOV staat te
popelen om haar steentje aan dit
evenement bij te dragen. Voorzitter
Marcel Leferink: ‘Het is natuurlijk
geweldig dat men een dergelijk
muziekfestijn in Vorden organi-
seert.

FAIRTRADE EEN CADEAU VOOR
MOEDERS DAAR
Fair Trade is geen milieubeweging.
Het is een alternatief handelssysteem
dat als doel heeft producenten te on-
dersteunen in ontwikkelingslanden,
een organisatie die streeft naar duur-
zame ontwikkeling en armoedever-
lichting. Armoede is niet alleen een fi-
nancieel gegeven. Arm zijn betekent
meestal ook sociale armoede zoals
weinig opleidingsmogelijkheden, wei-
nig politieke en financiële invloed en

een gebrek aan goede publieke ge-
zondheidszorg. Als u dus op Wereld-
winkeldag een uniek artikel koopt,
steunt u de producenten  in ontwikke-
lingslanden op weg naar een betere
toekomst voor henzelf en hun kinde-
ren. Fairtrade is dus in die zin ook echt
een cadeautje voor de moeders daar. 

(H)EERLIJK!
Niks urenlang shoppen en nadenken
wat moeder nu te geven, maar lekker
relaxed rondkijken in de Wereldwin-
kel…als dat geen (h)eerlijk idee is? Met
de aanschaf van een Wereldwinkelar-
tikel steunt u direct de producent en
diens familie en verrast u uw
(schoon)moeder of echtgenote/vrien-
din eens echt op Moederdag! Deze
Fairtrade producten worden al 40 jaar
vooral in de wereldwinkels verkocht.
Niet voor niets is de Wereldwinkelfor-
mule voor de tweede keer tot "Beste
Winkelketen 2008" uitgeroepen.  We-
reldwinkel, al 40 jaar een cadeau voor
iedereen!,

Moederdag en world
fairtrade day 2009
"Moederdag is cadeautjesdag voor moeders hier, fairtrade is een
cadeautje voor moeders daar! "

Zaterdag 9 mei is het World Fairtra-
de Day en bijna Moederdag en ie-
dereen is juist die dag meer dan
van harte welkom in de Wereldwin-
kels in onze regio. Iedere bezoeker
wordt getrakteerd op een kopje
koffie en er zijn extra  cadeautjes
ingekocht om moeder, partner en
oma te verwennen. En wat u ook
kiest, u kunt er zeker van zijn dat u
een eerlijk en uniek fairtradepro-
duct aanschaft.

Op deze avond zal muziek worden ge-
maakt door de groep Fluitekruid uit
Zutphen, die naast traditionele volks-

muziek ook eigen repertoire heeft. Zij
zingen en bespelen talrijke instru-
menten zoals gitaar, accordeon, ban-
jo, dwarsfluit en diverse soorten slag-
werk. Locatie en muziek zullen de goe-
de stemming zeker verhogen. Men
wordt van harte uitgenodigd om het
verenigingsjaar 2008-2009 op deze
feestelijke manier te eindigen.

Oecumenische vrouwen-
groep wichmond-vierakker
De feestelijke slotavond zal dit jaar
worden gehouden op woensdag 13
mei. Plaats anders dan anders: let
op! Boshuisweg 8 te Vierakker,
waar de familie Rietman ons gast-
vrij zal onthalen.

Maandagavond 11 mei is er in het
Achterhuus (achter de Gerefor-
meerde kerk) een optreden van
Marcel en Lydia Zimmer. Op deze
afsluitavond van de groeigespreks-
groepen en de Alphacursus zullen
ze een aantal liederen uit hun uit-
gebreide repertoire laten horen.

Het duo schrijft veel Nederlandstalige
liederen voor zowel volwassenen als
kinderen. Veel van hun liederen zijn
opgenomen in de Opwekkingbundel

en worden in allerlei kerken en ge-
meenten gezongen. Marcel en Lydia
zijn af en toe ook te zien en te horen in
het televisieprogramma ‘Nederland
Zingt’ van de EO. Beiden zijn fulltime
met muziek bezig en hebben samen
een eigen bedrijf: Celmar Music. Zij
zullen tijdens hun optreden in Vorden
ook over hun werk vertellen. De orga-
nisatie is maandagavond in handen
van de Evangelisatiecommissie. De
toegang is gratis. Wel wordt er na af-
loop een collecte gehouden.

Optreden Marcel en Lydia Zimmer

Op vrijdagavond zal het koor uit Mag-
denburg worden verwelkomd op land-
goed Ehzerwold in Almen. In het hotel
op het landgoed verblijven de koorle-
den ook tijdens het weekend. Ze zul-
len daar echter weinig uurtjes vertoe-
ven, want er is een behoorlijk vol pro-
gramma voor de gasten voorbereid.
Op zaterdagochtend gaan ze naar het
Openluchtmuseum in Arnhem om
hen een levendig beeld te geven van
het leven van de Nederlandse bevol-
king in de laatste 250 jaar. Aan het ein-
de van de middag bereidt het koor
zich dan tijdens een repetitie in de
Christus Koningkerk in Vorden voor
op het concert, dat ze die avond sa-
men met het Vordens Mannenkoor

om 20.00 uur in die kerk zullen geven.
Aansluitend is er dan een gezellige
ontmoeting tussen de leden van beide
koren, samen met hun partners in "De
Herberg" in Vorden. Op zondagmor-
gen gaat het Polizeichor naar Vierak-
ker om daar om 10.00 uur in de prach-
tige St.Willibrorduskerk  tijdens een
katholieke dienst geestelijke liederen
te zingen. Na een lunch zal het koor
dan beginnen aan de 400 km lange
thuisreis.

Het Polizeichor Magdeburg is in 1952
opgericht en heeft een heel roerige ge-
schiedenis achter zich. Voor "Der Wen-
de" was het een groot, veel gevraagd
koor bij muzikale manifestaties. Er
werd in die tijd ook intensief samenge-
werkt met andere koren en orkesten.
Vanaf 1992 kreeg de Oekralense Leo-
nid Schemetov de muzikale leiding
van het koor. Hij met name heeft van-
af die tijd het zeer uitgebreide reper-
toire van het koor sterk bepaald. Niet
alleen door de keuze van Duitse en in-
ternationale liederen, met name uit
Oost Europa, maar ook bewerkte hij
veel van die liederen speciaal voor dit
koor. Hij werd daarbij ondersteund
door zijn muzikale partner Tatjana
Schemetowa, die onder andere de pia-
nobegeleiding en de stemvorming
voor het koor verzorgde. Sinds 1997
heeft dit echtpaar de rollen omge-
draaid en leidt Tatjana met een grote
bevlogenheid het koor en zorgt Leonid

voor de begeleiding. Binnen dit ge-
mengde koor met zijn 50 leden, is ook
nog een klein kamerkoor samenge-
steld. Hierin zingen de veelal wat jon-
gere leden van het koor met veel ple-
zier en geestdrift een geheel eigen re-
pertoire. En dat juist zij veel voldoe-
ning vinden in het samen zingen,
blijkt wel uit het feit dat zij elke week
na de repetitie van het grote koor nog
een uurtje aan hun eigen repertoire
werken. Alle aspecten en kwaliteiten
van dit koor zullen tijdens het concert
op zaterdagavond om 20.00 uur te ho-
ren zijn. Het koor heeft voor dit con-
cert gekozen voor een zeer gevarieerd,
niet al te zwaar en gezellig program-
ma, waar veel vaart in zit. En daar
sluit het Vordens Mannenkoor samen
met hun solist Ludo Eijkelkamp ook
helemaal bij aan. De echte koorlief-
hebber, maar ook iedereen die houdt
van een gezellige muziekavond, zal er
geen spijt van hebben als hij of zij op 9
mei naar de Christus Koningkerk in
Vorden komt. 

Zowel het concert in Vorden als het op-
treden in Vierakker kan door iedere
belangstellende zonder kosten wor-
den bezocht. Wel is het aan te raden
om voor het zaterdagavondconcert
toegangskaarten op te halen bij Bruna
in Vorden of te reserveren bij koorle-
den of telefonisch (0575-551846 / 0575-
542937).

"Polizeichor Magdeburg" in Vorden en Vierakker
Op uitnodiging van het Vordens
Mannenkoor komt het "Polizei-
chor Magdeburg" in het weekend
van 8 t/m 10 mei naar Vorden. Al
ongeveer 10 jaar zijn er intensieve
contacten tussen beide koren en
om de zoveel jaar hebben ze een be-
zoek aan elkaar gebracht. Nu was
het weer de beurt aan het Duitse
koor om naar de Achterhoek te ko-
men. En natuurlijk zullen deze ko-
ren tijdens deze ontmoeting een
gezamenlijk concert geven, en wel
op zaterdagavond in de Christus
Koningkerk in Vorden. Daarnaast
zal het Magdenburgs koor op zon-
dagmorgen tijdens een dienst in
de St.Willibrorduskerk in Vierak-

De vereniging bestaat dit jaar 140 jaar
en is daarmee een van de oudste cultu-
rele verenigingen in de gemeente
Bronckhorst. Ondanks haar 140 is de
vereniging nog altijd een jonge en le-
vendige club; Concordia is bovendien

na al die jaren niet meer weg te den-
ken uit Vorden. Het concert zal in het
teken staan van muziek uit het heden
en verleden. Zowel het harmonieor-
kest onder leiding van Berjan Morsink
als de slagwerkgroep onder leiding
van Mike de Geest zullen deze avond
ten tonele verschijnen. Er is hard gere-
peteerd om het publiek een leuke en
muzikale avond te bezorgen. Tevens

zullen tijdens deze avond enkele jubi-
lerende leden in het zonnetje worden
gezet. Het zal dus in meerdere opzich-
ten een echt jubileumconcert worden.

U wordt voor deze muzikale zaterdag-
avond van harte uitgenodigd. Elke
donderdagavond vanaf 19.30 uur repe-
teren orkest en drumband in Het
Dorpscentrum in Vorden. Lijkt het u
wat om te komen musiceren bij Con-
cordia? Kom dan gerust eens kijken op
een donderdagavond!

Jubileumconcert Concordia
Zaterdag 9 mei as. houdt muziek-
vereniging Concordia  haar Jubile-
umconcert in Het Dorpscentrum.
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Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

K a p s a l o n :
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

S c h o o n h e i d s s a l o n :
Gelaatsbehandelingen dames en heren 
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

naaimachinespecialist

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Café Uenk • Nieuwstad 13 • Vorden

Biljarttoernooi
Vordens Kampioenschap (libre)

18 t/m 21 mei 2009
Inleg € 10,- p.p.

Aanvang 20.00 uur

Prijzen: 1e € 100
2e € 50 
3e € 25

Opgave voor 12 mei!

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Vol smaak: speciaal voor u geselecteerd!
Hollandse asperges 500 gram 2,99
Ze zijn er weer:  nieuwe oogst 
Malta Alpha’s aardappelen 2,5 kilo 3,98

Vaste lage prijzen:
Turbana bananen 1 kilo 1,29
Elstar appelen
van eigen kwaliteitsteler 1 kilo 0,99
Blauwe druiven
van eigen huismerk “Trofee” 1 kilo 2,49

Uit eigen keuken:
Reinier’s huisgemaakte 
aspergesoep 1 liter 4,99
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 11 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

1869 2009

JUBILEUMCONCERT

Zaterdag 9 mei 2009
Aanvang 20.00 uur

Het Dorpscentrum Vorden

Toegang gratis

Orkest o.l.v. Berjan Morsink
Drumband o.l.v. Mike de Geest

140

Zaterdag
Bij aankoop van een Moederdagvlaai
een bloemenbon t.w.v. € 2,50

kado te besteden bij 
Bloemsierkunst Halfman

Appelroomrol 
van € 1,30 voor € 1,00

Duits broodje 
4 voor € 1,25

Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers in samenwerking  met het

Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei informatieve artikelen over

bezienswaardigheden en evenementen in de Achterhoek.

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

www.achterhoekagenda.nl

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

hotels, bungalowparken, campings, restaurants en attractieparken.

nr. verschijningsdatum betreft de periode

1 3 april 2009 4 april t/m 24 april 2009

2 24 april 2009 25 april t/m 26 juni 2009

3 26 juni 2009 27 juni t/m 28 augustus 2009

4 28 augustus 2009 29 augustus t/m 30 oktober 2009

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor Toerisme, Postbus 4106, 

7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

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

e-mail: avk@weevers.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

Weeversdrukkerij

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

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

FF ii jj nn ee vv aa kk aa nn tt ii ee !!

mm aa aa rr .. .. ..
hh oo ee ii ss hh ee tt

tt hh uu ii ss ??

HHeett èècchhttee ppllaaaattsseell ii jjkkee wweeeekkbbllaadd
ssttaaaatt ooookk oopp iinntteerrnneett ,,
dduuss kkii jjkk ssnneell oopp:: www.WebPaper.nl

Cadeau-tip

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



Erwin: ‘Mijn doel is nog steeds om
straks rond de 15 plaats of hoger te
eindigen. Valpartijen en machinepech
stonden tot dusver een hogere klasse-
ring in de weg.’, zo zegt hij. Wat be-
treft de strijd om deze WEC (wereld-
kampioenschap enduro) begon het
seizoen voor Erwin wel zeer onfor-
tuinlijk. In het Portugese Penafiel
knalde Erwin door onoplettendheid
van een verkeersagent boven op een
auto. Erwin: ‘ Ik kwam via een smal
pad van een steile berg af. Onderaan
gaf een agent een teken dat ik de weg
op kon rijden. Hij had niet gezien dat
er van links nog een auto aankwam. Ik
vloog via de motorkap van de auto
door de lucht en smakte met mijn
hoof op het asfalt. De helm flink inge-
deukt en een gebroken nekbrace.
Goed dat ik deze brace om had, anders
waren de gevolgen een stuk ernstiger
geweest.

Ik had nog zoveel adrenaline in mijn
lichaam dat ik meteen weer op de mo-
tor wilde kruipen. Echter de motor lag
in kreukels. Voor de zekerheid hebben
ze toch een ambulance laten komen
die mij naar een ziekenhuis heeft ge-
bracht. Behalve een pijnlijk been, werd
er gelukkig geen ander letsel geconsta-
teerd. Intussen hadden de monteurs
op zaterdagavond de motor nog kun-
nen repareren, zodat ik zondag toch
voor de tweede manche kon starten. Ik
werd 20e, precies genoeg om mijn eer-
ste WK punt van het seizoen binnen te
slepen’, zo zegt Erwin die na afloop
van het ongeval hoogst verbaasd was
(en nog steeds is) over het optreden
van de verkeersagent, die niet eens de
moeite nam om te informeren hoe het
met hem ging. ‘De agent zei niets,
deed niets, alleen bleef hij stolcijns het
verkeer regelen, alsof er helemaal
niets was gebeurd. Dat geloof je toch
niet’, zo sprak Erwin.

Een week later moest hij in Spanje aan
de bak, eveneens twee wedstrijden in
de strijd om het wereldkampioen-

schap. Deze races vonden plaats op
een bergachtig terrein met veel steen-
slag en harde ondergrond. Erwin:
‘Wat heb ik daar en met mij nog een
aantal coureurs afgezien! Op gegeven
moment vielen we bij het naar boven
rijden op een helling ‘stil’. Dat bete-
kende zo’n 600 meter met de motor in
de versnelling lopend, duwend en puf-
fend naar boven. Elke meter voelde als
vijf kilometer hardlopen. Het koelwa-
ter in de motor werd dusdanig warm,
dat de gehele motor kapot ging.
S’avonds hebben de monteurs het mo-
torblok van mijn trainingsmotor in de
wedstrijdmotor gezet, zodat ik zon-
dagmorgen toch kon starten. Ik werd
15e en drie WK punten rijker. Na al die
tegenslag, dik en dik tevreden’, zo zegt
Erwin, die het gevoel heeft dat hij con-
ditioneel steeds sterker wordt!

‘Tussen de wedstrijden door train ik
ook veel met mijn teamgenot en we-
reldkampioen de Fin Mika Ahola. Na
de wedstrijden in Italië, train ik als
voorbereiding op de WK in Finland
een volle week met Mika in zijn woon-
plaats Hämeenlinna. Ik kan nog steeds
veel van Mika leren’, zo zegt Erwin. De
WK wedstrijden enduro hebben dit
jaar een andere opzet. Erwin: ‘Wel zijn
er tijdens de wedstrijden de gebruike-
lijke cross- enduro en extreem – tests.
Daar is thans op de vrijdagavond een
aparte super-test aan toegevoegd. Een
snelheidsproef van twee minuten die
in het donker met alleen het licht van
de koplamp, wordt verreden. Boven-
dien zijn er onderweg diverse obsta-
kels. Het vindt plaats in een volgepakt
stadion. Je rijdt dan twee tegen twee
naast elkaar, op hetzelfde parcours,
gescheiden door een lint. Ook voor de
rijders prachtig om te doen met één
nadeel. Normaliter lig ik op de vrijdag-
avond, met het oog op de zware wed-
strijden op zaterdag en zondag, al
vroeg in bed. Nu wordt het soms wel
half twaalf. Maar goed dat hoort erbij’,
zo zegt een montere Erwin Plekken-
pol.

Erwin Plekkenpol
prepareert zich op
kampioenschappen in Italie,
Finland en Slowakije

Erwin Plekkenpol was eind april even voor een paar dagen terug in Vor-
den. Met name om zich te prepareren op de volgende (enduro) klussen. Op
9 en 10 mei twee wedstrijden in Aielli in Italië en op 23 en 24 mei twee wed-
strijden in Pievebovigliana, eveneens in Italië. Erwin: De ‘Assoluti d’Italia
(het Italiaans kampioenschap enduro) is voor mijn team (Honda HM Za-
nardo) van zeer groot belang. Wedstrijden in eigen land spreken nu een-
maal meer aan dan die in het buitenland’. De Vordenaar is gedeeltelijk te-
vreden over de afgelopen maanden waarin hij in totaal acht WK punten
vergaarde, hetgeen hem in het tussenklassement om de wereldtitel in de
klasse E 2 voorlopig op de 21e plaats brengt.

Vorig jaar is dit wegens omstandighe-
den niet doorgegaan en hebben we
toen een zomerfeest gehouden. Iedere
bezoeker gaf aan de markt erg te mis-
sen en ook wij zijn er van overtuigd

dat we daarom dit jaar 100 procent
voor de markt gaan! Dus heb je zin om
je spulletjes bij ons op de markt te ver-
kopen bel dan en huur een kraam en
we maken er een gezellige markt van.
Het programma van de dag wordt in
de loop van de tijd bekend gemaakt.
Voor meer informatie: Angela, tel. 06-
51935793.

Standhouders gevraagd

Zomermarkt Dorpshuis
Dit jaar gaan we weer een zomer-
markt organiseren rondom het
Dorpshuis Drempt.

GEHEIME CODE
Woensdag 15 april jl. gingen 18 groe-
pen van basisscholen uit de regio de
strijd met elkaar aan. Vanuit het eigen
computerlokaal startten ze exact op
hetzelfde tijdstip met het uitvoeren
van praktijkopdrachten en het beant-
woorden van vragen. Deze hadden be-
trekking op schoolvakken, muziek,
computers, techniek, radio, televisie
en internet. Uiteindelijk resulteerde
dit na zo'n twee uur hard werken in
een geheime BankBattleCode die de
leerlingen moesten opslaan in de digi-
tale BankBattle-Kluis. De klas die de
geheime code als eerste wist te kraken,
werd de winnaar.

CHEQUE VAN € 500,=
De deelnemende scholen werden ver-

deeld over twee clusters. Per cluster
was er een winnaar. Deze groep kreeg
een cheque van € 500,= voor de school
en de leerlingen mogen met de hele

klas op kosten van de bank naar de bi-
oscoop. Welke film, dat beslissen de
leerlingen de komende tijd samen.

Rabobank organiseert kennisquiz voor basisscholen

BankBattle groot succes
De Willem de Zwijgerschool uit
Borculo en de Prins Clausschool
uit Zutphen zijn de winnaars van
de BankBattle, een kennisquiz
voor leerlingen van groep 8 van
de basisschool georganiseerd
door Rabobank Graafschap-
Noord. Rudi van Dam en Marco
ten Zende, beide kantoordirec-
teur, reikten de winnende scho-
len na afloop een cheque van ¤
500,= uit.

Groep 8 van de Willem de Zwijgerschool in Borculo ontvangt uit handen van kantoordirec-
teur Marco ten Zende de prijs.

CARVIUM 1 - RATTI 1
De laatste competitiewedstrijd voor
Ratti was in Herwen tegen Carvium.
De ploeg uit Herwen is dit seizoen een
degelijke middenmoter. Op een mooie
grasmat, maar met een vrij harde
wind dwars over het veld werd afge-
trapt. Ratti begon te slap en had wei-
nig geluk. Bij Carvium viel in het eer-
ste kwartier alles goed. Na 12 minuten
was het dan ook al 3-0 voor de thuis-
ploeg. De bezoekers pakten vanaf dat
moment het initiatief en drukten de
gastheren vast op eigen helft. Ratti
kreeg een aantal zeer goede kansen,
maar wist voor rust niet te scoren. Na
rust ging laatste man Robert Ruiter-
kamp voor de verdediging spelen
waarmee de druk op de thuisploeg
verder toenam. Opnieuw kreeg Ratti
veel kansen. Koen Klein Heerenbrink
schoot keihard op de lat en een schot
van Michiel Gudde ging net over. Op
aangeven van Gijs Klein Heerenbrink
maakt Robert Ruiterkamp na een
mooie aanval de 3-1. Ratti voerde de
druk nog verder op en nam nog meer
risico. Uit een counter maakte Carvi-
um, na een overtreding, de 4-1. Slordig
verdedigen leverde Carvium nog een
strafschop op die door keeper Bram
Klein Haneveld gepareerd werd. Vlak
voor tijd was het opnieuw Robert Rui-
terkamp die scoorde en de 4-2 eind-
stand op het bord zette.

Ratti kan terugkijken op een leerzaam
seizoen. Voetballend is de ploeg
enorm gegroeid. Door een gebrek aan
scorend vermogen wisten de Kranen-
burgers na de winterstop geen enkele
overwinning meer te halen waardoor
de ploeg op de ranglijst te laag eindig-
de. Komend seizoen is er met dit elftal
veel mogelijk.

REKKEN DAMES 1-RATTI DAMES
1.
Afgelopen Zondag kon Ratti koploper
Sdouc uit Ulft een handje helpen om
kampioen te worden door of te win-
nen of gelijk te spelen tegen Rekken,
de nummer 2. Sdouc moest hun eigen
wedstrijd dan ook winnen. Rekken
was er natuurlijk op gebrand geen
punten te verliezen om nog in de race
te blijven voor het kampioenschap. De
thuiswedstrijd was geëindigd in een
gelijkspel,4-4, dus een gelijkspel zou
nou ook nog een keer moeten kun-
nen. De wedstrijd ging gelijk op, Rek-
ken speelde iets beter positiespel dan
Ratti, maar het was Ratti die voor rust
2 maal een 100% kans kreeg om de
score te openen. Helaas werden deze
kansen niet benut door spits Gerrie.
Halverwege de eerste helft kreeg Rek-
ken een cadeautje van de scheidsrech-
ter. Een lichte overtreding buiten het

Vo e t b a l 16 meter gebied werd door de scheids-
rechter verkeerd beoordeeld en hij leg-
de de bal op de stip. Deze kans liet Rek-
ken niet onbenut en de stand was 1-0.
Na rust was het weer Ratti die de bete-
re kansen kreeg. Er werd door beide
ploegen goed gespeeld en een hoop
strijd geleverd en uiteindelijk resul-
teerde dat in de verdiende gelijkmaker
voor Ratti. Gerrie Brummelman kon
de bal voorzetten vanaf de achterlijn
en Rowena Boss kon nog net haar voet
ertussen zetten voordat de keepster de
bal kon grijpen. Daarna was het zaak
de wedstrijd rustig uit te spelen en
voorkomen dat Rekken nog een keer
zou scoren. En dat lukte, de eindstand
bleef 1-1.
Volgende week speelt Ratti uit tegen
Meddo.

UITSLAGEN
29 april: Ratti DA1 (zon) - Neede DA1
(zon) 0-1, Zaterdag 2 mei: Ratti 5 (zat) -
DZSV 6 (zat) 8-1, VIOD B4C - Ratti B1D
2-0, DZC '68 D4 - Ratti D1C 8-1, Brum-
men F6 - Ratti F1C 3-5
Zondag 3 mei: Ratti 3 (zon) - SVBV 3
(zon) 0-7, Carvium 1 (zon) - Ratti 1 (zon)
4-2, Varsseveld 5 (zon) - Ratti 2 (zon) 1-
3, Brummen 6 (zon) - Ratti 4 (zon) 6-5,
Rekken DA1 (zon) - Ratti DA1 (zon) 1-1

PROGRAMMA
Zaterdag 9 mei: Ratti 5 (zat)-AZSV 9
(zat) , Ratti D1C-DVC '26 D7M , Ratti
E2C-VIOD E13C , Ratti F2C-Warnsveld-
se Boys F10 , VVG '25 B2D-Ratti B1D ,
Gazelle Nieuwland C2-Ratti C1 , VIOD
E10C-Ratti E1C , FC Zutphen F5-Ratti
F1C. Zondag 10 mei: Ratti 2 (zon)-Gen-
dringen 3 (zon) , Ratti 3 (zon)-Ruurlo 8
(zon) , Socii 5 (zon)-Ratti 4 (zon), Med-
do SC DA1 (zon)-Ratti DA1 (zon)

kopt en even later kreeg een Vorden
verdediger de bal niet onder controle
en met een boogbal werd Mark Bor-
gonjen verrast. 0-2

In de tweede helft was Vorden sterker
dan zijn opponent en het creëerde
zich diverse kansen. Bij een van de
kansen werd een verdediger zodanig
in het nauw gedreven, dat hij de bal
pardoes in eigen doel schoot 1-2. Vor-
den was in deze fase een stuk sterker,
vooral door een betere bezetting op
het middenveld. De verdedigers Den-
nis Wentink en Rob Enzerink schoven
bij toerbeurt in, waardoor Vorden
steeds in een manmeer situatie op het
middenveld kwam. In de 80e minuut
scoorde Vorden de verdiende gelijkma-
ker via een kopbal van Dennis Wen-
tink 2-2. Zoals al zo vaak deze competi-
tie het geval was, was Vorden het toch
niet gegeven een punt te pakken, want
in blessuretijd tekende Gendringen
voor de winnende treffer. Weliswaar
een lucky goal, maar ook die tellen
voor 100 % mee.

Gendringen behaalde door de winst
de 3e periode titel en mag proberen
via de nacompetitie een plaats in de 3e
klasse te bemachtigen. Vorden heeft
qua prestatie een matig seizoen ge-
had. Veel blessureleed en het wegval-
len van Erik Oldenhave en Micha Bo-
link waren aderlatingen. Een positieve
ontwikkeling noemde trainer Theo
Hulshof de jonge garde. 4 jeugdspelers
konden moeiteloos worden ingepast,
waarbij de 16 jarige Frank Hiddink de
meest opvallende was.

UITSLAGEN: DZC '68 D3-Vorden D1 0-
1, Zutphania F1-Vorden F3 4-7,
Concordia-W. F4-Vorden F4 5-2,
Keijenburg. Boys F4-Vorden F7 8-2,
Vorden 1-Gendringen 1 2-3, Vorden 2-
Warnsveldse Boys 2 4-1, Vorden 3-
Warnsveldse Boys 3 10-1, Loenermark
5-Vorden 4 1-1, Warnsveldse Boys 5-
Vorden 5 2-9

PROGRAMMA:
Dinsdag 5 mei: Vorden C2-Pax C2.
Woensdag 6 mei: Vorden C1-Pax C1,
Angerlo Vooruit E3-Vorden E2, Vorden
F1-Warnsveldse Boys F2. Zaterdag 9
mei: SDOUC A2-Vorden A2D, Lochem
SP B3-Vorden B2, DZC '68 C3-Vorden
C2, Pax C3D-Vorden C3, Gazelle
Nieuwland D1-Vorden D1, Doetin-
chem D3-Vorden D2, Zelhem D1-Vor-
den D3, Vorden E1-DVV E3, FC Zut-
phen E4-Vorden E3, AZC E3-Vorden E4,
Angerlo Vooruit E4-Vorden E5, Pax F1-
Vorden F1, Vorden F2-Epse F1, Vorden
F4-Wolfersveen F1, Be Quick Z. F5-Vor-
den F6, Warnsveldse Boys F9-Vorden
F5, Vorden F7-Angerlo Vooruit F7. Zon-
dag 10 mei: Vorden 2-Pax 3, Vorden 3-
Ruurlo 4, Baakse Boys 2-Vorden 4,
Baakse Boys 4-Vorden 5.

vv Vorden
VORDEN - GENDRINGEN 2-3
Voorafgaand aan de wedstrijd nam
Erik Oldenhave afscheid en ontving in
de middencirkel de bloemen. Een
knieblessure noopt hem de voetbal-
schoenen aan de wilgen te hangen.
Voor Vorden stond er niets meer op
het spel, doch Gendringen zou bij
winst de 3e periode titel in de wacht
slepen. Beide ploegen waren aan el-
kaar gewaagd, zoals overigens alle
ploegen in de 4e klasse C niets voor el-
kaar onder doen. Vanaf het begin was
het een open wedstrijd van twee aan-
vallende ploegen en kansen over en
weer. Beide teams hadden grote moei-
te met de balcontrole vanwege de er-
barmelijke toestand van het veld, het
geen het spelniveau in belangrijke ma-
te bepaalde. Wie dacht dat de rust met
een brilstand zou in gaan en al vast
aan de koffie ging miste twee doel-
punten. Gendringen scoorde op slag
van rust binnen twee minuten twee-
keer. Een cornerbal werd binnenge-
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Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

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

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

      Gratis Horren bij alle  
 draai/kiep kozijnen 
 

 

                                                                                                                      
 
 
 
 

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

  

  
          

 

  Verkoop bij inschrijving 
perceel landbouwgrond gelegen aan de
Hummeloseweg / Eeltinkweg te Zelhem

 groot 6.58.10 ha.

 perceel landbouwgrond aan de Meeneweg / 
Wolfersveenweg (nabij huisnr 27) te Zelhem

groot 3.80.55 ha.

Bieding(en) uiterlijk dinsdag 26 mei 2009

Nadere informatie te verkrijgen bij:

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker
Tel: 0575-441331  www.lomanvastgoed.nl

.

... zon, zon en nog eens zon ...

Heerlijk dat zonnetje, maar dan wél buiten! Binnen wilt u het lekker 
koel houden. Wij kunnen u helpen dat te bereiken, want wij leveren
zonwering in diverse uitvoeringen, momenteel met speciale actie!

KNIKARMSCHERM
semi-cassette, framekleur RAL 9001 (creme/wit) + TZ alu kleur

Breedte (cm)  Uitval (cm)          Prijs nú

300

350

400

450

500

550

275

275

275

275

275

275

  975,-
  

998,-
  

1080,-

1125,-

1195,-

1250,-

Inclusief BTW, motor en montage; keuze uit diverse streepdessins.
Meerprijs motor + afstandsbediening € 125,-. 

Wij leveren ook: rolluiken, screens, markiezen en uitvalschermen.

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Geldig van 5 mei t/m 9 mei 2009

Veelzijdig in bouwen en advies.
Wij maken van uw plan werkelijkheid.

Toverstraat 5, 7223 LN Baak, 0575 441677

www.wolbrink-masselink.nl

Nieuwbouw Verbouw Utiliteitsbouw Renovatie Onderhoudswerk
Monumenten Stallenbouw Machinale- houtbewerking



MEI
6 ANBO klootschieten bij Olde Lettink
6 Handwerkmiddag en Kraamverkoop

Welfare Rode Kruis in de Wehme
7 NBvP Vrouwen van NU Vorden pro-

vinciale agrarische PR reis Veluwe
7 Bejaardenkring Vorden
7 Klootschietgroep de Vordense Pan
12 NBvP Vrouwen van Nu Vorden mid-

dagexcursie de Keihave in Gorssel
13 ANBO klootschieten ’t Olde Lettink
13 NBvP Vrouwen van NU Vorden

maandelijkse bijeenkomst
14 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 NBvP Vrouwen van Nu Vorden Fiets-

tocht Slangenburg
20 Contactmiddag Welfare Rode Kruis

in de Wehme
20 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
26 NBvP Vrouwen van Nu Vorden Gel-

ders fietstocht langs de grens
27 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
28 Klootschietgroep de Vordens Pan

30 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-
plusser in de Wehme, info 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN
24 mei Kunstzondag Vorden, Beelden-
de kunst/3-d design/fotografie/video-
en animatiekunst
T/m 31 mei Interactief project Spre-
kende boeken, Bibliotheek Vorden
T/m 31 mei Animatiekunst GalerieBi-
bliotheekVorden

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info/
opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den.

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

Op maandag 27 april werden de kam-
pioenen bekend gemaakt en wel 1e
prijs jokeren mevr. v. Holland en 1e
prijs klaverjassen de heer G. v. Hol-
land. Na de prijsuitreiking werd er

nog gezellig gekaart onder het genot
van een drankje en een hapje. 

Het nieuwe seizoen begint weer op
maandagmiddag 28 september a.s.
Mocht U belangstelling hebben om
mee te kaarten dan kunt U zich opge-
ven bij de heer Th. Eijkelkamp tel.
552818

Kaartclub Vorden 55+
Het kaartseizoen "Klaverjassen en
Jokeren"is weer voorbij. Op maan-
dag 20 april heeft de laatste compe-
titie-middag plaatsgevonden.

Teken- en schilderervaring kunt u op-
doen tijdens workshops die worden
gehouden op 19, 20, 21 en 23 mei met
elke dag een ander thema, steeds van
13:30 tot 15:30 uur. Tijdens de work-
shops werken we met veel verschillen-
de materialen en vanuit verschillende

werkvormen. Hebt u nog nooit gezon-
gen of getekend, geen nood. Ook zon-
der enige ervaring kunt u tijdens deze
workshops uw hart ophalen. We wer-
ken vanuit intultie en meditatie. Op-
gave tot een dag van tevoren. 
Tel. 0575 555783 of 
E-meil joseevanderstaak@hetnet.nl

Op 22 mei wordt op dezelfde locatie -
eveneens van 13:30 tot 15:30 uur - door
Justine Mol een workshop 'Geweldloze
Communicatie' gegeven in de vorm
van het spel 'Grok'. Opgave tot een dag
van tevoren.  Tel. 0575 522 454, E-mail:
info@justinemol.nl

Kunst10DaagseBronckhorst
in atelier Amare
In het kader van 'Kunst10Daagse-
Bronckhorst' van 15 tot en met 24
mei 2009 kunt u elke dag kennis-
maken met helend tekenen en
schilderen in atelier Amare, Kom-
vonderlaan 6 te Vorden. Josée van
der Staak geeft vrijblijvend uitleg
over helend tekenen en het ge-
bruik van de stem.

Leuke brief (7)

Eindelijk weer eens een 'leuke brief'
ontvangen over 'het Regenmuseum'. 
Een brief in 'Contact' van 14 april, ge-
schreven door een familie die het niet
met ons eens is. Vooropgesteld: de fa-
milie Kisjes, die deze brief heeft ge-
schreven, deed dat met een positieve
instelling. Zo hebben ze als lid van de
Klankbordgroep tijdens de aanlooppe-
riode positief meegedacht over de mo-
gelijkheden het Burgemeester van Ar-
kelplein zo aantrekkelijk mogelijk te
maken. Net als deze twee buren zijn
ook wij, samen met de omwonenden,
blij dat het sterk verwaarloosde plein-
tje van voorheen er nu veel verzorgder
uitziet en ook voor de jeugd een goede
functie heeft gekregen.

Maar er is wel een verschil in opvat-
ting. Wij vinden dat het nu ook zo
moet blijven. Zodat het plantsoentje
straks niet door een daar niet passend
en veel te dominerend bouwwerk zal
worden ontsierd. We vinden dat we als
om- en aanwonenden niet te maken
moeten krijgen met overlast.  En we
vinden ook dat we niet de dupe moe-
ten worden van een onjuiste, er door-
heen gedrukte beslissing van een be-
stuurder.

Democratie is een mooi goed. Maar
soms kunnen onverstandige besluiten
van keurig gekozen bestuurders veel
onheil stichten. Dat zijn dan besluiten
waar de gemeenschap soms nog vele
jaren daarna de nadelen van onder-
vindt. Zelfs nog als die bestuurders
zelf allang van het politieke toneel
zijn verdwenen. Denk - om een voor-
beeld te noemen - maar aan de man
die nu heerlijk geniet van het leven op
zijn ranch in Texas.

Kijk, daarom zijn we een half jaar gele-
den begonnen met ons - zoals dat in
de brief in 'Contact' wordt genoemd -
'onrustzaaiend geschrijf'. Als we dat
niet hadden gedaan dan zou men in-
tussen waarschijnlijk al zijn begonnen
met de uitvoering van de procedure
voor wijziging van het bestemmings-
plan. Zou het 'Regenmuseum' mis-
schien al in bestelling zijn. En zou het
dan straks nog tien of twintig jaar in
het plantsoen hebben gestaan.

Overigens doet u, beste buren, de zaak
van 'het Regenmuseum' met uw brief
geen goed. Nu blijkt immers nog dui-
delijker dat u de enige bent van de
acht direct aan het plantsoen wonen-
de families die géén bezwaar hebben
tegen plaatsing van dit bouwwerk. De
overige zeven families zijn er wel falie-
kant tegen. Gelukkig heeft het college
van B en W haar zorgplicht voor het
welzijn van de burgers zeer serieus ge-
nomen door een extra informatieron-
de in te lassen met de direct aanwo-
nenden. Met bovenstaand resultaat.

We hebben goede hoop dat het colle-
ge, net als nagenoeg alle omwonen-
den, tot de conclusie komt dat het
Burgemeester van Arkelplantsoen nu
eigenlijk al mooi genoeg is.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35

7251 AW Vorden 

(namens erg veel om- en aanwonen-
den)

Het ingezamelde geld is bestemd voor
kinderen in Nederland die, meestal
door problemen thuis, te maken krij-
gen met jeugdzorg. Bij jeugdzorgin-
stellingen ontbreekt het vaak aan geld
voor extra's naast het gewone levens-
onderhoud. Zaken die voor veel kinde-
ren in Nederland vanzelfsprekend

zijn: een fiets, zwemles, het lidmaat-
schap van een sportclub, een weekje
kamperen of een dagje naar de dieren-
tuin.

Kinderhulp vindt dat kinderen in de
jeugdzorg, die vaak al zoveel hebben
meegemaakt, niet nog eens extra ach-
tergesteld moeten worden bij hun leef-
tijdsgenootjes. Ook zij moeten de kans
krijgen om hun talenten te ontwikke-
len en (leuke) ervaringen op te doen.
Daarom springt Kinderhulp financi-
eel bij, om ook deze kinderen 'een
beetje gewoon geluk te geven'. En dat
al bijna 50 jaar.

Opbrengst Collecte
Nationaal Fonds Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor het Nati-
onaal Fonds Kinderhulp, die ge-
houden is in de week van 19 tot en
met 25 april, heeft in Vorden 974,36
euro opgebracht. Hiervoor zijn 17
collectanten op pad gegaan.
Alle collectanten en gevers harte-
lijk dank voor uw bijdrage.

Vordense Bridgeclub
De afgelopen week is er op de vaste
speeldagen gebridged in het dorpscen-
trum te Vorden.

Dit zijn de uitslagen van maandag-
avond 27 april.
A-Lijn: 1. mevr. van Gastel/mevr. Wal-
ter Kilian 64,17%, 2. mevr.
Hendriks/dhr. Bergman 57,5%, 3. mevr.
Rossel/mevr. Warringa 57,08%

B-Lijn: 1. mevr. Hoftijzer/dhr. Wullink

72,92%, 2. mevr. Veenhuis/mevr. Wes-
terhof 61,98%, 3. mevr. Norde/mevr.
Florijn 59,9%

Dit zijn de uitslagen van woensdag-
middag 29 april
A-lijn: 1. mevr. van Gastel/dhr. Olden-
have 59,92%, 2. dhr. Holtslag/dhr. Wa-
genvoorde 58,67%, 3. mevr. Hoft-
ijzer/mevr Vruggink 58%

B-lijn: 1. mevr. de Bruin/mevr. ter
Schegget 60,19%, 2. mevr. en dhr. Pas-
man 59,49%, 3. mevr. Eijerkamp/dhr.
Brekveld 59,31%

B r i d g ePonyclub 
De Graafschap
Op 2 en 3 mei was er een samen-
gestelde wedstrijd voor pony’s in
Castenray in de provincie Limburg. 

Voor deze wedstrijd was Sebastiaan
Hamer afgereisd naar het zuiden. Alle
moeite was niet voor niks. 

Hij behaalde daar met zijn pony Suns-
hine of Toys een fantastische 1e prijs
in de klasse M Samengesteld cat. DE. 
Echt een prestatie om trots op te zijn.

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

Deze schilderijen welke gemaakt zijn
door de schildersvrienden Eef van Bra-
kel en Henk Hulshof zullen deze zon-
dag aan het bos een bijzondere dimen-
sie toevoegen. De schildersstijl van bei-
den is dan ook zeer kleurrijk en ex-
pressionistisch. Onderwerpen van de
schilderijen zijn zowel het Zuid-Fran-
se, Toscaanse - dan wel het Gelderse Ri-
vieren-, en Achterhoekse landschap.

Eef van Brakel afkomstig uit Ooster-
beek heeft verschillende malen suc-
cesvol in Galerie 1880 geëxposeerd en
samen met Henk Hulshof enkele sei-
zoenen een schilderscursus in deze ga-

lerie verzorgd. van Brakel geen onbe-
kende in de kunstwereld heeft vele ex-
posities op zijn naam staan in zowel
binnen - als buitenland, zelfs de laat-
ste jaren vele malen in China. Galerie
1880 is er dan ook trots op dat deze na-
zaat van de Oosterbeekse school sa-
men met Henk Hulshof deze "kunst-
zinnige" zondag wil verzorgen.

Uiteraard rekenen we op droog en
windstil weer, maar mochten de
weersomstandigheden het niet toela-
ten om de schilderijen buiten neer te
hangen wijken we uit naar de volgen-
de zondag op 24 mei.
De route van de wandeling staat met
bordjes aangegeven en een gratis rou-
tebeschrijving is verkrijgbaar bij Gale-
rie 1880.  De start is bij Galerie 1880
aan de Hummeloseweg 4a te Laag-Kep-
pel. Om te weten of de wandeling
doorgaat verwijzen we u naar de web-
site van Galerie 1880, www.gale-
rie1880.nl of u kunt 's morgens even
bellen naar (0314) 382208.

Kunst aan de Bomen

Zondag 17 mei organiseert Galerie
1880 tijdens de Bronckhorster
kunst10daagse een korte "kunst"
wandeling rondom de Wrangebult
in de bossen van Laag-Keppel. Op
een gedeelte van de Kolkenwande-
ling zullen aan verschillende bo-
men een dertigtal schilderijen wor-
den opgehangen.

In hoog tempo ontwikkelen ze hun
knoppen. Een zee van kleurrijke bloe-
men golft door de Cactus Oase. Het is
voorjaar, een mooie tijd om de cactus-
sen e.a. planten in hun volle glorie te
aanschouwen. Ver boven de planten
uit verheft zich de 7 meter brede en
bijna 4 meter hoge Cactus Piramide
met grafkamer vol schatten. Een rui-
send watervalletje voert u, over rol-
stoelvriendelijke paden met diverse
zitjes, naar de vijver met bont gekleur-
de vissen. 

Oude landbouwwerktuigen van de
Historische Vereniging 'Old Reurle'
roepen dierbare herinneringen op. Le-
den van de Spoorwegmodelbouwver-
eniging 'De Seinpaal' bouwen gestaag
aan de nieuwste attractie: Cactus-Ca-
nyon, een modelspoorbaan in Wild-
West-stijl. Naast een puzzelroute ver-
maken de kinderen zich opperbest in
de speciale kinderhoek.met o.a. een

voetbalspel, Donald Duck's lezen, sjoe-
len en Anny Cactus Kindertheater Een
terras, rotstuin, vijvers met vissen, on-
deugende pony's en nieuwsgierige ko-
nijntjes maken het buiten eveneens
gezellig. Kortom, een fantastisch dagje
uit voor jong en oud. Naast een spon-
taan bezoek zijn er verschillende ar-
rangementen mogelijk.

TIPS !!!:
1) t/m 26 juni: Expositie Geert Tim-

mer: aquarel- en olieverfschilderij-
en met de natuur als thema

2) 10 mei: Omdat het vandaag moe-
derdag is ontvangen alle vrouwen
een attentie

3) 21 juni: Vanwege vaderdag krijgen
alle mannen een attentie

4) 4 en 5 juli: Indianenfeest voor jong
en oud

MEER INFORMATIE:
Familie Park Cactus Oase, Jonger-
manssteeg 6 te Ruurlo. Tel: 0573
451817 Website: www.cactusoase.nl E-
mail: info@cactusoase.nl

Familie Park Cactus Oase is het gehele
jaar geopend.

Oogstrelende bloemen
vormen pronkjuwelen in
Familie Park Cactus Oase
Zonnestralen door het vensterglas
doen de prachtig gekleurde vogels
in de vogeltuin uitbarsten in jubel-
zang. Na een flinke scheut water
ontwaken de cactussen uit hun
winterrust.

Tijdens deze middag werd in een af-
wisselend programma veel aandacht
besteed aan ontspanning, loslaten van
het "denken" en meer bewust zijn van
het lichaam. Door middel van dansen,
visualiseren en lichaamsoefeningen
leerden de deelneemsters manieren
om meer rust en ruimte voor zichzelf
te creeren. 
Gedurende de middag was er uiter-
aard gelegenheid voor een lekker kop-
je thee/koffie met een versnapering.
Kortom een totaal andere zaterdag-
middagbesteding dan anders. Even al-
leen tijd voor jezelf, ontstressen en
lekker even los van de dagelijkse be-
slommeringen.

Met 10 deelneemsters was de work-
shop maximaal gevuld. De groep be-
stond zowel uit mensen met ervaring
op spiritueel/yoga gebied, als mensen
die op deze manier voor het eerst ken-
nis maakten met  op een andere ma-
nier naar zichzelf kijken. De workshop
bleek laagdrempelig en voor eenieder
geschikt. Alle deelneemsters gingen
relaxed naar huis.

Wegens grote belangstelling, organi-
seert Supernova op zaterdagmiddag 6
juni in Keijenborg opnieuw de work-
shop "Voel je vrij". Ook deze keer van
14.00-17.00.
Opgave kan tot 1 juni bij Supernova
praktijk voor Bewustwording, Sari
Booltink, 06-18728259/0575-460117 of
sari.booltink@tele2.nl
Zie ook de advertentie elders.

Veel animo voor workshop
"Voel je Vrij"

Op 28 maart jl. werd in Keijenborg
door Sari Booltink/Supernova
praktijk voor Bewustwording de
workshop "Voel je Vrij "gegeven.

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

Bel: 0575-464016
www.fasttosell.nl

Is uw woning nog
niet verkocht?
Verkoopstyling werkt!

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

IIII nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo gggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!
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Gemiddeld ligt de leeftijd waarop uw
hond senior wordt rond zijn 7e levens-
jaar. Bij de kat is dit een leeftijd van 10
jaar. Ouderdom is geen ziekte, maar
komt helaas wel met gebreken. Hoe
eerder sommige problemen gesigna-
leerd worden, hoe beter ze te behande-
len zijn. Zo zien we bijvoorbeeld pas
klachten als 50-70% van de nierfunctie
is verdwenen en dan is er niet veel
ruimte meer om een levensverlengde
behandeling in te zetten. Vroegtijdige
onderkenning van achteruitgang
biedt dan ook mogelijkheden om ziek-
te of zelfs sterfte te ondervangen.
Daarom biedt De Graafschap Dieren-
artsen een Senior Care programma
aan, waarbij uw huisdier door de die-
renarts en/of assistent(e) zorgvuldig
wordt nagekeken. Tijdens dit onder-
zoek wordt gekeken of het dier symp-
tomen van ouderdom gerelateerde
aandoeningen vertoont zoals: artrose,
suikerziekte, hartfalen, gebitsaandoe-
ningen, stofwisselingsziekten, overge-
wicht en dementie. 

Tijdens de jaarlijkse vaccinatie vindt
er een lichamelijke controle plaats.
Met het Senior Care programma gaan
we een stapje verder en controleren
we tevens door middel van bloedon-
derzoek de orgaanfuncties van uw
huisdier. Overigens adviseert De
Graafschap Dierenartsen wèl de jaar-
lijkse vaccinatie levenslang te herha-
len. Zeker bij oudere dieren, omdat dit
een kwetsbare groep is.

SENIOR CARE PROGRAMMA 
Het belang van de gezondheid van het
oudere huisdier staat voorop, het Seni-
or Care programma wordt dan ook
het hele jaar door aangeboden. Het
programma start met het maken van
een afspraak voor een gratis senior ca-
re consult bij de assistent(e). Tijdens
dit consult wordt er aandacht besteed
aan o.a.: lichaamsconditie, vacht, ge-
bit, gedrag, artrose en symptomen van
leeftijd gerelateerde ziekten. Voor een
uitgebreider lichamelijk onderzoek
en controle van orgaanfuncties wordt
u doorverwezen naar uw dierenarts.
Hiervoor wordt een gereduceerd tarief
berekend vergeleken met een gewoon
consult met een bloedonderzoek. Zo-
dra de bloeduitslag bekend is en uw
huisdier is onderzocht, kan een be-
handelplan worden opgesteld met een
voedingsadvies op maat (bij bijv. artro-
se, dementie, nierfalen en overge-
wicht). U kunt echter ook meteen een
afspraak maken bij uw dierenarts voor
het uitgebreide onderzoek en bloed-
onderzoek, zonder eerst aan het gratis
senior care consult bij de assistente te
hebben deelgenomen. Dit bijvoor-
beeld omdat u niet twee keer met uw
kat (of hond) naar de praktijk wilt rei-
zen of omdat u het wilt koppelen aan
de jaarlijkse vaccinatie van uw dier. 

AANDACHT VOOR UW HUISDIER
Om de gezondheid van het oudere
huisdier onder de aandacht te bren-
gen, kunt u in de maand mei ook nog
eens profiteren van verschillende ac-
ties; 
Korting op seniorenvoeding (na afloop
van een bloedonderzoek) 
'Vier weken gratis voedingsondersteu-
ning voor de dementerende hond 

Heeft u interesse en bent u in het be-
zit van een hond ouder dan 7 jaar of
een kat ouder dan 10 jaar? Neem dan
contact op met één van onze locaties.
De Graafschap Dierenartsen heeft ves-
tigingen in Eerbeek, Hengelo, Ruurlo,
Steenderen, Vorden, Zutphen Cen-
trum en Zutphen winkelcentrum
Leesten. 
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.degraafschapdierenartsen.nl

Hoezo oudje?
Slaapt uw oudere hond of kat
steeds meer? Loopt hij soms
mank? Drinkt en plast hij veel?
Krijgt hij overal bultjes of wratjes?
Is hij soms de weg kwijt in huis?
Stinkt hij uit zijn bek? Wordt hij
mager ondanks dat hij goed eet of
is hij de laatste jaren juist steeds
zwaarder geworden? Mogelijk dat
u één of meerdere van voorge-
noemde problemen bij uw ouder
wordende hond of kat is opgeval-
len en dat u het accepteert gezien
de leeftijd die uw hond of kat heeft
bereikt. Maar voor veel van dit
soort problemen is een behande-
ling mogelijk.

Het zal voor sommigen best raar ge-
voeld hebben. Zo’n enorm volksfeest
enkele dagen na Apeldoorn. Maar pre-
sentator/piratengoeroe Willie Ooster-
huis geeft er meteen duiding aan.
“Juist omdat we zo onbevangen zijn,
omdat we ons kwetsbaar durven op te
stellen, kunnen we met Koninginne-
dag zo’n mooi feest vieren. Daar zijn
we geraakt, in ons hart. Maar het zal
de Nederlandse volksaard niet aantas-
ten. Zo’n feest als hier in Zelhem be-
vestigt dat. In vreugde én in verdriet
zijn we er voor elkaar.” Hij heeft gelijk.
Als Willie de tent vraagt om tien se-
conden de handen in stilte omhoog te
steken, geven de achtduizend piraten
hier massaal gehoor aan. Een indruk-
wekkend moment van respect, tussen
de enorme feestvreugde. Willie: “Zo’n
geweldig samenzijn laat ons zien dat
we zuinig moeten zijn op de mooie
momenten!” Meteen daarna is het tijd
voor nog een zwaar moment. Er volgt
een korte medley van hits van Arne
Jansen, de piratenheld die, zoals Wil-
lie het omschrijft, naar de overkant is.
Maar ondanks alles, gaat het dak er
vanaf. Meteen al bij het begin, bij de
Drentse boerenrockformatie Mooi
Wark, maar eigenlijk gedurende het
hele feest. Natuurlijk heeft het volk fa-
vorieten en is de ene artiest populair-
der dan de andere, maar die populari-
teitsverschillen lijken in Zelhem gro-
tendeels te vervagen. Wie er op het po-
dium staat, maakt nauwelijks uit. Het
publiek zingt mee, gooit die handen,
die handen, die handen, de lucht in,
drinkt, sjanst en feest. En tja, als je de
aftrap aan Mooi Wark overlaat, dan
weet je dat het goed gaat. De band zet
meteen het piratenvolkslied ‘In de blo-
te kont in’. “Het is onvoorstelbaar wat
er gebeurt als we dat lied spelen”, zegt
zanger/gitarist Bert Koops “Natuurlijk
zijn we een rockband, maar Mooi
Wark is ook volks. Dat volkse meedei-
nen zit ook in onze muziek. Daarom
vind ik dat we hier prima passen. Het
is alleen wel verschrikkelijk dat we on-

ze instrumenten niet kunnen inplug-
gen. We zingen wel, maar liever doen
we natuurlijk alles live.” “Live is het
ook veel gemakkelijker om de aan-
dacht vast te houden. Dan krijg je de
boogie er veel beter in”, vult drummer
John Roffel aan.

ZWETEN
Frans Duijts is de rising star aan het pi-
ratenfirmanent. ‘Het antwoord van
het volk’, noemde Willie Oosterhuis
hem eerder al. “Ze zeggen het”, rea-
geert Frans laconiek op die termen.
“We zien wel hoe het gaat hier. Ik
schijn het in deze buurt wel goed te
doen.” Hij is geen mooie jongen, met
poppy liedjes, Frans zoekt het in het
volkse. Hij zou zo maar eens het gat
kunnen opvullen dat André Hazes
heeft achtergelaten. Zelf blijft hij ech-
ter nuchter onder die loftuigingen.
Voor hem is het nog steeds een hobby:
“Zo is het begonnen, maar met 220 op-
tredens shows per jaar is het eigenlijk
nauwelijks nog zo te noemen. Toch
voel ik geen extra spanning of druk,
hoor. We blijven rustig doorhobbe-
len.” Als Frans zijn ‘Jij denkt maar dat
je alles mag van mij’ inzet, zingt de he-
le tent mee. En van voor tot achter,
juist ja, die handjes. Hevig zwetend be-
weegt Frans zich over het podium.
Willie biedt uitkomst en veegt, zonder
dat Frans er op voorbereid is, een
handdoek over het hoofd van de zan-
ger. Frans lacht. “Het is net of het elke
week gekker wordt. Dít is de nieuwe
sensatie bij de piraten”, kondigt Willie
hem af. Voor Frans is de buit binnen.
Grad Damen is er al vanaf het begin
van het Mega Piratenfestijn bij. En
langzaam maar zeker klimt de Bra-
bantse zanger hoger het programma
in. Dat is ook te merken in Zelhem,
waar Grads liedjes enorm goed wor-
den ontvangen. “Ik heb donderdag
drie optredens afgezegd”, vertelt Grad.
“Het is vreselijk wat er gebeurd is. Dat
één zo’n gek zo’n hoop ellende kan
aanrichten. Maar een dag later stond

ik alweer op het podium. The show
must go on. Je kunt hier moeilijk met
een chagrijnige kop op het podium
gaan staan.”  Grad, die na een moeilij-
ke periode ervoor koos om toch weer
zijn volkse roots op te zoeken, merkt
dat hij daarmee de goede keuze heeft
gemaakt. “Het gaat supergoed. Ik krijg
overal ontzettend goede reacties. Op
mijn optredens, maar ook op de nieu-
we liedjes. Dat doet je goed. Dat ik
langzaam maar zeker omhoog klim in
het programma van het MPF voelt ook
als een vorm van bevestiging!” 

NERVEUS
Ook hoog in het programma staat de
Doetinchemse Elz Bakker. Zij heeft de
ondankbare taak meteen na piraten-
koning Jannes het podium te moeten
beklimmen. Ze is nerveus, maar haar
voorganger maakt het voor haar niet
extra spannend. “Hij is geweldig, maar
ik moet mijn eigen ding goed doen.
Dan gaat de tent op de kop.” De Gel-
derse schone weet waar ze over praat.
Al voor de vierde keer staat ze in Zel-
hem op het Mega Piratenfestijn. Maar
het blijft speciaal, benadrukt ze: “Zo
veel mensen, zo veel bekenden ook,
da’s prachtig. En iedereen kent mijn
liedjes hier, dus ze zullen mee zin-
gen.” Ondertussen zet Jannes de tent
volledig op kop. Vocaal ondersteund
door Timo, een verstandelijk beperkte
fan, zet hij zes nummers lang de hut
volledig op de kop. Elz blijft er rustig
onder, en loopt even later vol zelfver-
trouwen door de deure het podium
op. Ze doet haar eigen ding, en krijgt
de meute inderdaad moeiteloos mee.
Het lijkt een uitgemaakte zaak: Elz
Bakker gaat op naar de vijfde keer.
Organisator Eddy Mensink is enthou-
siast. “Het is weer een prachtig feest.
Ondanks alles. Ik heb donderdag vijf
uur lang voor de tv zitten kijken. Ik
ben me doodgeschrokken.” Maar zoals
ze dat zeggen ‘The show must go on’.
Eddy kondigt aan volgend jaar graag
terug te komen naar Zelhem. “Het is
hier elk jaar een geweldig feest. Wat
een vreselijk enthousiast publiek!”
Presentator Willie vertelt het het pu-
bliek ondertussen nog maar eens. “Ze
vragen wel eens, dat Piratenfestijn,
wat is dat. Nou, het is meezingen. Ie-
dereen doet mee. Kijk maar eens naast
je... Lelijk hè!”

Mega Piratenfestijn in Zelhem weer een waar volksfeest

'Walk on, with hope in your heart'
“And you ‘ll never walk Alooooone, you’ll neeeever walk aloone!” Het vol-
tallige publiek op het Mega Piratenfestijn in Zelhem buldert het lied van
Lee Towers mee. Het is een geladen moment. De woorden hebben een spe-
ciale, helende betekenis gekregen na de vreselijke gebeurtenissen in Apel-
doorn. Lee weet het. “Zeker gezien wat er een paar dagen geleden is ge-
beurd in Apeldoorn is het hartstikke belangrijk te weten dat er altijd ie-
mand naast je staat. En achter je. Samen moeten we door!” De tent voelt
het. “Walk on, with hope in your heart.”

Afnemende beweeglijkheid maakt het
voor veel ouderen steeds lastiger hun
eigen voetverzorging bij te houden.
Nog afgezien van het feit dat bijvoor-
beeld eelt verwijderen, likdoorns uit-
snijden en ingroeiende nagels ontlas-
ten, speciale technieken vereist om tot
goede resultaten te komen. Goede
voetverzorging draagt zeker bij aan be-
houd van mobiliteit. Of, "Met pijn aan
je voeten, is lopen niet meer zo leuk",
zoals iemand het uitdrukte.

VOORKOMENDE PROBLEMEN.
Nederland telt zo'n 3,5 miljoen oudere
mensen (60+ bron CBS) in ons land.
Veel van hen verzuimen nogal eens
om voldoende aandacht aan hun voe-
ten te (laten) besteden. Vandaar dat in
deze Week van de Pedicure extra aan-
dacht uitgaat naar problematieken
die bij ouder wordende voeten optre-
den. Voorbeelden zijn o.a. stijfheid,

verminderde beweeglijkheid en ver-
groeiende gewrichten en dat leidt
vaak tot toenemende eeltgroei, (meer)
likdoorns onder de voet, op of tussen
de tenen, en ook tot ingroeiende na-
gels. Onbehandelde voetklachten kun-
nen leiden tot extra pijn aan de voe-
ten, maar ook tot toename van knie-,
heup- en/of rugklachten. Het idee ach-
ter de Week van de Pedicure is dat on-
derstaande pedicures tijdens deze
week in hun eigen praktijk ouderen
erop willen wijzen dat in heel veel ge-
vallen pijn aan voeten verholpen kan
worden.

Voor een afspraak (advies) kunt u tele-
fonisch contact opnemen met een van
onderstaande pedicures. deze zijn al-
len aangesloten bij Provoet en hebben
verschillende specialisaties, zo ook de
diabetische- en reumatische voet.
Gerrie Wisselink tel. 0575-467338
Marian Sesink tel. 0575-463902
Birgitta Roelofs tel. 0575-461668
Hennie Offenberg tel. 0575-463435
Lida Evers tel. 0575-462515

Week van de pedicure 
11 t/m 15 mei
Aandacht voor de Oudere Voet!
Minder beweeglijk, toch goed blij-
ven lopen.

Marcel & Lydia schrijven veel Neder-
landstalige liederen voor zowel vol-
wassenen als kinderen. Veel van hun
liederen komen in de Opwekkingbun-
del en worden veel gezongen in aller-
lei kerken en gemeenten. Ook op tele-
visie zijn ze af en toe te zien en te ho-

ren bij o.a. Nederland Zingt van de EO.
Marcel & Lydia zijn fulltime met mu-
ziek bezig en hebben samen een eigen
bedrijf: Celmar Music. Deze avond zul-
len ze ook vertellen over hun werk en
wat hen beweegt tot het schrijven en
zingen van liederen.

De Evangelisatiecommissie wil graag
iedereen van harte uitnodigen voor
dit miniconcert. De toegang is gratis.
Er is wel een collecte. Maandagavond
11 mei in Het Achterhuus, Zutphense-
weg 13, 7251 DG in Vorden.  Iedereen
is welkom!!!

Optreden Marcel en Lydia Zimmer
Maandagavond 11 mei zullen Mar-
cel en Lydia Zimmer optreden in
Vorden. Op deze afsluitavond van
de groeigespreksgroepen en de Al-
phacursus zullen ze een aantal lie-
deren uit hun uitgebreide reper-
toire laten horen.

Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN
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LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN

-- De Legende van de Kattenbelt? Joost trappelt haast van

nieuwsgierigheid.

Hendrik glimlacht. -- Die Chatten hadden geheime rechters.

De legende verhaalt dat een Romeins legerman eens een

paar Chatten-urnen stal. Dat kwam hem duur te staan. 

Hij werd eerst achtervolgd door visioenen van spoken. 

Zijn legeronderdeel werd ziek en leed nederlaag op neder-

laag. Daarna werd hij door de geheime rechters bezocht.

Ze zeiden dat hij vervloekt was en berecht moest worden.

De Romein was wanhopig. 

Joost fluit tussen zijn tanden. – Precies wat er nu in

Roderlo gebeurt! De pastoor zei al dat jij antwoorden in

het verleden kon vinden. Ik bedoel: wij hebben het spook

van Hermannus ter Haer, de briefjes van de veemrichters,

de moord op Aornt, Wolf die ziek werd…! 

Joost kijkt Hendrik indringend aan. 

-- Geloof jij dat dit is wat nu ook in Roderlo gebeurt?! 

Hendrik haalt zijn schouders op. -- Ik geloof niet zo in

zulke legendes, Joost. Het is niet logisch. Maar het is wel

heel toevallig dat wat Tacitus schrijft, zich nu in Roderlo

herhaalt. Veertien eeuwen later... Joost grijpt plots Hendriks

arm. -- Zegt Tacitus ook of de Romein nog van zijn vloek

afkwam? Hendrik schudt zijn hoofd. 

-- Er ontbreken helaas een paar bladzijden uit dit boek...

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Zoals gezegd kiest Europa in juni
2009 zijn nieuwe Parlementsleden.
Ze worden voor een periode van vijf
jaar gekozen. De verkiezingen vin-
den sinds 1979 plaats. De leden van
het Europees Parlement, 785 in to-
taal, komen uit 27 verschillende lan-
den en vertegenwoordigen vele na-
tionale politieke partijen, kiesdis-
tricten en standpunten. Het is een
grote diversiteit van mensen. Zo
worden in het Parlement maar liefst
23 talen gesproken! Het Europees
Parlement is de enige supranationa-
le (over de landen heen) instelling
waarvan de leden democratisch
door rechtstreekse verkiezingen
worden gekozen. Het is daarmee de
spreekbuis van de inwoners van de
lidstaten.                    

Voor de verkiezingen heeft elk land
zijn eigen verkiezingsstelsel. Wel
passen ze alle 27 dezelfde democra-
tische regels toe, zoals kiesrecht
vanaf 18 jaar en gelijkheid van man-
nen en vrouwen. In de loop der jaren
zijn voor de Europese verkiezingen
een aantal gemeenschappelijke re-
gels ontwikkeld, zoals rechtstreek-
se verkiezingen, een zittingsperiode
van vijf jaar en herkiesbaarheid.

De zetels in het Europees Parlement
zijn evenredig aan de bevolkings-
aantallen onder de lidstaten ver-
deeld, hoe meer stemmers (inwo-
ners) hoe meer zetels. Elk land heeft
een vast aantal zetels, maximaal 99
en minimaal 5. Een lid van het Euro-
pees Parlement werkt deels in
Brussel, deels in Straatsburg en
deels in zijn/haar kiesdistrict in Ne-

derland. De EP-leden verenigen zich
in fracties naar politieke voorkeur
en niet naar nationaliteit. Op dit mo-
ment telt het Parlement zeven frac-
ties (politieke partijen). Er zijn 20 le-
den nodig om een fractie te vormen
en in een fractie moet minimaal een
vijfde van de lidstaten vertegen-
woordigd zijn. Sommige leden zijn
van geen enkele fractie lid en in dat
geval maken zij deel uit van de niet-
ingeschrevenen. Zij zijn in de min-
derheid.

Het Parlement beschikt over steeds
meer bevoegdheden en dus beïn-
vloedt de Europese afgevaardigde
het dagelijks leven van de Europese
burger op allerlei terreinen waar
Europa zich mee bezig houdt, zoals
onderwijs, cultuur, gezondheids-
zorg, maar ook klimaatverandering,

de toewijzing van Europese ontwik-
kelingsgelden en staatssteun, eco-
nomische crisis en internationale
veiligheid.

De Europa-activiteiten van
Bronckhorst
Vorig jaar juni organiseerde de ge-
meente samen met de andere ge-
meenten van de Regio Achterhoek
een speciale Europadag in Vorden
voor onder andere colleges van b en
w en raadsleden van de regioge-
meenten, bedrijven, scholen en

inwoners. Eén van de sprekers was
staatssecretaris Frans Timmer-
mans voor Europese zaken. Ook met
de zomertoer in juli 2008 besteed-
den we aandacht aan Europa. Verder
bezocht de gemeenteraad in het na-
jaar de open dagen van de EU in
Brussel, om te vertellen over
Bronckhorst en nader kennis te ma-

ken met de werkwijzen van de orga-
nisatie. Dit voorjaar organiseerde de
Regio Achterhoek met haar ge-
meenten een Europadebat met vier
Europarlementariërs die tijdens een
openbare bijeenkomst in gesprek
gingen met raadsleden, inwoners en
bedrijven over landbouw en land-
schap, leefbaarheid en de economi-
sche crisis en de gevolgen daarvan.

Subsidies
Inmiddels hebben we als Bronck-
horst goede contacten opgebouwd
met ambtenaren en bestuurders in

Brussel. We ontvingen hierdoor al
Europese subsidies voor bijvoor-
beeld het project Vorden-Zuid (met
onder andere 7 ton euro aan Euro-
pees geld is in de wijk vorig jaar rio-
lering vervangen), toeristische be-
wegwijzering (1 ton euro) en het on-
derhoud van zandwegen in Bronck-
horst (1,5 ton euro). En hiervoor blij-
ven we ons sterk maken. Natuurlijk
zijn er ook zaken die beter moeten
en kunnen. Europa bestaat zeker
niet alleen uit succesverhalen. Maar
wij gaan de uitdaging graag aan en
willen ons met een open en realisti-
sche kijk inzetten voor de mogelijk-
heden die Europa onze gemeente,
inwoners en bedrijven kan bieden.
Draag ook uw steentje bij, door op
4 juni 2009 uw stem uit te brengen
tijdens de verkiezingen.

Europese verkiezingen,
aan jou de keus.
Een stemwijzer/kiescompas die u
kan helpen een keuze te maken
vindt u onder andere op de sites
www.europa.eu en www.europa-
kiest.nos.nl.

Bronckhorst en Europa

Staatssecretaris Frans Timmermans ver-

telt over zijn ervaringen met en het belang

van Europa tijdens de Europaconferentie in

hotel Bakker in Vorden

Wat is de Europese Unie?
Een uniek economisch en politiek
partnerschap van 27 democratische
Europese landen.

Wat zijn de doelstellingen van de
Unie?
Vrede, welvaart en vrijheid voor haar
498 miljoen burgers in een recht-
vaardigere en veiligere wereld.

Bekende resultaten
Reizen en handel zonder grenzen,
de euro (de Europese eenheids-
munt), veiliger voedsel en een groe-
ner milieu, een betere levensstan-
daard voor armere regio's, geza-
menlijk optreden tegen criminaliteit
en terrorisme, goedkopere telefoon-
gesprekken, volop kansen om in het
buitenland te studeren... en nog veel
meer.

Hoe werkt het?
Om dit alles mogelijk te maken heb-
ben de EU-lidstaten instellingen op-
gericht die de EU beheren en van
wetgeving voorzien. De belangrijk-
ste zijn:
• het Europees Parlement (dat de

Europese burgers vertegenwoor-
digt)

• de Raad van de Europese Unie (die
de nationale regeringen vertegen-
woordigt) 

• de Europese Commissie (die het
gemeenschappelijk belang van de
EU vertegenwoordigt). Hierin
heeft de Nederlandse Neelie
Kroes zitting met de portefeuille
mededinging 

Hoe kan ik mijn mening aan de EU
geven?
De EU is niet perfect: het blijft een
project in ontwikkeling dat voortdu-
rend kan en moet worden verbeterd.
Wat wilt u dat de EU wel en niet
doet? Geef uw mening!
• Neem contact op met uw Europe-

se parlementslid (de leden zijn er
immers voor u!) en stem mee bij
de Europese verkiezingen - het
Europees Parlement beslist mee
over EU-wetgeving: europarl.eu-
ropa.eu 

• Ontdek meer over de EU op de
website www.europa.eu of bel met
vragen over de EU naar het gratis
nummer van Europe Direct: (00)
800 6 7 8 9 10 11. 

• Neem contact op met ngo's (non-
gouvernment organisaties, zoals
consumentenorganisaties, milieu-
lobby's etc.) - zij adviseren de EU
over het beleid

Voor vragen over Bronckhorst en
Europa kunt u contact opnemen
met de heer J. van Gijssel, de
Europa consultant van de
gemeente, via tel. (0575) 75 04 41.

Europa in 't kort

Een Bronckhorster bedrijf dat met onder

meer Europees geld een verbouwing tot

zorgboerderij realiseert

Met kinderen die aanwezig waren bij de zomertour 2008 deden we een speciale Europa quiz

Samen met België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië trok Neder-
land 50 jaar geleden de conclusie dat we in Europa meer moesten gaan sa-
menwerken, omdat we een aantal grensoverschrijdende problemen niet
meer in ons eentje konden oplossen. Bovendien is samenwerken goed voor
de handel. Op 9 mei 1950 gaven zij de eerste aanzet voor de eenwording van
Europa. Daarom is 9 mei a.s. Europadag.

De Europese Unie zet zich in voor vrede, veiligheid en welvaart voor alle
burgers van de lidstaten. Een Europees vaderland waar burgers zich thuis
voelen, met behoud van eigen identiteit en leefgewoonten. De gemeente
Bronckhorst schaart zich achter deze doelstellingen van de EU en het uit-
gangspunt dat de EU er is voor haar burgers en naar hen luistert. Op 9 mei
2009 steken wij dan ook de vlag uit, onze Europese vlag. Heeft u een Euro-
pese vlag in huis, volg dan ons voorbeeld. U kunt ook eens bij Europa stil-
staan door de website www.europa.eu te bekijken en natuurlijk straks uw
stem uit te brengen op 4 juni a.s. als de Europese verkiezingen weer op sta-
pel staan. Voor het Europees Parlement (EP) voor de periode 2009-2014.
De gemeente hoopt op een hoog opkomstpercentage in Bronckhorst.

Dit onder het motto dat Bronckhorst zich bewust is van Europa. De gemeen-
te zet zich in om bijvoorbeeld Europese subsidies te krijgen waarmee we
projecten kunnen realiseren, maar ook om u als inwoner meer te betrekken
bij Europa. We willen met onze plannen waar mogelijk ook zo goed mogelijk
inspelen op Europese regelgeving. Om dit te stroomlijnen heeft de gemeen-
teraad een werkgroep Europa ingesteld. Hierin zitten de raadsleden: Anne-
ke Hacquebard (voorzitter/D66), Paul Seesing (CDA), Evert Blaauw (VVD) en
Jan Beverdam (PvdA). Binnen het ambtelijk apparaat is een consultant aan-
gesteld die zich hiermee bezighoudt en ook burgemeester Aalderink maakt
zich graag hard voor Europa en wat de instelling voor Bronckhorst kan be-
tekenen!

Het Europees Parlement (EP)

Gebouw van het Europees Parlement in Brussel   



Breng uw stem uit op 4 juni!

Europese wetgeving is nodig omdat
we met 27 landen niet alles binnen
onze eigen grenzen kunnen regelen.
Vervuilde lucht en criminaliteit stop-
pen niet bij de grens. Het Europees
Parlement controleert de macht in
Europa.

Het Parlement heeft drie hoofdtaken:

• Europese wetgeving vaststellen:
het Parlement neemt op de meeste
terreinen Europese wetgeving aan 

• het stelt de Europese begroting
vast

• het controleert andere EU-instel-
lingen op democratische wijze

• het Parlement spreekt zich uit
over het buitenlands beleid van
de EU en komt wereldwijd op voor
mensenrechten en democratie.
De samenwerking heeft er bij-
voorbeeld voor gezorgd dat oor-
logen tussen de leden niet meer
voorkomen en de welvaart is
toegenomen

Wat doet het

Europees

Parlement

De burgemeester en Europa

Burgemeester Henk Aalderink vindt het belangrijk dat we in Bronckhorst
alert zijn op wat er in Europa besloten wordt en daarover meepraten. “Waar-
om? Bijvoorbeeld omdat nieuwe wetgeving die Europa opstelt ook direct op
ons invloed heeft. Denk maar aan het stopzetten van de landbouwsubsidies,
waar veel agrariërs in onze gemeente mee te maken krijgen. Iets anders waar
inwoners mee van doen kunnen krijgen is de Europese wetgeving over de
luchtkwaliteit. Dit kan invloed hebben op bepaalde bouwplannen. Daarom
organiseren we bijeenkomsten zoals het Europadebat in maart 2009 waarvoor
we inwoners uitnodigen om met ons mee te denken. Maar natuurlijk ook door
het uitbrengen van uw stem op 4 juni laat u weten wat voor u belangrijk is.”

• Door uw stem uit te brengen bij de
Europese verkiezingen bepaalt u
wie invloed uitoefent op uw toe-
komst en op het dagelijkse leven
van 500 miljoen Europese mede-
burgers. Als u niet stemt, beslist
iemand anders wie u in de enige
rechtstreeks gekozen Europese
vergadering vertegenwoordigt.
Gekozen leden van het Europees
Parlement bepalen hoe Europa er
de komende tijd uitziet. Zorg dat u
het Europa krijgt waarvoor u hebt
gekozen! Wie niet stemt, kan
straks niets zeggen.

• Uw EP-lid is uw stem in Europa,
laat die niet verloren gaan! Het
Europees Parlement is een be-
langrijke en machtige speler in de
besluitvorming van de Europese
Unie. De stemmingen in het Parle-
ment bepalen de definitieve vorm
van de EU-wetgeving die uw dage-

lijks leven beïnvloedt: het eten op
uw bord, de prijs van uw bood-
schappen, de kwaliteit van de
lucht die u inademt, de veiligheid
van het speelgoed waarmee uw
kinderen spelen

• Jong of oud, student of gepensio-
neerde, man of vrouw, werknemer
of zelfstandige, uit de stad of van
het platteland, Europa gaat ons al-
len aan, vaak zonder dat wij het
beseffen. Dankzij Europa kunnen
wij gemakkelijk reizen en in het
buitenland studeren of werken.
Het Europees Parlement zet zich
ook onvermoeibaar in voor een
schoner milieu, veiliger chemi-
sche stoffen, betere dienstverle-
ning en werkgelegenheid. Het EP
is een fervent verdediger van con-
sumentenrechten, gelijke kansen
en mensenrechten, zowel in de EU
als daarbuiten.

• In juni 2009 hebt u de unieke gele-
genheid om samen met vele mil-
joenen andere Europese kiezers
uw stem uit te brengen voor de
verkiezing van het enige recht-
streeks gekozen transnationale en
meertalige parlement ter wereld
en de enige rechtstreeks gekozen
instelling van de EU.

• In de meeste gevallen leggen de
leden van het Europees Parlement
bij de EU-besluitvorming even veel
gewicht in de schaal als de lidsta-
ten. De meeste wetteksten die ons
dagelijks leven bepalen, worden
door EP-leden en ministers van de
afzonderlijke landen op EU niveau
gezamenlijk vastgesteld. De natio-
nale wetten in ons land zijn voor
het grootste deel een omzetting
van Europese wetten die dus door
de EP-leden die u vertegenwoor-
digen zijn vastgesteld. En het gaat

niet alleen om wetgeving, maar
ook om  geld voor nieuwe wegen,
schonere stranden, onderzoek,
onderwijs en ontwikkelings-
samenwerking.

• U houdt van de EU? U haat de EU?
De EU moet rechtser of linkser
worden? Zijn er thema's die u aan
het hart gaan? Wilt u bepaalde
veranderingen zien? Zijn er maat-
regelen die niet kunnen wachten?
Investeringen die moeten gebeu-
ren? Kies EP-leden die uw visie
delen en uw wil kan werkelijkheid
worden. Dat is democratie. Maak
het verschil. Het kost u maar een
paar minuten. Geen grote inspan-
ning om Europa duidelijk te ma-
ken wat u wilt. Na de verkiezingen
kunt u gemakkelijk volgen wat
uw gekozen parlementsleden
voor u doen. Kijk regelmatig op
www.europarl.europa.eu.

Goede redenen om te stemmen

ONTSLAG? 
www.eldersadvocaten.nl 

Tel. Zutphen  0575-515074

Tel. Lochem  0573-250590

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.rct.nu

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

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

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

Vanaf     60,- p/m² incl leggen

Vloerverwarming vanaf 30,- p/m² 

incl btw geldig tot 1 mei 2009

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Op deze gemeentepagina's vond u
enkele weken achter elkaar een
aantal artikelen over mantelzorg in
Bronckhorst. Dit is de laatste. De
gemeente is bezig een mantelzorg-
beleid op te stellen. Hierin komt te
staan hoe we omgaan met het be-
langrijke werk van mantelzorgers.

Respijt: de zorg uit handen geven
Als mantelzorger bent u vooral be-
zig met het zorgen voor een ander.
Voor een kind met een beperking,
een vader of moeder die hulpbe-
hoevend is of een broer of zus met
een chronische ziekte. De zorg
vraagt meestal veel tijd en energie.
Soms is het noodzakelijk om even te
ontspannen en op adem te komen,
om daarna de zorg weer beter en
langer aan te kunnen. De VIT Oost-
Gelderland organiseert voor dit doel
respijtarrangementen: een aantal
dagen er tussen uit voor mantelzor-
gers. Om te ontspannen, tijd voor
zichzelf te hebben, even niet te hoe-
ven zorgen, regelen of piekeren.
In 2009 kunt u deelnemen aan één
van de volgende arrangementen:

• Voor alle mantelzorgers: op 
17, 18, 19 juni en op 2,  3, en  
4 november

• Speciaal voor ouders van kinde-
ren met een beperking op 11, 12,
en 13 september 

VIT biedt deze arrangementen voor
een bedrag van € 75,- aan.
Ook kunt u via VIT vervangende zorg
organiseren. Voor informatie/aan-
melding kunt u contact opnemen
met VIT Oost-Gelderland,
tel. (0573) 43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl.

Mantelzorg in Bronckhorst

Kent u iemand die

een lintje verdient?

Ieder jaar en veelal rond Koningin-
nedag worden Koninklijke Onder-
scheidingen (KO's) uitgereikt. Ook in
onze gemeente gebeurt dat met re-
gelmaat. Inwoners ontvangen een
KO omdat zij zich op de één of ande-
re manier verdienstelijk hebben ge-
maakt voor de samenleving. Als u
iemand wilt voordragen voor een
lintje moet u tijdig de aanvraag in-
dienen.

Aanvraag indienen
Kent u iemand in uw omgeving,
bijvoorbeeld een bestuurslid, een
vrijwilliger van een vereniging, een

vrijwilliger in de zorgsector of ie-
mand die op het gebied van sport of
cultuur zijn of haar sporen heeft ver-
diend. En die aan de criteria voldoet? 

Aanvragen voor de zogenaamde Al-
gemene Gelegenheid 2010 (lintjes-
regen rond Koninginnedag) kunnen
tot 15 mei 2009 (!) bij de burgemees-
ter worden ingediend. Ook voor tus-
sentijdse gelegenheden kunt u een
aanvraag indienen. Aanvragen hier-
voor moeten ongeveer zes maanden
van tevoren worden ingestuurd.

Bijzondere verdiensten
Koninklijke onderscheidingen wor-
den verleend op grond van een lan-
delijk decoratiestelsel. De nadruk
ligt daarbij op de bijzondere verdien-
sten van de voor een onderscheiding

voorgedragen persoon en er moet
nog sprake zijn van actuele verdien-
sten.

Enkele van de verleningscriteria zijn:
• iemand heeft bijzondere verdien-

sten jegens de samenleving
• iemand heeft zich geruime tijd ten

bate van de samenleving inge-
spannen of anderen gestimuleerd

• iemand heeft één of meer opval-
lende prestaties geleverd of werk-
zaamheden verricht die voor de
samenleving een bijzondere waar-
de hebben

• iemand heeft geruime tijd werk-
zaamheden verricht op een wijze
die betrokkene onderscheidt van
anderen en die getuigt van een ka-
raktervolle en voorbeeldige
plichtsvervulling.

Informatie
Voor meer informatie over de moge-
lijkheden voor de aanvraag van een
Koninklijke Onderscheiding kunt u
contact opnemen met het directie-
secretariaat van de gemeente, via
tel. (0575) 75 03 84/83, een aan-
vraagformulier downloaden via
www.lintjes.nl kan ook.

Aanvraag Koninklijke Onderscheiding indienen voor
lintjesregen 2010 kan tot 15 mei 2009

Al wandelend genieten van de natuur tij-

dens één van de arrangementen

De provincie Gelderland heeft een
nieuwe zwemwaterfolder uitgege-
ven. Hierin staat informatie over
Gelderse dagrecreatiegebieden,
natuurzwembaden en over veilig
zwemmen. De folder is verkrijg-
baar op het gemeentehuis, bibliot-
heken, VVV's, campings en hotels. 

In de folder staat informatie over
de voorzieningen, zoals verblijfsfa-
ciliteiten, de bereikbaarheid per
openbaar vervoer en de grootte van
een zwemplas. Daarnaast zijn in de
folder tips voor veilig zwemmen
opgenomen en informatie over het
melden van klachten over het
zwemwater. Verder staat er ook in-
formatie in over de meest voorko-
mende gezondheidsklachten die
door het zwemmen in zwemplas-
sen kunnen optreden De informatie

uit de folder staat ook op www.gel-
derland.nl/zwemwater.

Actuele informatie
Het zwemseizoen loopt van 1 mei
t/m 30 september. In deze periode
houdt de provincie de kwaliteit van
de zwemplassen goed in de gaten.
Als blijkt dat er iets met de water-
kwaliteit aan de hand is (bijvoor-
beeld blauwalgen en botulisme),
maakt de provincie dit ter plaatse
bekend en informeert zij de media.

Klachten over zwemwater?
Klachten over zwemwater kunt u
melden bij het Omgevingsloket van
de provincie via tel. (026) 359 99 99.
Naast de controles van de provincie
zijn veel klachten over dezelfde
zwemplas ook aanleiding voor de
provincie om actie te ondernemen.

Nieuwe zwemwaterfolder Gelderland

Elders in Contact staat de officiële
advertentie van de provincie Gelder-
land over de vaststelling, ter inzage-
legging en de beroepsmogelijkheden
van de herzieningen van het streek-
plan Gelderland voor het tracé rond-
weg Hummelo. Hieronder de belang-
rijkste punten uit de advertentie.

Provinciale Staten hebben op 15
april 2009 een gedeeltelijke herzie-
ning van het streekplan Gelderland
2005 vastgesteld. Deze herziening
maakt de aanleg van de rondweg ten
westen van Hummelo mogelijk. Het
besluit ligt vanaf 11 mei zes weken
ter inzage. Tijdens deze periode is
het mogelijk hiertegen in beroep te
gaan bij de Raad van State.

Concrete beleidsbeslissing
Het plan bevat een zogenaamde
concrete beleidsbeslissing. Dat be-
tekent onder andere dat het ge-
meentebestuur van Bronckhorst de
concrete beleidsbeslissing in acht
moet nemen bij het vaststellen van
ruimtelijke plannen voor het gebied.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld het
bestemmingsplan. Het is mogelijk
om tegen deze concrete beleidsbe-
slissing in beroep te gaan.

Gewijzigde vaststelling
Het ontwerpplan van de rondweg
heeft vorig jaar ter inzage gelegen.
Naar aanleiding van de ingediende
zienswijzen heeft de provincie het
plan op onderdelen aangepast.
• Begrenzing

Vanwege aanpassingen aan de ro-
tonde Sliekstraat-Zelhemseweg is
de begrenzing van het gebied aan-
gepast. Zie hiervoor kaart 2 van de
partiële streekplan herziening.

• Oversteekvoorziening Groeneweg
Bij de Groeneweg komt een over-
steekvoorziening die wandelpaden
in het bosgebied en fietspaden ten
westen van Hummelo bereikbaar
maakt.

Ter inzagelegging
Het besluit van Provinciale Staten en

de bijbehorende stukken liggen van
11 mei t/m 22 juni 2009 voor ieder-
een ter inzage in:
• de bibliotheek van het Huis der

Provincie, Markt 11 in Arnhem. De
bibliotheek is geopend van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur

• het gemeentekantoor van Bronck-
horst op de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling.

Mogelijkheden voor beroep
Belanghebbenden kunnen bij de
Raad van State beroep instellen te-
gen de beleidsbeslissing uit de par-
tiële streekplanherziening. De pro-
vincie wijst er met nadruk op dat het
nemen van een concrete beleidsbe-
slissing gevolgen heeft voor de mo-
gelijkheid van bezwaar en beroep in
het kader van de bestemmingsplan-
procedure. Dit wordt verder uitge-
legd in de toelichting bij de partiële
streekplanherziening in paragraaf
1.11. De termijn voor het indienen
van beroep is gelijk aan de periode
van ter inzage leggen, dus van
11 mei t/m 22 juni 2009. Uw beroep-
schrift kunt u richten aan de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Meer informatie
Op www.gelderland.nl/n314 vindt u
alle informatie over de rondweg
Hummelo. Voor vragen over de rond-
weg en de ter inzagelegging kunt u
contact opnemen met de provincie
Gelderland, de heer J. van de Wouw
(projectsecretaris), tel. (026) 35 98 491,
j.vande.wouw@prv.gelderland.nl.

Provincie legt streekplanherziening

rondweg Hummelo ter inzage

Doorgaand verkeer vormt een zware belas-

ting voor de kern van Hummelo. 



Openbare bekendmakingen

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

B en w stelden vorige week het voor-
lopige milieubeleidsplan vast. In dit
plan komen allerlei milieu-aspecten
aan de orde. Bijvoorbeeld wat de ge-
meente nu doet en in de toekomst
van plan is met belangrijke onder-
werpen als afval, klimaat, bodem,
geluid, grond, openbaar groen, ex-
terne veiligheid en landschap. Doel
is met de maatregelen in het plan
een bijdrage te leveren aan het re-
aliseren van een gezonde, prettige
en duurzame leefomgeving voor in-
woners, nu en straks.  

Leefbaarheid en duurzaamheid
Een schoon milieu is geen doel op
zich, maar een belangrijke voor-
waarde voor een leefbare omgeving
waarin mensen graag willen wonen,
werken en recreëren. Duurzaam-
heid en leefbaarheid zijn daarbij ac-
tuele thema's en met een aantal
maatregelen die in het plan zijn op-
genomen zet de gemeente zich hier-
voor in. Het verminderen van afval
en het bijdragen aan het tegengaan

van klimaatsverandering zijn aange-
geven als de belangrijkste uitgangs-
punten. Enkele maatregelen uit het
plan zijn: 
• Het project 'Afval 2030', waarmee

afvalinzamelaar Berkel Milieu
werkt aan een nagenoeg afvalloze
maatschappij. Door nog betere
scheidingsmogelijkheden moet
een huishouden in 2030 nog
slechts 10 kilo afval per jaar aan-
bieden. Al het overige 'afval' kan
gescheiden worden en is daarmee
geen afval meer, maar grondstof
voor nieuwe producten

• Het realiseren van een nieuwe
manier van gescheiden aanbieden
van lege kunststofverpakkingen in
ondergrondse containers in de mi-
lieuparkjes op 21 plaatsen in
Bronckhorst in juni. Dit is een
voorloper op 'Afval 2030' 

• Vanaf juni 2009 t/m mei 2010 bie-
den we honderd huishoudens de
mogelijkheid subsidie aan te vra-
gen (max. € 500,-) voor energie-
besparende maatregelen (zoals

zonneboilers, HR++ glas en isola-
tie) aan hun particuliere woning

Voor veel onderwerpen in het plan
was al beleid vastgesteld, zoals af-
val, klimaat, groen, bodem en ge-
luid. Dit beleid is in het milieube-
leidsplan verwerkt en waar nodig
aangescherpt. In het plan zijn duide-
lijker doelen opgenomen en maatre-
gelen om die te bereiken. Hiervoor
stelt de gemeente jaarlijks een mi-
lieujaarprogramma op.  

In december 2008 hielden we een
speciale milieuinloopdag waar u als
inwoner ideeën kon aandragen voor
het milieubeleid. Een aantal sugges-
ties is meegenomen in het beleid zo-
als de subsidieregeling voor onder
andere het isoleren van woningen.
Op het plan dat er nu ligt kunt u t/m
18 juni a.s. reageren door contact op
te nemen met de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, de
heer E. Mol, tel. (0575) 75 03 13 of via
e-mail: milieu@bronckhorst.nl.

Het milieubeleidsplan ligt ter inzage
op de genoemde afdeling in het ge-
meentekantoor, maar is ook te
raadplegen via www.bronckhorst.nl
� Infobalie � leefomgeving en
milieu � beleid leefomgeving en
milieu.

Naar aanleiding van eventuele reac-
ties kunnen we het voorlopige beleid
nog aanpassen, voordat het wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad.
De raad bespreekt het milieube-
leidsplan in het september 2009.

Milieubeleid Bronckhorst onder één paraplu
U kunt t/m 18 juni a.s. reageren op het plan

Met het milieubeleid geven we aan hoe we de leefomgeving van mens en dier zo goed

mogelijk willen houden

Commissie Evaluatie en controle
Op 13 mei a.s. vergadert de com-
missie Evaluatie en controle in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.

Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Consultatie raad over instem-

ming met voorstellen tot split-
sing NUON en verkoop van aan-
delen NUON Energy

• Wijziging Legesverordening
Bronckhorst 2009

• Rapporten Rekenkamercommis-

sie over briefbehandeling bur-
gers en Bronckhorst op de digita-
le snelweg

• Aanbesteding accountantsdien-
sten

• Correctie rechtspersoon in sub-
sidieverordening

Commissie Beleidsontwikkeling
Op 14 mei a.s. vergadert de com-
missie Beleidsontwikkeling in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom deze vergadering bij te wonen.
Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Subsidieregeling Achterhoek be-

spaart 2009
Als de raad instemt met deze re-
geling kunnen 100 Bronckhorster
huiseigenaren als zij energiebe-
sparende maatregelen toepassen
op hun huis in aanmerking komen
voor een subsidie van max. € 500.
Maatregelen kunnen zijn: HR++
glas, zonneboilers en -collecto-

ren, vloer-, dak- en gevelisolatie
etc. De maatregelen zijn goed
voor milieu en klimaat  

• Integraal veiligheidsbeleid,
prioriteiten politie 2010: korte
presentatie door T. Roskam,
teamchef politie Bronckhorst
De politie geeft aan dat in 2010 de
prioriteiten liggen bij onder meer
toezicht op evenementen en ver-
keer(sveiligheid) en aanpak van
(jeugd)overlast, overlast door
vuurwerk en woninginbraken 

• Financiën en maatregelen GVVP
2009
B en w vragen de raad € 664.000
beschikbaar te stellen om ver-
schillende verkeersveiligheids-
projecten uit te kunnen voeren,
waaronder: de Kruisbergseweg-
Molenenk in Hengelo verbeteren
door de aanleg van een midden-
geleider, de fietsoversteek bij de
Kruisbrinkseweg in Toldijk ver-
plaatsen, zodat leerlingen van ba-
sisschool De Rank op een logi-
sche plek kunnen oversteken, een

bromfietscursus voor (bijna) 16
jarigen subsidiëren, een plateau
op de Zomerweg bij Drempt aan-
passen en een parkeeronderzoek
in het centrum van Zelhem uit-
voeren.

• Keuzenota Kunst- en cultuurbe-
leid
B en w zijn bezig met het opstel-
len van een kunst- en cultuurbe-
leid in Bronckhorst. Belangrijke
uitgangspunten zullen zijn: ver-
hogen van deelname aan cultuur-

activiteiten, leefbaarheid bevor-
deren, afstemming van activitei-
ten op het gebied van kunst en
cultuur, stimuleren diversiteit in
aanbod etc. Over de voortgang
rond het opstellen van het beleid
overleggen b en w met de raad.
Ook zijn er met inwoners en be-
trokken partijen verschillende
bijeenkomsten over de inhoud.

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens de commissievergaderin-
gen kunt u gebruik maken van het
recht om in te spreken. In tegen-
stelling tot de raadsvergaderingen
kunt u hier inspreken over onder-
werpen die juist wel op de agenda
staan. De maximale spreektijd is vijf
minuten. U kunt zich hiervoor, bij
voorkeur uiterlijk 24 uur voor aan-
vang van de vergadering, aanmel-
den bij de Griffie, via
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Kunst in Laag-Keppel

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, nabij Rijksweg 17, plaatsen van een reclamezuil, Ebbers mechanisatie
• Hengelo (Gld), Spalstraat, paarden- en ponymarkt en biologische streekproductenmarkt, 8 juli

van 07.00 tot 13.00 uur, marktvereniging Hengelo (Gld), warenmarkt, 8 juli 2009 van 09.00 tot
13.00 uur, Hengelose ondernemersvereniging

• Vorden, Dorpsstraat en marktplein, Italiaanse markt, 5 september van 12.00 tot 24.00 uur en
6 september van 12.00 tot 18.00 uur, concert op 5 september van 20.00 tot 23.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning tent, 5 en 6 september, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 5 sep-
tember van 12.00 tot 24.00 uur en 6 september van 12.00 tot 17.00 uur, afsluiten Dorpsstraat,
vanaf rotonde Ruurloseweg tot kruispunt Raadhuisstraat/Burgemeester Galleestraat, van
5 september 07.00 uur tot 6 september 2009 24.00 uur, stichting Vrienden van Vorden

• Zelhem, terrein achter café De Tol, Høkersweekend, 4 september van 14.00 tot 01.30 uur,
5 september van 08.00 tot 01.30 uur en 6 september van 09.00 tot 19.30 uur, ontheffing artikel
35 Drank- en Horecawet, 4 september van 14.00 tot 01.00 uur, 5 september van 10.00 tot 01.00
uur en 6 september van 09.00 tot 20.00 uur, ontheffing groepskamperen, tijdelijke gebruiksver-
gunning tent, 4 t/m 6 september 2009, anhangerschap Normaal

Bouwvergunningen 
• Vorden, Deldensebroekweg ong., plaatsen vrijstaande mast ten behoeve van mobiele telecom-

municatie
• Vorden, De Horsterkamp 9, veranderen garagedeur 
• Zelhem, Bergstraat 16, bouwen berging
• Zelhem, Möldershöfken 21, vergroten woning

Aanvragen

Verleende vergunningen

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 27 april 2009:
• Drempt, Biermanshof 6, verbouwen carport tot schuur/berging
• Halle, Roggestraat 30, bouwen carport
• Hoog-Keppel, Brinkenhorst 18, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 27 april 2009:
• Hengelo (Gld), Koningsweg 2A, verbouw waaggebouw tot woning, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brunsveldweg 6, gedeeltelijk veranderen voormalige dienstwoning in een recreatie-

woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening 

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 27 april 2009:
• Vorden, Zutphenseweg 30A t/m 30H en 32, vernieuwen wooncentrum De Zon

Sloopvergunningen 
Verzonden op 24 april 2009:
• Steenderen, Emmerweg 7, gedeeltelijk slopen woning en gedeeltelijk slopen twee schuren,

komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Akkermansstraat 2A, slopen stal/schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Savornin Lohmanstraat 2, gedeeltelijk slopen woning 
Verzonden op 27 april 2009:
• Zelhem, Palmberg 19, slopen garage

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), in verband met een besloten buurtfeest is de Kapelweg van 6 juni 12.00 uur tot 

7 juni 2009 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, in verband met een besloten buurtfeest is De Boonk, tussen De Bongerd en Het Elshof,
van 27 juni 10.00 uur tot 28 juni 2009 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 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.

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 27 april 2009:
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 2A, 2B en 2C, bouwen drie woningen met bergingen en tuin-

muur

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

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

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hummelo, Rijksweg 144, veranderen woning, ontheffing voor het bouwen binnen de 'zone ten

behoeve van waterstaatsdoeleinden', geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en
Keppel'

• Vorden, Nieuwstad ten zuidoosten van nummer 34, plaatsen ballenvangers, hekwerken en
voetbaldoelen, ontheffing in verband met het gebruik van dit perceelsgedeelte als voetbalveld-
je, tevens ontheffing voor het overschrijden van de maximale toegestane hoogte van de ballen-
vangers, geldend bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'

• Zelhem, Hummeloseweg/Orchideestraat, gewijzigd bouwen van 17 rijenwoningen en zes patio-
woningen, ontheffing voor het overschrijden van de maximale toegestane goothoogte en hoog-
te, geldend bestemmingsplan 'Orchideetuin Zelhem'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Wichmond, Hackforterweg 46, bouwen berging met carport, ontheffing voor het overschrijden

van de maximale toegstaande hoogte, geldend bestemmingsplan 'De Wogt II'
• Zelhem, Hummeloseweg 81, verbouwen en vergroten woning, ontheffing voor het bouwen door

de voorste bebouwingsgrens en voor het overschrijden van de maximale toegestane oppervlak
en hoogte van de carport, geldend bestemmingsplan 'Buurtschappen'

• Zelhem, Palmberg 19, bouwen berging, ontheffing voor het overschrijden van de maximale
toegestane nokhoogte voor vrijstaande bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp
2002, herz. 2004-1'

De bouwplannen liggen van 7 mei t/m 17 juni 2009 tijdens de openingstijden voor belanghebben-
den ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u

Bestemmingsplannen

een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Vastgesteld bestemmingsplan 'Klooster Kranenburg'
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 23 april 2009 het bestemmingsplan 'Klooster
Kranenburg' vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte
van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van het terrein van het voorma-
lige klooster (bejaardenoord) aan de Ruurloseweg in Kranenburg tot een complex voor wonen,
zorggerelateerde maatschappelijke doeleinden en ondersteunende functies als ondergeschikte
horeca en persoonlijke dienstverlening. Tot het plan behoort ook de gedeeltelijke herinrichting
van het voorterrein van de RK-kerk op het perceel Ruurloseweg 101.

Het bestemmingsplan ligt van 7 mei t/m 17 juni 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raad-
plegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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 het vast-
stellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag
na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het
besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Wet milieubeheer

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
7 mei t/m 18 juni 2009 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 2, voor een veranderingsvergunning voor het houden van melk-

rundvee en het geven van praktijkonderwijs
• Toldijk, Hoogstraat 21, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het

houden van melkrundvee
• Steenderen, Toldijkseweg 39, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor het houden van melkrundvee met een kinderdagverblijf
• Vorden, Lindeseweg 16, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het

houden van melkrundvee en het geven van praktijkonderwijs.

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 19 juni 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 750 318.

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

WEEKBLAD
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Roll-over
Bronckhorst

Wandel3daagse

Informatie en aanmelding:

www.rolloverbronckhorst.nl

Dit is toch een zeer bijzonder moment omdat het dus de vijfde
keer is, de lustrumviering en zal deze dan extra feestelijk ingevuld
worden. Hier zijn wij dus ook erg druk mee met het organiseren .
Het zoeken van parkeerplekken voor de auto's, omdat de sporthal
maar beperkte parkeerplaatsen ter beschikking heeft, maar geluk-
kig is dit gelukt in de wei van de Fam.Bouvie Ook vragen mensen
om te helpen met het duwen van onze gasten die in een rolstoel .
Hiervoor zijn ook al enkele verenigingen en mensen benaderd .
Ook zorgen wij dat er nog parkeerwachters komen. En als klap op
de vuurpijl zorgen wij met alle vrijwilligers van onze afdeling voor
de koffie en de lunch welke bij goed weer bij het Kasteel Laag-Kep-
pel zal plaatsvinden. Dit kan allemaal omdat de voetbalvereniging
haar medewerking heeft aangeboden opdat wij gebruik kunnen
maken van de keuken van de kantine. Bij slecht weer zal de lunch
in de sporthal plaatsvinden en daarvoor is de gymvereniging, die
op die avond een uitvoering heeft behulpzaam door een gedeelte
van de hal overdag af te staan.

Zo dat is het dan,het is wel druk maar ook heel leuk. Wij hopen
dat jullie allemaal komen, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Met vriendelijke groeten, Hedwig Koenders 
Voorzitter van de Zonnebloem Hummelo en Keppel

Vele broodjes smeren

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over de Roll-
over. Wij, de Zonnebloemafdeling van Hummelo en Keppel
zijn benaderd om dit jaar te helpen met de organisatie van
de Roll-over en ons aandeel voor de sluitingsdag 16 mei.

Mevr. Klein Molen-
kamp is een van de
gasten die al jaren
mee doet aan de Roll-
over te Bronckhorst.
Samen met al die an-
deren van de Zonne-
kamp gaan ze met de
bus naar de bestem-
ming. Alleen al die
bus, het is net als onze
kleinkinderen over
schoolreisje spreken. 
We hebben de groot-
ste pret en komen al
zingend aan. Die sa-
menhorigheid, het
plezier dat we alle-
maal ervaren, ook de
vrijwilligers maakt
het tot een speciaal
evenement. Vooral de
route van vorig jaar in
Steenderen was bij-
zonder. Opeens stond ik tegenover het huis van mijn Opa. Er kwa-
men zoveel mooie herinneringen naar boven dat ik een traantje
moest weg slikken. Sommige herinneringen was ik zelfs al kwijt,
maar door de Roll-over kwamen ze allemaal weer naar boven. Op
de vraag of ze ook dit jaar weer mee doet, geeft ze aan dat ze het
niet goed weet. Ze is herstellende van een opname ivm een hart-
kwaal. Ze hoopt het wel want ze komt uit Baak en Baak had toen
al een ontmoetingsplek voor jongeren! En op die plek heeft zij
haar eerste zoen gehad. Het zou toch bijzonder zijn weer eens naar
die plek terug te gaan. En zoals we elders in deze krant lezen, aan
de vrijwilligers van de Zonnekamp ligt het niet. 

Ik hoop dat Mevr. Klein Molenkamp ook dit jaar weer kan deelne-
men, dat ze die eerste zoen als het ware weer op haar lippen voelt.

Helaas is mevrouw op 21 april 2009 overleden maar op verzoek van de
familie wordt dit interview toch geplaatst.

Mevr. Klein Molenkamp-
Mulder aan het woord
Opeens stond ik te-
genover de boerderij
van mijn Opa waar
ik als kind altijd
met plezier ging lo-
geren, vertelt Mevr.
Klein Molenkamp
Mulder (1922) in een
gesptrek met Carla
Schotman.

Gerda heeft in 2006 voor het eerst deelgenomen aan de roll-over.
Het was een geweldige leuke ervaring. Misschien wel dankzij die
vele regen die ze toen hebben gehad. Veel gasten hadden al jaren
geen regen en zo'n straffe wind meer gevoeld. Het was geweldig en
ze hebben veel gelachen. We kwamen als verzopen katjes aan en
toen was daar ook nog Saartje die ons de mediale aanreikte. Prach-
tig. 

Sindsdien doen ze vanuit de Zonnekamp elk jaar mee. En Gerda is
diegene die dat op de Zonnekamp allemaal organiseert. Het is veel
werk geeft ze aan; wie wil er mee doen, hoeveel avonden, zijn er
voldoende vrijwilligers die willen/kunnen duwen, hoe komen we
op de plaats van bestemming. Zij is diegene die het allemaal coör-
dineert maar ik moet van haar wel vermelden dat ze dit alles al-
leen maar kan en doet dankzij de inzet/medewerking van al die
andere enthousiaste vrijwilligers. 

Op de vraag waarom ze dit allemaal doet, weet ze direct het ant-
woord. Al die stralende gezichten!. De mensen genieten zo van dit
bijzonder uitje. Die gezelligheid, samen actief zijn en ook nog
eens kunnen genieten van de mooie natuur van de achterhoek, is
geweldig. Ook dit jaar zullen ze weer aanwezig zijn, er hebben
zich al veel vrijwilligers gemeld, dus het zal ook dit jaar wel weer
een succes worden.

Eén enthousiaste 
vrijwilliger en 
40 die volgen

Ik ben vanavond te gast bij Gerda Wisselink (57 jr) en werk-
zaam als assistent activiteiten begeleidster bij de Zonnen-
kamp van stichting de Markenheem, te Zelhem. Ik vraag
haar naar de ervaringen van de Roll-over te Bronckhorst.

Startplaatsen en -tijden
Do 14 mei 18.30 uur St. Martinus kerk, Baak
Vr 15 mei 18.30 uur Sporthal de Kamp, Hengelo
Za 16 mei 10.30-11.00 uur Sporthal, Hoog-Keppel + lunch onderweg
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Dit jaar worden er in Groenlo zes
zogenaamde vestingdagen gehou-
den. Op 9 mei, 13 juni, 11 juli, 12 au-
gustus, 19 september en 24 okto-
ber.  De vestingdag is gratis toegan-
kelijk, slechts voor een paar onder-
delen wordt een kleine bijdrage ge-
vraagd. Hiervoor is een speciale
passe-partout in het leven geroe-
pen die gekocht kan worden tegen
een zeer gunstige prijs bij de VVV
(Mattelierstraat) en bij de receptie
van Marveld Recreatie. Bovendien
op deze 1e vestingdag ook bij de
stoomhoutzagerij Nahuis. De pas-
se-partout is ook geldig voor de ves-
tingstad express die de belangstel-
lenden naar de diverse attracties
brengt. Tijdens deze vestingdagen
zijn elke keer een aantal vaste za-
ken te zien waar de belangstellen-
den heen kunnen gaan. Maar tel-
kens wordt dit aangevuld met leu-
ke en verrassende activiteiten.
Door al die zaken aan elkaar te
koppelen ontstaat een heel interes-
sante dag. Een vestingdag dus.

De eerste vestingdag van zaterdag 9
mei staat in het teken van het oude
ambacht. In de Kevelderstraat zijn di-
verse oude ambachten te zien, zoals
de mandenvlechter, spinster, houtsnij-
der, beeldhouwer en de tinnegieter.
Maar ook het glas in lood atelier Het
Elfenmeer uit Groenlo is aanwezig. Zij
laten zien wat je allemaal van glas in
lood kunt maken.  Ook het hele proces
van het breien van Grolse wanten is er
te zien. Hier tekent de Sociëteit Grolse
Wanten voor. Frans Nijkamp demon-
streert hoe je houten Groenlose minia-
tuur kanonnetjes maakt en hoe je de
mooiste zaken uit hout kunt snijden.
Verder is in de Kevelderstraat de orga-
nisatie voor de Slag om Grolle 2010
aanwezig en heeft de Knolle een speci-
ale actie i.v.m. haar 50-jarig bestaan.
Wijngaard Schepershof geeft uitleg
hoe je uit druiven wijn maakt. In die-
zelfde Kevelderstraat is het Grolsch
museum gevestigd, hier kunt u een
bezoek brengen aan de oorspronkelijk
brouwkelders van de Grolsch. Er is
voor deze 1e vestingdag een speciaal
programmablaadje ontwikkeld om u
wegwijs te maken. Dit wordt gratis uit-
gereikt.

Museum
De stoomhoutzagerij Nahuis aan de

Winterswijkseweg 47 is een werkend
museum en hier kunt u o.a. met eigen
ogen aanschouwen hoe uit bomen ou-
de gebinten worden gezaagd. Een her-
kenning voor de ouderen en een bele-
venis voor de jongeren. Ook wordt er
door Jan van Kulsdom een demonstra-
tie houtdraaien gegeven. Een bezoek
aan deze levend werkende stoomhout-
zagerij is zeer de moeite waard. 
Wie wat wil weten over de Tachtigjari-
ge Oorlog kan terecht in het Stadsmu-
seum en bij de multimedia show over
het Beleg van Grol in de Oude Calix-
tuskerk. Tevens is op deze dag de offi-
ciële opening van de multimedia
show De Slag om Grolle in de Oude Ca-
lixtus 'Mijn schilt ende betrouwen…'
(o.a. Bregje, springkussen en uitslag
kleurplaten wedstrijd).  Beide locaties
bevinden zich in de Mattelierstraat
evenals de VVV die een presentatie van
de wandel- en fietsroutes verzorgt.
Wie de 17e eeuwse soldaten in levende
lijve wil ontmoeten kan z'n hart opha-
len op de Kanonsbulten waar de be-
kende Compagnie Grolle haar kampe-
ment heeft opgeslagen. Hier zal de
Compagnie demonstraties verzorgen
met de musketten en het kanon. Maar
ook is er een oude smidse in werking
en de soldaten laten zien hoe het le-
ven in het kampement er in 1627 uit-
zag. U ziet hoe er toen gekookt werd
en hoe de musketkogels werden gego-
ten. Dit is echt meer dan de moeite
waard.

Stratenpatroon
Als u het 17e eeuwse stratenpatroon

van Groenlo eens vanuit de lucht wilt
zien dan kunt u een bezoek brengen
aan de RK Calixtuskerk aan de Ker-
kwal. U heeft vanuit de toren een
schitterend en uniek uitzicht over
Groenlo en verre omgeving. Een gids
brengt u naar boven.
Wilt u genieten van beelden en (schil-
der-)kunst dan kunt u hiervoor terecht
bij Galerie Wij in de Goudsmitstraat
(ook voor opgave voor deelname aan
de kuntschilder wandelroute van 12
augustus) en bij Huis Basten Asbeck,
Kunst en Thee, aan de Nieuwestraat.
Zij hebben telkens weer verrassende
tentoonstellingen die zeer de moeite
waard zijn. 

Mega schilderproject
Dan is er nog het mega schilderpro-
ject van Willem te Molder, presentator
van Omroep Gelderland en muzikant
van de bekende Achterhoekse band
Boh Foi Toch. Willem wil twee histo-
riestukken van formaat schilderen (5
x 4 meter) over de Slag om Grolle en
heeft hiervoor zo'n 80 amateurkunst-
schilders nodig om hem te helpen. Op
de vestingdag van 9 mei gaat hij die
werven en de mensen kunnen dan
kennis maken met zijn project. 
En wie een mooi boek over Groenlo
wil aanschaffen kan hiervoor bij de
Oudheidkundige Vereniging terecht.
Kortom een bezoek aan de vestingda-
gen in Groenlo is een dagje genieten. 

Voor meer informatie zie
www.groenlovestingstadpromotion.nl 

Op zaterdag 9 mei a.s.

Eerste Vestingdag in Groenlo in het
teken van het oude ambacht

We’j nog van too?

Wat is: A. Striekhöltjes, striekzwaelvel.
B. Schötteldook.
C. Telder.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

Uit de in het voortraject gespeelde
avonden plaatsten zich 6 finalisten die
bestaan uit een team van 2 personen

welke die middag streden om de eer-
ste plaats. Als winnaar in de eindfina-
le kwamen naar voren Theo Anker-

smit  en Aloys Kleinstapel die uit han-
den van medeorganisator Herman
Geurts een mooie bos bloemen en een
envelop met inhoud in ontvangst
mochten nemen.

Geslaagd 40-tigen toernooi
Biljartvereniging Velswijk

Zondag 24 april j.l. werd de finale gehouden van het 40-tigen toernooi  van
biljartvereniging de Velswijk in Café Evers. Dit jaarlijks terugkerend toer-
nooi kon ook deze keer weer op een goede belangstelling rekenen.

Om 12.00 uur zal wethouder Marieke
Schriks van de gemeente Zutphen in
de Hanzehof de officiële opening ver-
richten. Vanaf 13.00 uur tot 22.35 uur
zal iedere 25 minuten een ander koor
een optreden verzorgen. Alle koren
zien zingen zal niet lukken omdat de
drie optredens in drie verschillende
zalen tegelijk plaatsvinden. Uit de om-
geving van Vorden komen meer koren
naar Zutphen voor een optreden. Uit
Keijenborg komen het jongerenkoor
Rejoice en het kinderkoor de Muzi-
Keytjes en uit Hengelo komt het Hen-
gelo's gemengd koor. Uit Steenderen
verleent het gospelkoor Enjoy haar
medewerking. Het initiatief voor Zut-
phen Zingt is ruim een jaar geleden
genomen door de Lionsclub Zutphen.
Enerzijds wil de serviceclub de koor-

muziek in Zutphen en de omliggende
regio stimuleren. Anderzijds wil de
club geld inzamelen voor het Hospice
en de stichting Noaberhulp. Beide or-
ganisaties spelen een belangrijke rol
voor patiënten in de laatste fase van
hun leven. Zonder sponsorbijdragen
kunnen deze organisaties niet be-
staan. De deelnemende koren betalen
per lid een kleine bijdrage voor de kos-
ten van de korendag. Op deze wijze
kan de volledige opbrengst van de en-
tree-gelden gebruikt worden om de
goede doelen te ondersteunen. 

Verschillende restaurants stellen een
speciaal Zutphen Zingt-menu samen
voor bezoekers die tussen de middag-
en avondvoorstelling iets in de stad
willen eten. De kaarten zijn te koop
aan de zaal of in de voorverkoop in
Vorden bij de Bruna en foto Wille-
mien, in Warnsveld bij Boekhandel
Boek & Co, in het centrum van Zut-
phen bij tabaksspeciaalzaak Schim-
mel, bij de drie Brand Oil tankstations
en op de website
www.zutphenzingt.nl. Op de website
heeft de organisatie tevens het pro-
gramma geplaatst waarop bezoekers
kunnen zien welke koren op welk mo-
ment optreden. Het programma is
eenvoudig thuis zelf te printen.

Eerste editie Zutphen zingt

Vordens gospelkoor
Inspiration treedt op in
Zutphen
53 Koren waaronder het gospel-
koor Inspiration uit Vorden treden
zaterdag 9 mei op tijdens het zang-
evenement Zutphen Zingt. Het eve-
nement moet de eerste editie zijn
van een korenfestival dat alles in
zich heeft om een jaarlijkse tradi-
tie te worden. Bijna 1500 zangers
en zangeressen komen in actie op
de korendag die plaatsvindt in de
St. Janskerk en twee verschillende
zalen in de nabijgelegen Hanzehof.

Op deze beurs kunnen belangstellen-
den van alles zien en leuke ideeën op-
doen. Ook een lekkere kop koffie met
zelfgebakken appeltaart is verkrijg-
baar. Er zijn vele kramen ingericht

met onder andere kralen- en hobbyar-
tikelen, paard en ruitersportartikelen,
zelfgemaakte spulletjes gemaakt door
kinderen met een beperking, kaarten,
poppenhuizen en accessoires, houten
speelgoed en glas schilderen.
Meer informatie op www.kralenwon-
der.nl en www.depaerdeshop.nl. De
beurs is van 11.00-17.00 uur in De Se-
ven Steenen, Oltmansstraat 6, 7221
NA in Steenderen. Toegang is gratis.

Hobbybeurs De Seeven
Steenen
Op zaterdag 16 en zondag 17 mei
2009, organiseren Jeanninne en
Melissa Groothedde van Het Kra-
lenwonder en De Paerdeshop een
hobbybeurs in Steenderen.

- advertorial -

EEN GRATIS 
GEZICHTSBEHANDELING

VOOR MOEDERDAG
(geldig tot 31 mei 2009)

Vul deze cadeaubon in en stuur hem aan onderstaand adres.
Uw vrouw / moeder komt in aanmerking voor 

een gratis gezichtsbehandeling met o.a. :

- Huidanalyse / huidadvies - Huid verzorgingsprogramma

- Bepaling huidtype / verzorgingstips - Een zichtbare huidverbetering

Voor wie is deze tegoedbon: ............................................................................................

Telefoonnr. voor de uitnodiging: ............................................................................................

Mw. J. Bruggink
Leliestraat 18, 7255 XN  HENGELO (G), Tel. 0575 - 46 32 05

Afzender:........................................................................................................................................................................................
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Elly en Jos Heerink komen oorspron-
kelijk uit Twente en na enige omzwer-
vingen kwamen ze naar de Achter-
hoek. Ze woonden tien jaar in een ver-
bouwd boerderijtje in Zelhem. “Het
ene hok was stookruimte, de garage
was omgebouwd tot draaihok,” lacht
Jos. “Toen liepen er ook al cursisten.
Die vonden het wel leuk om het ook
eens te proberen.” Maar omdat het
huis midden in het dorp stond en ze
andere technieken zochten, gingen ze
op zoek naar een geschikte boerderij
in het buitengebied. In 1994 verhuis-
den ze naar Velswijk, waar ze tijdens
de verbouwing in een bouwkeet naast
de boerderij woonden. Ze restaureer-
den deze met de hulp van een aanne-
mer en vele anderen, zelf.

Jos begon met keramiek in 1986. Hij
werkt op De Kruisberg in Doetinchem.
Daar vroegen ze toen mensen die
meer creatief wilden werken met de
jongens. De SKW-er op dat moment
haalde beroepsmensen binnen om
aan het personeel te laten zien wat je
allemaal kon doen. De pottenbakker
uit Zevenaar, Goldewijk, is daar tien
lessen geweest. Door die lessen te vol-
gen kreeg Jos interesse in het werken
met klei. Hij leerde ook werken met de
schopschijf. Omdat hij er wel aanleg
voor had, ging hij op cursus bij de
Gruitpoort onder leiding van Golde-
wijk. In totaal is hij er acht jaar geble-
ven. Onder andere door de verhuizing
is hij ermee gestopt en is zelf cursus-
sen gaan geven. 

Elly volgde later samen met Jos een Ra-
ku cursus. Jos is de laatste drie jaar
meer met de grotere kunstwerken be-
zig in het ruime atelier. Elly maakt de
wat kleinere werken en houdt naast
haar werk bij Linde Gas in Dieren, de
grote tuin bij. Op het daar ingerichte
terras ontvangen ze de groepen die
hun atelier bezoeken. 

Er worden in hun atelier doorlopende
cursussen gegeven. Elke dinsdagavond
is hiervoor gereserveerd. Een doorlo-
pende cursus komt hier op neer dat de
cursist niet verplicht is elke dinsdag-
avond te komen. Voor mensen met
wisseldiensten of een eigen zaak is dit
een uitkomst.  Ook geeft Jos één avond
per week cursussen in Aalten, in de
kelder van Activiteiten Centrum De
Pol. “In tien lessen worden door de
cursisten verschillende voorwerpen
gemaakt,” vertelt hij. “Hier wordt al-
leen met de elektrische oven ge-
stookt.” Het maken van Raku gestookt
keramiek is een tijdrovend proces. De
kleivoorwerpen worden eerst met de
hand of op de draaischijf gemaakt. Na
gelang de grootte, een groot kleivoor-
werp heeft een langer droogproces
dan een kleiner voorwerp, kunnen de
voorwerpen bijgewerkt worden. Wan-
neer ze geheel droog zijn worden ze in
de elektrische oven op 900 graden ge-
bakken. Na deze zogenaamde biscuits-
took, kan de glazuurlaag worden aan-
gebracht.  Voor het stoken tijdens ‘de
Raku dag’, wordt er een dag gekozen

in een weekend waarop iedereen aan-
wezig kan zijn. De Raku oven, op hout
gestookt, wordt dan op tijd -ongeveer
7.00 uur ’s morgens- aangestoken. Dit
is nodig om allereerst de stenen van
de oven zelf te drogen en om daarna
ook nog eens de temperatuur te halen
die nodig is om de glazuren te laten
vloeien. 

“Door middel van kleine voorbeelden
die door ons vooraf zijn geglazuurd en
gestookt, kunnen de kleuren -lees de
glazuren- die men wenst, aangebracht
worden op de voorwerpen. Deze glazu-
ren moeten op het voorwerp opge-
droogd zijn, voordat het voorwerp de

oven in kan.” 

Voor de Raku-werken wordt de hout-
oven opgestookt tot 950 graden, waar-
door het glazuur rond de 800 graden
zich gaat omzetten van poedervorm
naar een stroopachtige massa. “Het
glazuur gaat steeds meer vloeien tus-
sen de 900 en 1000 graden. Dan gaat
het erom de juiste temperatuur te vin-
den om het voorwerp eruit te halen en
in de zaagselton te stoppen,” legt Jos
Heerink uit. “Het zaagsel in de ton
gaat meteen branden, omdat de voor-
werpen nog rood gloeiend zijn. Het
deksel gaat erop en ons geduld wordt
op de proef gesteld. De oxides in het

glazuur gaan hun werk doen en als je
het voorwerp er daarna uithaalt en
schoonmaakt zal uiteindelijk het cra-
quelé zichtbaar worden.” Naast een
kerstfair werden een aantal succesvol-
le open dagen op hun erf gehouden.
Nu is deelname aan de Kunst10Daagse
de eerstvolgende gelegenheid voor be-
langstellenden om te kijken in het ate-
lier. Daar staat al het werk tentoon en
zal het proces van keramiek en Raku
stoken worden getoond.

Elly en Jos Heerink, Pottenbakken en
Raku-stoken, Neuzendijk 5, 7012 LS
Velswijk, 0314-641662,
e.j.heerink@hetnet.nl.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk 2009

Elly en Jos Heerink – keramiek en raku
De derde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk
vindt plaats van 15 tot en met 24 mei 2009. Voor deze Kunst10Daagse
wordt een nieuwe gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst
en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruim-
ten, terwijl de route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat
beleven. Tijdens de Kunst10Daagse is in het atelier van Elly en Jos Heerink
een gevarieerd aanbod aan keramiek en raku gestookt eigen werk te zien.
Daarnaast zal de houtoven zoveel mogelijk aan zijn, zodat belangstellen-
den kunnen zien hoe het proces in zijn werk gaat.

Het atelier van Elly en Jos Heerink.

Het hele zwembad was hiervoor afge-
huurd door de stichting zodat de kin-
deren met hun familie of introducé in
alle rust konden genieten van het
heerlijke water, het bubbelbad en de
glijbaan. De bedoeling van Stichting
Handikids Bronckhorst is om deze
mogelijkheid van het ‘vrij zwemmen’
meerdere keren te laten terugkeren,

dit bij voldoende belangstelling. De
eerste keer was in ieder geval een
groot succes! Voor meer info:
www.handikids.nl De volgende keer
vrij zwemmen is op zondag 28 juni
van 16.00 tot 18.00 uur. 

Op zaterdag 14 juni is het weer zover:
De Bronckolympics 2009 van 13.00 tot

17.00 uur. Deze wordt georganiseerd
door: Jong Gelre Vorden / Warnsveld,
sportvereniging Socii Wichmond en
Stichting Handikids Bronckhorst. Het
is een groep van enthousiaste  mensen
en zij organiseren een gezellige sport-
en spelmiddag voor iedereen vanaf 8
jaar met een beperking, onder de toe-
passelijke naam “Bronckolympics”. In
navolging van het succes van vorig
jaar worden de Bronckolympics nu dit
jaar voor de tweede keer gehouden.
Voor meer info zie:
bronckolympics@live.nl

Handikids-activiteit

Vrij zwemmen in de Brink in Zelhem

Op zaterdag 25 april was er ‘vrij zwemmen’ in de Brinkin Zelhem. Dit werd
georganiseerd door Stichting Handikids Bronckhorst voor kinderen met
een beperking in de gemeente Bronckhorst. Vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur
konden deze kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar met introdu-
cé komen zwemmen in de Brink te Zelhem.

Pebbles and the BamBams speelt naast
covers ook eigen werk. Tweederde van
het repertoire bestaat uit eigenzinnige
gecoverde nummers van bands als Sta-
tus Quo, Bintangs, AC-DC, Deep Pur-
ple, The Doors en Creedence Clearwa-
ter Revival. De rest van het repertoire
is sterk eigen werk, dat voor het groot-
ste gedeelte geschreven is door gita-
rist/zanger Roland van Wijk (niet te
ontkomen aan Gallagher invloeden)
aangevuld met enkele nummers van
zangeres/bassiste Marion van Wijk. De
rauwe stemmen van Marion en Ro-
land en hun vocale harmonie, in com-
binatie met een vette gitaarsound en
jankende solo's, de pompende bas en
strakke basis van drummer Fred Toe-
bes, zorgen elk optreden weer voor
een dampende bak blues-rock. Ieder

optreden is een groot feest en het ple-
zier straalt van deze muzikanten af als
ze op het podium staan.

Elke week wordt er een andere band of
artiest uitgenodigd en nemen de pre-
sentatoren het verleden, heden en de
toekomstplannen van de gasten door.
Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse nummers live tijdens het pro-
gramma. Kortom het programma
live@ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en
als springplank dienen voor nieuw ta-
lent. De uitzendingen van live@Ide-
aal.org zijn vrij toegankelijk voor pu-
bliek, iedereen wordt in de gelegen-
heid gesteld de uitzending bij te wo-
nen, of te beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@Ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Pebbles and the BamBams
op podium Live@ideaal.org
Woensdagavond 6 mei zal de band
Pebbles and the BamBams tussen
20.00 en 22.00 uur optreden in het
programmalive@Ideaal.org, dat
vanuit Café ‘de Mallemolen’ in Zel-
hem wordt uitgezonden.

Bibliotheken hebben heel veel materi-
alen over verzorging van huisdieren in
huis. Alle reden om aandacht te schen-
ken aan de Week van het huisdier. De
week gaat op 9 mei van start en is een
initiatief van het Landelijk Informatie-
Centrum Gezelschapsdieren (LICG).
Het thema hierbij is "Samen gezond". 
Voor de bibliotheken Hengelo, Vorden
en Zelhem aanleiding om gezamen-
lijk met Studenten MBO-dierverzor-
ging inloopspreekuren te organiseren

in de bibliotheken. Iedereen die wil
kan op woensdagmiddag 13 mei in
één van de genoemde vestigingen bin-
nenlopen om vragen te stellen. Wan-
neer u uw huisdier mee wilt nemen is
dat geen probleem. Wel is het verstan-
dig om uw dier aan te lijnen of in een
mandje te vervoeren. Onderwerpen
die aan de orde kunnen komen zijn:
de verzorging van huisdieren, voeding
van huisdieren, huisvesting van huis-
dieren en het gedrag van huisdieren. 

Tot ziens in één van de bibliotheken,
met of zonder huisdier, op woensdag
13 mei.

H U I S D I E R E N  T O E G E S T A A N  

I N  D E  W E E K  VA N  H E T  H U I S D I E R

Bibliotheken en AOC-Oost organi-
seren inloopspreekuur tijdens
Week van het huisdier.
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• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=

voor Benzine- 
en Dieselauto’s

Wij zijn op zoek naar een collega 
voor de zaterdagen

(vanaf 16 jaar)

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

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

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 15 21

U WILT EEN
VOORDELIGE
HYPOTHEEK
VOOR EEN DURE
VERBOUWING?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseurs kunnen we de 

hypotheek precies afstemmen op uw wensen en 

mogelijkheden. Dankzij onze hypotheekvergelijking 

van alle hypotheekverstrekkers van Nederland 

beschikt u over de actuele gege-

vens en voorwaarden! Kortom,een 

deskundig advies op maat!

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 21 39

www.goossensatomica.nl

499,-

Wicker
lounge sets
Vanaf

Buitenkeuken/ 
barbeque
Vanaf

Hartman armparasols
Diverse maten/modellen

vanaf

549,-

Diverse
Aluminium tuinsets
Vanaf

499,-

Moederdagactie: 
Bij aankoop ligbed = GRATIS kussen!

Geniet 
van het 

buitenleven

399,-

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

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

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

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

AUTO RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Checkt u onze
bandenprijzen even?

En vergeet u bij andere aanbieders niet de kleine lettertjes te lezen!

Bij Peugeot zijn de prijzen namelijk all-in! 

Dus inclusief btw, montage, balanceren, wielgewichten, ventielen en verwijderingsbijdrage!

* Prijzen per stuk. Het betreft Kleber of BF Goodrich kwaliteitsbanden uit de Michelin-groep. 

Model Bandenmaat Actieprijs*

206
175/65 14T € 54,-

195/55 15H € 82,-

307
195/65 15H/T € 65,-

205/55 16V € 82,-

ACTIE!

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 9 mei
in het café

Jajem
Rockaholics

in de discotheek

DJ Martijn
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Het is de achttiende editie van de Ro-
parun, die wordt gelopen van Parijs
naar Rotterdam. “In eerste instantie
liepen ze van Rotterdam naar Parijs,
vandaar Ropa,” legt Wieke Weerkamp
uit. “Vanwege de organisatie en de
aankomst is het omgedraaid.” Frank
de Vleeschhouwer vult aan: “Ze zagen
dat meerdere mensen na de race met-
een teruggingen. Nu wachten familie,
kennissen en loopmaatjes de lopers
op en is het een gezellige happening.
En alle teams die hebben meegedaan,
lopen hem uit. Het is het prestige, de
schwung, het doorgaan.”

Voor het deelnemen aan de Roparun
moet 2500 euro inschrijfgeld worden
betaald, wat wordt gebruikt om het
evenement te organiseren. Er is bij-
voorbeeld toestemming nodig van de
vele gemeenten langs de route van Pa-
rijs naar Rotterdam, om de 275 teams
van rond de 30 deelnemers te laten
passeren. Loopgroep de Achterhoek
heeft geen geldinzamelacties gehou-
den, maar zocht wel een aantal spon-
soren voor financiële ondersteuning,
hielden een lege flessenactie bij Super
de Boer Steenderen en een collecte bij
het voetbalstadion van De Graafschap.

Elk team kreeg eveneens de opdracht
1000 stuks loten te verkopen, goed
voor nog eens 2500 euro. De opbrengst
hiervan is voor de kankerpatiënten.
“De Stichting Roparun bestaat uit
twee poten: de eerste is de organisatie
van het evenement, het lopen en fiet-
sen -de extreem lange marathon van
Parijs naar Rotterdam. De andere poot
is het inzamelen van geld dat ten goe-
de komt aan mensen die iets te maken
hebben met kanker. Niet het weten-
schappelijk onderzoek is hun doel,
maar meer het toevoegen van kwali-
teit aan leven. Dat kan zijn een dvd-

speler voor een gezinskamer ergens in
een hospice of hoofdhuidkoelers in
ziekenhuizen. Het kan heel groot,
maar het kan ook iets heel kleins
zijn,” legt Wieke uit.

Deelname is ontstaan uit de lopers, al-
lemaal leden van Atletiekvereniging
Argo uit Doetinchem, die toe waren
aan een nieuwe uitdaging. Het werd
de Roparun. “We hebben allemaal een
paar marathons in de benen,” vertelt
Frank. En al gaat het om het lopen, het
team staat wel achter het goede doel.
“Wij hadden als streefbedrag eerst een
paar duizend euro, maar zitten nu bo-
ven de 10.000. Het was eerst niet bij ie-
dereen duidelijk, dat het ook ging om
een flink bedrag bij elkaar te krijgen,”
zegt Wieke. “Het hoeft niet, maar het
is heel mooi als je meer geld kan over-
maken.” Er werd een groep van 27
mensen samengesteld van lopers, fiet-
sers, chauffeurs, cateraars, fysiothera-
peuten en een diëtiste. “Na de sluiting
van de inschrijvingtermijn werd geke-
ken welke teams eerder meededen,
want die doen automatisch mee. Van
de nieuwe teams werd vanaf de lijst
gewerkt.”

Voor de Roparun zijn de lopers, waar-
onder Frank de Vleeschhouwer en
Joop Sloot, vier keer in de week aan
het trainen. Ze oefenen op afstanden
maken, maar ook het in korte tijd ho-
gere snelheid lopen, intervaltrainin-
gen en heuveltrainingen. De opbouw
van de loop van Parijs naar Rotterdam
is bijzonder, omdat de lopers een ge-
middelde snelheid van rond de 12 ki-
lometer per uur moeten aanhouden.
Er zijn acht lopers die in twee teams
van start gaan. Team 1 begint met lo-
per 1, die twee kilometer loopt in een
snelheid van 12 kilometer per uur.
Dan loopt loper 2, 3 en 4, waarna lo-

per 1 de beurt heeft en zo verder tot
een afstand van 60 kilometer. Dan
gaat Team 2 van start. Dit gaat dag en
nacht door tot 520 kilometer, onge-
veer 44 uur. De fietser achter de loper
bepaalt en controleert de snelheid. “Ik
hoef niet op snelheid te trainen, want
12 kilometer is heel langzaam om te
fietsen. Ik moet wel zitvlees kweken,”
lacht Wieke, die evenals Henk Weer-
kamp als fietser deelneemt. “En 60 ki-
lometer valt wel mee.” De tweede fiet-
ser gaat vooruit en verkent de route.
De teams volgen de lopers vanuit een
klein busje, van waaruit de lopers
steeds vertrekken. In de grote touring-
car kan worden gerust en gegeten.

De groep organiseerde voor zichzelf
een 24-uurstrainingloop rondje Ach-
terhoek op 4/5 april jl., een non-stop
estafette van 286 kilometer, in Apel-
doorn bezochten ze een ROPA-huis.
“Het was een goede oefening. Ik weet
nu dat ik eten en drinken moet mee
hebben in mijn stuurtasje, ik kan niet

stoppen om het uit de fietstas te ha-
len. En regenkleding,” zegt Wieke.
“Want als je natregent, is het koud.”
Ook werd duidelijk dat de chauffeur
van het busje vanwege de veiligheid
wel eens verder moet parkeren. “Het
kan dus best zijn dat je vaker drie in
plaats van twee kilometer ver moet lo-
pen voor de wissel,” vult Frank aan.
Tussen Parijs en Rotterdam zijn de ver-
keersregels erg belangrijk en veilig-
heid loper staat voorop. Om allerlei za-
ken te onderzoeken, is recent een af-
vaardiging van het team naar Parijs
gegaan. Zij hebben de te lopen route
en de route voor de touringcar gevolgd
en maakten veel aantekeningen over
de route, de mogelijke parkeerplaat-
sen, wisselplaatsen en dergelijke. 

De groepsleden reizen zaterdagoch-
tend vroeg richting Parijs met de gro-
te touringcar. De chauffeurs van de
kleine busjes gaan eerder in verband
met hun reistijden. In de touringcar
worden de achterste banken verwij-

derd om plaats te maken voor de mas-
sagetafel en de slaapplaatsen. Niet alle
teams gaan zaterdag 30 mei tegelijk
van start vanaf het Parc la Courneuve
in Parijs. “Je moet de snelheid opgeven
die je denkt te gaan lopen. En 11 kilo-
meter per uur is de minimale snelheid
om mee te mogen doen,” legt Frank
uit. “Zaterdag vanaf twee uur, half
drie worden de eerste weggeschoten.
Ze hebben het zo berekend, dat alle
teams op Tweede Pinksterdag tussen
twee en vier uur in de middag op de
Coolsingel aankomen.” Tijdens de
Grande Finale in Rotterdam loopt het
gehele team, lopers, catering, mas-
seurs en chauffeurs de laatste kilome-
ter. “Want je doet het toch met z’n al-
len!”

Meer informatie over de Roparun zie
www.roparun.nl en over het Roparun
team uit de Achterhoek www.loop-
groepdeachterhoek.nl.

Roparun Avontuur
Vier Steenderenaren: Joop Sloot, Wieke en Henk Weerkamp en Frank de
Vleeschhouwer, gaan een nieuw avontuur aan. Tijdens de pinksterdagen
zijn zij deelnemers van een 27 sporters tellende Loopgroep de Achterhoek
tijdens de Roparun 2009, dit jaar een loop van 520 kilometer van Parijs
naar Rotterdam.

Roparun 2009 deelnemers van de Loopgroep De Achterhoek: (staand v.l.n.r.) Gerard Borkus, George Copray, Ans van Eck, Chauffeur OTC
Willy van Hal, Willem Wassink (trainer), Chauffeur OTC Frits de Wind, Willy Weijers, Bianca Roemaat, Astrid van Damme, Helmi Ger-
ritsen, Ron Blomsma, Joop Sloot, Frank Egberink, Matthijs Wassink, Ben van der Heide, Henk Weerkamp en Bert Brassee, (zittend v.l.n.r.)
Tineke van Amersfoort, Theo van Bergen, Henny Gerritsen, Alois Hesselink, Frank de Vleeschhouwer, Henk Momberg, Wieke Weerkamp en
Marco Leijting. Op de foto ontbreken René Boxem en Niels Wijers.

Tijdens de inloopavond in Steenderen
werden slechts een handvol belang-
stellenden begroet. Zij bekeken de pa-
nelen met tekst en beeld die het be-
oogde beleid weergaven. Toch vond de
heer Glasbergen het een goede avond.
“Met een kleine groep belangstellen-

den kan goed van gedachten worden
gewisseld in een gesprek rond de ta-
fel,” zo lichtte hij het positief toe. “Als
er honderd mensen in een zaal zitten,
kan ik niet aan iedereen aandacht be-
steden.”

Gesproken werd over de plannen met
de bibliotheekvoorzieningen in de ge-
meente Bronckhorst, de Kunst10Daag-
se, de Kunstbus, de kastelen, beelden
en prachtige landschappen. De aanwe-
zigen waren bereid om de reactiefor-
mulieren in te vullen, zodat deze me-
ningen meegaan in de evaluatie. Op
het definitieve kunst- en cultuurbe-
leid kan eveneens gereageerd worden.
Naar verwachting stelt de gemeente-
raad het beleid dan in het najaar vast.

Inloopavond in Steenderen

Kunst en cultuur in Bronckhorst

In Het Anker aan de J.F. Oltmansstraat in Steenderen werd op maandag-
avond 27 april jl. gelegenheid geboden om van gedachten te wisselen over
het op te stellen beleid voor kunst en cultuur. De heren Peter Glasbergen
en Charel van Dijk en mevrouw Els Pierik van de gemeente Bronckhorst
waren aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

De inloopavond kunst en cultuur van de gemeente Bronckhorst in Steenderen.

VLEERMUIZEN OP HACKFORT 
Landgoed Hackfort is een zeer ge-
schikt leefgebied voor vleermuizen. Er
komen dan ook veel verschillende
soorten voor, zoals de rosse vleermuis,
dwergvleermuis en de laatvlieger. Ie-
dere soort stelt zijn eigen eisen aan
zijn leefgebied. Bij het beheer van het
landgoed houdt Natuurmonumenten

hier rekening mee. De excursieleider
neemt u mee over het landgoed en
gaat u veel over deze prachtige diertjes
vertellen.

BATDETECTOR
Vleermuizen zijn echte nachtdieren.
In het donker oriënteren ze zich door
het produceren en weer opvangen van
heel hoog geluid. Dit geluid is vaak
niet te horen voor het menselijk oor.
Een batdetector zet deze golven om
naar voor de mens wel hoorbare gelui-
den. Iedere soort vleermuis maakt een
eigen typerend geluid. Op die manier
zijn de verschillende soorten vleer-
muizen te herkennen. Vanavond gaat
u, mits het weer niet te slecht is, vleer-
muizen horen. En met wat geluk
heeft, ziet u ze ook nog!

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Ontdek de vleermuizen op
landgoed Hackfort
Natuurmonumenten organiseert
twee vleermuizenexcursies op za-
terdagavond 16 en 23 mei op land-
goed Hackfort. De circa twee uur
durende excursies beginnen om
21.00 uur bij de watermolen voor
het kasteel. In verband met het be-
perkte aantal plaatsen is reserve-
ring noodzakelijk. Dit kan via
www.natuurmonumenten.nl of bij
de Ledenservice van Natuurmonu-
menten T (035) 655 99 55. Loopt u
ook mee?

Op de vrijdagavond 8 mei zal het in te-
ken staan van de Friday Night Fever en
zal DJ Dre of te wel André Nijman bij
Flophouse komen optreden in de tent.
Op de zaterdagavond 9 mei zal in de
soos Kunst met Peren staan. Dit duo
heeft voornamelijk een repertoire uit
de jaren 60 en 70, variërend van akoes-
tische luisterliedjes tot stevige rock-
songs. Er worden nummers gespeeld
van Led Zeppelin, Dire Straits, Hen-

drix, Rolling Stones etc. Voor meer in-
formatie kijk op www.kunstmetpe-
ren.eu. In de tent staat in het voorpro-
gramma de lokale rock en roll legen-
des, de Taliband, met in het hoofdpro-
gramma de Hedys Ladys, bestaand uit
11 vrouwen. De soul en funkroots van
deze band zorgen voor een weergaloos
spektakel. Er worden nummers ge-
speeld van onder andere Aretha
Franklin, Patti Labelle en nog veel
meer. In iedergeval een scala aan R &
B, Blues en Soul op de zaterdagavond
in de tent. Voor meer informatie kijk
op www.hedysladys.com. 

Tot 8 en 9 mei bij Flophouse in Tol-
diek.

8 en 9 mei 2009

Lentefeest bij Flophouse
Aankomende zaterdag is het zover,
het Lentefeest 2009 bij J.J.C Flo-
phouse in Toldiek. Op 8 en 9 mei
staan optredens van DJ Dre, Kunst
met Peren, de Taliband en de Hedys
Ladys op het programma.
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Een tweede wijziging is het plaatsen
van een tent, waardoor er twee podia
geplaatst kunnen worden. Daardoor
komen de bands beter tot hun recht,
omdat er voldoende tijd kan worden
uitgetrokken voor de soundcheck.
Bands en groepen die voor het goede
doel gaan optreden zijn de (onlangs of-
ficieel opgerichte) Doetinchemse har-
monica club, Highroad East, The Hur-
ricanes, Onenightstand, Moonyard en
dus de verrassingsact. Verder zullen er
wafels gebakken worden en kan de in-
nerlijke mens vanaf 16.00 uur ver-
zorgd worden met heerlijke broodjes
hamburger. Uiteraard komt de gehele
opbrengst ten goede aan dierenop-
vang ‘Noach’ in Halle.

Het motto van Highway East is ‘As
Rock as Blues can be’. De muziek ma-
ken die de tand des tijds moeiteloos
doorstaat. Bluesrocksongs zoals we ze
het liefst horen, puttend uit een einde-
loze bron van grootheden. Dynamiek,
strakke grooves, heerlijke gitaar riffs
en een rauw gerande stem. Geen pre-
tenties, maar gewoon spelen. High-
road East brengt bekende en verras-
sende covers van oa. Joe Bonamassa,
Poppa Chubby, Stevie Ray Vaughn, Sto-

ryville, ZZ Top en andere bluesrock le-
gendes. In Highroad East verzorgt Lé-
onde leadvocals, bespeelt Carlode gui-
tars, Wilcode bas (plus backingvocals)
en Robertde drums (plus backingvoc-
als). Nadere informatie over de band
vindt u op www.highroadeast.nl.

Moonyard ontstond in 2008 en is een
samensmelten van vier uitgesproken
karakters die elkaar weten te brengen
tot iets groters dan zijzelf. Zanger/gita-
rist Arjan Klein Geltink is een passio-
nele en bevlogen performer. Zijn gi-
taar- en mondharmonica spel zijn ver-
rassend en met zijn onmiskenbare
stemgeluid zingt hij iedere song alsof
zijn leven er van afhangt. Bassist Hans
Hoog Stoevenbelt speelt al sinds de ja-
ren ’60 in bands als Jo Junk & the Hot-
dogs, White Heat en The Tim Disney
Bluesband. Verzonken in het geluid
van de band speelt hij een mix van
soul, groove en creativiteit. Het
drumstel wordt bemand door een
drumtalent. Sander Heuvelink is een
jonge, gretige, maar vooral verrassend
solide drummer. Zodra hij werd ge-
spot door de andere bandleden, werd
hij uit de schoolbanken getrokken en
achter het drumstel gezet. Het authen-
tieke geluid van gitarist, zanger en
hammondorgel-speler Stef Woeste-
nenk maakt de band compleet. De
energie van zijn spel liggen in de blues
en de roots van de popmuziek en vor-
men een brug van de sound van de ja-
ren '60 naar de energie van de 21ste
eeuw. Nadere informatie is te vinden
op www.moonyard.nl. 

Onenightstand was al vaker te gast in
café ‘de Tol’. Zangeres van het duo is
CDA 2e Kamerlid Sabine Uitslag. Ze
wordt begeleid door gitarist Markjan
Vermeer, waarbij de twee elkaar volle-
dig aanvoelen.

De band met de langste geschiedenis
is The Hurricanes. Ze waren met hun
onvervalste Rock ’n Roll uit de jaren
’50 en ’60 al menig maal te gast in ca-
fé ‘de Tol’. Spil van de band is zanger-
gitarist Nees van Petersen, terzijde ge-
staan door de mannen van het eerste
uur Wim Boerman op bas en Leo Mei-
jer op gitaar. Van latere datum, maar
ook al weer jaren lid van de band zijn
Wim Menting op drums en Peter van
den berg op keyboards en gitaar.

De Doetinchemse Harmonica Club
doet, wat je van een harmonicaclub
mag verwachten. Liedjes spelen die
(veelal in Grootmoeders tijd) in deze
regio klonken tijdens bruiloften en
partijen. Maar dat niet alleen, want
het repertoire is aangevuld met mu-
ziek uit latere tijd, maar die wel past
bij deze sfeer van de harmonica.

Nieuwe opzet benefietconcert Noach

De opzet van het benefietconcert dat in de afgelopen jaren in café ‘de Tol’
werd gehouden voor het Halse vogelasiel ‘Noach’ (Noord-Oost Achterhoek)
is op een aantal punten gewijzigd. Belangrijkste wijziging is het tijdstip.
Tot nu toe was dat de (laatste) woensdag van de maand mei, maar dit jaar
is besloten om de benefiet op zondag te houden. Gekozen is voor zondag
17 mei. Tussen 12.00 en 22.00 uur zullen zes bands optreden, waarvan er
één niet met naam wordt bekendgemaakt omdat het om een verrassings-
act gaat.

Dit als gevolg van het feit dat Capric-
cio een projectkoor is en de zangers
die in de kaartenbak zitten worden
aangeschreven voor elk project en
zich al dan niet kunnen opgegeven
voor dat bepaalde project. Nadat de
oprichter, Kees van Dusseldorp, samen
met Mirjam Berendsen als organiste,
het koor enige jaren had geleid, heeft
Wilbert Berendsen het dirigeerstokje
overgenomen in 2007. 

Het koor wil nu het 1e Lustrum gaan
vieren met een bijzonder concert. Ze

bestaan dit jaar 5 jaar en zijn toe aan
het 10e concert. Ze willen dit vieren
met Psalm 150 van César Franck, Jubi-
late Deo van O. di Lassus, Alleluia van
J. de Mantua, de Bacharia "Bist du bei
mir", gezongen door Christine Brou-
wer, sopraan en de aria voor bas/bari-
ton "Schlummert ein" uit Bachcantate
82, gezongen door Joep van Geffen,
alsmede het Requiem van Gabriel Fau-
ré. De begeleiding is in handen van
het Project Orkerst Twente, de harpis-
te Zoë Knoop en Mirjam Berendsen,
orgel. 
De uitvoeringsdatum is op zondag-
middag 24 mei in de Dorpskerk in Vor-
den. Om de kosten te kunnen dekken
is men genoodzaakt een kleine toe-
gangsprijs te vragen. Na afloop is er ge-
legenheid voor een praatje met een
kopje koffie of thee en een feestelijke
traktatie. WELKOM!!!!

1e lustrum vocaal ensemble
'Capriccio' Vorden
Het koor bestaat nu vanaf najaar
2004. Men is begonnen met een
Bachconcert, waarna diverse con-
certen volgden met muziek uit vele
stijlperioden. Van barok tot heden-
daags. Met en zonder begeleiding
en met vaak wisselende bezetting.

De kramen zijn gevuld met brocante,
oude boeken, zilverwerk, antiek, glas-
werk, oud linnengoed, quiltstoffen,
streekproducten en diverse ambach-
ten die het geheel compleet maken.
Veilinghuis De Atlas verzorgt op 24
mei een gratis taxatiedag. Een erkend
veilingmeester en taxateur van het vei-
linghuis uit Deventer taxeert van
12.00 tot 16.00 uur allerhande inboe-
delstukken. Bezoekers worden uitge-
nodigd om op deze markt hun pronk-
stuk te tonen en een waardeoordeel te
ontvangen. Goederen die getaxeerd
kunnen worden zijn onder meer schil-
derijen, juwelen, uurwerken, prenten,
gouden en zilveren voorwerpen, an-
tiek, kunst e.d.

Omdat het soms ondoenlijk is om het
artikel mee te nemen naar de markt,
is het mogelijk om aan de hand van
goede foto’s een taxatie te ontvangen.
Echter, volgens de taxateur is het niets
‘mooier dan het object echt in je han-
den te hebben’. Natuurmonumenten
is met een schaapskooi, compleet met
schapen en herder eveneens op de Bro-
cantemarkt present. De bezoekers aan
de markt worden in staat gesteld een
schaap te adopteren.Ook Free Wheel
verzorgt een aantal activiteiten, zoals
bijvoorbeeld boogschieten. Er mag ge-
molken worden op de koe Bertha (
met wedstrijdelement ). Free Wheel
lanceert tevens twee nieuwe activitei-
ten zoals de ‘Hoge Bi ‘ ( groot wiel voor
en klein wiel achter ) en de Streetstep-
per. Kinderen kunnen zich de gehele
middag op een groot springkussen
vermaken. 

Wil men aan deze activiteiten mee-
doen dan kan men zich die dag opge-
ven in de promostand van Free Wheel.
Verder is er tijdens de Brocantemarkt
vanaf 12.00 uur, elk uur 20 minuten
optreden van de ‘Betuwse Venne’, een
dansgroep in ouderwetse kleder-
dracht. 

Standhouders die zich nog voor deze
Brocantemarkt als deelnemer willen
inschrijven kunnen het formulier op
www.brocantemarktvorden.webklik.n
l downloaden of een mail sturen naar
info@sfeervanjosephine.nl. 
Wil men meer informatie over de
taxatie: www.veilinghuisdeatlas.nl

Brocantemarkt Vorden op
zondag 24 mei
Zondag 24 mei wordt er voor de
derde keer in de Dorpsstraat in
Vorden een Brocantemarkt gehou-
den, welke wordt georganiseerd
door Judith Buter van ‘Sfeer van Jo-
sephine’. Dit jaar krijgt ze bij de or-
ganisatie hulp van Tiny Koning,
Herman Eskes en Gert- Jan Hulle-
man. Judith: ‘Vorig jaar werd deze
Brocantemarkt in het najaar ge-
houden. Dat bleek niet zo’n succes,
te weinig deelname. Ik kreeg van
de wel aanwezige standhouders
het advies om deze markt naar het
voorjaar te verschuiven. Dat heeft
er in geresulteerd dat zich nu al 40
standhouders hebben ingeschre-
ven.Bovendien is het deze dag
‘koopzondag’ in Vorden en dat
trekt ook altijd veel publiek’, zo
zegt ze enthousiast.

Iedere tweede zaterdag in mei is het
Nationale Molendag. Een jaarlijkse
dag sinds 1972 waarop meer dan 600
wind- en watermolens en gemalen ge-
opend zijn voor het publiek. De Bronk-
horster Molen is geopend van 10.00-
17.00 uur. De blauwe wimpel zal wap-
peren en de molenaars zullen de be-
zoekers rondleiden en vertellen over
de oude- en nieuwe technieken. De
molen zal draaien en malen als de
wind het toelaat. De molen op Rha is
open voor bezichtiging. Bij de Bronk-
horster Molen is een wandelroute be-
schikbaar, die vanaf de molen rond

Bronkhorst leidt. Een fietsroute, met
vertrek en aankomst bij de Bronkhor-
ster Molen, gaat langs Molen de Hoop
op Rha. Een autoroute tenslotte zal de
belangstellenden langs de molens in
de gemeente Bronckhorst leiden.

WIE MAAKT DE MOOISTE
MOLENTEKENING?
Kinderen kunnen op de Nationale Mo-
lendag bij de Bronkhorster Molen een
molentekening inleveren, met duide-
lijk hun naam en adres erop. Een jury
zal een keus maken om de twee mooi-
ste tekeningen te belonen. De prijsuit-
reiking is dan op Hemelvaartdag 21
mei aanstaande, want dan is deze mo-
len extra geopend!

Op www.nationalemolenengemalen-
dag.nl is een overzicht te zien van de
molens en gemalen die aan het lande-
lijke evenement meedoen. Meer infor-
matie staat op www.molens.nl en op
www.gemalen.nl. 

Over de Bronkhorster Molen is infor-
matie op www.bronkhorstermolen.nl.

Nationale Molen en
Gemalendag 9 en 10 mei
De Nationale Molen- en Gemalend-
ag wordt gehouden in het ‘wie-
kend’ van zaterdag 9 en zondag 10
mei 2009. Meer dan de helft van al-
le authentieke molens in Neder-
land is voor deze gelegenheid
opengesteld en ook bij vele gema-
len staan de deuren open voor het
publiek. De Bronkhorster Molen
tussen Steenderen en Bronkhorst
en Molen de Hoop op Rha zijn ge-
opend.

Bij het groepshotel kunt u terecht
met groepen in de recreatieve sfeer.
Tevens kunt u bij De Tienhoeve voor
de zakelijke markt terecht waarbij
service en comfort hoog staat aan-

geschreven in een mooie groene
omgeving met veel privacy. Ook is
groepshotel De Tienhoeve uiterma-
te geschikt om uw huwelijksfeest of
ander feestelijke aangelegenheid te
vieren met daarbij een overnach-
tingarrangement. Er kunnen 45
personen overnachten. 

Groepshotel De Tienhoeve biedt
veel horecamogelijkheden en arran-
gementen zoals bijvoorbeeld een
kook/tapas workshop of een bezoek
per ezel of solex aan de wijnboer

met hierna op De Tienhoeve een
wijn-en-spijzen-arrangement of een
avondvullend programma met bij-
voorbeeld een whiskyproeverij. Ook
kan men na het golfen gewoon ge-
nieten van een goed glas wijn of kan
men zich na een wandel of fiets-
tocht ook gewoon terug trekken in
een van de loungeruimtes om bij-
voorbeeld een goed boek te lezen.
Voor boekingen of informatie
www.detienhoeve.nl of bel 0575-
467707, bij geen gehoor: 06-
83214795.

9 mei 2009

Open dag groepshotel De Tienhoeve Hengelo
Op 9 mei is er een open dag van
11.00 tot 16.00 uur voor iedereen
die kennis wil maken met het
nieuw geopende groepshotel De
Tienhoeve aan de Handwijzers-
dijk 4 in Hengelo Gld. Het hotel
is gelegen naast camping Kom-
Es-An .
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Wat is: A. Striekhöltjen, striekzwaelvel: lucifer. "Heb i'j nog striek-
zwaelvels bi'j ow?"

B. Schötteldook: vaatdoek. "Doot den plorre maor vot en
gebroek dizzen lappe maor als schötteldook."

C. Telder: bord. "Pas op i'j; dalek valt de telders van den bozem."

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Het zuid-westen van de gemeente
Bronckhorst heeft een lange traditie
op het gebied van de ijzerverwerking.
De Romeinse periode brengt ons de
eerste aanwijzing voor wat lang Zel-
hems enige industrie zal zijn: de win-
ning van ijzeroer. Aan de Doetinchem-
se weg is in 1999 een laag met honder-
den smeedslakken blootgelegd, als
stille getuigen van deze traditionele
bezigheid. Er zat in dit gebied vroeger
veel oer in de grond en er zijn ook al
eerder restanten van een smederij ge-
vonden. Het gaat daarbij om sporen
van houtskool en slakafval. Er moet in
Zelhem tussen de 8e en 10e eeuw na
Christus een levendige handel in ijzer
hebben bestaan. Dat is wel zeker !. De
Achterhoekers spreken niet over ijzer-
erts, maar over ijzeroer en roodblik.
Dit roodblik is een verschijningsvorm
in het water wat ontstaat doordat
ijzerverbindingen oxideren. Op het
terrein waar nu het nieuwe gemeente-
huis gebouwd wordt zijn in één kuil
18 zeer bijzondere bewerkte stenen
aangetroffen die waarschijnlijk ook
met de verwerking van ijzer te maken
hebben. Het meest opvallend is een
stenen bijl van de steensoort dioriet.
De bijl is aan beide kanten geslepen en
aan één zijde zitten klopsporen. De
bijl is in combinatie met een slijpsteen
van zandsteen aangetroffen. Wat al

deze vondsten extra bijzonder maakt
is dat ze allemaal uit diezelfde kuil af-
komstig zijn. Waarschijnlijk zijn de
stenen werktuigen hierin bewust ge-
deponeerd en vormen ze een comple-
te mobiele smederij. Op een gegeven
moment in de ge-
schiedenis werd
het, door de groei-
ende behoefte aan
ijzer, noodzakelijk
de oude veldovent-
jes te vergroten en
voor de energie-
voorziening ge-
bruik te gaan ma-
ken van water-
kracht. Zo ontstond
langs de Oude IJssel
de industriële ver-
werking van ijzer-
oer. De energie
voor de blaasbal-
gen werd vanaf dat
moment geleverd
door de IJssel en
haar zijstromen.
Diezelfde IJssel was ook een belangrij-
ke afvoerroute voor de eindproducten.
In 1689 werd de eerste ijzergieterij in
Rekhem in bedrijf genomen. De ijzer-
gieterij in Laag-Keppel heeft zich sinds
1794 ontwikkeld. In dat jaar pachten
Geert Janssen en Willem de Haas het
recht van water en de benodigde
grond voor een periode van 25 jaar
van baron van Pallant, heer van Kep-
pel om er een ijzerhut te stichten. De
oudste gieterijen ontstonden naast de
hoogovens die het ijzeroer smolten.
De Keppelsche IJzergieterij had op be-
paalde momenten meer dan 100 werk-

nemers, maar heeft net niet ‘200 jaar
bedrijvigheid’ vol kunnen maken.

We kregen nog een reactie op afleve-
ring nr. 78 over de Steenderense ‘bo-
venmeester’ Gordeau. Behalve schrij-
ver van jeugdboeken was hij ook nog
dichter en componist. In ‘de Liederen-
bundel ten dienste van het Ned. Jonge-
lingsverbond’ uit 1933 staan maar
liefst 29 liederen met zijn naam. 19
hiervan zijn door hem vertaald uit het

Duits en Engels. Maar, en nu komt het,
voor 10 nummer heeft hij de tekst ge-
schreven en ook nog de muziek. Uit
dit boek werd in een groot aantal
Christelijke gezinnen in de Achter-
hoek en op de clubavonden van Kna-
pen-, Jongelings- en Jongemannen af-
delingen veel gezongen.
Wilt u reageren op deze rubriek of
wilt u ook een oude foto uit de ge-
meente Bronckhorst met een verhaal
beschikbaar stellen, stuur of mail deze
dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75,
7021 EH te Zelhem. E-mail: rdh@con-
tact.nl

Rondom de Hessenweg (87)
Deze week een foto die 60 jaar geleden gemaakt is bij de Keppelsche IJzer-
gieterij. Van links naar rechts: Jan Willem Peters, Bertus van de Burg, Her-
man Buunk en Johan van Amerongen. De nu 84 jarige Peters heeft vanaf
1940 op ‘de hut’ gewerkt en werd op 16 juni 1983 om 16.00 uur ontslag aan-
gezegd, omdat de gieterij gesloten moest worden.

Omlijst door de vrolijke klanken van
de boerenkapel van Crescendo uit
Hengelo, met dans van de boerendans-
groep "Wi'j eren 't Olde" uit de Vels-
wijk, bevat het programma ook dit
jaar wederom een aantal activiteiten.
Zo zijn er demonstraties van oude am-
bachten en wordt verdere medewer-
king verleend door Museum Smede-
kinck, de Oudheidkundige verenigin-
gen van Hengelo en Zelhem en de in-
ternetsite www.oudzelhem.nl. De VVV
Bronckhorst komt met boekjes en
fietsroutes onze mooie gemeente pro-
moten en organiseert fietstochten
met verschillende opstap punten die
allen de Muldersfluite aandoen. Het
Oratorium koor uit Zelhem komt met
een 2e hands boekenstand. De firma
Slotboom laat u fietsen zien met ex-
centrische wielen waarop u of uw kin-
deren kunnen gaan fietsen, een stand
van de imkervereniging "de Vooruit-
gang" en een roggebrood snijmachine
waarop u, het gekochte roggebrood
kunt snijden.

Voor een hapje en drankje wordt ge-
zorgd. De activiteiten starten om 12.00
uur en de roggebroodweging begint
om 14.00 uur. Het belooft weer een ge-
zellige middag te worden.

Wat is de reden van deze broodleve-
ring?
Sinds 1599 mochten de bewoners van
de toenmalige Markegronden het
Gooy en Dunsborg, plaggensteken op
voorwaarde, dat ze jaarlijks op Hemel-
vaartsdag roggebrood leverden van
minstens 22 pond, bestemd voor de ar-
men in de gemeente. Degenen die het
zwaarste brood leverde, vaak meer
dan 100 pond, kreeg 2 flessen wijn,
woog het brood minder dan 22 pond,
moest men 6 stuivers betalen. Vanaf
1772 werd het niet leveren van rogge-
brood bestraft met en dubbele leve-
ring in het volgend jaar. Sinds 1807
werd bepaald dat de Markenrichters
het brood zouden verdelen onder de
armen van de diaconie van Hengelo
en Zelhem, in de verdeling 3/8 deel
voor de protestanten, de rest voor de
katholieken in Keijenborg en Hengelo.
Na de ontbinding van de Marken en
het aanstellen van Gemeente bestu-
ren, besloot men om als een blijvende
herinnering de traditionele broodleve-
ring Muldersfluite in ere te houden en
de erven (de oude bestaande boerderij-
en ), als cijnsplichtigen daarmee bij
voortduring te belasten. Deze eeuwen
oude vorm van gemeenschappelijke
armenzorg is een voorloper van de
huidige sociale zekerheden.

Voor nadere informatie: Stichting His-
torische Broodweging Muldersfluite,
Doetinchemseweg 30, 7021 BS Zelhem
0314-621011 E-mail: somsen@oudzel-
hem.nl

Traditionele Broodweging
Muldersfluite
Een eeuwenoude traditie herleeft
jaarlijks op Hemelvaartsdag, dit
jaar op 21 mei, n.l. het roggebrood
wegen bij de Muldersfluite aan de
Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en
Zelhem. Onder het toeziend oog
van de Goudse pijp rokende nota-
belen, burgemeester Aalderink (of
de loco burgemeester) en de vei-
lingmeester, worden de per paard
en wagen aangevoerde en voorafge-
gaan door de muziekkapel door de
cijnsplichtige boeren geleverde
roggebroden, gewogen en onder de
toeschouwers geveild. De op-
brengst van deze historische rogge-
broodveiling gaat elk jaar, naar
een door de kerken uitgekozen
goed doel.

FAIRTRADE EEN CADEAU VOOR
MOEDERS DAAR
Fair Trade is geen milieubeweging.
Het is een alternatief handelssysteem
dat als doel heeft producenten te on-
dersteunen in ontwikkelingslanden,
een organisatie die streeft naar duur-
zame ontwikkeling en armoedever-
lichting. Armoede is niet alleen een fi-
nancieel gegeven. Arm zijn betekent
meestal ook sociale armoede zoals
weinig opleidingsmogelijkheden, wei-
nig politieke en financiële invloed en
een gebrek aan goede publieke ge-

zondheidszorg. Als u dus op Wereld-
winkeldag een uniek artikel koopt,
steunt u de producenten in ontwikke-
lingslanden op weg naar een betere
toekomst voor henzelf en hun kinde-
ren. Fairtrade is dus in die zin ook echt
een cadeautje voor de moeders daar. 

(H)EERLIJK!
Niks urenlang shoppen en nadenken
wat moeder nu te geven, maar lekker
relaxed rondkijken in de Wereldwin-
kel…als dat geen (h)eerlijk idee is? Met
de aanschaf van een Wereldwinkelar-
tikel steunt u direct de producent en
diens familie en verrast u uw (schoon-)
moeder of echtgenote/vriendin eens
echt op Moederdag! 
Deze Fairtrade producten worden al
40 jaar vooral in de wereldwinkels ver-
kocht. Niet voor niets is de Wereldwin-
kelformule voor de tweede keer tot
“Beste Winkelketen 2008” uitgeroe-
pen. 

Wereldwinkel, al 40 jaar een cadeau
voor iedereen!

Moederdag en World
Fairtrade Day 2009
Zaterdag 9 mei is het World Fairtra-
de Day en bijna Moederdag en ie-
dereen is juist die dag meer dan
van harte welkom in de Wereldwin-
kels in onze regio. Iedere bezoeker
wordt getrakteerd op een kopje
koffie en er zijn extra cadeautjes
ingekocht om moeder, partner en
oma te verwennen. En wat u ook
kiest, u kunt er zeker van zijn dat u
een eerlijk en uniek fairtradepro-
duct aanschaft.

Twintig jaar geleden leerde Elmir
Prevljak het sieraden maken op een
privéschool in Bosnië. Hij werkte aan
de Adriatische Kust toen de oorlog uit-
brak en Elmir het advies kreeg om tij-
delijk naar vrienden in Nederland te
gaan. Zijn gezin keerde niet meer te-
rug. Hij woont sinds 1991 in Neder-
land. Elmir heeft in zijn Arnhemse
woning een klein atelier, waar hij de
sieraden maakt van alpaca zilver of ge-
patineerd koper. Hij bewerkt de edel-
metalen met de eenvoudige gereed-
schappen die hij tot zijn beschikking
heeft. De sieraden worden verfraaid
met edelstenen en halfedelstenen. Sa-
men met andere Bosniërs werkt hij
aan de bouw van vijf huisjes gelegen
in een gebied tussen Mostar en Saraje-
vo. Gasten kunnen daar een vakantie
reserveren. Behalve genieten van de
adembenemende omgeving, is het
mogelijk workshops Sieraden maken,
Beeldhouwen of Schilderen te volgen.
Een Toeristisch Bureau zal deze vakan-
ties gaan promoten. Het doel is een
brug te bouwen tussen twee culturen:
Nederland en Bosnië.

Bosnische Sieraden van Elmir Prevjlak
in de Kapel van Bronkhorst, dagelijks
geopend van 2 tot 9 mei 2009.

Sieradenexpositie in de Kapel van Bronkhorst

Elmir Prevljak toont Bosnische
sieraden
Van 2 tot 9 mei 2009 is een nieuwe
expositie ingericht in de Kapel van
Bronkhorst. Elmir Prevljak heeft
een collectie eigengemaakte siera-
den, die hij graag aan het publiek
wil laten zien.

Elmir Prevljak exposeert deze week zijn sie-
raden in de Kapel van Bronkhorst.
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Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

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

te staan

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

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

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

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

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

Kunststof Kozijnen • Aluminium Kozijnen
Zonwering • Gevelbekleding
Beglazing • Garagedeuren

H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld .) • Tel . (0575) 46 12 05

Aanbiedingen geldig 
van 

4 t/m 10 mei 2009

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Disaronno
Originale
Afterdinner 
Likeur
Amandel

100cl

AH Mager
rundergehakt

Voordeelpak
Altijd laag 3.99

2.49
NU

GRATIS STRAATVOETBAL TRAININGSITEM

KILO
PRIJS

Campina vla
Diverse varianten

Bijv.: dubbelvla
chocolade/vanille
2 pakken à 1 liter 2.00

2.50

3STUKS
VOOR

Lay’s chips
Diverse varianten

Bijv.: paprika
3 zakken
à 200 gram 2.25

2.50

3STUKS
VOOR

Dubbelfrisss
Alle varianten

3 pakken á 1.5 liter
naar keuze

1.99
3.15

3STUKS
VOOR

Page toiletpapier

Pak

5.99
7.80

24 ROL

Andélon
shampoo of 
creméspoeling
Diverse varianten

Bijv.: paprika
3 zakken
à 200 gram

3.50
4.98

2STUKS
VOOR

Ola viennetta
Diverse varianten

Bijv.: vanille
2 dozen à 650 ml. 3.00

3.90

2STUKS
VOOR

AH Braadworst

OP=OP

Voordeelpak
Altijd laag 4.79

3.79
NU

KILO
PRIJS

AH Kipdrumsticks
gekruid

Voordeelpak
Altijd laag 4.49

3.49
NU

KILO
PRIJS

AH Hamburger

OP=OP

Voordeelpak
Altijd laag 6.29

3.99
NU

KILO
PRIJS

AH Slavinken

OP=OP

Voordeelpak
Altijd laag 6.49

3.99
NU

KILO
PRIJS

Supernova praktijk voor Bewustwording
Reading en Healing

Workshop ‘Voel je vrij’ d.d. 6 juni 2009.  
Kom (weer) in contact met je gevoel en leer gronden

(dans, visualisatie, lichaamswerk en ontspanning)

Sari Booltink, Pastoor Thuisstraat 7, 7256 AW Keijenborg, 
0575 - 460117 / 06 - 18728259, sari.booltink@tele2.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 9 mei
in het café

Jajem
Rockaholics

in de discotheek

DJ Martijn
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Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO

Openingstijden:

Vrijdag van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Of na telefonische afspraak

Showroom, Molenenk 20
Hengelo Gd.
Tel. (0575) 46 40 09
Tel. prive (0314) 63 15 17

www.henkvels.nl

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

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

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

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek

Smidsstraat 11
7021 AB Zelhem

Wilhelminaweg 26A
6951 BP Dieren

"Angels" een broek die gewoon zit..........
……..het grootste aanbod in de hele regio!!!

Met de merken : POOOLS, VENDUCCI, DREAMSTAR,
YEST, INTOWN, ZE-ZE, CECIL en ANGELS is het een
winkel waar u het gewoon kunt vinden."

STEENDEREN vr.pr. q 299.500,- k.k.

Esdoornstraat 11 - In een prettige woon-
omgeving gelegen, keurig onderhouden,
ROYAAL UITGEBOUWD HELFT VAN DUBBEL
WOONHUIS met aangebouwde ruime garage
en verzorgde tuin. Perceelsopp. 374 m².
Bouwjaar ± 1993. Inh. ± 500 m³. Gelegen
nabij speelgelegenheid voor kinderen.
Volledig geïsoleerd. Moderne woning.
Gunstig gelegen t.o.v. Zutphen, Doetinchem
en autowegen. Aantal kamers 5 waarvan
4 slaapkamers.

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

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T
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HENGELOGLD vr.pr. q 785.000,- k.k.

Wichmondseweg 33 - Op prachtige locatie
gelegen LANDHUIS met vrijstaand bijgebouw.
Vanuit de woning is er een naar alle wind-
richtingen een prachtig uitzicht over de
landerijen. De ligging is uniek; rustig gelegen
en op korte afstand van het dorp. Het onder
architectuur gebouwde woonhuis is in 2007
opgeleverd. Bij de realisatie is gebruik
gemaakt van hoogwaardige bouwmaterialen.
Perceelsopp. 1680 m². Inh. ± 685 m³. Aantal
kamers 5 waarvan 4 slaapkamers.

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

Vierblokkenweg 1 Hengelo Gld

Kom op zondag 17 mei naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS voor jong en oud!

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zondag 17 mei  12.00-17.00 uur

Lidmaatschaps-arrangementen al v.a. 170,-

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

VOLOP AARDBEIEN ASPERGES!!!
Zoete Blauwe druiven 500 gram 0.79

Malse Slabonen 500 gram 1.49
Super mooie Broccoli 500 gram 0.75

Malse Sla + Komkommer samen deze week 0.89
Hollandse Tros tomaat nu 500 gram 0.89

Voor Moederdag Tip: mooie haag perkplanten

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

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

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

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

(Gld.) Verkeer
Partiële streekplanherziening tracé 

rondweg Hummelo (N314)

Kennisgeving door Gedeputeerde Staten 
Provinciale Staten hebben op 15 april 2009 een 
gedeeltelijke herziening van het streekplan 
Gelderland 2005 vastgesteld. Deze herziening 
maakt de aanleg van de rondweg ten westen 
van Hummelo (provinciale weg N314) mogelijk. 
Het besluit ligt vanaf maandag 11 mei 2009 zes 
weken lang ter inzage. Tijdens deze periode is 
het mogelijk om tegen de beslissing in beroep 
te gaan bij de Raad van State.

Concrete beleidsbeslissing
Het gebied waarop deze partiële herziening 
betrekking heeft, betreft het grondgebied van 
de gemeente Bronckhorst. Het plan voorziet in 
het planologisch mogelijk maken van de aanleg 
van een rondweg ten westen van het dorp 
Hummelo. Het plan bevat een zogenoemde 
concrete beleidsbeslissing. Dat betekent onder 
andere dat het gemeentebestuur van Bronckhorst
de concrete beleidsbeslissing in acht moet nemen
bij het vaststellen van ruimtelijke plannen voor
dit gebied (bijvoorbeeld een bestemmingsplan).
Maar ook dat het mogelijk is om tegen de concrete
beleidsbeslissing in beroep te gaan. De letterlijke
tekst van de concrete beleidsbeslissing is:

“Als oplossing voor de leefbaarheidsproblemen 
en de verkeersveiligheid in de kern Hummelo 
zal het nieuwe tracé voor de N314 ten zuiden 
van Hummelo beginnen waar de aansluiting 
N314 (Sliekstraat) – N330 (Zelhemseweg) in 
westelijke richting wordt gereconstrueerd met 
een rotonde. Het tracé kruist de Keppelseweg 
met een rotonde en sluit vervolgens nabij de 
Kipstraat aan op de N314 Torenallee. Langs de 
westzijde van de rondweg komt een parallelweg 
en bij de Groeneweg komt een oversteek-
voorziening (voetgangers/fi etsers).”

Gewijzigde vaststelling
Het ontwerp-plan voor de rondweg heeft vorig 
jaar ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de 
ingediende zienswijzen heeft de provincie het 
plan aangepast. De streekplanherziening is 
daarmee ‘gewijzigd vastgesteld’. De wijzigingen 
die betrekking hebben op de concrete 
beleidsbeslissing, zijn:
• Begrenzing. Vanwege aanpassingen aan 

de rotonde Sliekstraat-Zelhemseweg is de 
begrenzing van het gebied aangepast. 
Zie hiervoor kaart 2 van de partiële streekplan-
herziening. Het aangepaste rotondeontwerp 
minimaliseert het ruimtebeslag en verkleint 
de aantasting van het verwevingsgebied 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
De Dorpsstraat is als vierde tak op deze 
rotonde aangesloten. Door de verschuiving 
van het N314-tracé blijft de bestaande situatie 
langs het wegvak Sliekstraat (‘Hessenborch’- 
aansluiting Hessenweg) ongewijzigd. 
Tegenover de ruimtebesparing ten westen van 
de Sliekstraat staat enig nieuw ruimtebeslag 
ten oosten van de Sliekstraat. Dit is nodig om 
de Zelhemseweg-oost goed aan te sluiten op 
de rotonde. 

• Oversteekvoorziening Groeneweg. Bij de 
Groeneweg komt een oversteekvoorziening 
die wandelpaden in het bosgebied en 
fietspaden ten westen van Hummelo bereikbaar
maakt. Deze oversteekvoorziening past 
binnen de grenzen van het project.

Terinzagelegging
Het besluit van Provinciale Staten en de 
bijbehorende stukken (waaronder statenvoorstel,
partiële streekplanherziening, milieueffectrapport)
liggen van 11 mei tot en met 22 juni 2009 voor 
iedereen ter inzage op de volgende plekken:
• in de bibliotheek van het Huis der Provincie, 

Markt 11 te Arnhem. De bibliotheek is 
geopend van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 16.30 uur;

• in het gemeentekantoor van Bronckhorst, 
Banninkstraat 24a te Hengelo (Gld), op de 
afdeling Ruimtelijke en economische ont-
wikkeling. Het gemeentekantoor is geopend 
op maandag t/m donderdag van 8.30 uur - 
15.00 uur en op vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Beroepsmogelijkheid
Belanghebbenden kunnen bij de Raad van 
State beroep instellen tegen de concrete 
beleidsbeslissing uit de partiële streekplan-
herziening (dus de hierboven cursief 
weergegeven tekst en kaart 2 van de partiële 
streekplan herziening). De provincie wijst er met 
nadruk op dat het opnemen van een concrete 
beleidsbeslissing in een streekplan gevolgen 
heeft voor de mogelijkheid van bezwaar en 
beroep in het kader van de bestemmingsplan-
procedure. Dit wordt verder uitgelegd in de 
toelichting bij de partiële streekplanherziening 
(paragraaf 1.11). De termijn voor het indienen 
van een beroepschrift is gelijk aan de periode 
van terinzagelegging, dus van maandag 11 mei 
tot en met maandag 22 juni 2009. Uw 
beroepschrift kunt u richten aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Eventueel kunt u de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken om 
een voorlopige voorziening te treffen 
(bijvoorbeeld schorsing van het besluit). 
Een voorlopige voorziening is mogelijk 
wanneer onverwijlde spoed dat vereist, gelet 
op de betrokken belangen.

Meer informatie
Op www.gelderland.nl/n314 vindt u alle 
informatie over de N314 rondweg Hummelo, 
inclusief downloads van de documenten die 
ter inzage liggen. Voor vragen over de 
rondweg en de terinzagelegging kunt u 
contact opnemen met de provincie Gelderland: 
Jan van de Wouw (projectsecretaris): 
026 3598491, j.vande.wouw@prv.gelderland.nl.

Arnhem,
Zaaknr. 2006-001512

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

LEERLING MONTEUR INSTALLATIE-/
ALGEMENE TECHNIEK

Werkzaamheden:
In deze functie werk je aan de nieuwbouw en onderhoud van
mobiele technische installaties. Denk hierbij aan
elektrotechnische werkzaamheden maar ook aan Lucht-/
Waterpompen en diverse soorten leidingwerk. 

Functie-eisen;
• Voor deze vacature zoeken we vooral leergierige handige

mensen die van aanpakken weten.
• Technische opleiding op het gebied van

installatietechniek of algemene techniek.

Vervolgopleidingen behoren tot de mogelijkheden.

Vacature nummer: VJK0025

CNC DRAAIER/ FREZER

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

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

gereedschapslijsten.
• Zelfstandig instellen en bedienen van een

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

• Zelfstandig bepalen van de gereedschapskeuze.

Vacature nummer: VJK0002

MONTEUR W / OMGEVING VORDEN

Werkzaamheden; 
Binnen een project team werk je aan werktuigkundige
installaties op de bouw.
Je werkt onder leiding van een leidinggevende monteur en
je bent breed inzetbaar op alle voorkomende
installatiewerkzaamheden.

Functie-eisen;
Je hebt een vooropleiding als installatiemonteur (nivo 4) of
studerend hiervoor, aangevuld met lasdiploma´s en een
diploma VCA 1. Je hebt een aantal jaren relevante
werkervaring opgedaan bij een installatiebedrijf bij voorkeur
in de Utiliteit en woningbouw.

Vacature nummer: VVN0006

PLAATWERKER [BATHMEN]

Werkzaamheden; 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een zelfstandige
Plaatwerker die samen met een collega
autoschadehersteller de goed uitgeruste schadewerkplaats
voor zijn rekening neemt. Je werkzaamheden bestaan uit het
zelfstandig herstellen van auto-schades en het contact met
klanten /schade-experts.

Functie-eisen;
• Opleiding tot autoschadehersteller.
• Het zelfstandig kunnen uitvoeren van de

herstelwerkzaamheden.

Vacature nummer: VVN0007

HANDIGE AANPAKKER [VORDEN]

Werkzaamheden; 
De werkzaamheden bestaan uit het uitrollen en het in
stukken knippen van grote rollen plastic. Vervolgens moet
het plastic, opgevouwen en gesorteerd in zakken, op pallets
worden gestapeld.

Wij zoeken een aanpakker die geen problemen heeft met
fysiek zwaar werk.

Vacature nummer: VVN0008

Nieuweweg 38 - 7241 EW Lochem  Tel. (0573) 253 351 - Fax (0573) 254 245  E-mail info@hofvangelre.nl 

Internet www.hofvangelre.nl

Hotel ‘t Hof van Gelre
is op zoek naar JOU!
Ter versterking van ons enthousiaste team 
zijn wij op zoek naar gastvrije en flexibele collega’s
voor de volgende functies:

- Medewerk(st)ers Bediening
Oproepkrachten, werktijden en –uren in overleg
Zowel voor ochtenddiensten als dag- en avonddiensten

- Medewerk(st)ers Spoelkeuken
Oproepkrachten, werktijden en –uren in overleg

Je kunt een schriftelijke reactie richten aan:
Hampshire Hotel – ’t Hof van Gelre, t.a.v. “bediening” of “keuken”
Nieuweweg 38, 7241 EW  LOCHEM

Of per mail: info@hofvangelre.nl o.v.v. “bediening” of “keuken”

Voor de afdeling Zorggebonden ondersteuning van de stafdienst Services zijn wij 
op zoek naar twee 

Enthousiaste en zelfstandige 
huishoudelijke assistenten 

voor periodiek schoonmaakonderhoud in Apeldoorn, 
beide voor 36 uur per week

De afdeling Zorggebonden ondersteuning
De afdeling Zorggebonden ondersteuning is onder andere verantwoordelijk voor 
het dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud van gebouwen en afdelingen. 

De functie
U functioneert als flexibele medewerker binnen de groep periodiek onderhoud. 

Samen met een collega verricht u periodieke schoonmaakwerkzaamheden in het 
kader van verhuizingen en verbouwingen. Uw werkzaamheden bestaan uit het 

schoonmaken van woonunits of verpleegafdelingen en alle voorkomende periodieke 
werkzaamheden.

Uw kwaliteiten
Voor deze functie bent u in het bezit van een diploma op VMBO-niveau en een 

rijbewijs. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. Enige 
ervaring op het werkgebied van periodiek schoonmaakonderhoud is vereist. Een 
SVS-diploma vakgeschoold schoonmaker en vloeronderhoud is een pré. U kunt 

omgaan met cliënten van GGNet.

Aanbod
Het betreft de functie van servicemedewerker 3 en is in eerste instantie voor de 
duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. De inschaling van de 

functie is conform de CAO-GGZ in FWG 25, met als maximum  2.129,-. 

Uw reactie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw 

Danielle Eijkenbroek, senior teamleider Zorggebonden ondersteuning, telefoonnr. 
06-12 315 737. U kunt ook een korte sollicitatiebrief met een curriculum vitae voor 

14 mei a.s. zenden aan GGNet, afdeling HRM, mevrouw Joke Fontein, 
Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld of per mail j.fontein@ggnet.nl

www.ggnet.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MARKETING EN COMMUNICATIE
MEDEWERKER

Voor één van onze relaties in de omgeving van
Doetinchem zijn wij op zoek naar een Medewerker
Marketing en Communicatie.

Werkzaamheden;
Tot je verantwoordelijkheden behoren het
redigeren en het opzetten van tekst- en
beeldmateriaal. Je zorgt ervoor dat dit materiaal
aansluit bij de Corporate Identity van het bedrijf.
Tevens werk je als projectleider en draag je, in
samenwerking met de afdeling verkoop, zorg voor
de marketingacties binnen de onderneming. 
Het uitvoeren van marktonderzoeken behoren ook
tot je takenpakket.

Functie-eisen;
• HBO opleiding in een marketing of commerciële

richting.
• Relevante werkervaring met het leiden en

coördineren van projecten.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden,

zowel schrifelijk als mondeling.

Het betreft hier een full-time functie.

Vacature nummer: VJK0024



• Niet in alle winkels verkrijgbaar.

De aanbiedingen zijn geldig van maandag 4 mei t/m zondag 10 mei 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.
Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

Yorkham
vers van het mes•

Ambachtelijk Kloosterbrood
wit, tarwe of volkoren

Edet
Friendly toiletpapier
promopak 24 rollen

1.89

Met een bus
Campina Echte 

Slagroom 
t.w.v. 1.15

GRATIS
OP=OP

Vers uit eigen oven:
Roomboter
Appeltaart
per stuk

V
R
A

1.39
per 100 gram

E
F
pr

1.39
heel brood

1.89 5.998.67

1.69
2 stuks

actie-literprijs 0.56

3.18

Spa & Fruit
koolzuurhoudend
alle soorten,
2 flessen à 1.5 liter
naar keuze 2.38/3.18

2.993.99

S
k
al
2 
na5.69

2 stuks

6.50

Senseo koffiepads
  alle soorten,
2 zakken à 24-36 pads
naar keuze 6.18/6.50

a

+ 2

ds

+ 2

2

Uit onze weekfolder van 4 mei t/m 10 mei

Super de Boer Aalderink Super de Boer Hollak
Dorpsstraat 14 Bergstraat 1
7221 BP Steenderen 7021 XG Zelhem
Tel. (0575) 45 12 06 Tel. (0314) 36 91 60

Super de Boer Rinders Super de Boer Grotenhuys
Zuivelweg 7 Dorpsstraat 18
7255 XA Hengelo (Gld.) 7251 BB Vorden
Tel. (0575) 46 17 93 Tel. (0575) 55 27 13

Kijk voor meer voordeel op www.superdeboer.nl


