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Jan Ligtenberg en Ab Hengeveld ma-
ken sinds kort geen actief deel meer
uit van het harmonieorkest. Ab Henge-
veld is trouwens nog wel als muzikant
actief bij het seniorenorkest ‘Happy
Days‘. Burgemeester Aalderink speld-
de de jubilarissen de bijbehorend
speld op de revers. Mark Heuvelink,
voorzitter van Concordia huldigde ver-
volgens nog een aantal jubilarissen.
Coen Nijenhuis, Marjolein Wiegman
en Ans Zegveld (12,5 jaar),
Willemien Oonk, Sandra Dijkman en
René Broersma (25 jaar),
Marijke Berendsen, Nelly Graffelman,
Gerrit Nijenhuis en Wilma Oldenhave
(40 jaar).

Mark Heuvelink richtte zich overigens
ook nog even afzonderlijk tot de beide
ereleden. ‘Voor mij een hele eer het
woord tot jullie te mogen richten. Jul-
lie zijn een voorbeeld voor onze muzi-
kanten, ook tijdens slechtere periodes
van Concordia, altijd lid gebleven. Ab
en Jan jullie hebben altijd met veel
plezier muziek gemaakt en ik hoop
dat jullie nog lang in ons midden zul-
len zijn’, zo sprak hij. Het harmonieor-
kest besloot de officiële huldiging met
het spelen van ‘lang zullen zij leven’.
Het publiek bracht Ab en Jan een
staande ovatie. Na de pauze speelde
het orkest onder leiding van Berjan
Morsink speciaal voor de beide ere-le-

den het nummer ‘ Crazie‘, dat een
aantal jaren geleden werd gecompo-
neerd door Hugo Klein Severt, oud di-
rigent van Concordia.

Het jubileumconcert van Concordia
begon zaterdagavond met ‘Alpina Fan-
fare‘, waarna ‘Jubilee Overture‘ werd
vertolkt, een nummer dat jaren gele-
den door André Waignen werd ge-
schreven voor de jubilerende Belgi-
sche muziekbond. Een trotse lady
speaker Toke Gudde wenste vervol-
gens haar dochter Anne veel succes,
toen zij als soliste op fluit optrad tij-
dens ‘Junior Concerto for Flute and
Band’. ‘Een leuk cadeautje voor moe-
derdag’, zo zal Anne Gudde gedacht
hebben toen het publiek haar met een
warm applaus voor haar inbreng be-
loonde. Nadat in ‘The musical Village’
op vrolijke wijze diverse muzikale as-
pecten in een dorpje in Utrecht (arran-
gement Jacob de Haan) werd gespeeld
kwam de drumband onder leiding
van Mike de Geest op de bühne met
onder meer het prachtige nummer
‘Trein Rit’me’.

De muzikale stoomtrein op weg van
Zutphen naar Vorden, waarbij de flui-
tisten van het harmonieorkest voor de
piepende remmen en de ‘fluittonen’
van de locomotief zorgden. De koffie-
juffrouw kwam voorbij en tot grote hi-
lariteit van het publiek maakte opa
van de familie Flodder ook fluitend en
druk zwaaiend zijn opwachting op
het denkbeeldige perron in Vorden.
Na de pauze liet de drumband mu-
ziekstukken uit een eerder repertoire
horen. 
Het orkest speelde o.m. het thema van
de bekende televisie-serie ‘De Doorn-
vogels’. In ‘Best songs ever’ passeerden
evergreens de revue en tot slot geza-
menlijk met de drumband ‘Caribean
Sunrise’. De dirigenten Berjan Mor-

Tijdens jubileumconcert

Burgemeester Henk Aalderink huldigde
jubilarissen muziekvereniging Concordia

‘Het is niet gebruikelijk dat ik tijdens een 140-jarig jubileum het woord
voer. Echter wij zijn de archieven ingedoken en hebben geen vereniging
in onze gemeente kunnen vinden die al zo lang bestaat. Vandaar dat ik
hier vanavond samen met wethouder Peter Glasbergen aanwezig ben.
Concordia is de oudste vereniging, maar nog lang niet ingeslapen. Toen
ik nog geboren moest worden maakten Jan Ligtenbarg (bijna 80) en Ab
Hengeveld (85) al muziek. Ik maak voor deze heren, respectievelijk 65 en
70 jaar lid van Concordia een hele diepe buiging. Zij dragen een geweldig
stukje muziekgeschiedenis met zich mee’, zo sprak burgemeester Henk
Aalderink zaterdagavond tijdens het jubileumconcert van Concordia.

Er is de laatste weken erg hard door de
meisjes getraind onder leiding van
Gerrie Kappert en Mellanie Jansen. Dit
leverde erg mooie uitslagen op: Demi
Schutte (pupil1 nivo 16): sprong 9.60
brug 9.00 balk 9.55 en mat 8.95, een 5e
plaats. Merith van der Veen (pupil1-
16): sprong 9.50 brug 9.25 balk 9.50 en
mat 7.95, een 8e plaats. Esmee Berend-
sen (instap-16): sprong 9.55 brug 9.35
balk 9.90 en met 9.35, een 1e plaats.
Sophie Koolen (pupil1-15): sprong 9.05
brug 8.90 balk 9.40 en mat 8.80, een 3e
plaats. Renske Tragter (pupil2-14):
sprong 9.30 brug 8.55 balk 8.50 en mat
8.30, een 12e plaats. Maaike Eskes (ju-
nior 14): sprong 9.55 brug 8.20 balk
7.35 en mat 8.00, een 5e plaats.

Na een lange dag (vooral voor de lei-
ding en jury) keerde iedereen moe,
maar voldaan naar huis.

Sparta haalt medailles tijdens finale
Gedurende het seizoen hebben de
meisjes voorwedstrijden geturnd.
Dit leverde een aantal finaleplaat-
sen op. Afgelopen zaterdag, 9 mei,
was er dan de finale wedstrijden
van regio Gelderland Oost in Zut-
phen in de 7e divisie.

sink en Mike de Geest en lady speaker
Toke Gudde kregen na afloop een
bloemetje aangeboden. 

Na het Nieuwjaarsconcert (januari jl.)
en het jubileumconcert (zaterdag-
avond) wordt er eind dit jaar nog-
maals aandacht geschonken aan het
140-jarig bestaan van Concordia. Dan
zorgt het Fanfarekorps Koninklijke
Landmacht ‘Bereden Wapens’ onder
leiding van chef dirigent majoor Tij-
men Botma in sporthal ’t Jebbink voor
een spectaculaire afsluiting.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

volop
perkplanten 

4 voor €5.00

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Elke dag een reden om naar Plus te gaan!

• Aardbeien 500 gram € 1.99
• Verse worst 500 gram € 2.25
• Spare-ribs 500 gram € 2.25
De nieuwe rage, nu al bij Plus, spaar
voor GRATIS WHEELIES. Dit zijn plastic
schijfjes voor in de spaken van je fiets.

BIJ ELKE € 10,00 1 WHEELIE!
Alleen bij Plus Eland Hengelo (Gld.) T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 mei 10.00 uur ds. Boonen

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 mei 10.00 uur dhr. L. Kuyt, Lichtenvoorde

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 17 mei 10.00 uur ds. Marianne Benard

R.K. kerk Vorden
Zondag 17 mei 10.00 uur Eucharistieviering, mmv Strong

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 mei 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang
Zondag 17 mei 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor

Tandarts
16/17 mei W.A. Houtman Vorden telefoon 0575 – 55 22 53
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.

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

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

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

NU 3 SPIJKER-
BROEKEN € 39,95

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

Met persoonlijke
begeleiding afslanken
en op gewicht blijven. 

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

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

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

Vlaai v/d week

Kersenvlaai 
6-8 personen € 6,55

Week-aanbieding

Kwarkrondje € 1,00
met vers fruit

Koffiebroodje € 1,00
met appel en abrikoos

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze
€ 6,30

keuze uit wit, tarwe en/of fijn volkoren

Aanbiedingen geldig van di. 12 t/m za. 16 mei 2009

Dagmenu’s
13 mei t/m 19 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 13 mei
Aspergesoep / Oma’s stoofpot met aardappelpuree
en frisse lentesalade.

Donderdag 14 mei
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappel-
kroketten en groente / Yoghurtfriss... met slagroom.

Vrijdag 15 mei
Groentesoep / Weense vis (gepaneerd) met aardap-
pelsalade en groente.

Zaterdag 16 mei (alleen ophalen/bezorgen) Kipsaté
met pindasaus, frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom. 

Maandag 18 mei
Runderbouillon met flensjes / Boeuf stroganoff met
aardappelen en groente.

Dinsdag 19 mei
Wiener Schnitzel met frieten en frisse lentesalade / 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

�Te huur: per half juni, app.
à € 650,- excl. in Hengelo
Gld. 0575-463325

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

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

Bert van Genderen kkoopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

�Open dagen Tuinden de
Wiersse za. 16 en zo. 17 mei
do. 21 mei (Hemelvaart) van
10 - 17 uur; € 6,50 p.p., kin-
deren tot 9 jaar gratis. Hon-
den niet toegestaan. Lichte
maaltijden worden geser-
veerd. Op de open dagen op
het voorplein advies en ver-
koop van planten. Rondlei-
ding iedere donderdag 10.30
(m.u.v. 21 mei - open dag);
extra rondleidingen zo. 31
mei en ma 1 juni (Pinksteren)
10.30 en 14.30 (i.p.v. open-
stelling): € 7,50 p.p. Groepen
kunnen ook op andere tijden
afspreken. Inl. 0573 451409;
www.dewiersse.nl

�Te huur: Vrijstaande wo-
ning (max 2 pers.) in buiten-
gebied van Groenlo - L'voor-
de met garage en grote tuin.
€670 p/m excl. elec en water.
€ 80 service kosten. tel
0652560628 na 18uur.

�Te Koop: Leonberger pups
+ inentingen / paspoort /
stamboom. mob.: 06 387 587
64.
�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.
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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

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 Uw verdriet kunnen wij niet wegnemen.

Wél.… de zorg van de uitvaart,
ongeacht waar u verzekerd bent.

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

Uitvaartverzorging
PATRIMONIUM

(lid Nardus)

Dag en nacht bereikbaar 0313-474909

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

www.patrimoniumdoesburg.nl

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

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

Alleen op afspraak.

Collega’s gezocht:
www.baanvanuithuis.nl

Donderdag 21 mei
hemelvaartsdag

SNUFFELBEURS
Fixet Ulft

van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 31 mei
1e Pinksterdag
Sturko terrein
in Doetinchem

van 10.00 tot 17.00 uur

Info: 0316-333205
of 06-20411529

of mail: hildegard__@live.nl
Huur ook een kraam!

Evenementenorg. Hogebos

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

Indische kip

Verwen jezelf op een wel heel bijzondere
kip-Special! Want deze week betaal je
slechts € 1,60 voor 100 gram Kip-atjar. Dat
zijn stukje kip, gevuld met Atjar tjampoer
en gemarineerd met kruidenolie en
geraspte kaas. Heerlijk in combinatie met
een frisse aardappelsalade of een salade
van sla, komkommer, tomaat en lente-ui.

Adoe zeg, bij de Keurslager weten ze echt wel wat lekker is!

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

4 Saucijzen + 4 Roomschijven
samen voor € 5.50

SPECIAL

Kip-atjar
100 gram € 1.60

VLEESWARENKOOPJE

Entrecote-rollade +
Boterhamworst 2 x 100 gram € 2.98

TIP VAN DE KEURSLAGER

Priklapjes
4 stuks € 5.50

MAALTIJDIDEE

Aspergeschotel
300 gram € 3.98

Op donderdag 21 mei a.s. zijn wij 40 jaar ge-
trouwd.
Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u welkom
op onze receptie vanaf 19.30 tot 22.00 uur bij
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Willemien en Bennie Oonk
Hoetinkhof 107
7151 WK Vorden

Wellness-massage
met cocospacking
Eerst wordt een cocos-pac-
king aangebracht en daarna

wordt u gemasseerd met
warme cocosolie. Een wel-

daad voor uw lichaam!

Praktijk voor natuur-
geneeskunde DORINE

de Heurne 49,
7255 CK Hengelo Gld.

tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl

Wanneer uw kind overgevoe-
lig, onrustig of kwetsbaar is,

dan is een Sabaaydi
Kindermassage een

goede methode om het kind
meer rust en zelfvertrouwen te
geven. Als aanvulling op deze
massage zijn de druppels van

de YANA Kinder  Bloesem
Remedies een uitstekend mid-

del. Bij het behandelen van
kinderen in mijn praktijk viel
het mij op hoe snel kinderen
reageren op de werking van
bloesem remedies. Voor een
afspraak of informatie kunt u

contact opnemen met

Praktijk voor natuur-
geneeskunde DORINE

de Heurne 49,
7255 CK Hengelo Gld.

tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl

...wie mot ok weer es pure
aloë vera producten haal'n

bie Jannie Nijkamp!
Tel.0575-521316

Tot ons groot verdriet is van ons heengegaan onze
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder in de ge-
zegende leeftijd van bijna 94 jaar

Aaltje Rietman-Harmsen

sinds 17 maart 1988 weduwe van
Hendrik Rietman

Vorden: Reina Elijzen-Rietman †

Zieuwent: Henk Elijzen en Annie Hulzink

Vorden: Alie en Gerrit Schuppers-Rietman

Vierakker: Hank en Hermien Rietman-Wissink

Hengelo Gld.: Jan en Mien Rietman-Steenblik

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 5 mei 2009 “De Wehme”.

Correspondentieadres: 
G.J. Rietman, Boshuisweg 8, 7233 SE Vierakker.

Onze dank gaat uit naar Dr. Haas, Dr. de Jong en de
medewerkers van “De Wehme” voor de liefdevolle
verzorging.

De rouwdienst en de begrafenis hebben zaterdag 9
mei te Wichmond plaatsgevonden.

Geboren

Sara
Paulien Gerrie

05/05/2009

Sara weegt 3760 gram en is 54 cm lang.

Lief zusje van Tigo
en prachtige dochter van
Peter Olthuis & Wilma Wolters

Hoetinkhof 111
7251 WJ Vorden
tel.: (0575) 43 21 61, e-mail: oltwol@xs4all.nl

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn lieve
schoonzuster en onze tante

Aaltje Rietman-Harmsen

R. Pelgrum-Rietman
Reinie en Paul
Han

Opgewekt en zorgzaam
nooit vragend, nimmer klagend
moedig ging hij door, steeds weer
tot op het moment
het wilde niet meer……..

Ondanks al zijn levenslust en wilskracht hebben wij
voorgoed afscheid moeten nemen van mijn lieve
man en zorgzame vader

Gerd Marinus Harmsen
Marinus

* 12 januari 1921 † 5 mei 2009

D. B. Harmsen-Gosselink

Bennie (in herinnering)

Herman

Een speciaal woord van dank voor alle medewer-
kers van “Den Ooiman”, afdeling Clematis, voor de
liefdevolle verzorging.

Hogenkampweg 30
7255 JZ  Hengelo Gld.

De rouwdienst en de begrafenis hebben zaterdag 9
mei te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Zorgzaam voor iedereen
die haar dierbaar waren
Betrokkenheid tot het einde van haar leven
Bescheiden en eerlijk zoals ze was

Dapper en strijdbaar is, op bijna 74-jarige leeftijd,
van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze moe-
der, schoonmoeder en lieve oma

Garritjen Denkers - Wassink
Gerrie

echtgenote van Albert Jan Denkers
* Vorden † Zutphen
11 mei 1935 5 mei 2009

A.J. Denkers

Henk en Ans
Danny

Gonnie (in herinnering)

Ab en Anja
Bram, Mieke, Wouter

Rob en Jolande
Tom, Bas, Susan

Vordenseweg 7
7231 PA Warnsveld

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon-
den op maandag 11 mei.

Wij gaan trouwen!

Dennis en Hilde
Op 15 mei 2009 om 10.30 uur in kasteel Huize
Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie van
14.30 tot 16.30 uur in zalencentrum ’t Witte Paard
te Zelhem.

Dennis Roekevisch en Hilde Kastermans

Everhardinkweg 3a
7021 MP Zelhem

Bij deze willen wij de bewoners, familie, sponsoren
en personeel bedanken voor hun bijdrage aan de
feestweek in verband met “het 25-jarig bestaan
van De Bundeling”.
Mede hierdoor is het een zeer geslaagde feest-
week geweest, waar wij met veel herinneringen
aan terug zullen denken.

Namens de 25-jarig bestaan commissie 
“De Bundeling”.

Een wens
Een wonder

Roos
Johanna Berthe

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter. Zij is geboren op 8 mei 2009 om
5.43 uur, is 54 cm lang en weegt 3960 gram.

Eelco Nuesink en Floran Schurink

Oude Varsselseweg 10
7255 MC Hengelo
0575-460051



In november zag zij op televisie dat
weerman Piet Paulusma het publiek
opriep om aan deze campagne deel te
nemen. Els: ‘Toen ik dat zag werd ik er
gelijk ‘warm’ van en heb ik meteen op
de computer www.klimaatstraat-
feest.nl aangeklikt en wist ik: ‘daar
moeten wij als Burgemeester Vunde-
rinkhof aan meedoen’! We hadden net
de nationale burendag achter de rug.
Toen ik de buurt benaderde voor het
‘klimaatstraatfeest’ was de eerste op-
merking die ik hoorde ‘die Els heeft
ook weer wat’, zo zegt ze lachend. Zij
wees de buurtbewoners erop dat wan-
neer de ‘Hof’ zich voor december zou
inschrijven, men kans maakte op een
Kerst LED verlichting. Toen werd de ge-
hele buurt enthousiast. Op 15 decem-
ber was de Burgemeester Vunderink-
hof in rep en roer. De ‘Gulle Kerstman’
van de Gelderse Milieufederatie kwam
op een scooter de buurt inrijden om
het cadeau aan te bieden. Met in zijn
kielzog omroep Gelderland, Graaf-
schap T.V. en de schrijvende pers.

Els: ‘De straat ging nog bewuster ener-
gie zuinig leven om op die manier zo-
veel mogelijk ‘klimaatpunten’ in de

wacht te slepen’, zo zegt ze. Het en-
thousiasme werd nog groter toen uit
een ‘tussenstand‘ bleek dat de Burge-
meester Vunderinkhof zelfs landelijk
op een vijfde plaats prijkte. Intussen
bleef men van alles organiseren, zoals
bijvoorbeeld het meedoen aan een
‘warme truiendag‘, hetgeen ook weer
punten opleverde. Er werd voorts een
autoloze zondag gehouden en werd er
op die dag een wandeltocht georgani-
seerd met na afloop een kop snert met
roggebrood. In maart heeft de straat
meegeholpen met het planten van kli-
maatbosjes in de gemeente Bronck-
horst. Kortom de Burgemeester Vun-
derinkhof heeft zich maandenlang
voor deze campagne ingezet en doet
dat eigenlijk nog steeds!

Els: ‘Ik hou thuis nog steeds wekelijks
de schema’s bij van ons verbruik van
gas, water en elektriciteit. Toen we be-
sloten om mee te doen hebben we di-
rect maatregelen genomen. We heb-
ben onder meer spaarlampen inge-
draaid en een speciale douche- timer
aangeschaft. In plaats van acht minu-
ten douchen, hebben we dit terug ge-
bracht tot vijf minuten. Dat bespaart

liters water. Ook gaan we bewuster
met de ‘warmte’ in huis om. Trouwens
de gehele buurt ging energie zuiniger
leven. De senioren in onze straat doen
ook mee. Ik ben diverse keren met hen
naar de winkel geweest om samen
spaarlampen te kopen. Binnenkort
krijgen we de eind- afrekening van de
meterstanden. Ik ben reuze benieuwd
wat wij zelf bespaard hebben’, zo zegt
Els, die samen met haar gezin richting
toekomst op de ingeslagen weg wil
voortborduren.

In maart werd de Burgemeester Vun-
derinkhof via een mailtje aangenaam
verrast door de gemeente Bronckhorst
met de mededeling dat de Burgemees-
ter Vunderinkhof van een nieuwe
straatverlichting wordt voorzien,
waarbij het gaat om de energie zuini-
ge LED lampen. Het is een proef die be-
doeld is om een vergelijking te kun-
nen maken tussen de ‘normale‘ straat-
verlichting en de Led verlichting. Els
Lammers: ‘Ik denk dat de gemeente,
gezien onze inzet voor het klimaat-
straatfeest, ons bewust als ‘pilot‘ heeft
uitgekozen. De LED verlichting is in-
middels op de zeven lantaarnpalen
aangebracht. 

De meningen zijn er nog wat over ver-
deeld, ik zelf ben er zeer blij mee’, zo
zegt Els Lammers. Inmiddels hebben
de bewoners van de Burgemeester
Vunderinkhof heerlijk kunnen smul-
len van de taarten die hun vanwege
het bereiken van de tiende plaats door
de Gelderse Milieufederatie werden
aangeboden. Dat ‘smaakt volgens de
straat naar meer’ met andere woorden
‘op‘ naar het Klimaatstraatfeest op
aanstaande zaterdagmiddag 16 mei.

Zaterdag 16 mei 'Klimaatstraatfeest '

Els Lammers: 'Apetrots op behaalde
tiende plek Burgemeester Vunderinkhof'

De Burgemeester Vunderinkhof maakt zich op voor het ‘klimaatstraat-
feest’ dat zaterdagmiddag 16 mei in de ‘Hof‘ gevierd zal worden. Afgelo-
pen week ontvingen de bewoners van de Gelderse Milieufederatie een ‘ver-
rassingsdoos’ met allerlei spulletjes om o.m. de straat die dag leuk te ver-
sieren. Verder nog een geldbedrag van 25 euro per deelnemer, in dit geval
het maximale bedrag van 500 euro. Ook dit bedrag mag besteed worden
aan het klimaatstraatfeest. Els Lammers, de vrouw die destijds het voor-
touw nam om de bewoners te ‘mobiliseren’ om aan deze landelijke ener-
gie besparingscampagne deel te nemen, kijkt met een goed gevoel op de
afgelopen maanden terug. ‘Er hebben in Nederland zo’n 3200 straten en
wijken aan deelgenomen en dat wij uiteindelijk op de fraaie tiende plaats
zijn geëindigd, is natuurlijk fantastisch. Ik ben er ape-trots op dat wij dit
met zijn allen hebben bereikt’, zo zegt Els Lammers.

Els Lammers met dochter bij de nieuwe straatverlichting.

Op de Lochemseberg werd de conditie
getest en werd de planning voor het
nieuwe seizoen besproken. Op zater-
dag werd er hard op de pedalen ge-
trapt met aansluitend een circuittrai-
ning op het gras van de 400m baan in
Lochem. Het gezelschap uit Vorden,

Laren, Ruurlo, Lochem en omstreken
sloot de week af in Ruurlo. Op zondag-
morgen verzamelden zich de leden
voor een skeelertraining. Onder lei-
ding van Poul Veen werd er geoefend
op techniek en snelheid.

De schaatsers hoeven niet lang te
wachten op ijs. Eind Juni opent Thialf
de deuren en zal de club ook daar
gaan trainen. Er is nog plek, voor met
name de jeugd om deel te nemen aan
een proeftraining. 
Interesse? Neem dan contact op met
het secretariaat van STG Lochem.
www.ijsclublochem.nl

Zomertraining ijsclub
Lochem gestart
langebaanschaatsers op de skeelers

Na het succesvolle schaatsseizoen
2008-2009, zit de vakantie er voor
alle leden van IJsclub Lochem weer
op. Op woensdag 6 Mei j.l. stond
de eerste trainingsavond voor de
junioren op het programma en op
donderdagavond was de start voor
de pupillen.

VORDENSE BRIDGECLUB
De afgelopen week werd er op de
maandagavond en woensdagmiddag
gebridged in het Dorpscentrum. De
uitslagen van de maandagavond 4 mei
zijn:
Lijn A:
1. mevr. en dhr. Koekkoek 60,83%
2. dhr. Thalen/dhr. Wijers 60,0%
2. mevr. Rossel/mevr. Warringa 60,0%

Lijn B:
1. mevr. Veenhuis/Westerhof 56,94%
2. mevr. en dhr. Meijerink 54,17%
3. mevr. Berentsen/Tigchelaar 52,78%
Om 20.00 uur werd 2 minuten stilte in

acht genomen in verband met de Do-
denherdenking. De uitslagen van de
woensdagmiddag 6 mei zijn:
A-Lijn:
1. mevr. en dhr. Thalen 65,08%
2. mevr. Hendriks/van Gastel 62,83%
3. dhr. Enthoven/dhr. Vruggink 55,92%

B-lijn:
1. mevr. Bouwman/van Manen 59,03%
2. mevr. Thohokholt/Stehman 56,94%
3. mevr. en dhr. Pasman 55,56%
Deze uitslagen zijn de laatste die mee-
tellen voor het seizoenclubkampioen-
schap. Volgende week zijn de slotdrives
en worden de kampioenen gehuldigd.

B r i d g e

Het eeuwige verschil tussen man en
vrouw in een weergaloze one man
show van Peter Faber. Het is allemaal
begonnen in de tijd van de holenman.
Mannen werden Jagers, vrouwen

Sprokkelaars, mannen willen winnen,
kunnen maar één ding tegelijk, enzo-
voorts. Mannen zijn gewoon anders.
Vrouwen kunnen samenwerken, vrou-
wen hebben 85, nee 90 erogene zones,
vrouwen hebben meer verbindingen
tussen de linker en rechter hersen-
helft, vrouwen houden van compli-
menten , enzovoorts. Dus vrouwen zijn
gewoon anders. In de one man show
van Peter Faber schateren mannen en
vrouwen om de herkenbare strubbe-
lingen tussen man en vrouw. Faber
heeft de gave om ongedwongen met de
tekst om te gaan en en passant doet hij
na hoe een vrouw het liefst wordt ge-
streeld. Zondagmiddag 17 mei.

Theater onder de molen
TheaterOnderdeMolen start het
seizoen met niemand minder dan
Peter Faber, die met een onvergete-
lijke one man show het eeuwig ver-
schil tussen man en vrouw op het
podium zet. We hoeven vanuit Gel-
derland niet naar Carré, want Peter
Faber komt zelf naar ons inmid-
dels beroemde TheaterOnderde-
Molen in Vorden, Lindeseweg 29, in
de Achterhoek.

Wik Wichmond deed mee met 3 kin-
deren, die zich in de 2 voorrondes ge-
plaatst hadden.

De resultaten waren uitmuntend te
noemen. Boven verwachting lieten
zij hun kunnen zien op balk, brug,
sprong en vloer. Iris Lammers werd
3e bij de instappers niveau 16, Luna
Bouwhuis werd 1e in de categorie Pu-
pil 1 niveau 16. Susanne Weenk werd
9e in bij de pupillen 2 niveau 16.

WIK Wichmond uitmuntend
op finale turnwedstrijd
Afgelopen zaterdag vonden de fi-
nale wedstrijden voor de 7e divi-
sie van Oost Gelderland plaats in
Zutphen.

Ook laat ze bij die presentatie zien hoe
het edelsmeden in z'n werk gaat en
wat er allemaal gemaakt kan worden.
Hebt u een ring of ander sieraad, die u
graag veranderd of omgesmolten wilt
hebben tot een nieuw sieraad, dan
kan ze op uw aanvraag ter plekke een
vrijblijvende prijsopgave doen. Dus
neem het die avond mee. Aanvang
19.45 uur in de Herberg. Ook al is het
de laatste bijeenkomst van dit seizoen,
we zitten in de zomermaanden niet
stil. Elke maand is er is er op de derde

maandagavond gelegenheid om met
elkaar te fietsen in de omgeving. We
vertrekken om 19 uur vanaf het
marktplein. De tocht is per avond on-
geveer 20 km. In juni kan er mee ge-
daan worden aan de wandelvierdaag-
se en in juli zal er van 6 t/m 9 juli mee-
gedaan worden aan de fietsvierdaag-
se. Ook verlenen wij weer medewer-
king aan 'Fiets de boer op' en de Castle
Fair. Na de vakantieperiode hopen wij
in september weer met een nieuw pro-
gramma van start te gaan.

NBvP Vrouwen van Nu Vorden
Woensdag 13 mei is de laatste bij-
eenkomst van dit seizoen Deze
avond komt mevrouw Ellen Macco
uit Almelo ons vertellen over haar
werk als "de mobiele goudsmid".
Ze vertelt over het werk van de
goudsmid. Ze geeft een power-
point presentatie, waarbij ze laat
zien welke gereedschappen er ge-
bruikt worden en die het proces
weergeeft van het omsmelten van
oud goud tot het maken van een
nieuw sieraad.



Cadeau-tip

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Basiscursus Communicatie 
(NLP) in Vorden & Ruurlo 

Vos Training & Coaching en Havital  organiseren  in 5 avonden van  
19.00-22.00 uur  een basiscursus communicatie in: 
Vorden: maandag 25 mei, 8, 15, 22 en 29 juni 
Ruurlo: woensdag 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni 

Met deze cursus ga je ervaren: 

• hoe je helder en creatief kunt communiceren
• hoe je een betere balans tussen werk en privé kunt creëren
• hoe je resultaatgerichter kunt leren werken
• hoe je meer zelfvertrouwen kunt ontwikkelen
• hoe je goed met je gevoelens kunt omgaan 
• hoe je je energiebalans op peil houdt 

 

 
 

 

Hieraan voorafgaand is er op maandag 18 mei om 19.00 uur 
een gratis informatieavond bij Het Dorpscentrum Vorden, 
Raadhuisstraat 6 in Vorden. 
 
Bel: 06-27298850 of mail: evos@upcmail.nl voor meer informatie.
 

  

Waar ga jij voor? 

De Venterkamp 6
7261 AH Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

KORENRIJK
WARNSVELDS-

VOLKOREN
MEERGRANEN

BROOD

DEZE WEEK VOOR  

€ 1.95 
PER STUK

WITTE
KADETJES

NU 6 HALEN 

5 BETALEN

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 12 mei t/m zaterdag 16 mei.

FRAMBOZEN-
BAVAROISE-

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Mazda3 vanaf € 19.800,- exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Lease o.b.v. 60 mnd/15.000 km/pj. Vraag ons naar de voorwaarden. Drie jaar algemene 
garantie tot maximaal 100.000 km. Drie jaar lakgarantie. Twaalf jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit. Drie jaar Mazda Euro Service. Verbruik per 100 km/km’s per 
liter/co

2
-uitstoot g/km 1.6: 6,3/1:15,8/149.

de nieuwe 
m{zd{3

Vanaf 15 mei in onze showroom.
Op de AutoRai heeft u hem al kunnen zien en in de autobladen kwam u hem al tegen. De nieuwe Mazda3. 

15 mei is hij er echt. Bij ons in de showroom. Kom meteen kijken. Ontdek de rijke standaarduitrusting. 

Laat u alles vertellen over de groene energielabels. Maak een proefrit en ervaar de zuinige benzine-

motoren, de krachtige dieselmotoren en de stabiliteitscontrole op de weg. En verbaas u tot slot over de prijs. 

Ontdek de nieuwe Mazda3. Hij is er als Hatchback en Sedan.

U rijdt de Mazda3 al vanaf € 19.800,-. Lease vanaf € 399,- per maand. 

AUTOBEDRIJF LENSELINK B.V.
Gelderhorst 5 • 7207 BH Zutphen • Tel. 0575 - 572 032 • info.0041@mazdanet.nl • www.mazda-lenselink.nl

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Vol smaak: speciaal voor u geselecteerd!
Grote krop malse sla per stuk 0,59
Nieuwe oogst Fuji appelen 2 kilo 2,49

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:
Chinees gestoofd rundvlees +
rijst + bakje rauwkost per persoon 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 18 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



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

In de wereld van de fatale vrouw, gaat
het om prachtige vrouwen die door de
combinatie van schoonheid en wel-
lust,  de man in het verderf storten. Tij-
dens deze bijzondere concertlezing bij
Het Klavier kunt U een blik werpen in
deze geheimzinnige wereld waarin
een verbinding wordt gelegd tussen
de muziek en de beeldende kunst. Het
beeld van de vrouw als een wellustig,
verleidelijk en verderfelijk wezen vind
je door de eeuwen heen terug als the-
ma in de muziek. Tijdens het concert
hoort u dit onder meer in aria's uit de

opera Carmen van Bizet, de Tannhäu-
ser van Wagner en Cleopatra's aria uit
Julius Ceasar van Händel. Maar ook in
de liederen   'la Diva de l' Empire'  van
Erik Satie en ' Seeräuber Jenny'  van
Kurt Weill. 

In de beeldende kunst wordt dieper in-
gegaan op de kenmerken, symbolen,
attributen, sferen en geschiedenis van
de fatale vrouw met werken van Mi-
chelangelo, Hans Baldung, Gustav
Klimt en Manet. Zo zijn de schilderij-
en van Edvard Munch veelal de weer-
slag van zijn persoonlijke ervaringen.
Door muziek met beeldende kunst  te
verbinden ontstaat een completer
beeld van deze verleidelijke vrouw die
onze wereld al eeuwen bezighoudt,
tot in deze tijd. Mmv: Ien Boumans so-
praan, Noortje Krämer piano, Maria
Timmers lezing.

Kaarten voor de concertlezing op 16
mei  zijn uitsluitend telefonisch te re-
serveren  vanaf 4 mei onder nummer
0575-550756 Het Klavier, Ambachts-
weg 2b, 7251 KW Vorden (industrieter-
rein Het Werkveld) www.het-klavier.nl

Bronckhorst Kunst10Daagse
In het kader van de Bronckhorst
Kunst10Daagse van 15 tot 24 mei,
houden enkele tientallen galeries,
musea en tentoonstellingsruimten
in de gemeente Bronckhorst Open
Huis en worden bijzondere activi-
teiten en exposities georganiseerd.
Voor de tweede keer op rij werkt
het Klavier mee aan deze
Kunst10Daagse Bronckhorst. Dit-
maal met een voorstelling die beel-
dende kunst met muziek verbindt.
Het verleidelijke thema van deze
avond is Fatale Vrouwen.

Ik heb er geen moment spijt van dat ik
deze beslissing heb genomen. Een ver-
ademing, heerlijk om dit werk te
doen. Wat bovendien zo frappant is, ie-
dereen heeft het over de recessie. Dat
heeft gelukkig geen invloed op mijn
werk. Sterker nog, ik heb het nog
nooit zo druk gehad’. Frida Pelgrum is
zo te horen ‘bezeten’ van haar vak en
kan eigenlijk wel uren enthousiast
over het maken van hoeden en alles
wat daar bij komt kijken, vertellen.
Een idee, (al dan niet in overleg met de
klant) , omzetten in het maken van
een hoed. Een proces dat onder meer
bestaat uit het ‘trekken‘ van een hoed
over de mal, het drogen, het apprete-
ren (het stevig maken om het model in
een goede vorm te houden), opnieuw
drogen, de hoed afwerken en vervol-
gens de versiering aanbrengen.

Frida vertelt het in een tijdsbestek van
amper vijf minuten, de realiteit is wel
even anders. Frida: ‘Als je de uren op-
telt die je met één hoed bezig bent,
dan praat je toch al gauw over drie tot
pakweg acht uur per hoed. Gezien de
vele ‘processen’ waarmee je te maken
hebt, ben ik hier in mijn atelier met
meerdere hoeden tegelijk bezig’, zo
zegt ze. Dat de interesse naar een
‘hoed van Frida‘ toeneemt, heeft vol-
gens haar uiteraard met vakwerk te
maken en daarnaast ook met de
(mond) reclame. Frida: ‘Wanneer vrou-
wen elkaar bij feestelijke gebeurtenis-
sen e.d. tegen komen waarbij hoeden
worden gedragen en ze vinden de

hoed van een vriendin of familielid
leuk, dan is het al gauw, ‘wat een leu-
ke hoed zeg, waar heb je die gekocht’.
Dan gaat het balletje rollen. Ik hoop
dan maar dat ze zeggen ‘bij Frida ge-
kocht’, zo zegt ze lachend.

Onlangs verscheen er in het blad
‘Landleven’ een artikel over de Vorden-
se hoedenmaker, hetgeen haar direct
daarna een aantal orders opleverde!
Behalve met het maken van hoeden, is
Frida ook veel op pad. Tentoonstellin-
gen, Summerfair (Ommen), Castle Fair
(Vorden), het gehele land door am-
bachtelijke beurzen bezoeken en niet
te vergeten de exposities, de kerst-
markten e.d. Ook bij onze Oosterbu-
ren. Daar was zij vorige week nog aan-
wezig bij een presentatie in de buurt
van Dorsten. Ze krijgt in haar atelier
regelmatig Duitse dames op bezoek
met de vraag een hoed voor ze te ma-
ken. Momenteel wordt in het museum
Freriks in Winterswijk een tentoon-
stelling gehouden waar ook door Frida
Pelgrum gemaakte hoeden worden ge-
showd. Op 14 juni en 12 augustus
geeft zij daar bovendien ook demon-
straties.

Vier jaar geleden is Frida Pelgrum in
en rond haar boerderij aan de Ham-
minkweg 4 in het buurtschap Delden
gestart met een ‘Goed gemutst week-
end bij hoedenatelier Frida Pelgrum’.
‘Een evenement dat aanvankelijk be-
gon met een honderdtal bezoekers.
Vorig jaar kwamen er circa 700 men-

sen op af. Komend weekend (zaterdag
16 mei en zondag 17 mei) zijn er zo’n
22 kunstenaars en ambachtslieden
aanwezig met onder meer het geven
van demonstraties Frida: ‘Doordat er
toch wel veel mensen in mijn atelier
op bezoek kwamen om te kijken hoe
hoeden worden gemaakt en omdat ik
zelf ook altijd goed gemutst ben,
kwam ik op het idee er een ‘Goed ge-
mutst weekend’ van te maken. Een
kunst- en ambachtsmarkt. Wij wonen
hier op een prachtige plek met vol-
doende ruimte voor het houden van
dit jaarlijkse evenement.

Mijn man Rinus, net als ik enthou-
siast, zorgt er voor dat de schuren leeg
zijn, zodat alle ruimte benut kan wor-
den. Er wordt bewust niet met kramen
gewerkt, absoluut geen braderie-ge-
halte. Alles laten zien in een gemoede-
lijke landelijke sfeer. We hebben hier
zaterdag en zondag prachtige demon-
straties beeldhouwkunst, edelsmid,
fotografie, houtsnijwerk, kantklossen,
mandenmaken, quilten, keramiek,
kortom te veel om op te noemen. De
meeste staan hier puur voor de hobby
en zijn eigenlijk al tevreden wanneer
de opbrengst de kosten dekt’, zo zegt
Frida die zelf in het atelier haar collec-
tie hoeden zal showen.

Een noviteit tijdens het ‘goed gemuts-
te weekend’, de aanwezigheid van Re-
né Klarenbeek een fanatiek en wande-
lend tekenaar en ook wel ‘Rem-
brandt‘s leerling’ genoemd. Eind april
wandelde de in Den Haag wonende te-
kenaar een paar dagen door de lom-
merrijke omgeving van Vorden. Hij
heeft een groot aantal tekeningen ge-
maakt. Een selectie van deze tekenin-
gen, gemaakt met rietpen, ganzeveer
en zelfgemaakte bisterinkt (volgens
17e eeuws recept), wordt komend
weekend geëxposeerd. René Klaren-
beek zal dan tevens demonstraties ge-
ven in traditioneel verf wrijven met
lijnolie en pigment, zoals dat ook des-
tijds in het atelier van Rembrandt
gangbaar was. ‘Goed gemutst week-
end’ is beide dagen van 10.00 tot 17.00
uur.

Zaterdag 16 mei en zondag 17 mei bij haar hoedenatelier

Frida Pelgrum verheugt zich op
'Goed gemutst weekend'

Frida Pelgrum en haar man Rinus waren jarenlang lid van de folkloristi-
sche dansgroep ‘De Knupduukskes’. Gekleed in ouderwetse boerenkledij
met op het hoofd de knipmuts (Frida) en de pet van opa (Rinus), de been-
tjes van de vloer en dansen maar! De ‘Driekusman’ of ‘Wie gaot met z’n al-
len naor Hoksebarge toe’, wie kent deze dansen niet! Het folkloristische
dansen was in 1997 voor Frida min of meer de aanzet tot een nieuwe di-
mensie in haar leven. Frida daarover: ‘Ik heb toen voor de lol voor mijzelf
een hoed gemaakt. Eentje voor ‘over de knipmuts’ heen. Ik vond het leuk
om te doen en vanaf dat moment wilde ik eigenlijk wel meer weten over
het vak van ‘hoeden maken ‘. Ik heb toen les genomen, wat er toe heeft ge-
leid dat ik aanvankelijk als hobby en vanaf 2002 beroepsmatig begon met
het maken van hoeden. In 2005 heb ik mijn eigenlijke beroep als verpleeg-
kundige gehalveerd en vorig jaar ben ik er helemaal mee gestopt en heb
ik mij volledig toegelegd op het fulltime hoeden maken .

Op maandag 18 mei zal dhr. H.J. Boon
uit Zelhem een overdenking houden
Mevr. Gerrie Bossenbroek uit Hengelo
zal in de uitzending van maandag 25
mei enkele gedichten voordragen

Maandag 1 juni , 2e pinksterdag, is Ds.
Freek Brandenburg uit Vorden de stu-
diogast met een overdenking

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop volgen-

de week, via het tel. nummer van de
studio : 0314-624002  Ook zal Radio
Ideaal op zondag 31 mei, 1e pinkster-
dag, vanaf 10.00 uur een kerkdienst
uitzenden van de Protestantse ge-
meente Drempt. Ds. D Engelage zal
hier de voorganger zijn. De kabelfre-
quenties van Radio Ideaal zijn voor
heel Oost-Gelderland : FM 91.1 of
94.00. De etherfrequenties zijn 105.1
t/m 107.7

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

De A en B amateurs gaan om 16.00 uur
van start. Zij rijden op het 2,5 kilome-
ter lange parcours in totaal 50 kilome-
ter. In deze categorie gaan o.m. de ‘ei-
gen’ leden van de RTV van start te we-
ten Simon Bargeman, Jeroen Borgon-
jen en Richard Sleumer. Om 17.30 uur

is het de beurt aan de Masters 40+ en
60 + . Ook zij rijden 50 kilometer. In de-
ze wedstrijd worden de clubkleuren
van RTV Vierakker- Wichmond door
Rudi Peters, Martin Weijers, Peter
Makkink, Hans Reintjes en Erik Bouw-
meester verdedigd.

Het parcours ziet er als volgt uit:
Start en finish op de Baron van der
Heydenlaan, Dorpsstraat voor d’n Ol-
de Kriet langs, over de Baakseweg naar
de Lankhorsterstraat, linksaf richting
rotonde, rechtsaf Baakseweg en vervol-
gens via de Hackforterweg naar de fi-
nish. De deelnemers aan de Dikke
Bandenrace rijden op een kleiner par-
cours. Alle genoemde wegen zijn op 16
mei van 14.00 tot 20.00 uur afgesloten.
De organisatie doet een beroep op de
bewoners om de parkeerstroken op de-
ze wegen vrij te maken van auto’ s en
andere obstakels en om voertuigen
vroegtijdig buiten de afzetting te
plaatsen.

Wielerronde door de straten
van Wichmond
De RTV Vierakker-Wichmond orga-
niseert op zaterdag 16 mei door de
straten van deze kernen voor de
43e keer een wielerronde. Het pro-
gramma start om 15.15 uur met de
Rabobank Dikke Bandenrace, een
wedstrijd voor de plaatselijke
jeugd van 8 tot en met 12 jaar. Aan
de veiligheid is gedacht, want alle
kinderen krijgen voor de wedstrijd
een valhelm op. De kinderen kun-
nen zich voor deze race opgeven bij
één van de kantoren van de Rabo-
bank of bij Rudi Peters aan de Lin-
deselaak 17 in Wichmond. De
jeugd kan zich ook tot een half uur
voor de start inschrijven.

We’j nog van too?

Wat is: A. Hoonderveuler.
B. Scheerbaas.
C. Strieker.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

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. T 0575
555783 of E joseevanderstaak@het-
net.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.



Kom naar de gezellige

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Cadeau-tip

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

• ook antiek- en leerstoffering
• vele merkstoffen
• o.a. Artifort, Leolux, Gelderland, Giorgetti
• dealer Soeren Lund banken

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, Telefoon 0570-61 50 33

www.hupkesmeubelstoffering.nl

Al 40 jaar uw vertrouwd adres
voor herstoffering

MODERN - KLASSIEK - DESIGN

40 jaar meubelstoffering!

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

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

 

RUNDERRIBLAPPEN
Extra klasse! 500 gram  4,95
VARKENSHAAS
SATÉVLEES
Kant en klaar met saus!
Vacuum verpakt, alleen nog
warm maken.

500 gram  4,95

MAGERE
VARKENSLAPPEN
naturel of panklaar 

500 gram  3,25

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

HAND- EN PERSSINAASAPPELEN 30 stuks € 5,00
NIEUWE OOGST ZESPRI KIWI’S (green of gold) 10 stuks € 2,50
HOLLANDSE HAGELWITTE BLOEMKOOL per stuk € 0,98
ZWARE KROP SLA 2 krop € 0,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT



Erik: ‘Dat ik met voetballen moest
stoppen zat er al een tijdje geleden
aan te komen. Door de jaren heen ben
ik vier keer aan de binnen meniscus
van mijn linker knie geholpen. In de
wedstrijd tegen Dinxperlo, die we met
2-0 wonnen, ging het in januari weer
mis. Daarna heb ik nog een oefenwed-
strijdje tegen Socii gespeeld. De ande-
re dag weer aan het werk, echter in de
loop van de middag begon mijn knie
weer te ‘branden ‘. Ik ben toen naar
Geert Heersink (fysiotherapeut) ge-
gaan en die zei al voorzichtig tegen
mij dat ik rekening moest houden
met een ‘minder positief ’ bericht. Zijn
voorspelling kwam uit. Een paar we-
ken geleden ben ik in het ziekenhuis
geopereerd en kwam de chirurg met
de mededeling dat het voor mij beter
was om definitief met voetballen te
stoppen. Hij vertelde er bij dat ik wel
mocht zwemmen en fietsen. Een
‘heerlijk ‘ vooruitzicht: ik heb hele-
maal niets met water en fietsen doe ik
alleen wanneer het moet’. Bij het uit-

spreken van deze woorden trekt Erik
een gezicht als iemand die lacht als
‘een boer (lees smid) met kiespijn ‘.
Dan weer heel serieus: ‘ Ik kan wel zeg-
gen dat ik wil proberen om straks nog
een balletje te trappen met alle gevol-
gen van dien, want ik besef dat ik dat
gezien mijn werk (Erik heeft samen
met zijn ouders de maatschap ‘Smede-
rij Oldenhave ‘) met verantwoording
naar ons personeel, niet kan veroorlo-
ven’, zo zegt hij. Het probleem aan zijn
linkerknie is dat het kraakbeen bij de
binnen meniscus weg is. Toch heeft
Erik alle hoop dat er de komende tijd
nog ‘nieuw ‘ kraakbeen kan worden
aangemaakt. Zegt hij: ‘ Ik ben momen-
teel een soort proefkonijn en krijg ik
een zelfde soort behandeling die
Ruud van Nistelrooy ondergaat. De
artsen hebben met een naald midden
in het gewricht van de knie een be-
paalde vloeistof ingespoten. Hoewel
slijtage kan er ongeveer 30 procent
nieuw kraakbeen aangemaakt wor-
den. Als dit lukt, dan kan ik, zo is mij

voorspeld, weer tegen ‘een bult’op fiet-
sen’, zo zegt hij cynisch. Erik Oldenha-
ve werkt in het dagelijks leven met
zijn handen. (volgens vader Willem
zijn het ‘gouden handen’, waarmee
hij alles kan maken). Vanaf zijn vijfde
jaar heeft Erik ook altijd zijn voeten la-
ten ‘spreken’ !
Erik: ‘Een maand voor ik zes werd
mocht ik al een wedstrijd bij de F- jes
van Vorden meespelen. Toen ik 12 jaar
was werd ik uitgenodigd om bij De
Graafschap te komen voetballen. Ik
heb er bijna vier seizoenen gespeeld,
een echt leerzame tijd. Het laatste jaar
was minder leuk, veel blessures zoals
gebroken enkel, gebroken midden-
voetsbeen, duimblessure noem maar
op. Ik besloot toen om weer naar Vor-
den terug te keren. Echter ik mocht
toen één seizoen geen competitiewed-
strijden spelen. Omdat je van een prof-
club naar de amateurs terug ging. Een
stomme regel die de KNVB in die da-
gen had ingesteld, voor mij een ramp’,
zo zegt Erik Oldenhave die op 16 jari-
ge leeftijd als vervanger van Ronald de
Beus, als rechtsback mocht invallen
en daarmede zijn debuut maakte in
het eerste elftal van Vorden. Erik ver-
overde daarmee direct een vaste plek
in Vorden I. Hij werd voorstopper, een
positie die hij bijna veertien seizoenen
lang vrijwel onafgebroken heeft be-
kleed. Erik: ‘ Ik ben er best trots op dat
ik in al die jaren slechts vier wedstrij-
den vanwege een schorsing moest toe-
kijken. Die twee keer dat ik met rood
van het veld werd gestuurd kwam
doordat medespelers hun taken niet
goed uitvoerden, waardoor ik aan de
‘noodrem’ moest trekken’, zo zegt
Erik met een stalen gezicht ! Hij heeft
twee keer in zijn carrière promotie
naar de derde klas KNVB meegemaakt
en als ‘dieptepunt’ ook twee keer de-
gradatie van de derde naar de vierde
klas. Het absolute hoogtepunt was
toch wel twee jaar geleden, de beslis-
singswedstrijd tegen Terborg.
Erik: ‘Wij stonden in de 72e minuut
nog met 4-1 achter. Door doelpunten
van Rob Enzerink, Dennis Wentink
(2x) en ik zelf, wonnen we alsnog met
5- 4 . Er zijn die avond heel wat glaas-
jes ‘spa rood ‘ doorheen gegaan’, zo
zegt Erik die prettige herinneringen
bewaart aan trainer Jan Ligtenberg,
onder wie hij in totaal vier seizoenen
heeft getraind. Ook met de huidige
trainer Theo Hulshof kan hij het pri-
ma vinden. Erik : ‘ Ik word komend sei-
zoen leider van het eerste elftal. Daar
verheug ik mij enorm op, hoewel het
wel even wennen zal zijn, om vanaf de
zijlijn te moeten toekijken. Om jon-
gens als Rob Enzerink, Mark Borgon-
jen, Dennis Wentink, e.d., jarenlang
mijn ploeggenoten, te zien spelen en
zelf niet meer mee kunnen doen, dat
zal best pijnlijk zijn’, zo zegt hij.

Volgend seizoen leider eerste elftal 'Vorden '

Versleten knie maakt einde aan
voetballoopbaan Erik Oldenhave (29)

Toen vorige week zondag voor aanvang van de voetbalwedstrijd Vorden-
Gendringen voorzitter William van der Veen bloemen aanbood en Mark
van der Linden met een ‘bedank- speech ‘ de voetballoopbaan van Erik Ol-
denhave de revue liet passeren, kreeg de voormalig voorstopper van het
eerste elftal van Vorden het wel even te kwaad. Erik: ‘ Het deed mij meer
dan ik had verwacht. Toch wel emotioneel, echt kippenvel ’, zo sprak hij.
De maanden voorafgaande aan dit onvrijwillige afscheid als voetballer
heeft Erik stevig ‘balend ‘ ondergaan. Een versleten knie belet hem voort-
aan om het ‘spelletje’ waarop hij zo intens verliefd is, voort te zetten. Toch
is een andere liefde er de oorzaak van dat hij reikhalzend uitziet naar de
maand augustus (normaliter de voorbereiding voor een nieuw voetbalsei-
zoen). Dan verwachten Ilse en Erik Oldenhave namelijk hun eerste kind-
je. Dan wordt de voetballer Erik, vader !

Erik Oldenhave: einde voetballoopbaan

MEDDO 1 - RATTI 1 (DAMES)
Tijdens een stralende zon trapte Ratti
afgelopen zondag af tegen Meddo. Na
10 minuten had Ratti al op voor-
sprong moeten staan. Kelly Peters ver-
zorgde een voorzet op Gerrie Brum-
melman. De keepster van Meddo
stond verkeerd opgesteld waardoor
Gerrie vanuit de tweede paal een vrije
schietkans kreeg. De bal belandde he-
laas op de lat, waardoor Meddo met de
schrik vrij kwam. Meddo creëerde af
en toe gevaar door gevaarlijke ballen
af te vuren vanaf grote afstand. 

Keepster Kim Heuvelink had haar ant-
woord klaar en de ballen klemvast.
Ratti was de betere ploeg, maar het
doelpunt liet op zich wachten. Vijf mi-
nuten voor rust lukte het Meddo wel
om op voorsprong te komen. De links-
buiten van Meddo was de achterhoede
te snel af en had vrij baan richting
goal en scoorde beheerst. 1-0. De rust
werd bereikt met een 1-0 achterstand. 

Na de rust zette Ratti meteen goed
druk. Met een voorzet van Rianne
Meijerink wist Gerrie Brummelman
nu wel raad. De keepster kon na een
gekozen hoek de bal uit het net vissen.
1-1. Ratti probeerde de winst naar zich
toe te trekken, maar Meddo hield de
deur op slot. De eindstand bleef 1-1. 

UITSLAGEN
Zaterdag 
09/05/2009 14:30 31844 Ratti 5 (zat) -
AZSV 9 (zat) 2-1
09/05/2009 10:00 132440 Ratti D1C -
DVC '26 D7M 2-5
09/05/2009 11:00 147791 Ratti E2C - VI-
OD E13C 2-6
09/05/2009 10:00 155017 Ratti F2C -
Warnsveldse Boys F10 2-3 
Zondag 
10/05/2009 10:00 121762 Ratti 2 (zon) -
Gendringen 3 (zon) 3-2
10/05/2009 10:00 93441 Ratti 3 (zon) -
Ruurlo 8 (zon) 3-2

UIT 
Zaterdag 
09/05/2009 14:30 162027 VVG '25 B2D -
Ratti B1D 2-1
09/05/2009 11:00 168142 Gazelle
Nieuwland C2 - Ratti C1 8-2
09/05/2009 10:00 147878 VIOD E10C -
Ratti E1C 1-2
09/05/2009 09:45 158979 FC Zutphen
F5 - Ratti F1C 3-1
Zondag 
10/05/2009 10:00 93663 Socii 5 (zon) -
Ratti 4 (zon) 3-4
10/05/2009 12:30 105269 Meddo SC
DA1 (zon) - Ratti DA1 (zon) 1-1 

PROGRAMMA 
THUIS 
Woensdag 
13/05/2009 18:30 147881 Ratti E2C -
SBC '05 E2 
Donderdag 
14/05/2009 19:00 160029 Ratti F2C -
Steenderen F4 
Zondag 
17/05/2009 10:00 89743 Ratti 3 (zon) -
Haaksbergen 8 (zon) 
17/05/2009 12:30 104648 Ratti DA1
(zon) - Meddo SC DA1 (zon) 

UIT 
Dinsdag 
12/05/2009 18:30 168141 Eefde SP C2 -
Ratti C1 
Woensdag 
13/05/2009 19:30 132558 Warnsveldse
Boys D5 - Ratti D1C 
Donderdag 
14/05/2009 19:30 121757 Dinxperlo 4
(zon) - Ratti 2 (zon) 
14/05/2009 18:30 147876 DZC '68 E9 -
Ratti E1C 
Zaterdag 
16/05/2009 13:00 14079 Haarlo SP 3
(zat) - Ratti 5 (zat) 
Zondag 
17/05/2009 09:30 121753 Ulftse Boys 4
(zon) - Ratti 2 (zon) 
17/05/2009 09:30 89519 Warnsveldse
Boys 5 (zon) - Ratti 4 (zon)

Vo e t b a l

Deze dag zijn er diverse hobbyspullen
voor een lage prijs en op de rest van de
hobbyspullen 10% korting. Verder is
er deze dag Eigen gemaakte Warmte

zakken, chocolade boeketten en eigen
gemaakte sieraden. Bij mooi weer hou-
den wij het gezellig buiten en kunt u
rustig rond kijken en gezellig een kop-
je koffie drinken, Groenloseweg 37
Ruurlo Hobbyshop Annemoontje tel:
0573-491261

Open dag
Op Zaterdag 16 Mei a.s hebben wij
een open dag.

Een eerste reconstructie levert op dat
de buit een aantal dagen bij de sport-
hal onder wat stuiken is verstopt. De
lampen en het beeldje zijn zaterdag-
middag 2 mei rond een uur of drie
door de koperdieven opgehaald. Oplet-

tende buurtbewoners hebben hen
hierbij gestoord en het vermoeden be-
staat dat de dieven de buit her en der
in Vorden gedumpt hebben. Een lamp
en het kunstwerk zijn inmiddels te-
ruggevonden in de buurt van de RK
kerk. 

Heeft u misschien een grote lampen-
kap gevonden of iets verdachts ge-
zien? Neem dan contact op met dhr.
Visser op tel. nummer: 0575-843719.

Lampekap gevonden?

In de nacht van 27 op 28 april zijn
in een tuin van een huis aan de Zut-
phenseweg in Vorden zes koperen
lampenkappen en een kunstwerk
gestolen.

Het weekend staat in het teken van
de vriendschap en het delen van een
gezamenlijke hobby (folkloristisch
dansen). Na aankomst op vrijdag-

avond 29 mei worden de bezoekers
bij gastgezinnen ondergebracht. Za-
terdag 30 mei staan er o.m. optredens
voor de bewoners van De Wehme en
Villa Nuova op het programma.
S’avonds is er een gezellig samenzijn
in de ‘Triangel‘ in Warnsveld. Zon-
dagmiddag 31 mei zullen de leden
van de Knupduukskes de Deense gas-
ten leren, hoe hier in de Achterhoek
het klootschieten wordt gespeeld.
Maandagmorgen 1 juni vertrekken
de bezoekers weer naar huis.

De Knupduukskes ontvangt
dansgroep uit Denemarken
De folkloristische dansgroep De
Knupduukskes krijgt in het Pink-
sterweekend bezoek van de
‘Gudbjerg dansere‘ uit Denemar-
ken. Gudbjerg ligt op het eiland
Fyn en is de woonplaats van Jo
Kettelarij, oud inwoner van Vor-
den.

Nadat oprichter Kees van Dusseldorp sa-
men met Mirjam Berendsen als organist
het koor enige jaren heeft geleid, is het
dirigeerstokje momenteel in handen van
Wilbert Berendsen. Tijdens het jubileum-
concert is de begeleiding in handen van
Het Project Orkest Twente, de harpiste Zoë
en Mirjam Berendsen, orgel. De entree be-
draagt zeven euro (tot 15 jaar gratis).

Capriccio concerteert
Het vocaal ensemble Capriccio geeft ter
gelegenheid van het eerste lustrum op
zondag 24 mei een speciaal jubileum-
concert. Dit concert wordt gehouden in
de Hervormde dorpskerk en begint om
15.30 uur.

De voorinschrijving is woensdag 3 ju-
ni en donderdag 4 juni tussen 18.00 en
20.00 uur bij Jolande Loman aan het

Jebbink 22 (tel. 0575- 551989). Ook kan
men zich op maandagavond 8 juni
voor de start bij de sporthal opgeven.

De organisatie zoekt nog enkele vrij-
willigers om een handje te helpen.
Ook hiervoor kan men zich bij Jolande
Loman aanmelden. De intocht van de
vierdaagse vindt donderdag 11 juni
vanaf 20.15 uur eveneens plaats bij
sporthal ’t Jebbink.

Avondwandelvierdaagse gymvereniging Sparta
De gymvereniging Sparta organiseert van maandag 8 juni t/m donderdag
11 juni de jaarlijkse avond- wandelvierdaagse. Het wandelgebeuren start
elke avond vanaf sporthal ’t Jebbink.



Met de trotse café eigenaar en alle le-
den van het dartteam hebben ze op
vrijdag 1 mei samen de overwinning
gevierd en toen is de bovenstaande fo-
to gemaakt. Tevens willen ze een twee-

de team opstarten, daar willen ze
graag leden voor bij hebben.

Het biljartteam bestaat uit: Dries By-
enhof, Jelte Das, Wilfred Smallegoor,

Ronald de Beus en reserves (Toon Rust
en Jos van der Logt) zijn kampioen ge-
worden in de C3 klasse van district
Doetinchem en Omstreken.

Dartteam Uenk 1 bestaat uit: Daniël
Stapelbroek, Christiaan Bosveld, Arjan
Menkveld, Eddy Visser, Paul van der
Bijl, Ronald Visser, Jeroen Hiddink en
Tonnie de Jonge (captain).
Sponsors: De Jonge Folietechniek, Café
Uenk en Atomica.

Dartteam Uenk 1 is weer kampioen!

Zes jaar geleden heeft Café Uenk een dartteam opgestart. Met onder lei-
ding van de captain zijn de dart leden ermee begonnen. Na een aantal wis-
selingen van leden en veel intensieve trainingsavonden hebben ze als
team een unicum bereikt en zijn ze nu drie keer achter elkaar kampioen
geworden met als gevolg dat het team volgend seizoen in de 1e divisie gaat
spelen.

V.l.n.r.: Achterste rij: Jeroen Hiddink, Daniël Stapelbroek, Arjan Menkveld, Christiaan Bosveld, Paul van der Bijl en Toon Rust. Voorste rij:
Ronald Visser, Dries Byenhof, Tonnie de Jonge, Ronald de Beus, Jelte Das, Wilfred Smallegoor en Eddy Visser. Niet op de foto: Jos van der Logt.

MEI
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.

Vele bezoekers gaven aan de markt erg
te missen. Daarom wordt er dit jaar

weer een markt gehouden. Dus heb je
zin om je spulletjes bij ons op de
markt te verkopen neem dan contact
op met 06-51935793, 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 verder informatie: Angela: 06-
51935793.

Standhouders gevraagd

Zomermarkt Dorpshuis Drempt
Dit jaar gaan wordt er weer een zo-
mermarkt georganiseerd op 7 juni
rondom het Dorpshuis Drempt.
Vorig jaar is dit wegens omstandig-
heden niet doorgegaan en is er
toen een zomerfeest gehouden.

Die ander spiegelt namelijk alleen
maar datgene waar jij zelf nog moeite
mee hebt, of het is juist dat gedrag dat
je in jezelf afkeurt of onderdrukt.  Als
je zo leert waarnemen, kom je los van
je oordeel over de ander en kun je de
ander aanraken in datgene wat hij
met jou doet.  

Heb je belangstelling gekregen, dan is
er nu een kans om zelf deze ervaring
ook te krijgen. Op maandag 25 mei
starten Esther Vos en Truus Ordelman
een basistraining NLP in Vorden. (5
maandagavonden) Je gaat werken aan
je persoonlijke , eigen communicatie.
Je leert waarnemen wat jij doet en

welk effect dat op anderen heeft. Je
leert jouw communicatie te sturen bij
het overbrengen van jouw boodschap
waardoor de ander beter begrijpt waar
jij het over hebt. Ook leer je vragen te
stellen waardoor je de ander beter
gaat begrijpen. Het gevolg is dat er
zich minder grote conflicten in je le-
ven zullen voordoen, dat je meer le-
vensruimte gaat ervaren en dat er zin-
vol contact ontstaat. 

Op maandagavond 18 mei is er een
vrijblijvende informatieavond over
deze cursus in  Het Dorpscentrum
Vorden, Raadhuisstraat 6 in Vorden.
Meer weten? Mail: evos@upcmail.nl

Communicatiecursus in Vorden

'Hij doet altijd zo vervelend tegen me! Zij is altijd zo opvliegend, wat zou
ze tegen mij hebben? Ik kan ook nooit iets goeds doen.' Velen zullen deze
voorbeelden wel herkennen. Anderen kunnen jou vreselijk tot last zijn.
Maar wat als je je niet meer gaat irriteren? Is het mogelijk dat je ook met
lastige personen kunt communiceren?Ja, dat valt te leren. Bijvoorbeeld
met Neuro Lingulstisch Programmeren. Drie mooie woorden die eigen-
lijk alleen maar betekenen, dat je beter leert communiceren met jezelf en
de ander, waardoor er sneller goed contact ontstaat.

In 'Past versus Future' gaan elementen
die refereren aan materiële armoede
de confrontatie aan met componen-
ten die associaties oproepen met weel-
de en luxe. Naast de installatie: 'Hon-
ger, Dorst, Armoede, Gebrek', is een 15-
tal kleine beelden en objecten, van
brons, soms gecombineerd met ande-
re materialen, geëxposeerd. Ook haar
recente collectie textiele sieraden is in
de expositie opgesteld.

Inhoudelijk laat van Elleke Gorsel zich
zowel voor haar autonome werk als
voor haar vormgevingsproducten in-
spireren door sociaal geëngageerde
thema's, familieverbanden, (autobio-

grafische) geschiedenis, religie, literai-
re en filosofische teksten. Verwijzend
naar oude gebruiken vertaalt zij haar
innerlijke beleving van het universele
- het leven van alle tijden en culturen -
in persoonlijke oervormen en nieuwe
rituelen. Te zien is o.a haar collectie
'Cultural Sense', die bestaat uit vier
minutieus gedetaileerde bijzondere
shawls, digitaal geprint op Crêpe de
Chine en een serie tafellopers, place-
mats en servetten digitaal geprint op
katoen. Een shawl uit deze collectie is
getiteld 'Family Secrets', zie fotobijla-
ge,. Portretten van een gezin geboren
tussen 1886 en 1921. Een nostalgisch
tijdsbeeld of universaliteit? Parels
symboliseren geduld, zuiverheid, lief-
de.

De expositie is van 15 t/m 24 mei dage-
lijks te bezichtigen. Op zondag 17 mei
en 24 mei is Elleke van Gorsel zelf ook
in de galerie aanwezig. Galerie Agnes
Raben, Nieuwstad 20, Vorden. T 0575
551647 W www.galeries.nl/agnesraben

'Past versus Future'
Installatie, objecten en textiele sieraden
Speciaal tijdens de Kunst10daagse
Bronckhorst, van 15 t/m 24 mei
2009, is in Galerie Agnes Raben in
Vorden een *extra expositie te zien
met autonoom werk en vormge-
vingsproducten van de gerenom-
meerde kunstenaar en vormgever
Elleke van Gorsel uit Eindhoven.

Meestal hebben zij een omvangrijk
grondbezit en juist deze landgoede-
ren zijn bij de verschillende ruilverka-
velingen de dans ontsprongen. Een
praktisch voorbeeld kunnen we zien
op Hackfort: de Hackfortse beek
vormt, dankzij de tomeloze inzet van
wijlen baron A v Westerholt, een ju-
weel waar nog veel te genieten is. Het
ijsvogeltje is daar een vaste gast en
komt jaarlijks tot broeden. Ook ande-
re beken zijn ter hoogte van landgoe-
deren ontzien: de Lindese Laak bij de
Kieftskamp, de Onderlaatse Laak bij
het Velde en de Baakse beek bij land-
goed Ruurlo, de Wiersse, het Medler
en het landgoed Vorden. De vele bos-

sen zorgen voor een beslotenheid
waar vakantiegangers terecht van ge-
nieten. 
Dankzij het grootgrondbezit kan de
natuur zich op de talloze rustige plek-
jes handhaven. Met name onze plan-
tenwereld kan menig natuurliefheb-
ber doen watertanden. De vakantie-
ganger die ons in augustus bezoekt is
dan veel te laat: in het voorjaar is de
Achterhoek in botanisch opzicht op
zijn hoogtepunt. Dan kunnen wij ge-
nieten van o.a. muskuskruid, grote ke-
verorchis, bleke zegge en als grote
zeldzaamheid het vetblad. 
De maandelijkse aktiviteit van het We-
reld Natuur Fonds, zal komende zon-
dagmiddag (17 mei) bestaan uit een
fietstocht die begint bij de ingang van
de NH kerk in Vorden. Via een uitge-
kiende route zal onze gids u laten ge-
niet van het vele moois hier te vinden.
Uiteraard zal hij op verschillende plek-
ken even stilhouden en vertellen over
verschillende wetenswaardigheden,
zowel historisch als natuurhistorisch.
Voor eventuele nadere info kan men
contact opnemen met Job Teeuwen,
Velhorst 1, Lochem, 0575 - 43 11 98.

Wereld natuur fonds
Het boek "Op en rond het Groote
Veld" toont in vele foto's hoe bij-
zonder mooi het gedeelte van de
Achterhoek, dat globaal begrensd
wordt door de plaatsen Gorssel, Lo-
chem, Ruurlo, Hengelo en Zut-
phen. Een groot deel van die
schoonheid hebben we te danken
aan het grote aantal kastelen en
buitenplaatsen dat hier nog steeds
aanwezig is.



Vorden speelde op het slechte veld een
wedstrijd zoals past bij een kampioen-
schap, niet altijd even mooi voetbal
maar zeer effectief. 

Het veld stond goed voetbal ook niet
toe, dus was het hard werken voor de
Vordenaren. Iets wat met veel inzet
dan ook gebeurde. 

Het team van trainer Maarten Greven
en leider Jan Eggink had dit seizoen
vooral concurrentie van Pax D1. Maar
de thuisoverwinning van drie weken
geleden op dat team was voldoende
om de toppositie tot het einde te be-
houden.

Vorden D1 kampioen

Op zaterdag 9 mei is Vorden D1 kampioen geworden in Dieren. Men ver-
sloeg Gazelle Nieuwland D1 met 0-5.

De Junioren meet, vorig jaar in het le-
ven geroepen door Han Nijland van de
Berkelduikers, bestaat uit 4 wedstrij-
den en is goed bezocht door de drie
deelnemende clubs, de Maarkel uit
Markelo, Livo uit Lichtenvoorde en de
Berkelduikers uit Lochem. In deze
wedstrijden is het de uitdaging om de
bestaande besttijden zo goed mogelijk
te verbeteren. De zwemmers die dit
procentueel het beste doen, winnen
per leeftijdsgroep een bronzen, zilve-
ren of gouden medaille. Dit daagt
zwemmers uit om ook slagen op het
programma te zetten die normaal wat
minder aan bod komen. Elke wed-

strijd wordt afgesloten met een serie
estafettes waarbij alle zwemmers van
de clubs door elkaar gemixt worden.
Zo komen de zwemmers uit de regio
elkaar ook eens als maatjes tegen i.p.v.
als tegenstander. Dat zet meteen een
goede sfeer in voor het afsluitende
feest dat na de 4e wedstrijd plaats
vindt. Als de wedstrijd om half 8 is af-
gesloten met de dag prijsuitreiking
gaat iedereen naar boven om eerst de
honger te stillen met broodjes en soep.
De overall winnaars worden daarna
bekend gemaakt en ook de winnende
club. Livo wint voor de tweede maal de
kampioensbeker. Dan kan ook het

feest losbarsten met lichtshow en dis-
co. 
Dagwinnaars van de Berkelduikers
waren: brons; Sanne ten Have, Marie-
ke ten have, Merel Wilgenhof en Jef-
frey Vullink. Zilver: Gerdien Robbert-
sen, Milou Tjoonk, Taco Braakhekke,
Berjan Ebbekink en Femke ten Have.
Goud: Lisette Kettelarij, Niels Tjoonk
en Peter Holmer.
De estafette is gewonnen door Daan
Nijland, Anne Carlijn Bakker, Berjan
Ebbekink en Vivian Meekes
Bij de winnaars gerekend over alle 4
de wedstrijden zaten de Berkeldui-
kers: Rick Haijtink, Richard Ebbers,
Berjan Ebbekink, Marieke ten Have,
Sanne ten Have, Jeffrey Vullink, Taco
Braakhekke, Femke ten Have, Lisette

Zwemwedstrijden Pikeur Junioren Meet

De door Pikeur makelaars uit Lochem "geadopteerde" wedstrijdenreeks
voor junioren zwemmers (selectiezwemmers van 11 tot 16 jaar) is voor  het
2e seizoen afgesloten met een gezellig discofeest in de Beemd in Lochem.

Tijdens de eerste manche is Bartje als
3e afgevlagd. Tijdens de 2e manche

was Bartje echter niet meer te hou-
den. Hij heeft de gehele manche op
kop gereden wat resulteerde in de
manche winst en de uiteindelijke 1e
plaats in het totaalklassement.

Little Bart: Wat een begin van je "car-
rière" Helemaal TOP!

Little Bart Notten pakt
hoofdprijs in Halle!

Tijdens zijn allereerste Open club-
crosswedstrijd heeft Bart Notten
gelijk zijn visitekaartje afgegeven
middels een klinkende algehele
overwinning.

UITSLAGEN:
SDOUC A2 - Vorden A2D 2-5
Lochem SP B3 - Vorden B2 2-2 
DZC '68 C3 - Vorden C2 5-1
Pax C3D - Vorden C3 10-0 
Gazelle Nieuwland D1 - Vorden D1 0-5 
Doetinchem D3 - Vorden D2 11-8
Zelhem D1 - Vorden D3 4-5
Vorden E1 - DVV E3 1-5
FC Zutphen E4 - Vorden E3 9-2 
AZC E3 - Vorden E4 6-8
Angerlo Vooruit E4 - Vorden E5 9-2 
Pax F1 - Vorden F1 12-0
Vorden F2 - Epse F1 3-4 
Vorden F4 - Wolfersveen F1 0-3 
Be Quick Z. F5 - Vorden F6 0-9 
Warnsveldse Boys F9 - Vorden F5 0-20 
Vorden F7 - Angerlo Vooruit F7 1-12

Zondag 10 mei 
Vorden 2 - Pax 3 2-1
Vorden 3 - Ruurlo 4 4-1
Baakse Boys 2 - Vorden 4 4 -0
Baakse Boys 4 - Vorden 5 0-5

PROGRAMMA:
Dinsdag 12 mei

Gorssel/Epse C1 - Vorden C2 18.30
DVC '26 E2 - Vorden E1 18.30 

Woensdag 13 mei 
Vorden F2 - Steenderen F2 18.30 
Vorden F3 - Warnsveldse Boys F4 18.30

Donderdag 14 mei 
Vorden D2 - Klein Docht. D2MD 19.30 
FC Zutphen E10 - Vorden E5 18.15 
Vorden F6 - Warnsveldse Boys F7 18.30

Zaterdag 16 mei 
Vorden A2D - Concordia-W A3 12.30 
Vorden B2 - Eefde SP B2 12.30 
SBC '05 C2 - Vorden C3 12.30 
DVC '26 D7M - Vorden D3 08.30 
Vorden E3 - Zutphania E1 11.00 
Vorden E4 - VIOD E6 11.00 
Be Quick Z. F6 - Vorden F5 09.30 

Zondag 17 mei
Keijenburgse Boys 3 - Vorden 2 11.30
Lochem 4 - Vorden 3 11.00 
Vorden 4 - Zutphania 4 09.30 
Vorden 5 - Socii 5 09.30

Vo e t b a l

In een foutloze race waarin in 9 wed-
strijden de maximale 27 punten wer-
den behaald, was doordat de concur-
rentie punten morsten, Ratti E2 twee
weken geleden al verzekerd van de ti-
tel. Hoewel de wedstrijd tegen Viod
E13 er niet echt meer toe deed, werd
deze afgelopen zaterdag op sportpark
"de Eik" onder grote belangstelling ge-
speeld. Mede door de grote spanning
wist Ratti deze wedstrijd helaas niet te
winnen (2-6), maar dat mocht de pret
niet drukken. Uit handen van voorzit-
ter Bert Tuinman en jeugdcommissie-
lid Hanneke Nijenhuis ontvingen de
spelers een heuse kampioensschaal,
oorkonde en medaille. Vervolgens
werd zo als een kampioenschap ge-

vierd moet worden de platte wagen
voorgereden en de rondrit van Kra-
nenburg via sponsor Fa.Lukassen naar
het centrum van Vorden ingezet. Met
een door de sponsor aangeboden hap-
je en een drankje werd de feestelijke
dag afgesloten bij de Plaza.

s.v. Ratti E2 Kampioen
De jeugdafdeling floreert dit sei-
zoen bij s.v. Ratti. Dit jaar streden
bij de jongste teams liefst 2 F-teams
én 2 E-teams om de punten. Een
unicum. Nadat afgelopen najaar de
F1 al het kampioenschap binnen
wist te halen, was het afgelopen za-
terdag de beurt aan s.v.Ratti E2.

Ratti E2: vlnr. Niels Kappert, Robin van der
Kuip, Dion Otten, Boyd Groot Roesink,
Geert Post, Luca Brummelman, Jelle Lich-
tenberg, Pim Haccou, Sanne Wentink en
Thijs Bulten (ontbreekt op foto) Technische
staf: Bram Klein Haneveld en Mathijs Nij-
hof

Wedstrijduitslag Ponyclub De Graaf-
schap. In Loenen werd voor de pony s

op 10 mei een ponyconcours georgani-
seerd. Dian Lenselink reed met haar po-
ny Tania mee in de klasse L1 dressuur
en won de 2e prijs met 181 punten.

P a a r d e n s p o r t
De kinderen zijn afgelopen weken erg
druk geweest om vele mooie kunst-
werken te maken. Tevens zijn er veel

leuke dingen te doen in en rond het
gebouw van Yunio De Klimboom aan
Het Wiemelink 40 te Vorden en staat

er voor iedereen een hapje en een
drankje klaar.

Dat belooft een gezellige dag te wor-
den, iedereen is van harte welkom.
Graag tot zaterdag 16 mei.

Kunstmarkt bij Yunio De Klimboom
Op zaterdag 16 mei organiseert Yunio De Klimboom een kunstmarkt.
De dag duurt van 11.00 uur tot 14.00 uur.
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profess ionele  voeding voor  d ieren

Konijn of cavia 
die zijn bakje niet leeg eet?

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

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

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

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

De zomer is in aantocht!

INVESTEREN IN KWALITEIT LOONT
Professionele verf is wel duurder, maar ook veel duurzamer. 

En op lange termijn dus voordeliger.

GRATIS
VERFBLIKOPENER

bij aankoop van
professionele verf!

op = op!

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

www.harmsenvakschilders.nl
Openingstijden:

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

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER /
PART TIME 24 UUR

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

- Het uitvoeren van administratieve handelingen als daar
zijn het boeken van inkoopfacturen, kostendeclaraties en
bankafschriften.

- Het verrichten van betalingen.
- Het uitvoeren van de facturatie.
- Debiteuren- en crediteurenbeheer, inclusief rapportage.
- Het invoeren van urenstaten.
- Het verzamelen, controleren, verwerken en beheren van

overige gegevens relevant voor de salarisadministratie.
- Het mede opstellen van budgetten ten behoeve van een

optimale bedrijfsvoering.
- Ondersteunen van de Controller.

Functie-eisen;
- HBO / SPD
- Minimaal 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
- Accuraat; service verlenend; inzicht in plannen van eigen

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

- Kennis van Microsoft Office met name goede beheersing
van MS Excel.

- Inlevingsvermogen; initiatiefrijk; resultaatgericht.
Vacature nummer: VIW0010

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

SLOPER

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken wij
gemotiveerde mensen voor diverse sloopwerkzaamheden.
Ben je niet bang voor vuile handen en wil je hard werken
dan zoeken we jou!

Functie-eisen;
- Je beschikt over doorzettingsvermogen, bent niet bang

voor fysiek zwaar werk, weet van aanpakken.
Vacature nummer : VVN0008

CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER

Werkzaamheden;
Voor onze relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken
we een Calculator / Werkvoorbereider met een goede kijk op
verwarming en sanitair. We zoeken een klantgericht persoon
die in deze functie kan groeien. U zult in deze functie bezig
zijn met het intekenen van electra, werkvoorbereiding,
bestellingen en magazijnwerkzaamheden.
Kortom een afwisselende functie met mogelijkheden tot
zelfontplooïng.

Functie-eisen;
- Relevante MBO opleiding; met kennis van electra en

installatie.
- Autocad 2 ervaring. 
Vacature nummer : VVN0009

Zutphenseweg 1a, Vorden

NU STAPELTJESKORTING
OP DE VOORJAARS- EN ZOMERCOLLECTIE:

1 stuk 10% korting
2 stuks 20% korting
3 stuks 30% korting
4 stuks of meer 40% korting

Tot ziens bij
Yvonne Jeugdmode
Duddul & Biebel!

Stationsstraat 46, Zelhem

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl



Doris woont sinds 2 weken bij gastge-
zin Brouwer in Baak. Daar zal Doris
het komende jaar opgroeien en de ba-
sisdingen leren, die iedere hond en ze-
ker een Hulphond moet kunnen. En
dan begint in 2010 het echte werk: Do-
ris gaat in opleiding bij een professio-

nele hondentrainer. Daar leert zij on-
der meer het licht aan te doen, lift-
knoppen bedienen, te waarschuwen
als er een alarm afgaat of de baas de
jas uittrekken. Deze uitgebreide en ge-
richte training krijgt Doris bij de Stich-
ting Hulphond. 

Stichting Hulphond leidt hulphonden
op voor mensen met een motorische
of auditieve beperking of epilepsie.
Het doel is om zo hun zelfstandigheid
en zelfredzaamheid te vergroten en
op die manier ook een (re-)integratie
in de samenleving te bevorderen. 

Voor mensen met een beperking
opent een hulphond letterlijk en fi-
guurlijk deuren die voorheen gesloten
bleven. 
Meer informatie is te vinden op
www.hulphond.nl

Hulphond Doris snuffelt rond op
Koninginnemarkt

Koninginnedag 2009 in Steenderen en Zelhem was voor Hulphond-in-op-
leiding Doris een prima oefenparcours. Al snuffelend en rondkijkend kon
de kleine Doris van 8 weken oud alvast een beetje wennen aan drukte en
lawaai. Want zij krijgt een belangrijke taak als zij groot is: zij wordt Hulp-
hond voor iemand in een rolstoel, iemand met epilepsie of met een ern-
stige gehoorbeperking

Om 19.30 uur ging de eerste deelne-
mer van start om 4x het Varssel circuit
af te leggen, het was mooi weer maar
een stevige wind speelde menig deel-
nemer parten gezien de tijden die wer-
den gerealiseerd. Winnaar bij de 60+
Hans van Bavel uit St.Anthonis met
een eindtijd van 28.15min, hetgeen
een gemiddelde snelheid van ruim 42
km. per uur betekent. 

Nummer 2 werd Piet Grutteke uit Rot-
terdam met een eindtijd van
29.06min, de derde plaats was voor
Ton de Haan uit Broek in Waterland,
die dezelfde afstand aflegde in 30.02
min. Ria van Oostrom uit Harmelen
was de dame in de klasse 60+ die deze

afstand overbrugde in een tijd van
36.46min. Bij de 50+ deelnemers was
het Bert Bakker uit Zaandam die de
snelste tijd neerzette. Bert had een
eindtijd van 26.15min wat neerkomt
op een gemiddelde snelheid van 46
km. per uur.De tweede plaats was voor
Ton van Duivenbode uit Noordwijk in
26.48 min. De derde plaats was voor
Janny Kleinjan uit Wierden die een
tijd realiseerde van 28.26 min.

Na afloop was er de huldiging en prijs-
uitreiking. De bloemen voor de win-
naars werden beschikbaar gesteld
door Bloemenboerderij Groot Roes-
sink uit Hengelo Gld. De deelnemers
waren vol lof over de organisatie en be-
dankten de tijdwaarnemers en boch-
tenwachten die hen veilig over het
parcours lieten rijden. De volgende
tijdrit staat gepland op woensdag 17
juni en is een klimtijdrit welke wordt
verreden op de Holterberg.

Tijdrit Varsselring
Woensdagavond 22 April is de eer-
ste van een serie tijdritten verre-
den , Er stonden deze avond 26
deelnemers aan het vertrek waar-
onder 2 dames.

Mevrouw B.G. Geurts maakt zich van-
af 1980 tot heden verdienstelijk voor
de plaatselijke samenleving door haar
activiteiten als wijkvertegenwoordiger
van de RK-kerk parochie St. Willi-
brord. Zij bezoekt zieken en bejaarden
en is tevens lid van de rouw verwer-
kingsgroep. Daarnaast staat zij met

raad en daad voor iedereen klaar. 
De heer A.J.M. van der Heiden maakte
en maakt zich op diverse manieren
verdienstelijk voor de plaatselijke sa-
menleving. Zo was en is hij: geluids-
technicus bij geluidsopnamen van
concerten, kerkdiensten enzovoorts
van het Ulfts Mannenkoor; notulist bij

bestuursvergaderingen en verzorger
clubblad van de afdeling Regio Oost
van de Algemene Nederlandse Gehan-
dicapten Organisatie. Ook verrichtte
hij diverse hand- en spandiensten;  se-
cretaris van De Zonnebloem, afdeling
Oost, daarnaast zorgt hij bij feestda-
gen voor het ophalen en thuisbrengen
van zieken mensen; vrijwilliger bij RK-
kerk parochie St. Willibrord, onder an-
dere het rondbrengen parochieblaad-
je en bestuurslid Oudheidkundige Ver-
eniging Hengelo, onder meer tekstver-
werking, boekhouding en archivering.

Koninklijke onderscheidingen in
Hengelo

Uit handen van burgemeester Henk Aalderink ontvingen mevrouw B.G.
Geurts- Burghout en de heer A.J.M. van der Heijden, allebei uit Hengelo
Gld., op dinsdag 28 april  een koninklijke onderscheiding. Beiden zijn nu
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens een familiebijeen-
komst in zaal Leemreis in Hengelo Gld.

Mevrouw B.G. Geurts-Burghout (rechts) en de heer A.J.M. van der Heiden zijn nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De Keppelrun is een prestatieloop over
1, 5 en 10 kilometer voor ervaren en
onervaren lopers, vrouwen en man-
nen, oud en jong. De route voert gro-
tendeels over verharde wegen in en
buiten de bebouwde kom van Laag- en
Hoog-Keppel. Start en finish zijn op de
Monumentenweg in Hoog-Keppel. De
start van de 5 km is om 10.30 en de Ra-
bobank 10 km deelnemers worden om
11.15 uur weggeschoten. De afstand
van 1 kilometer is voor de jeugd van 7
t/m 13 jaar. Burgemeester Aalderink
zal het startschot verzorgen. Deze AVI-
KO jeugdloop start om 12.30 uur. Er
wordt in de leeftijdscategorieën 6-7, 8-
9, 10-11 en 12-13 jaar op verschillende
tijden gestart. Voor zowel de jongens
als de meisjes zijn er mooie prijsjes te
verdienen. Met de startnummers van
de 1 km jeugdloop wordt na afloop
een verloting georganiseerd. Ook dit
jaar stelt Sonneveld Rijwielen uit
Doesburg 4 spiksplinternieuwe fiet-
sen beschikbaar. 

Leerlingen van de basisscholen in de
gemeente Bronckhorst die zich voor
de AVIKO-jeugdloop inschrijven, doen
voor hun eigen school automatisch

ook mee aan het scholenkampioen-
schap. Aan de best presterende school
wordt een Wisselbokaal uitgereikt. In
2008 ging deze wisselbokaal naar de
Woordhof in Hummelo. Welke school
gaat dit jaar de bokaal overnemen? De
finishtijd van de deelnemers wordt
met behulp van een ChampionChip
geregistreerd. Deze huurchip wordt
vastgemaakt aan de schoenveters. Als
de finishlijn gepasseerd is, wordt de
tijd automatisch op de computer gere-
gistreerd. De uitslagen worden op de-
zelfde dag op www.keppelrun.nl gepu-
bliceerd. De huurchip en het start-
nummer kunnen op 14 juni bij het
wedstrijdsecretariaat in de Hessenhal
worden opgehaald. 

Plaatselijke muzikanten maken van de
Keppelrun een fantastisch hardloopeve-
nement. Afzien, (eeuwige) roem en een
prachtige verrassing liggen klaar voor
alle deelnemers. Hardlopen houdt je
jong en sterk, zowel fysiek als mentaal.
Wat wil je nog meer. Pak nu je kans.
Geef je zo snel mogelijk op bij voorin-
schrijving via www.keppelrun.nl
Inschrijven op 14 juni kan ook wel,
maar is dan duurder.

Voorinschrijving geopend

Tweede Keppelrun
Op zondag 14 juni houdt de Vereniging Hessenrijders voor de tweede keer
de Keppelrun. De enthousiaste reacties van vorig jaar geven uitstekende
garanties voor een succesvolle herhaling van dit aantrekkelijk en sfeervol
hardloopevenement. Voorinschrijven is vanaf nu mogelijk. Ook worden
alle basisscholen in de gehele gemeente Bronckhorst weer verzocht zich
aan te melden.

PV de IJsselbode Steenderen
De IJsselbode Steenderen vloog zater-
dag 2 mei jl. vanaf Duffel, waar 134
duiven werden gelost om 12.30 uur bij
een ZWZ-wind, kracht 2. De eerste duif
viel om 14.15 uur bij G. Kelderman.
Uitslag: 1. en 5. G. Kelderman, 2., 3. en
4. H. Buiting, 6., 7. en 8. Ria Luesink, 9.
en 10. H. Dieks.

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Peronne over een af-
stand van circa 340 kilometer.
Uitslagen: C. Bruinsma 1, 5, 12, 15;
comb. A en A Winkels 2, 17, 19; T.J. Be-
rentsen 3, 11; Marc Tiemessen 4, 10,
16, 18, 20; H.B.M. Hoksbergen 6, 8; R.
de Beus 7; E. Bruinsma 9; Rick Wueste-
nenk 13; F.T. Hummelink 14.

D u i v e n b e r i c h t e n

Deze dienst is de afsluitende dienst
van het seizoen van "de opbouw". Het

jaarthema van de opbouwgroep is Mu-
ziek. Dit zal dan ook duidelijk naar vo-
ren komen tijdens deze dienst waar in
een vrolijk geluid voor de Heer door
zal klinken. 

Ook opbouwouders zullen hun steen-
tje bijdrage in deze dienst die wij
warm bij u willen aanbevelen. 
Naast liederen uit het liedboek zal er
ook uit andere bundels gezongen wor-
den.

We hopen u te mogen begroeten in de-
ze vrolijke dienst waarin vele noten
zullen klinken en u van harte uit ge-
nodigd wordt vooral mee te zingen!
Tot zondag 17 mei in de dorpkerk te
Wichmond

Hanne de Vries werkt mee aan
kerkdienst in Wichmond
Op 17 mei aanstaande zal Hanne
de Vries mee werken aan de och-
tend dienst in de dorpskerk te
Wichmond. Hij speelt gitaar en
zingt en zal verder op piano bege-
leid worden door Job van de Kamp.
Hanne de Vries is muziekcoördina-
tor en zangleider van camping en
conferentiecentrum de Betteld in
Zelhem. De kracht van hen beiden
ligt in het grote enthousiasme
waarmee ze hun liederen brengen
en ze weten dit over te brengen op
hun toeschouwers. Bovendien zal
Hanne vertellen waarom muziek
zo belangrijk is in zijn leven.
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NIEUW STREEKPRODUCT
Om het nieuwe ‘Zelhem aLive’ festival
goed onder de aandacht te brengen bij
de bevolking in de gemeente Bronck-
horst besloten Tom Wielheesen en
Erik Oldenhave van formatie Kiek Uut
uit Zelhem weer eens contact te zoe-
ken met Brouwerij Rodenburg. Toeval
of niet, Steve Gammage van de brou-
werij was al enige tijd op zoek naar
een manier om zijn welbekende
Bronckhorster bier te promoten in Zel-
hem. Dit was namelijk het enige dorp
binnen de gemeente Bronckhorst
waar het Bronckhorster bier nog niet
te verkrijgen was.

UNIEK BIER
De heren schudden elkaar vervolgens
de hand na een avondje ‘proeven’ en
zo ontstond al gauw het recept en het
etiket van het Zelhem aLive bier. Dit
unieke biertje bevindt zich qua smaak
tussen een witbier en een weizenbier
in. “Perfect voor het mooie weer wat er
aan zit te komen tijdens het Zelhem
aLive festival”, aldus de heren. Om ie-
dereen te kunnen laten genieten van

dit unieke Zelhemse bier is het bier
dan ook vanaf heden verkrijgbaar bij
Super De Boer Hollak in Zelhem in zo-
wel de supermarkt als in de slijterij en
bij de meeste vaste Bronckhorster bier
verkoopadressen in de gehele gemeen-
te Bronckhorst. Het Zelhem aLive bier
is verkrijgbaar in zowel een standaard
33 cl formaat als in een speciale 75 cl
uitvoering. 

FESTIVAL 21 TOT EN MET 24 MEI
Het Zelhem aLive! festival vindt plaats
tijdens het Hemelvaartsweekend van
21 tot en met 24 mei op het terrein
van Sporthal De Pol aan de Vincent
van Goghstraat, Zelhem. Voor meer in-
formatie: www.zelhemalive.nl Wilt u
zien waar het overheerlijke Zelhem
aLive bier en de overige Bronckhorster
bieren worden gebrouwen, gebotteld
en verpakt of zelfs geproefd? Dan kunt
u terecht op: www.brouwerijroden-
burg.nl of gezellig bij Steve en Yvonne
Gammage aan huis waar de brouwerij
zich bevindt aan de Rhabergseweg 9,
Rha.

Zelhem aLive Bronckhorster bier
Ter gelegenheid van het ‘Zelhem aLive’ festival hebben Steve en Yvonne
Gammage van Brouwerij Rodenburg, gevestigd in Rha, een speciaal Zel-
hem aLive bier op de markt gebracht. Afgelopen week zijn de eerste fles-
sen aan formatie Kiek Uut, organisator van het Zelhem aLive! festival,
overhandigd.

V.l.n.r.: Erik Oldenhave (Kiek Uut), Yvonne en Steve Gammage (Brouwerij Rodenburg), Chiel Wijkamp en Tom Wielheesen (Kiek Uut).

Evelien Goedkoop is geboren in Oegst-
geest en woonde lang in Apeldoorn. Ze
wilde naar de kunstacademie, maar
leerde uiteindelijk voor modeont-
werpster aan de modeacademie in
Amsterdam. “En in de mode had ik
het gauw gezien, dat vond ik zo com-
mercieel,” vertelt ze over die tijd.

“Daarna kwam ik in de styling terecht
en fotografie. Dat was een geweldige
job, net nieuw in Amsterdam, uit
Amerika overgewaaid. Ik richtte veel
interieurs in, vooral voor Rath & Dood-
eheefver, met dat prachtige behang.
De opnames werden vaak in de studio
van het R&D gebouw gemaakt en op-

gebouwd, maar ook op locatie, bijvoor-
beeld in huizen van mensen die op va-
kantie waren.”

Door het reizen met haar toenmalige
echtgenoot die voor Shell werkte,
woonde ze achtereenvolgens in Enge-
land, waar ze diverse lessen: beeldhou-
wen, tekenen en schilderen -aquarelle-
ren, olieverf en portretten, mallen ma-
ken en dergelijke volgde. Daar werd
haar zoon geboren. Ze verhuisde naar
de Ivoorkust, Frans Africa en in die tijd
werd haar dochter geboren, waarvoor
ze speciaal twee maanden in Neder-
land verbleef en terugkeerde met de
baby. Eenmaal in Nederland streken
ze neer in Wassenaar en bleef zij

kunstzinnig bezig. Ze werkte vijf jaar
voor het Museum Beelden aan Zee in
Scheveningen.

“Precies in die tijd kwamen de verzoe-
ken of ik portretten van kinderen wil-
de maken. Dat kwam doordat vrien-
den achter mijn varens de twee kop-
pen ontdekten, die ik in Engeland had
gemaakt tijdens de opleiding,” lacht
ze. “En die vroegen toen ‘kan je dan
onze kinderen doen?’. Zo kwam van
het een het ander.” Ze exposeerde
slechts een aantal keren, verder kreeg
ze altijd via-via nieuwe opdrachten.
Toen de kinderen groter waren, ver-
huisde ze met hen naar een kleiner
huisje in Wassenaar, met atelier, waar
ze van haar kunst kon rondkomen. 

Evelien kwam vier jaar geleden vanuit
‘het westen’ naar Vorden, waar gasten
via de laan met rhodondendrons bij
De Lindense Laak aankomen. “Dit is
een unieke plek en het huis is zo
groot, dat ik het fijn vindt om meerde-
re mensen ervan te laten genieten,”
legt ze uit. De boerderij werd geheel
gerenoveerd. ”Ik heb meerdere ka-
mers voor bed&breakfast gerealiseerd.
Dat past bij mij, ik vind het erg leuk
om mensen te verwennen. Vervolgens
zijn het steeds mooie ontmoetingen,
prachtig vind ik dat. Ze genieten hier
enorm van de rust, stilte en ruimte.”
Het binnenzwembad, waarvan de
chloorlucht haar niet aanstond, werd
een ruim atelier. “Hier worden de
workshops gegeven en de bed&break-
fast gasten ontbijten hier,” vertelt Eve-
lien enthousiast. “Er staat wat kunst
omheen, dingen waar ik mee bezig
ben.” Er is ook een klein keukentje,
waar gasten die langer blijven zelf wat
kunnen klaarmaken. Gasten die aan
een stiltewandeling deelnemen, kun-
nen na afloop in het atelier hun im-
pressies vormgeven, in verf, klei of ge-
dicht.

Nu ze in Vorden woont, worden haar
bronzen beelden gemaakt bij Yakov in
Arnhem. “Hij is een zoon van een
vrouw in Markelo, die een eigen

bronsgieterij heeft. Hij werkt heel se-
cuur en rustig en giet het af bij zijn
moeder. Dan werkt hij het af in zijn ei-
gen werkplaats, hij patineert en cise-
leert,” vertelt ze. “Zelf gieten kost zo
ontzettend veel tijd. Ik doe liever het
creatieve proces.”

Een portret maakt Evelien direct op
ware grootte, voor het maken van een
bronzen beeld wordt eerst een klein
model gemaakt. Na goedkeuring
wordt het in het groot uitgewerkt,
waar de opdrachtgever nog eens komt
kijken. ”En dan ontstaat er ontroe-
ring, is het wat ze willen, anders kan
ik het aanpassen,” vertelt ze. ‘En als ze
zeggen ‘dit is het helemaal’ dan gaat
het naar de bronsgieter. Er wordt een
mal gemaakt en het eigenlijke beeld
verdwijnt, een spannend moment.”
Evelien betrekt de mensen bij het giet-
proces en het patineren. “Ik kan goed
in opdracht werken, kan goed luiste-
ren naar wat andere mensen willen
en het vertalen. Maar er bleef de wens
om niet in opdracht te werken,” lacht
ze. “Dat niemand het meer mooi hoeft
te vinden, als ik het maar leuk vind!”
Ze schildert en maakt ook werken in
klei. Deze worden niet direct in brons
gegoten, maar soms wel in gips.

De Kunst10Daagse is voor Evelien
Goedkoop een mooie gelegenheid om
belangstellenden kennis te laten ma-
ken met haar Lindense Laak en een
aantal van haar werken. Zij heeft ze-
ker vijftien jaar in opdracht gewerkt
en kan daarom niet al haar beelden la-
ten zien. Wel heeft ze er foto’s van en
de rubbermallen zijn er nog van de
(kinder)hoofden, hondenkoppen of ge-
hele gezelschappen, allen in brons ge-
goten. Daarnaast geeft ze op verschil-
lende dagen een schilders- of boetseer-
workshop en workshops servies be-
schilderen.

Evelien Goedkoop, De Lindense Laak,
Zomervreugdweg 3, 7251 NX Vorden,
telefoon (0575) 551151 of (06)
24250460, info@evelien-art.nl. Meer
informatie www.evelien-art.nl.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk 2009 Evelien Goedkoop – De Lindense Laak

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. Evelien Goedkoop laat tijdens de Kunst10Daagse belangstellen-
den kennis maken met schilderen en boetseren. Daarvoor zijn een aantal
workshops ingepland. In haar atelier in haar woning De Lindense Laak
zal zij eveneens eigen werk laten zien.

Evelien Goedkoop te midden van haar werk in haar ruime atelier.

De tweede editie is op zaterdag 16 mei in
de wijngaarden van enkele Achterhoek-
se Wijnbouwers. Na het succes van de
eerste editie in 2008 hebben de Coöpera-

tief Verenigde Achterhoekse Wijnbou-
wers besloten de Nacht van de Wijn-
gaard jaarlijks te organiseren en wel op
de laatste zaterdag rond de IJsheiligen.
Hiermee is een oud gebruik in ere her-
steld. Vroeger werden vuren in de wijn-
gaarden ontstoken om de temperatuur
te belnvloeden om bevriezing en schade
aan de druivenplanten te voorkomen.

Dit ritueel wordt tijdens de Nacht van de
Wijngaard nagebootst. Dat gebeurt rond
de IJsheiligen, de periode van 11 tot 15
mei, omdat daarna de kans op nacht-
vorst zeer gering is.

Op het fraai aangeklede terrein worden
fakkels en vuurpotten geplaatst. Verder
komen er lange tafels en banken, kraam-
pjes, barbecue plaatsen, priklampen en
muziek. Culinaire specialiteiten ontbre-
ken natuurlijk niet.

De wijngaardenier vertelt over IJsheili-
gen. Zo ontstaat een gezellige avond
waarbij genieten centraal staat. Belang-
stellenden zijn op zaterdag 16 mei vanaf
20.00 uur van harte welkom bij de deel-
nemende wijnbouwers. Kaarten kosten
€ 15,- per persoon. Daarvoor krijgen gas-
ten toegang tot het evenement en een
vijfstrippenkaart die recht geeft op on-
der andere vlees voor de barbecue, het
proeven van wijnen en een fakkel. Kaar-
ten zijn in de voorverkoop en op de dag

zelf verkrijgbaar bij de deelnemende
wijnbouwers. 
Ook is het mogelijk om een arrange-
ment te boeken voor een compleet week-
endje uit. Bij Wijngoed Kranenburg, lid
van de Coöperatief Verenigde Achter-
hoekse Wijnbouwers kunt u terecht tij-
dens de Nacht van de Wijngaard op za-
terdagavond 16 mei vanaf 20.00 uur. 
Wijngoed Kranenburg, Kostedeweg 2,
Kranenburg, tel.: 0575-556994,
www.wijngoedkranenburg.nl

Nacht van de wijngaard
Oude traditie in ere hersteld.
Een uitermate sfeervol evenement.
Zo kan de Nacht van de Wijngaard
het beste worden omschreven.
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Den Sliem 85  Groenlo
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ACTIEWEKEN
NU NOG GOEDKOPER!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
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à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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



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.

Jaargang 4
Nr. 20, 12 mei 2009

Denk mee over de
verkiezingen!
Bent u (bestuurs)lid van een politie-
ke partij die nu nog niet vertegen-
woordigd is in de gemeenteraad van
Bronckhorst? Bent u van plan om
aan de komende gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2010 mee te
doen? Of denkt u erover een politie-
ke partij op te richten voor de ko-
mende verkiezingen? Dan is onder-
staande informatie mogelijk voor u
van belang.

Politieke partijen die zitting hebben
in de gemeenteraad van Bronck-
horst willen het raadswerk van de
gemeente meer onder de aandacht
brengen van haar inwoners. De ge-

meente ondersteunt dit partijover-
stijgende initiatief. Raadswerk is im-

mers belangrijk en interessant. De
griffie van de gemeente wil graag in

overleg met de campagneleiders van
de zittende en vooral ook toekomsti-
ge partijfracties van gedachten wis-
selen. Wij nodigen u uit om u voor
22 mei a.s. bij de griffie te melden,
zodat wij in juni een overleg met u
kunnen plannen. Voorwaarde om
mee te doen is dat uw partij geregis-
treerd is en als zodanig bekend staat
bij de gemeente. Is uw partij nog niet
geregistreerd? Neemt u dan contact
op met de afdeling Publiekszaken,
mevrouw R. Roelvink of mevrouw
W. Brandwacht, via tel. (0575) 75 02
18/10.

Wilt u als (lokale) politieke partij be-
trokken worden in deze campagne of
heeft u hier vragen over? Neem dan
contact op met de raadsgriffie via
griffie@bronckhorst.nl of tel. (0575)
75 05 46.

Oproep aan politieke partijen die mee willen doen
aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010

Op deze gemeentepagina's ston-
den een aantal weken achter
elkaar verschillende artikelen
over mantelzorg in Bronckhorst.
Hierbij nog een bijdrage, die we u
niet willen onthouden. De ge-
meente is bezig een mantelzorg-
beleid op te stellen, waarin komt
te staan hoe we omgaan met het
belangrijke werk van mantel-
zorgers. 

Eén op de tien jongeren is mantel-
zorger!
Onzichtbaar zijn ze vaak, de jonge
mantelzorgers (JMZers). Terwijl
één op de tien jongeren in Neder-
land opgroeit in een gezin waar een
ouder, broer of zus langdurig ziek is
of een beperking heeft. Dat bete-
kent dat deze jongeren, meestal
naast de gewone dagelijkse bezig-
heden ook andere taken thuis heb-
ben. Ze doen veel huishoudelijk
werk, zorgen voor andere gezinsle-
den of regelen zakelijke dingen
buitenshuis. Vaak hebben ze ver-
antwoordelijkheden die niet bij
hun leeftijd passen. 

De moeder van Marieke heeft Mul-
tiple Sclerose (MS).
Marieke: “Je hebt het gevoel dat je
er alleen voor staat. Anderen snap-
pen vaak niet wat er aan de hand is
en waarom jij je druk maakt. Mijn
vrienden en vriendinnen kunnen
niet zomaar bij mij thuis komen.

Het is te druk voor mijn moeder en
omdat ik thuis veel moet doen, heb
ik lang niet altijd tijd voor mijn
vrienden.” 

Jongeren zullen deze overbelasting
niet gauw zelf aangeven. Schuld- en
schaamtegevoelens spelen hierbij
vaak een grote rol. Het is dus van
groot belang dat de omgeving dit in
de gaten houdt. VIT Oost-Gelder-
land brengt jonge mantelzorgers bij
elkaar, omdat ze er samen wél over
durven te praten. Eens per maand
komen ze bij elkaar om iets leuks te
doen en worden daarbij begeleid
door een mantelzorgconsulent,
waarmee ze ook over hun proble-
men kunnen praten. Op 30 augustus
a.s. organiseert VIT samen met
MEE Oost-Gelderland en welzijns-
organisatie IJsselkring uit Doetin-
chem voor hen een bijzondere Fun-
dag bij Markant Outdoorcentrum in
Braamt. Ook alle jonge Bronckhor-
ster mantelzorgers tussen 8 en 18
jaar zijn welkom. Op 17 en 18 okto-
ber wordt op dezelfde locatie een
Survivalweekend gehouden voor
jonge mantelzorgers van 12 t/m 18
jaar. Beide evenementen waren vo-
rig jaar een groot succes en worden
daarom dit jaar herhaald.

Voor informatie over de activiteiten,
bel VIT, tel. (0573) 43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl.
DOEN!!!

Mantelzorg in Bronckhorst
Bij het stemmen op 4 juni a.s. is de kiezer verplicht een geldig identiteits-
document te tonen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingen-
document). Vanaf 1 januari 2005 is iedere Nederlander verplicht altijd een
geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen. Controleer of uw document gel-
dig is. Denk niet: “Ze kennen me daar wel”, want zonder geldig document
mag u niet zelf stemmen.

Legitimatieplicht bij verkiezingen!

De stempassen worden op 15 mei a.s. bij u bezorgd. Zonder stempas kunt
u  niet stemmen. Heeft u geen stempas ontvangen of is uw stempas be-
schadigd, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen tot uiterlijk 2
juni 2009, 15.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling
Publiekszaken, via tel. (0575) 75 02 18 10.

Bezorging stempassen

Samen met de gemeente organi-
seerde Bouwend Nederland op 7
mei jl. een voorlichting voor bedrij-
ven, die regelmatig bouwaanvragen
indienen bij de gemeente of van plan
zijn dit te gaan doen. Bij de bijeen-
komst in het gemeentekantoor wa-
ren ruim 40 aanwezigen, veelal ver-
tegenwoordigers van bouwbedrijven.
Tijdens de voorlichting kwam de
nieuwe Formule 1 methode voor
bouwvergunningen ter sprake en is
aandacht besteed aan andere plan-
nen en afspraken tussen de ge-
meente en het bouwbedrijfsleven.
Namens de gemeente sprak onder
andere wethouder Baars en voor
Bouwend Nederland de heren  Siep
en Wabeke. 

Formule 1
Formule 1 is een 4 stappenplan met
een checklist, waarmee het makke-
lijker wordt de bouwaanvraag beter
en vollediger in te dienen. Hierdoor
kan de vergunningsaanvraag sneller
worden behandeld. Het bouwver-
gunningsverleningstraject bij de ge-
meente verloopt dan gemiddeld
twee tot vijf weken sneller.

Formule 1 is tot stand gekomen na
intensief overleg tussen een verte-
genwoordiging van leden van Bou-
wend Nederland en een vertegen-
woordiging van de gemeenten in de
Achterhoek. De aanwezigen re-
ageerden positief op het nieuwe
4 stappenplan.

Informatiebijeenkomst over Formule 1
voor bouwaanvragen goed bezocht



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. 

Tijdens de volgende feestdagen vervallen de vaste taxiritten die voor deze
dagen gepland stonden: 
• 21 mei - Hemelvaartsdag
• 31 mei - Eerste Pinksterdag
• 1 juni - Tweede Pinksterdag 
Wilt u toch uw vaste rit rijden op deze dagen, dan dient u deze rit via de web-
site www.regiotaxigelderland.nl of tel. (0900) 02 76 opnieuw aan te vragen
als losse rit.

Geen vaste ritten met Regiotaxi tijdens
feestdagen

Op 19 mei a.s. houden de gemeente
en Esprit management b.v. een in-
loopbijeenkomst over de plannen
voor de toekomstige woningbouw in
het gebied aan de Ruurloseweg en
Enkweg in Vorden. Vanaf 19.30 tot
21.30 uur bent u welkom in zaal De
Herberg aan de Dorpsstraat in Vor-
den. Tijdens deze avond kunt u de
ruimtelijke visie inzien en met de
gemeente en projectontwikkelaar
Esprit in gesprek gaan. De ruimtelij-
ke visie ligt tevens vanaf 21 mei 2009
gedurende zes weken ter inzage op
het gemeentekantoor. U kunt er dan
ook op reageren. 

Het gebied van 1,5 ha groot bestaat
op dit moment uit grasland. De ge-
meente heeft de locatie recent aan-
gekocht. Onlangs hebben wethouder
Baars, namens de gemeente, en di-
recteur H. Suvaal, namens Esprit
management b.v., de afspraken
rondom de ontwikkeling bekrach-
tigd. 

Het woningbouwplan betreft een
aantal starterswoningen, gescha-
kelde villa's, vrije kavels en zorgap-
partementen voor GGNet. Het nieu-
we woongebied sluit aan op het be-
staande woongebied van de Groene-
weg en het woonwerkgebied dat ligt

aan de Enkweg. De gemeente draagt
zorg voor de ontwikkeling van het
gebied, waarvan onderdelen door
Esprit worden gerealiseerd en ver-
kocht. De gemeente geeft zelf vier
kavels voor particulier opdrachtge-
verschap uit. Na de inspraak worden
de plannen over de ruimtelijke visie
nader uitgewerkt in een bestem-
mingsplan. Eveneens vindt er een
archeologische opgraving plaats.
Eind 2009/begin 2010 hopen wij de

definitieve plannen gereed te heb-
ben, waarna de verkoopinformatie
wordt opgesteld. Op dat moment zijn
ook de prijzen van de woningen en
bouwkavels beschikbaar. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kijk op
www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen � Projecten
gebiedsonwikkeling � Vorden �
Woningbouw Ruurloseweg Vorden.

Inloopbijeenkomst woningbouwplannen
Ruurloseweg- Enkweg Vorden

De monumentencommissie verga-
dert op 20 mei a.s. om 09.00 uur in
het gemeentekantoor. De vergade-
ring is openbaar. De agenda voor de-
ze vergadering vindt u, vanaf 13 mei
a.s., op www.bronckhorst.nl.

Monumenten-
commissie

Afvalinzameling op feestdagen
Op officiële feestdagen wordt er in de gemeente Bronckhorst geen 
huishoudelijk afval ingezameld. 

In plaats van Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) worden de groene 
containers geleegd op zaterdag 23 mei. De papiercontainers worden 
geleegd op maandag 18 mei.

In plaats van Tweede Pinksterdag (maandag 1 juni) worden de groene 
containers geleegd op zaterdag 30 mei. De papiercontainers worden 
geleegd op donderdag 4 juni.

Zie ook uw Afvalkalender 2009.

Ook op de gewijzigde dag wordt om 07.00 uur gestart met de inzameling.
Mogelijk wordt op deze inhaaldag een afwijkende route gereden. 
Uw container kan dus eerder aan de beurt zijn dan normaal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afval-Informatie-Lijn, 
tel. (0575) 545 646, bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 12.30 en 
van 13.00 - 16.00 uur. Kijk ook eens op www.berkelmilieu.nl.

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Een e-mail sturen kan ook: mda@mdveluwe.nl 
Wilt u uw melding anoniem doen, vul dan het 
internetformulier in op www.mdveluwe.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, huis aan huis collecteren en plaatsen spaarpotten in winkels, 31 mei t/m

6 juni 2009, stichting Help Call
• Bronckhorst, venten met buitensportartikelen, juni, juli en augustus 2009, W. Burg
• Hengelo (Gld), Kerkstraat, militair historisch evenement met demonstraties van authentieke

wapens, concours d'elegance met oude motorfietsen, demonstratie explosieven door E.O.C. op
't Zand, 29 augustus van 09.00 tot 17.00 uur en 30 augustus van 12.00 tot 17.00 uur, instellen
stopverbod Jachtweg, Rijnweg en Vierblokkenweg, 29 augustus, afsluiten Kerkstraat, Markt-
straat, Synagogestraat, gedeelte Spalstraat, Ruurloseweg, Bleekstraat en Beukenlaan,
30 augustus 2009, Achterhoeks Museum 1940-1945

• Hengelo (Gld), ophangen spandoeken voor het promoten van de nationale collecteweek,
23 t/m 28 november 2009, Nationaal MS Fonds

• Hengelo (Gld), Vierblokkenweg 3, voor het plaatsen van maximaal 70 kampeermiddelen van
25 juli t/m 1 augustus 2009 tijdens een kampeerevenement voor mensen van de Nederlandse
Volksdansstichting uit Utrecht

• Hoog-Keppel, toertocht met oldtimertractoren met start en finish op de Burg. Vrijlandweg,
23 augustus 2009 van 09.00 tot 17.00 uur, stichting Contact Oldtimers Achterhoek

• Vorden, Dorpsstraat en marktterrein, zomerfeesten met lunapark en braderie, ontheffing arti-
kel 35 Drank- en Horecawet, 16 juli van 15.00 tot 00.30 uur, 17 en 18 juli van 14.00 tot 01.30 uur,
afsluiten Dorpsstraat, gedeelte Insulindelaan, Raadhuisstraat, Zutphenseweg en Burg. Gallee-
straat, instellen stopverbod Kerkstraat, Molenweg, gedeelte Stationsweg en Decanijeweg,
15 juli t/m 19 juli 2009, stichting Vrienden van Vorden

• Vorden, Onsteinseweg 2, Oranjefeest met volks- en kinderspelen, playback- en soundmixa-
vond, vogelschieten, lunapark, kinderoptocht, feestavond met live-muziek, 3 juli van 11.00 tot
01.30 uur en 4 juli 2009 van 13.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning gebouw, 3 en 4
juli 2009, verkoop loten tijdens de playback- en soundmixavond, 3 juli 2009, stichting Oranje-
feest Medlertol

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 114, bouwen logiesgebouw met paardenstalling
• Drempt, Hoefkensestraat 1, bouwen schuur
• Drempt, Roomstraat 27, vernieuwen wagenloods
• Hengelo (Gld), Spalstraat 26, vergroten/veranderen woning
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41, bouwen schuur
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 11, bouwen schuur en veranderen woning
• Olburgen, Olburgseweg 44, vervangen bestaande schuur
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 10A, aanbrengen rolluiken 
• Vorden, De Bongerd 19, vergroten woning
• Zelhem, Akkermansstraat 2A, vernieuwen schuur
• Zelhem, Wisselt 93, vergroten woning  

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 29 april 2009:
• Zelhem, hoek Wisselinkweg/Kattekolkweg, plaatsen een verwijsbord, ezelstal De Edelingen
Verzonden op 29 april 2009:
• Hummelo, Broekstraat 12, 23 mei 2009, 8-jarig jubileumfeest met live-muziek van 18.00 tot

01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot 01.30 uur, tijdelijke ge-
bruiksvergunning kapschuur, muziekvereniging Jajem

• Hummelo, Zutphenseweg, 6 juni 2009, Pontificaal party met live-muziek van 20.30 tot 01.30
uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot 01.30 uur, stichting Pontificaal

• Laag-Keppel, Dorpsstraat 41, openlucht toneeluitvoering, ontheffing artikel 35 Drank- en Ho-
recawet, 30 augustus 2009 van 12.00 tot 18.00 uur, Pallandt van Keppel Stichting

• Zelhem, camping Pluimerskamp, zomerfeest, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 5 juli
2009 van 14.00 tot 17.00 uur, Ieselkapel Zomerfeest

Verzonden op 6 mei 2009:
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. promoten nieuwe brochure Hanze-

hof, 25 mei t/m 7 juni 2009, Driehoek Buitenreklame Benelux B.V.
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• Hengelo (Gld), Keijenborg, Vorden, Wichmond en Kranenburg, plaatsen driehoeks-/sandwich-
borden i.v.m. promoten nieuwe brochure, 18 mei t/m 1 juni 2009, B.V. Lochemse Schouwburg

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

• Hengelo (Gld), Veldermansweg 3, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. wegraces,
21, 23 mei en 24 mei 2009 van 09.00 tot 17.00 uur, A.J. Slotboom

• Vorden, Dorpsstraat, brocantemarkt met o.a. springkussen, schapenshow en demonstratie
fietsen, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 24 mei 2009 van 10.00 tot 18.00 uur,
stichting Vrienden van Vorden

• Vorden, kasteelweide Horsterkamp, 20 juni 2009, midzomerfeest met kindermiddag en tent-
feest met live-muziek van 12.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van
13.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, stichting Evenementen Vorden

• Zelhem, centrum, zomerfeest met braderie, kinderactiviteiten, muziek en diverse attracties,
18 juli en 1 augustus 2009 van 13.00 tot 01.00 uur, stichting Zelhemse Zomerfeesten

• Zelhem, Halseweg (Pelikaansbos), kindervakantieweek, 10 t/m 14 augustus 2009, stichting
jeugd- en jongerensociëteit Zelhem

• Zelhem, sporthal De Pol, tijdelijke gebruiksvergunning i.v.m. overnachting deelnemers kinder-
vakantieweek, de nacht van 12 op 13 augustus 2009, stichting jeugd- en jongerensociëteit
Zelhem

• Zelhem, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor promoten Zelhemse Zomerfeesten,
5 t/m 19 juli 2009, stichting Zelhemse Zomerfeesten

Verzonden op 7 mei 2009:
• Hengelo (Gld), Elderinkweg 5, voor het plaatsen van maximaal twee kampeermiddelen in de

periode van 16 t/m 18 mei 2009 tijdens een jeugdkamp van PAX

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 29 april 2009:
• Hoog-Keppel, De Waay 2, bouwen terrasoverkapping
• Wichmond, Dorpsstraat 16, plaatsen van twee prefab garages/bergingen
• Zelhem, Kolstee 1, plaatsen berging

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 29 april 2009:
• Drempt, Rijksweg 44, plaatsen zwembad, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Drempt, Zomerweg 45, bouwen zwembad
Verzonden op 7 mei 2009:
• Vorden, Galgengoorweg 19, verbouwen en vergroten schuur, verleend met toepassing van arti-

kel 50, lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek
en Liemers

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 29 april 2009:
• Hummelo, Rozegaarderweg 7, voor de interne verbouw van de beheerderswoning

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Hengelo (Gld), tijdens een presentatie/demonstratie avond op 28 mei 2009 is de parkeerplaats

voor het gemeentehuis op de Raadhuisstraat 20 van 18.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt een verwijzing naar de parkeer-
plaats achter het gemeentehuis aan de Schoolstraat

• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Hofstraat, tussen de Schoolstraat en De Heurne, op
27 juni 2009 van 09.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer 

• Hoog-Keppel, tijdens Roll over Bronckhorst is de parkeerplaats bij De Hessenhal op de Monu-
mentenweg op 16 mei 2009 van 08.00 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer 

• Vorden, tijdens de brocantemarkt op 24 mei 2009 zijn de Dorpsstraat en de Burg. Galleestraat,
tussen de Dorpsstraat en de Molenweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de kindervakantieweek van 7 t/m 15 augustus 2009 is de Bielemansdijk, tussen
de Halseweg en Meeneweg (stukje zandweg), afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de zomerfeesten zijn de Smidsstraat, Stationsstraat, Markt, Kerkweg, tussen
huisnr. 3 en de Stationsstraat, en de Doetinchemseweg, tussen de Smidsstraat en Achter de
Hoven, van 17 juli 21.00 uur t/m 19 juli 06.00 uur en 31 juli 21.00 uur t/m 2 augustus 2009 06.00
uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt in de-
zelfde periode een stopverbod voor de Doetinchemseweg, tussen de Brinkweg en Achter de
Hoven, dr. Grashuisstraat, Prinses Irenestraat, Oranje Nassaustraat, tussen de Stationsstraat
en de Prinses Irenestraat, Burg. Rijpstrastraat, Palmberg, Jacob van Ruysdaelstraat, tussen
de Palmberg en de Rembrandtstraat, Rembrandtstraat, tussen de Burg. Rijpstrastraat en de
Jacob van Ruysdaelstraat, Achter de Hoven en de Prinses Irenestraat

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Oldenoord, tussen De Garde en De Breide, van 4 juli 10.00
uur tot 5 juli 2009 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer 

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Asterstraat op 13 juni 2009 van 10.00 tot 24.00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

Rectificatie i.v.m. gewijzigde datum
• Hengelo (Gld), tijdens een autowasdag op 6 juni 2009 is de parkeerplaats aan de Kerkstraat,

tussen de N.H. Kerk en Achterhoeks Museum 1940-1945, van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke ver-
keersmaatregelen en bouwvergunningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (ge-
meentelijke monumentenvergunningen). 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
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205,
7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht
verschuldigd. 

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 29 april 2009:
• Vorden, De Bongerd 8 en 10, bouwen erker
• Vorden, De Laegte 1, bouwen tuinhuisje

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 29 april 2009:
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen kantine unit 
Verzonden op 7 mei 2009:
• Toldijk, Lamstraat 12A, bouwen vaste mestopslag

Reguliere bouwvergunningen 1e fase verleend met ontheffing op grond
van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 7 mei 2009:
• Hengelo (Gld), Spalstraat 28, verbouwen apotheekruimte en videotheek tot gezondheids-

centrum

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

Een 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.

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 7 mei 2009:
• Vorden, Almenseweg 60, verleend voor de bouw van een veranda aan Huis Het Enzerinck

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Een beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, ver-
zoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplannen
Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen, Hummelo
en Keppel 2009' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w zijn van plan om een herziening van de bestemmingsplannen 'Buitengebied Steenderen
1993' en 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998' voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op
een verruiming van de inhoud van burger- en bedrijfswoningen tot maximaal 750m3 en de verrui-
ming van de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen van 75 m2 tot maximaal 100 m2.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure, komen stuk-
ken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Voorbereidingsbesluit 'Beekstraat 8A Toldijk'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 23 april 2009 besloten een herziening van het be-
stemmingsplan 'Buitengebied 1993' voor te bereiden. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking
op het perceel kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie R, nummer 429, om de vrijstel-
lingsprocedure ex artikel 19 lid 1 WRO voor het perceel Beekstraat 8A in Toldijk te kunnen afron-
den (voor het omzetten van een tweede bedrijfswoning naar burgerwoning). Het besluit treedt in
werking op de dag na publicatie.

Het besluit met bijbehorende kaart ligt tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Indien u op genoem-
de tijden niet in de gelegenheid bent de stukken in te zien, kunt u hiervoor 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.

Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Landeweerweg 2, voor de verbouw en het gebruik van de bestaande boerderij tot burger-

woning, de bouw van een woongebouw met daarin twee woningen, alsmede stallings- en ber-
gingsruimte en het gebruik van een bestaande schuur voor het hobbymatig houden van dieren,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988'

Het plan ligt van 14 mei t/m 24 juni 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadple-
gen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Verleende vrijstelling (niet in samenhang met bouwvergunning)
B en w van Bronckhorst hebben vrijstelling verleend met toepassing van:
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Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 11 mei 2009:
• Olburgen, Capellegoedweg 4A, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande mini-

camping 't Hofke ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 1993'

De vrijstelling en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 14 mei t/m 24 juni 2009 tij-
dens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling,
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Een beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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
• Halle, Dorpsstraat 65, voor het overschrijden van de maximale toegestane nokhoogte, geldend

bestemmingsplan 'Halle en Velswijk'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Keijenborg, Remmelinkdijk 9A, vergroten woning, voor het overschrijden van de maximale toe-

gestane inhoud van het hoofdgebouw, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Henge-
lo/Vorden'

Zienswijze indienen? 
De bouwplannen liggen van 14 mei t/m 24 juni 2009 tijdens de openingstijden voor belangheb-
benden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handha-
ving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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 b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

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

Artikel 3.6, lid 1 onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 11 mei 2009:
• Vorden, Wildenborchseweg 19, voor het uitbreiden van de bestaande minicamping naar 30

plaatsen voor mobiele kampeermiddelen/campers, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied
2005; Hengelo/Vorden'

Het plan ligt van 14 mei t/m 24 juni 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadple-
gen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. Het
besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift in-
gediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verkeer en vervoer
Weg/rioolwerkzaamheden
• Hengelo (Gld), in verband met onderhoudswerkzaamhe-

den is de Vordenseweg, vanaf de Rondweg tot aan het
Herman van Velzenplein, van 18 mei t/m 5 juni 2009 afge-
sloten. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet
exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen zijn
die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertra-
gen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden

• Keijenborg, in verband met rioleringswerkzaamheden is
de Kerkstraat, tussen de Hengelosestraat en Koldewei-
weg, van 11 t/m 16 mei 2009 of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer. Ook is de Koldeweiweg, tussen de Kerkstraat en Kol-
deweiweg nr 2, in het dorp door rioleringswerkzaamheden van 18 t/m 23 mei 2009 of zoveel
langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Wijziging voorrangssituatie Keijenborgseweg en Oude Kruisbergseweg
in Velswijk
In de zomer van 2009 voert de gemeente verkeersmaatregelen uit op de Keijenborgsweg en de
Oude Kruisbergseweg in Zelhem (Velswijk). In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan hebben
beide wegen een erftoegangsfunctie, maar ze worden gebruikt als verkeersfunctie. Om de (door-
gaande) verkeersfunctie te ontmoedigen is een goede 60 km/uur inrichting gewenst, waar gelijk-
waardige kruispunten van wegen deel van uitmaken. Om dit te bereiken passen we de voorrangs-

situatie aan. We verwijderen de huidige voorrangssituaties en voeren beide wegen uit met gelijk-
waardige kruispunten. Op de kruising Keijenborgseweg met de Oude Kruisbergseweg blijft de
voorrangssituatie ongewijzigd. Vanaf 24 februari t/m 7 april 2009 heeft deze maatregel ter inzage
gelegen. Op 28 april 2009 hebben b en w definitief ingestemd met dit verkeersbesluit. De werk-
zaamheden staan gepland voor dit jaar en worden gelijktijdig met de overige verkeersmaatrege-
len uitgevoerd.  

Mogelijkheden voor bezwaar 
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendma-
king van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft ge-
nomen. Het adres is Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derdebelanghebbende kan even-
eens binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indie-
nen. In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het
besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw hand-
tekening onder het bezwaarschrift te zetten.

Voorlopige voorziening
U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden tijdens de behandeling van uw be-
zwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend
maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of
een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt
dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd.

Parkeerverboden
• Bij ingang zorgbad Zonnewater in Hoog-Keppel

De ruimte voor de ingang van het zorgbad Zonnewater is aangelegd voor het laden/lossen van
personen en goederen. Op deze ruimte zijn meerdere malen de letters NP (niet parkeren) aan-
gebracht. Ondanks deze maatregel worden er toch met regelmaat auto's in deze ruimte gepar-
keerd. De geparkeerde auto's belemmeren de toegankelijkheid tot het zorgbad voor bezoekers
en minder validen hebben geen mogelijkheid om bij de ingang uit of in te stappen. Op 28 april jl.
hebben b en w besloten een parkeerverbod in te stellen op de laad- en losruimte bij de hoofdin-
gang van het zorgbad Zonnewater aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel. Het parkeerver-
bod wordt ingesteld door het aanbrengen van een gele onderbroken markering op de trottoir-
banden (verbod tot parkeren). Met het instellen van het parkeerverbod is de verwachting dat de
toegankelijkheid voor bezoekers van het zorgbad wordt vergroot.

• Bij Molenaarserf in Hummelo
Op de Molenaarserf, haaks op de Keppelseweg, wordt regelmatig op de rijbaan geparkeerd.
Hierdoor ontstaat hinder voor doorgaand verkeer en hulpdiensten. Ook wordt hierdoor de
manoeuvreerruimte voor de gebruikers van de parkeervakken langs de Molenaarserf gemini-
maliseerd. Op 28 april jl. besloten b en w een parkeerverbod in te stellen op de rijbaan op de
Molenaarserf. Het parkeerverbod wordt ingesteld door het aanbrengen van een gele onderbro-
ken markering op de trottoirbanden (verbod tot parkeren). Met het instellen van het parkeer-
verbod is de verwachting dat de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten en de doorstro-
ming voor het overige verkeer wordt vergroot. 

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

Voorlopige voorziening
U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden tijdens de behandeling van uw
beroep. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend
maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of
een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw beroep is. U kunt
dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd.

Wet milieubeheer
Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
14 mei t/m 24 juni 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Mosselseweg 3, voor een veranderingsvergunning voor een rundveehouderij annex

camping

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

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

zen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage en wel vóór 25 juni 2009.

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

Besluit intrekking vergunning (art. 8.25 lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 



Openbare bekendmakingen - vervolg

14 mei t/m 24 juni 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Bekmansdijk 4, op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer

wordt de vergunning voor het in werking hebben van een varkensmesterij ingetrokken, omdat
de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd onder de werkingssfeer vallen van
het Besluit landbouw milieubeheer

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

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

te van het ontwerp zijn aangebracht
d.enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder

zienswijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 25 juni 2009.

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

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden
Bronckhorst
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 27 september 2007 de
Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden Bronckhorst vastgesteld. 

De verordening ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentekantoor en is tegen betaling van de
kosten verkrijgbaar. U kunt deze ook downloaden via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Snel
naar � Verordeningenregister � Bestuur en recht. De verordening is in werking getreden op
1 juni 2007 en werkt terug tot 1 januari 2006 voor wat betreft artikel 13a (ziektekostenvoorziening
raadsleden).

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl

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

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Lentekriebels?!
Opgeruimde prijzen bij HCI

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81

Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81

(geen keukens)

HANSGROHE kranenset

Wastafelmengkraan, badthermostaat-

kraan en douchethermostaatkraan,

nu van 735,- voor

Deze acties gelden van 11 t/m 31 mei 2009.

Vaatwasser

Bij aankoop van een complete keuken

CADEAU*

* Vraag in de showroom naar de voorwaarden. 

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Mosa Terra Maestricht

Diverse kleuren, 

60 x 60 cm,

nu per m2: 

450,-

59,-

SKANTRAE voordeuren

Inclusief alle accessoires,

nu:

20% KORTING

Handelsweg 7-11
7021 BZ  Zelhem
info@autoschadewillemsen.nl
www.autoschadewillemsen.nl

Ook voor bedrijfsauto’s

Spotrepair

Zorgeloos schadeherstel

Uitdeuken zonder spuiten

Bel 0314 - 62 28 39

Als boem ho is...!
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Op deze zondag zijn de deelnemende
ateliers en galeries te herkennen aan
de KZV-vlag en ook daar kunt u het in-
formatieblad meenemen. Op vrijwel
alle locaties zijn de kunstenaars aan-
wezig om met u in gesprek te gaan.
Het aanbod is zeer gevarieerd, van fi-
guratieve en abstracte schilderijen en
beelden tot animatiefilms en fotogra-
fie, van tekeningen tot 3 D-design.
Maar ook glasobjecten, installaties en
organische objecten in vilt en hout
ontbreken niet. Neemt u vast een kijk-
je op de website : www.kunstzondag-
vorden.nl : daar kunt u ook het infor-
matieblad downloaden.

IN DE SCHIJNWERPER
Elke KunstZondag staat één deelne-
mer in de schijnwerper, ditmaal Anne-
marie Willemsen die in haar atelier "

Hemel& Aarde " aan de Schuttestraat
8 haar beelden in steen en brons en
haar viltobjecten voor aan de wand ex-
poseert in een inspirerende omgeving.
Annemarie Willemsen is met beeld-
houwen begonnen in 1984. Aanvanke-
lijk als hobby naast haar werk in de ge-
zondheidszorg en sinds 1998 als pro-
fessioneel beeldhouwer/beeldend kun-
stenaar. Zij heeft haar eigen weg ge-
zocht in het beeldhouwen onder bege-
leiding van o.a. de beeldend kunste-
naars Frans de Folter, Feico Hajonides
en Ole Langerhorst. Momenteel volgt
zij de opleiding Beeldhouwen aan de
Vrije Academie te Driebergen. "Hemel
en Aarde ",waaraan haar beeldhouwa-
telier zijn naam ontleent, schenken
haar inspiratie bij het maken van haar
beelden, waarbij de menselijke gestal-
te een belangrijk uitgangspunt is. An-

nemarie probeert het maken van "bui-
tenkant beelden" te vermijden. Zij
zoekt de verdieping door vanuit be-
paalde zielekwaliteiten of thema 's te
werken. Zij zoekt naar vormen die
daar bij passen. Naast steen en brons is
vilt een materiaal waar Willemsen
graag meewerkt. Zij is gegrepen door
het ambacht vilten. In haar atelier
worden een aantal viltobjecten geëx-
poseerd waarop symbolen zijn gebor-
duurd met gouddraad. Haar werk is
o.a. geëxposeerd bij Galerie Gauguin
te Heeze, Galerie Borsboom, tijdens de
Kunstschouw te Burgh Haamstede, de
Kunstuitleen te Utrecht, Primavera te
Rotterdam en Galerie Beelden bij Bel-
jon te Oud Beyerland. Zie verder haar
website : www.hemel-aarde.nl

Deze 11e KunstZondagVorden valt sa-
men met de laatste dag van de
Kunst10daagseBronckhorst. Er wor-
den op deze dag te gek veel activitei-
ten aangeboden in Vorden. De volgen-
de KunstZondagVorden vindt plaats
op 6 september 2009

11e KunstZondagVorden. Te Gek

Zondag 24 mei a.s. openen 6 galeries, 9 ateliers en 1 museum in Vorden
van 11 tot 17 uur hun deuren voor het publiek. U bent van harte welkom.
Bij Bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, en bij het VVV is nu al het informa-
tieblad verkrijgbaar waarop een korte beschrijving met foto van de ge-
toonde kunstwerken en een plattegrond van alle locaties in centrum en
buitengebied van Vorden.

Deelnemers van binnen en buiten de
regio kwamen naar het zonnige Vor-
den om meer te weten te komen over
de passing van zadels en met name
over de passing van eigen zadel op het

eigen paard. De grote variatie in ras-
sen en ook in de typen zadels maakte
de middag extra interessant. Het rij-
den met de impressionpad gaf hier-
door dan ook zeer veelzijdige resulta-

ten. 

Olde Hietmoat Horsesupplies is voor-
nemens om de workshop op deze wij-
ze een aantal malen per jaar te organi-
seren. Meer informatie vindt u op
www.oldehietmoat.nl of per telefoon
06-13691852

Volle bak tijdens workshop

De onlangs in Vorden gehouden workshop 'Hoe passend is mijn zadel?'
behaalde met een enthousiast aantal deelnemers en schitterend weer een
volle bak.

Amare bevindt zich in de oude boerde-
rij aan het kerkepad te Vorden, dat

vanaf de kerk in zuidelijke richting
loopt. Bij de kerk is ruime parkeergele-
genheid, van daar is het 100 m lopen.
De galerijruimte bevindt zich op de
eerste verdieping en is voor minder va-
liden moeilijk bereikbaar. De tuin is
uiteraard goed toegankelijk. Galerij
Amare: Komvonderlaan 6, 7251AC Vor-
den, T 0575 555783, E nautilus-crea-
tief@hetnet.nl Openingstijden: za, zo,
ma 14:00 h - 18:00 h (ook op afspraak,
gesloten op 11 mei en 31 mei); 15 mei
t/m 24 mei: 11:00 - 17:00 uur (K10DB en
KZV). Op 24 mei zijn Heleen en Martin
aanwezig om een toelichting op hun
werk te geven.

Een nieuwe lente - een nieuw
geluid bij Amare
Heleen van der Veen - lijntekenin-
gen, kleitabletten, installaties en
anders - en Martin Oostenrijk -
ruimtelijk autonoom werk - expo-
seren dit voorjaar bij galerij Amare
te Vorden. Niet alleen de galerij-
ruimte in de boerderij maar ook de
halve tuin wordt gebruikt voor
hun 'platte' kunst en ruimtelijke
installaties. De expositie loopt tot
en met 15 juni a.s. en is dus open
tijdens de komende Kunst10Daag-
seBronckhorst (15 t/m 24 mei) en
KunstZondagVorden (24 mei).

De politie is direct een uitgebreid spo-
renonderzoek gestart en via sms-alert
werd het publiek een opgeroepen voor
tips en informatie. Meerdere politie-
mensen gingen op zoek naar de over-
valler. De verdachte heeft zich vóór de
overval vermoedelijk enige tijd opge-

houden tussen de, buiten de winkel
staande, broodcontainers. 
Binnen drie uur na de overval kon de
politie een 26-jarige man als verdachte
aangehouden. Hij kon worden aange-
houden nadat uit rechercheonder-
zoek duidelijk werd, dat de verdachte
mogelijk op een hotelkamer in Vorden
verbleef en toen hij rond 10.30 uur
zijn hotelkamer verliet, werd hij aan-
gehouden. Bij een poging te vluchten,
zag hij, dat er ook op die route politie-
mensen stonden om hem op te wach-
ten en dus gaf hij zich over. In een tas,
die de man bij zich droeg, trof de poli-
tie een vuurwapen en een geldbedrag
aan. Hij werd voor nader onderzoek
ingesloten.

Overval Aldi Vorden

Zaterdagochtend 9 mei werd de Al-
di-supermarkt aan de Bleek in Vor-
den rond 7.30 uur overvallen. Bij
het openen van de toegangsdeur
werden de personeelsleden door
een negroïde man met een vuur-
wapen bedreigd en gedwongen om
geld af te geven. Hij vertrok daarna
te voet met een buit in twee Aldi-
tassen.

Voor aanmelding en/of informatie
kunnen inwoners van Keijenborg bel-

len met mevr. Eijkelkamp, tel. 0575-
463130. Woont u in Hengelo (G) of
Steenderen dan is dhr. Speulman, tel.
0575-463131 uw contactpersoon. In-
woners van Zelhem en andere niet ge-
noemde plaatsen kunnen bellen met
mevr. Puthaar, tel. 0314-622000 (tus-
sen 18.00 en 20.00 uur). 

U kunt zich ook al opgeven voor de
keuringen die op 22 augustus, 19 sep-
tember, 3 oktober, 7 november en 5 de-
cember worden gehouden.

Rijbewijskeuring 70 plussers
Wie 70 jaar of ouder is moet voor
verlenging van het rijbewijs eens
in de vijf jaar medisch gekeurd
worden. Deze keuring kan via de
ouderenbond ANBO Zelhem wor-
den georganiseerd. Op 5 juni wordt
er weer een keuring gehouden in
zorgcentrum de Zonnekamp in
Zelhem. De prijs voor de keuring
bedraagt ¤ 27,50.

Side Walk Sally is een formatie die
ontstaan is eind 2008. Eigenlijk kun-
nen we dit geen beginnende band noe-
men omdat deze bandleden al een
staat van dienst hebben in de muziek-
wereld. De band speelt over het alge-
meen een mix van jaren 70/ 80 rockco-
vers en tijdens de optredens is er ruim-
te om met verzoekjes te komen. Er zul-
len nummers voorbij komen van, Gal-
lagher, the Free, the Doors, Beatles, ZZ
Top, ACDC, enz. Daarnaast zal Side
Walk Sally ook wat eigen composities
ten gehore brengen. 

Alle bandleden van Side Walk Sally
zijn bekenden in de rock en roll we-

reld. Op drums speelt niemand min-
der dan Nico Groen, bekend van de
band Flavium. Niet iedereen zal deze
naam wat zeggen, maar Nico was de
vaste inval drummer voor verschillen-
de bands, o.a. Normaal en Jovink.
Daarnaast heeft Nico gespeeld met
verschillende bekende Nederlanders
zoals Herman Brood en André Hazes.
Wilco van Beek speelt op de gitaar en
zang en hij heeft ook in meerdere
bands gespeeld, o.a. Hammerhead, i've
got the bullets, Willie and the poor-
boys e.v.a. 

Tenslotte op bas en gitaar Arco Bom-
mer bekend van o.a. First Aveneu, Pa-
nic Room, Pueblo, e.v.a. Al met al een
band met veel ervaring op de bühne
die kunnen zorgen voor een spette-
rend feest.

"Live On Stage in Cafe de Zwaan"
Zaterdagavond 16 mei a.s. speelt de
band Sidewalk Sally in Cafe de
Zwaan te Hengelo gld.
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Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

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

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 16 mei

in het café

Sidewalk
Sally

in de discotheek

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

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

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

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

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

Voor professional en doe-het-zelver

U vindt ze natuurlijk bij:

Motorraces Hengelo Gld.
21, 23 en 24 mei

• ONK Supersport en Dutch Superbike

• ONK 125cc en zijspannen

• 3 landen cup

• International Classic Grand Prix

• gratis activiteiten voor de jongste bezoekers

• gratis entree op donderdag 21 mei

• op 24 mei een videowall tegenover de

hoofdtribune

Zie ook www.hamove.nl

Donderdag 21 mei
8.30 uur Trainingen
13.00 uur Wedstrijden

(NKMV cupraces)

Zaterdag 23 mei
8.30 uur Trainingen ONK
20.00 uur Hamove party

m.m.v. ‘Kabaal’

Zondag 24 mei
8.30 uur Start warm-up
10.30 uur Start wedst. ONK
17.00 uur Einde wedstrijden 

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers

in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evenementen in

de Achterhoek.

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

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

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

de Achterhoek en vele hotels, bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

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

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

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

e-mail: avk@weevers.nl

Informeer ook naar de gunstige voorwaarden 

voor doorplaatsing van advertenties in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, Weekblad Elna, 

Groenlose Gids en Contact Warnsveld!

WEEKBLAD

Nu 

ook op 

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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Deze week
in Contact

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

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

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

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
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CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZOND
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S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10%kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

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

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN
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Tijdens deze middag is er een verkoop-
expositie van bronzen en stenen beel-
den van Marja Evers en Anne Brouwer
en een presentatie en verkoop van bij-
zondere, handgemaakte tassen van
productvormgeefster Sanne van der
Spek. Na haar opleiding ontwikkelde
zij een tassencollectie onder de naam
BELT!collectie, tassen vervaardigd uit
autogordelmateriaal. Daarnaast zal de
verkoopexpositie van keramische bin-
nen- en buitenfonteinen van Joop van
Ulden een plek krijgen. Water is de
bron van alle leven en Joop is vooral
gefascineerd door de draaikolkvormi-

ge beweging van het water. Tijdens de-
ze middag is ook een kraam aanwezig
van Unicef, waar diverse producten te
koop zijn. Van de opbrengst geeft Uni-
cef kinderen weer nieuwe kansen.

In de gemeente Bronckhorst, Baak valt
daar ook onder, vindt van vrijdag 15
t/m zondag 24 mei 2009 de derde edi-
tie van de Kunst10daagse plaats. Gedu-
rende deze 10 dagen worden in de ge-
meente vele kunstactiviteiten van uit-
eenlopende aard georganiseerd. Net
als vorig jaar haakt Beeldhouwatelier
Baak hier weer graag op in.

Tijdens de Kunst10daagse is het Beeld-
houwatelier elke dag open en wordt in
die periode een speciaal beeldhouwta-
rief gehanteerd, voor iedereen die dan
een driedaagse workshop volgt. Na-
tuurlijk is iedereen ook meer dan wel-
kom op andere data om te komen
beeldhouwen! De reguliere workshop-
dagen zijn van donderdag t/m zater-
dag. Op de website www.beeldhouwa-
telierbaak.nl staat een overzicht van
de data. Kijk verder op de nieuwe web-
site www.beeldeninbaak.nl.  

Beeldhouwatelier Baak / Beelden in
Baak, Anne Brouwer & Marja Evers,
Wichmondseweg 17 a, Baak, tel. (0575)
442601, e-mail: info@beeldhouwate-
lierbaak.nl.

Beeldhouwatelier Baak – Beelden in Baak

Gezellige openingsmiddag

Het nieuwe beeldhouw- en expositieseizoen 2009 startte begin april jl. en
ter gelegenheid hiervan wordt op zondag 17 mei a.s. vanaf 14.00 uur een
gezellige openingsmiddag gehouden.

In 1987 startte een groep mensen deze
Fiets! De Boer op in het najaar. Later
werd gekozen voor Hemelvaartsdag.
Twee keer mocht de tocht niet worden
verreden, vanwege vogelpest en MKZ.
Na het besluit van de organisatie om
er na 17 jaar mee te stoppen, maakte
een nieuwe groep mensen een door-
start. Het bezoeken van agrarische be-
drijven als promotie van het platte-
land werd toegevoegd. De laatste acht
jaar is het ontbijt de vaste start van de
dag. Een hele organisatie, want er ne-
men jaarlijks rond de 1000 fietsers
deel aan de tocht. 

Scoutinggroep Sweder van Voorst
huist in boerderij De Breedenhorst, To-
renallee 2 te Hummelo, alwaar dit
jaar de ontvangst en het ontbijt plaats-
vindt. Onderweg zijn er diverse bedrij-
ven waar een kijkje kan worden geno-
men, zoals melkveebedrijf Garritsen,
met een melkrobot, aspergeboerderij
De Stokhoven en streekmuseum ‘De
Roode Tooren’. Bij wijnboerderij ’t
Heekenbroek werden juist de eerste
witte wijnen gepresenteerd. Bijzonder
is melkveebedrijf van de familie Wei-
jers, die samenwerkt met de Siza Dorp
Groep. Hier krijgen mensen met een
lichamelijke handicap en/of een niet-
aangeboren hersenletsel een zinvolle
dagbesteding. 

Onderweg zal Fruitbedrijf Horstink de
deelnemers voorzien van een lekkere
appel en FrieslandCampina deelt kaas
uit. Tijdens de lunchpauze is er koffie,
thee, frisdrank, soep, hamburgers en-
zovoort te koop. De lunch wordt geno-
ten in Angerlo bij de familie Harbers.
Daar staan onder andere een spring-
kussen voor de kinderen en verschil-
lende kraampjes met streekproduc-
ten. De route is dit jaar circa 30 kilo-
meter lang. Bertus Rietberg, Fiets! De
Boer op man van het eerste uur, stapt
hiervoor al jaren op de fiets om deze
samen te stellen. Ook het routeboekje
is van zijn hand. De vele sponsoren
zorgen ervoor dat de deelname voor
een klein bedrag, 5 euro, mogelijk is.
Daarbij is het ontbijt inbegrepen. Kin-
deren tot 12 jaar kunnen eveneens
gratis meefietsen. Overigens zijn er
speciale autoroutes beschikbaar. De
routebeschrijving ligt bij het start-
punt klaar, aanmelden is niet nodig.
Bij de Scouting is voldoende parkeer-
gelegenheid aanwezig. Starten kan
tussen 8.00 uur en 10.30 uur.

Meer informatie bij Olga Oosterink, te-
lefoon (0314) 381440 of (06) 10646993,
Anneke Groot Roessink, tel. (0575)
441512 of (06) 18375569 en Ria
Hissink, email mts.hissink-kapper
@hetnet.nl.

Donderdag 21 mei 2009, Hemelvaartsdag

Fiets! De Boer op

De werkgroep Fiets de Boer op is erin geslaagd om voor de 20ste keer een
bijzondere fietsroute samen te stellen. Donderdagochtend 21 mei aan-
staande, zal gestart worden bij het Clubhuis van Scoutinggroep Sweder
van Voorst in Hummelo. Daar staat tussen 8.00 en 10.30 uur een ontbijt
klaar. Tot 17.00 uur zijn deelnemers op de bedrijven welkom.

Het Clubhuis van Scoutinggroep Sweder van Voorst is start en eind-
punt van Fiets! De Boer op.

Na de ontvangst met koffie en appel-
taart, nodigden Job en Neeltje Huis-
man iedereen uit in De Dobbe. Een bij-
zonder welkom was er voor burge-
meester Aalderink en de wethouder
Baars, de vrijwilligers en andere geno-
digden. 

Job zette de geschiedenis van ’t Heek-
enbroek, De Dobbe en de Heeken-
broekse wijn uiteen. De fotoserie ‘Van
weiland tot wijngaard’ liet het planten
en de groei van de druivenstokken
zien, de oogst van de druiven door de
vrijwilligers en het maken van de
wijn. Ook werd de verbouwing van De

Dobbe, naar een Groninger (vee)drink-
plaats, getoond. “Het was in eerste in-
stantie de bedoeling om er gewoon
een proeflokaal van te maken,” vertelt
Job. Het werd een plek om voor pas-
santen een kop koffie te schenken en
te laten genieten van de sfeer in de
wijngaard. “Dat was een flinke kosten-
post. Wij hebben in het kader van de
Plattelandsontwikkeling een provinci-
ale en Europese subsidie gekregen en
zo kon het gerealiseerd worden.” De
vergunningen voor agrarische en ho-
reca bestemming werden eveneens
verkregen. Het terras werd tenslotte
aangelegd en al door vele groepen en
passanten gebruikt.

Burgemeester Henk Aalderink zei
trots te zijn op weer een ondernemer
die een stukje bijdraagt aan de ge-
meente Bronckhorst. Door het vergro-
ten van bedrijven, krijgen veel boerde-
rijen een andere bestemming. “Er
staat hier nu nog steeds een prachtige
boerderij waar bed&breakfast is, er
staat hier een varkensschuur met Eu-
ropese geld, het land met wijnbouw
als economische drager en er is recrea-
tie en toerisme,” vertelt hij enthou-
siast. “De nieuwe fietsknooppunten-
route loopt langs ’t Heekenbroek, bij
de Wijnroute West-Achterhoek staan
jullie als eerste genoemd, waarbij ik
dacht: ‘hoe krijgen ze dat voor elkaar’.
En tenslotte is er de route van de
Kunst10Daagse.” Hij wenste Job en
Neeltje Huisman namens het gemeen-
tebestuur alle sterkte en een goede

toekomst in deze prachtige omgeving
toe. 
Neeltje Huisman nodigde het gezel-
schap uit naar buiten te gaan, waar de
eerste wijn werd gepresenteerd en de
namen onthuld door de burgemees-
ter. Als eerste de droge Johanniter, die
door de genodigden met enthousias-
me werd geproefd. Ook de Nieuw Tivo-
li, vernoemd naar de boerderij waar

Job geboren is, werd positief ontvan-
gen. Deze witte Cuvée is gemaakt van
Johanniter en Solaris. “Op het etiket
staat een schilderij van mijzelf,” ver-
telt Neeltje trots. “Een artistieke drui-
ventros.” Er werd met enthousiasme
geproost en geproefd. De reacties op
het vrolijke etiket waren positief: het
zal zeker opvallen tussen de andere
wijnen.

Opening Wijnboerderij ’t Heekenbroek in Drempt

Burgemeester ontkurkt de eerste wijn

Job en Neeltje Huisman ontvingen zaterdagochtend 9 mei jl. de genodig-
den op het zonnige terras bij bezoekersruimte De Dobbe van Wijnboerde-
rij ’t Heekenbroek in Drempt. Het was het decor van de presentatie van de
eerste Heekenbroek wijnen. Burgemeester Henk Aalderink ontkurkte de
eerste Johanniter, die door de genodigden met enthousiasme werd ge-
proefd. Ook de Nieuw Tivoli, een witte Cuvée, werd positief ontvangen.

Burgemeester Henk Aalderink schonk de eerste Heekenbroek Johanniter in.

Neeltje en Job Huisman toosten met burgemeester Aalderink op de nieuwste wijnen van
wijnboerderij ’t Heekenbroek.
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Samen met Ribé
naar een passende baan
Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk,
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Meer informatie? 
www.ribe-reintegratie.nl

Nu de vogels weer beginnen

met fluiten, 

Gaan de schilders van Regelink

weer naar buiten…

Vraag vrijblijvend een offerte

voor uw pand aan, wij hanteren

aantrekkelijke prijzen!

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van

werken, wonen en ontspannen. In onze show-

room vindt u een ruime keuze in stijlen, de

laatste trends en de nieuwste technieken.

Onze adviseurs ontwerpen samen met u een

inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op:

www.bruggink-bv.nl.

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Kroezerijweg 1
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Midden in de kastelenroute wordt Buitenplaats Aan 't Hackfort ontwikkeld. 
Bij het Achterhoekse dorpje Wichmond worden 42 ruime kavels uitgegeven 
waarop authentieke houtgebouwde buitenhuizen worden gerealiseerd.
Het kleinschalige terrein grenst aan de bossen van Natuurmonumenten. 
Vanaf Hemelvaartdag 21 mei is het showmodel te bezichtigen. 
Wij ontvangen u graag van 10.00 tot 15.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

mei OPEN DAG
21-22-23-24VERKOOP

GESTART!

voor echte
Achterhoekse wijnen

Vanaf half mei elke donderdag
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor rondleidingen en proeverijen
zie www.wijngoedkranenburg.nl

Kostedeweg 2, 7251 MZ Vorden
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Het is een atelier om sfeer, noten, vor-
men, kleuren en klanken te komen
'proeven' binnen en buiten in de fijne
tuin. Intens, gevoelig, onbezonnen...
een 'taille direct', nooit volgens een
vooropgezet plan... maar weer zien
waar het pad ons naar toe leidt (en dat
gaat niet altijd over rozen..). 

Op zondag 17 mei, van ongeveer 14.00
tot 17.00 uur zal de band Full Colour
Jazz u 'meenemen', lekkere jazz voor

de vuist weg. Over intens gesproken...,
de speciale gast voor deze middag is
de fantastische fluitist Miquel Padros! 
En op 24 mei hebben we een hele spe-
ciale 'taille direct' met Hendrik Plan-
ting (piano), Niek Hietbrink (contra-
bas) en Jos Driever (saxofoon). Zij zul-
len met hun instrumenten reageren
op klanken, kleuren, vormen, gevoe-
lens..... en Monique zal haar kwast
door hun laten bewegen. Kortom,
komt u meegenieten!

Atelier Monique Wolbert

Kunsttiendaagse
Bronckhorst

Tijdens de derde kunsttiendaagse Bronckhorst van 15 tot en met 24 mei
is het atelier van Monique Wolbert, Ruurloseweg 15-achter in Hengelo, da-
gelijks geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Foto: Jaro van Meerten.

Er zijn twee mooie routes uitgezet;
een van tien kilometer en een van der-

tig kilometer. De kosten zijn voor kin-
deren één euro en voor volwassenen
2,50 euro. Inschrijven en start is tus-
sen 12.30 en 13.30 aan de Veermans-
weg 18 in Hengelo.

Fietstocht buurtvereniging
Bekveld
Buurtvereniging Bekveld organi-
seert op zondag 7 juni een fiets-
tocht voor jong en oud.

U kunt een keuze maken uit 3 mooie
wandeltochten met afstanden varië-
rende van circa 7, 13 of 17 kilometer. U
kunt starten tussen 10:00 uur en 14:00
uur bij Sportpark Socii in Wichmond
en via het landgoed Hackfort komt u
bij de watermolen van Kasteel Hack-
fort, waar u dan een kijkje kunt ne-

men. Ook komt u langs de mooiste
kerk van Gelderland om daarna weer
richting het sportpark te wandelen.
Wij zorgen voor een aantal rustpun-
ten en daarnaast zijn er op de routes
zitbankjes te vinden waarop u genie-
tend van het uitzicht kunt uitrusten.
Terug bij het sportpark is het genieten
van foto's en filmbeelden van de Sa-
menLoop van vorig jaar.

Een leuk programma dachten wij zo
en deelname kost slechts 2 euro, dus
daarvoor hoeft u het zeker niet te la-
ten. U bent welkom vanaf 10:00 uur bij
Sportpark Socii, Lankhorsterstraat 3b,
7234 SR Wichmond. Meer info:
www.samenloopvoorhoopbronck-
horst.nl

SamenLoop voor Hoop
wandeltocht
Zoals eerder aangegeven willen we
de herinnering aan de SamenLoop
van vorig jaar warm houden om in
2013 weer een nieuwe SamenLoop
voor Hoop te organiseren. Dit gaan
we doen door op zondag 14 juni a.s.
wandeltochten te organiseren. De-
ze wandeltocht is niet alleen be-
doeld voor diegene die vorig jaar
heeft meegedaan aan de Samen-
Loop, iedereen mag deelnemen.

De verkoopactiviteiten voor het merk
Seat zullen vanuit Doetinchem wor-
den gevoerd. Hiervoor wordt aan het
Grutbroek 16 een nieuwe showroom
ingericht. Verkoopadviseur Joris Rein-
ders zal hier de leiding nemen. De
Winterswijkse vestiging zal in zijn ge-
heel worden overgenomen. Vanuit de
Driemarkweg 1 zullen zowel de Seat-
als de Volkswagen service verleend
gaan worden. De medewerkers van de
Winterswijkse vestiging gaan allen
mee over naar DAGO Autogroep.

Het merk Seat is prima te integreren
in de bestaande DAGO vestigingen
waardoor een uitstekend dekkend ser-
vicenetwerk voor de gehele Achter-
hoek ontstaat. Ook op het gebied van
verkoop is het merk een waardevolle
aanvulling. Hierdoor wordt een ver-

breding van het merkenpallet gereali-
seerd waardoor circa 20% van de auto-
markt door DAGO Autogroep kan wor-
den bediend.

DAGO Autogroep zal de Seat activitei-
ten van Autobedrijf Wagendorp op
een goede bedrijfsmatige wijze voort-
zetten. De gezamenlijke jarenlange er-
varing in de autobranche, van zowel
het DAGO - als bij het Winterswijkse
Wagendorpteam, vormen hiervoor de
basis evenals de zo kenmerkende Ach-
terhoekse 'no nonsense' mentaliteit.
Bert Wagendorp zal zich verder con-
centreren op de ontwikkeling van het
dealerbedrijf in Doetinchem, waar hij
het merk KIA zal blijven vertegen-
woordigen.

De overname van de Seat activiteiten

van Autobedrijf Wagendorp door
DAGO Autogroep past binnen de
voortdurende ontwikkeling van
schaalvergroting binnen de auto-
branche en is ingegeven door de
steeds strenger wordende eisen van de
autofabrikanten en de daarmee ge-
paard gaande investeringen voor dea-
lers. DAGO Autogroep zal door de over-
name verdere invulling geven aan de
groei van haar activiteiten in de Ach-
terhoek. Door de overname zullen in
de activiteiten leasing, schadeherstel
en autoverhuur direct synergievoorde-
len gerealiseerd worden. 

DAGO Autogroep is naast dealer van
Seat, Audi, Volkswagen en Volkswagen
Bedrijfswagens servicedealer van Sko-
da en is actief in Doetinchem, Ulft,
Duiven, Arnhem, Aalten en Winters-
wijk.
Tot de DAGO Autogroep behoren de
bedrijven Autobedrijf DAGO, Regio-
Lease, RegioAutoverhuur, P.A. Siebe-
link Autoschade in Doetinchem en
Reijmes Auto's in Arnhem.

DAGO Autogroep neemt Seat activiteiten
Autobedrijf Wagendorp over
De Seat activiteiten van Autobedrijf Wagendorp, met vestigingen in Doe-
tinchem en Winterswijk, zijn per 1 mei jl. overgenomen door DAGO Auto-
groep uit Doetinchem. De broers Richard en Frank Smees, die de directie
vormen van DAGO Autogroep, hebben hierover met Bert Wagendorp over-
eenstemming bereikt.

De 13 jarige uit het Achterhoekse
Warnsveld afkomstige Frank Kaster-
mans maakt vanaf heden deel uit van
het Performance Racing Achterhoek.
Frank zal in een aantal ONK 125cc
wedstrijden aan de start verschijnen

met technische ondersteuning van
het PRA team uit Hengelo (gld). Frank
zit ondanks zijn jonge leeftijd van 13
jaar al jaren op de motor, eerst heeft
hij een aantal jaren fanatiek aan mo-
torcross gedaan waarna hij in 2007
voor het eerst op het asfalt is gaan rij-
den bij het brommerracen. Afgelopen
jaar heeft Frank deelgenomen aan de
juniorcup met een standaard 125cc
wegmotor. 

Aangezien Frank dolgraag verder wil
in de racesport is er afgelopen winter
een heuse wegracer aangeschaft, een
recente Honda RS125cc produktie-

racer waarmee Frank aan het Open
Nederlands Kampioenschap 125cc wil
gaan deelnemen. Na afgelopen winter
in Spanje de nodige trainingskilome-
ters te hebben gemaakt gaat Frank in
Hengelo (gld) op 24 mei zijn opwach-
ting maken op de Varsselring. Hier zal
hij samen met de andere Frank de
kleuren van Performance Racing Ach-
terhoek gaan verdedigen. Frank Kas-
termans in de 125cc en Frank Bakker
in de Dutch Supersport 600cc. Drukke
tijden voor zowel de Frankie's als het
team maar wel een mooie uitdaging
om jong Achterhoeks talent te onder-
steunen.

Performance Racing Achterhoek keert terug
in de 2-takten
Nadat eind vorig jaar de 250cc klas-
se ophield te bestaan voor het
Open Nederlands Kampioenschap
besloot het PRA verder te gaan in
de supersport klasse. Toch vond
men het jammer dat er niet meer
in de 2 takt categorie gereden werd
en sinds vorige week heeft het
team weer een 2 takt.

LICHTENVOORDE/RUURLO/ZELHEM - “Vrijwel nie-
mand zag mij ooit zonder shagje”, lacht Arno Vloet van
eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet en als ik daarop aan-
gesproken werd, strooide ik vrolijk met alle bekende
rokersargumenten: Het is zo gezellig, het is zo lekker, je
moet toch ergens dood aan gaan...” Dat is inmiddels heel
wat jaren geleden. De straffe roker van weleer is opgelucht
en blij dat hij nooit meer hoeft te roken. Zo blij dat hij al
duizenden anderen van het roken af heeft geholpen. Dat
zijn aanpak mensen aanspreekt blijkt wel uit het feit dat
hij dankzij een overweldigende hoeveelheid nominaties
van tevreden klanten in 2008 door Stivoro is gekozen tot
beste stopondersteuner van Nederland.

Iedereen kan stoppen
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is las-
tig door de combinatie van lichamelijke verslaving, gees-
telijke afhankelijkheid en de gewoonte om te roken. Juist
deze drie aspecten pakt eraCare met succes aan, waardoor
het voor iedereen mogelijk wordt de tabak definitief vaar-
wel te zeggen. 

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunc-
tuur). Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op
en rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine sterie-
le puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting
en het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen.
U blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een effec-
tieve training en krijgt een boekje mee waardoor u leert
de geestelijke afhankelijkheid te bestrijden en uw rookge-
woonte te doorbreken. Tijdens de tweede behandeling
(een week later) worden de puntjes verwijderd en krijgt u

een nieuw puntje dat voor-
komt dat u gaat aankomen.
Gaat het ondanks alles tóch

soms even wat
minder makke-
lijk? Dan kunt u
gewoon tussen-
door rechtstreeks
telefonisch con-
tact opnemen met
de heer Vloet voor
een extra duwtje in
de rug.

Levenslang garan-
tie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft. 

Gratis stoppen met roken. 
Dit jaar bestaat eraCare 5 jaar. Om dat te vieren geven wij
van jan t/m aug maandelijks een gratis behandeling weg.
Tegen inlevering van dit artikel maakt ook u kans om uw
volledige behandelkosten terug te ontvangen. 

Zorgverzekeraars
Heeft u niet gewonnen; dan niet getreurd. Arno Vloet is
als gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut aange-
sloten bij de BATC waardoor zijn  behandelingen door
de  meeste zorgverzekeraars (deels) worden vergoed.
(O.a. door CZ, VGZ, Achmea, Menzis, Agis en Ohra; zie voor
specifieke vergoedingen ook de website).

eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Malden
wekelijks terecht voor een behandeling maar zij zijn bin-
nenkort ook weer bij u in de buurt.

Zat 16/5 in ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. Zat 30/5 in De
Luifel in Ruurlo. Di 16/6 in ’t Witte Paard in Zelhem.
(kijk voor meer data en plaatsen in de agenda op onze website)

- Advertorial -

GRATIS Stoppen met roken?!
Probleemloos stoppen met roken kan bij eraCare mét levenslange garantie.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24 uur per dag bellen
naar 024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl
Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk.

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk is? Of

bent u bang voor ontwenningsverschijnselen, een slecht

humeur of overgewicht? Dankzij de gecombineerde methode

van eraCare is die angst ongegrond. Ook als u al diverse pogin-

gen hebt ondernomen, kan eraCare u helpen.

Arno Vloet van eraCare is in 2008
door Stivoro gekozen tot beste 

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

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

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

KAPSALON

tekenburo
bouwkundig cad tekenburo

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

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

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

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

Kies dan zelf uw 
scootmobiel met het 
persoonsgebonden 
budget (PGB)

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

HISSINK
mini-grondverzet en sloopwerkzaamheden

Wij beschikken over een nieuwe minigraver met sloophamer
die in beperkte ruimtes of smalle doorgangen (0.75 m) effi-
ciënt in te zetten is.

• Graven van: • Slopen van:
Bestratingswerkzaamheden Vloeren
Rooien struiken en stronken Muren
Riolering en fundering
Vijvers en Trampoline’s
Spitten tuinen en plantsoenen

Tevens bezorgen wij ophoogzand, wormencompost en
gedroogde koemest.

Vraag vrijblijvend naar meer informatie of een offerte:

HISSINK
mini-grondverzet en sloopwerkzaamheden

Hummeloseweg 34,  7021 KH  Zelhem
Tel.: (0314) 62 43 95 / (06) 20 68 24 17

(MSFC gediplomeerd en gecertifi ceerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

Landbouwplastic en -folie
inzameldag

Zaterdag 30 mei 2009
houden wij weer onze jaarlijkse inzameling, tussen
9:00 en 15:00 uur kunt u het aanleveren op ons ter-
rein aan de Covikseweg 3a te Steenderen.

Het plastic en folie wordt per ton doorberekend

Stortkosten krimpfolie € 30,00 per ton.
Stortkosten landbouwfolie € 8,50 per ton.

Alleen schone en gebundelde pakketten plastic
worden ingenomen!

Masselink, Covikseweg 3a, Steenderen
Tel.: 0575-451502 info@masselinksteenderen.nl
Fax: 0575-452713 www.masselinksteenderen.nl

Masselink Steenderen
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16 MEI 20.00 UUR

CONCERTLEZING

rond het verleidelijke thema

FATALE VROUWEN

in het kader van de 

KUNST10 DAAGSE BRONCKHORST

Ien Boumans-sopraan

Noortje Krämer-piano

Maria Timmers-kunstlezing

Kaarten reserveren onder nummer

0575-550756

Ambachtsweg 2a, Vorden

0575-552794

www.het-klavier.nl

VOLOP AARDBEIEN ASPERGES!!!
Kiwi Nieuw-Zeeland 6 voor 0.99
Spinazie deze week kilo 0.99

Zoete mandarijnen 15 voor 1.50
Knapperige ijsbergsla per krop 0.69

Hollandse komkommers 2 voor 1.00
Paprika’s geel, rood of groen

deze week 500 gram 0.99
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.
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Marken bestonden al in de achtste
eeuw en zijn de bestuurlijke voorlo-
pers van de huidige gemeenten. Het
zou interessant zijn te weten uit hoe-
veel oude marken de huidige gemeen-
te Bronckhorst bestaat. Het woord
‘mark’ betekende oorspronkelijk
merk, merkteken of grens. Het is een
afgebakend gebied, gemerkt door
merkpalen of markebomen in het
landschap. In de loop der eeuwen
werd het gebied zelf zo genoemd, om
de gemeenschappelijke, niet verdeel-
de woeste, gronden aan te duiden. De
eigenaren van de in die gebieden gele-
gen gecultiveerde gronden en boerde-
rijen werden markgenoten of geërf-
den genoemd. Afhankelijk van de
grootte had ieder Erf, of Goet of Mark-
genoot een volle, een halve of een
kwart stem. In 1809 zijn door de Staat
wetten vastgesteld om de marken op
te heffen en onder te brengen bij het
burgerlijk bestuur. De gemeente be-
sturen zoals zij onder het bewind van
Napoleon werden ingesteld. De Hert-
mer Marke, gelegen tussen Hengelo,
Hummelo en Zelhem krijgt door de
‘holtingen’ dat zijn bestuursvergade-
ringen en rechtspraak, op de Duns-
borg rond midden 16de eeuw de na-
men Dunsborger-Hertmermark en
Zelhemmer-Hertmermark. De brood-
levering van oorsprong nauw verbon-
den met de wet- en regelgeving van de
marken. De oudste gegevens over de
roggebroodlevering of broodtiend ( be-
lasting in de vorm van broodlevering)
zijn te vinden in het markenboek van

de Zellemmer-Hattemermarke welke
in 1529 begint. In 1555 wordt over de
broodlevering geschreven in het mar-
keboek van de Dunsborger Hattemer-
marke. “En soe yst ene gewoente dat
een ytelick marckenoete (geërfde) in
Hertmer marcke by naeme op onsen
heeren hemelvaertz avent. Ende een
ytelick marckenoete in Zelemer marc-
ke bynaemen des
naesten maenda-
ges nae onses hee-
ren hemelvaert
schuldig is toe
brengen een rog-
gen broet. Hertmer
marckenoete op
Dunsbarch. Ende
Zelemer marcke-
noeten op Zeelmyc-
ker brynck welcke
marckenoete des
nyet en dede die sal
dat jaer verwezen
blijven van allen
vervalle dat om van
synrewitte (zijn
recht aenkomen
mochte)”. Wanneer
je dit vertaald staat
er, dat het een oude gewoonte is dat de
geërfden van de Hengelose Marke op
Hemelvaartsavond (dat is de woens-
dagavond vooraf) verplicht zijn een
roggebrood naar de Dunsborg te bren-
gen. En de geërfden van de Zelhemse
Marke op de maandag na Hemelvaart
naar de Zelhemsebrink of Markt hun
brood brengen. Zij, die dat niet doen
moeten dat jaar van hun rechten af-
zien. Het brood werd later uitgedeeld
aan de armen van Hengelo en Zelhem.
Later is de gehele uitdeling verplaatst
naar de Möldersfluite (muldersker-
mis) bij de molen en het molenaars-
huis aan de weg van Zelhem naar Hen-
gelo. De liefdadigheid kreeg voor de

‘gevers’ een vorm van een dagje uit,
met spel, dans, muziek, eten en drin-
ken. Je kwam destijds nauwelijks van
huis en dit was een goede reden om te
gaan. Vele vriendschappen zijn op de-
ze dag ontstaan, waar later een huwe-
lijk uit voortkwam. Voor de ‘ontvan-
gers’ was de uitdeling van het brood
erg welkom. Onder toezicht van de
beide markenrichters en de scheuters,
dat zijn hun helpers, wordt het brood
gewogen. De boer die het zwaarste
brood, soms meer dan 100 pond, heeft

meebracht krijgt twee flessen wijn, de
beide erven met de dan zwaarste bro-
den ieder één fles wijn. Weegt het
brood minder dan de min of meer ver-
plichte 22 pond, dan moet het erf een
boete van 6 stuivers betalen. De mar-
kerichters en de scheuters hebben het
recht acht broden te nemen voor hun
werkzaamheden. De richters ieder
twee en de scheuters ieder één brood.
De overige broden zijn voor de armen.
Het niet leveren wordt volgens een be-
sluit van 1772 bestraft met een dubbe-
le levering in het jaar daarop.

Broodlevering (1)
De broodlevering op Hemelvaartsdag bij de Muldersfluite tussen Zelhem
en Hengelo is een eeuwenoude traditie en uniek in Nederland. Ook dit
jaar is er weer een broodlevering.

Een gezellige en gemoedelijke sfeer tij-
dens het toernooi is een belangrijke
drijfveer voor de organisatoren. Wan-
neer dat bovendien, zoals de ervaring
leert, gecombineerd kan worden met
tennis van een goed niveau wordt het
enthousiasme alleen maar groter. Op-
nieuw is de naamgever, Dijkman,
hoofdsponsor van het toernooi, ge-
steund door 15 overige toernooispon-
soren. Traditioneel komen de deelne-
mers vooral uit Oost-Gelderland, maar
het komt ook voor dat spelers uit
Duitsland zich voor dit toernooi in-

schrijven. De categorieën waarin
wordt gespeeld zijn 3, 4, 5, 6, 7 en 8
voor zowel enkel als dubbelpartijen.
Het evenement vindt plaats in week
33 van maandag 10 t/m zondag 16 au-
gustus op het VTP-tenniscomplex aan
de Overweg en maakt deel uit van het
Oost Gelders Tennis Circuit (OGTC).
Het is mogelijk dat enkele partijen al
op zondag 9 augustus zullen worden
gespeeld. Op de avond van de donder-
dag (13 augustus) is er een sponsor-
avond met het legendarische 'bank-
stelconcert'. Iedereen is die avond wel-
kom om te genieten van toptennis en
gezellige live muziek.

De inschrijving voor dit toernooi is ge-
opend en kan via een inschrijvingsfor-
mulier of via de internetsite:
www.toernooi.nl Voor inlichtingen
kunt u terecht bij Rogier Oonk, tel 06-
10674340.

VTP organiseert 6e Dijkman
Bouw Open Tennistoernooi
De inschrijving voor het zesde Dijk-
man Bouw Open Tennistoernooi is
geopend. Het toernooi mag, af-
gaande op de ervaringen in voor-
gaande jaren, rekenen op een flin-
ke belangstelling. De organisatie
verwacht zo'n 200 wedstrijden in
de planning te moeten opnemen.

Vooral bij het vinden van een reekalfje
kun je er van op aan dat zo”n kalfje
echt niet verlaten is en dat de moeder
in de buurt wacht tot de mensen weer
weggaan. Neem zo’n dier dus niet mee
en kom er zelfs helemaal niet aan,
want zoogdieren reageren sterk op
geur en uw reuk kan er voor zorgen
dat de moeder het kind afstoot. Bij
twijfel is het beter om even contact op
te nemen met Petra en Toon (tel. 0314-
390027 of mobiel op tel. 06-12526768),
want voorkomen is beter dan gene-
zen!

Om het werk van Opvang Noach fi-
nancieel te ondersteunen, organise-
ren een aantal vrijwilligers sinds enke-
le jaren een benefietconcert bij café
‘de Tol’ in de Wittebrink. Dit jaar is dat
benefiet voor het eerst op de zondag.
Op zondag 17 mei zullen tussen 12.00
en 22.00 uur zes muzikale attracties
geheel belangeloos een optreden ver-
zorgen op het podium van ‘de Tol’ en
om alle optredens goed tot hun recht
te laten komen, wordt er een tent ge-
plaatst met een podium, zodat op
twee podia afwisselend kan worden
gespeeld. Bands en groepen die voor
het goede doel gaan optreden zijn de
(onlangs officieel opgerichte) Doetin-

chemse harmonica club, Highroad
East, The Hurricanes, Onenightstand,
Moonyard en een verrassingsact. Ver-
der zullen er wafels gebakken worden
en kan de innerlijke mens vanaf 16.00
uur verzorgd worden met heerlijke
broodjes hamburger. Uiteraard komt
de gehele opbrengst ten goede aan die-
renopvang ‘Noach’ in Halle.
Toon en Petra zijn blij met deze hulp:
“Super. We zijn zelf natuurlijk altijd
op vrijwillige basis voor mens en dier
bezig, maar juist voor dit soort dingen
ontbreekt het aan tijd en dan is het
fijn dat anderen met ons meedenken
om zo de opvang mede mogelijk te
maken. We hebben die financiële
steun ook hard nodig, want het werk
dat we doen, vergt meer dan onze ei-
gen portemonnee kan trekken”.

De organisatie hoopt op een goede op-
komst en een flinke financiële bijdra-
ge voor de dieren en is er van over-
tuigd dat het verder weer een gezellig
en swingend festijn gaat worden. Voor
meer informatie over de Opvang No-
ach kunt u de website www.opvangno-
ach.nl bezoeken en voor vragen kunt
u Toon en Petra altijd bellen of een
mailtje sturen via info@opvangno-
ach.nl.

Drukke boel bij opvang Noach

Benefiet bij ‘de Tol’ voor
financiële ondersteuning
Het is een drukte van jewelste bij opvang Noach. Al meer dan 400 dieren
werden dit jaar binnengebracht, van mus tot ree en van haas tot reiger.
Vooral nu het echt voorjaar is, komen er veel dieren binnen en blijft de te-
lefoon van vroeg tot laat rammelen. Toon en Petra doen het werk met lief-
de, maar ze willen de vinders van dieren er op wijzen dat ingrijpen echt
niet altijd nodig is en soms zelfs uit den boze.

Sociï nieuws

Na de laatste competitie wedstrijd ver-
loren te hebben, gingen we donder-
dagavond naar het PAX terrein voor
een beslissing wedstrijd tegen Etten.
Voor meer dan duizend man publiek
werd deze wedstrijd gespeeld waar So-
ciï niet heeft kunnen laten zien dat
het hier wat te zoeken had qua voet-
bal, hier werd met 1-2 verloren, dus
complimenten aan Etten voor behaal-
de kampioenschap.

Voor de periode moesten we zondag
naar Lochuizen. Al snel bleek dat on-
danks zaterdagmiddag een goed ge-

sprek te hebben gehad het niveau van
menige wedstrijd in de competitie bij
lange na niet gehaald werd. Er werd
dan ook met 2-0 verloren. Voor Sociï al-
leen maar zaak van de week alles op
de rij zetten en zondag thuis de 2-0
achterstand goed te maken.

VERDERE UITSLAGEN
Sociï 2-Zeddam 2 3-2, Zutphania 5-So-
ciï 3 2-2, Brummen 3-Sociï 4 9-1, Sociï
5-Ratti 4  3-4.

PROGRAMMA 17 MEI
Sociï 1-Lochuizen 1, Stokkum 2-Sociï2,
De Hoven 4-Sociï3, Sociï 4-Worth Rhe-
den 3, Vorden 5-Sociï 5.

Vo e t b a l

Deanmore ontstond in de herfst van
2007 in Lichtenvoorde. De muziek
kenmerkt zich door veel dynamiek en
afwisseling tussen keiharde Rock-
songs en rustigere passages met vele
tempo- en maatwisselingen. De stijl is
een mix van rock en punk, waarbij her
en der een vleugje metal is te ontdek-
ken. Deanmoore bestaat uit Arjen
Stortelder op gitaar, Nils Wiegerinck –
Zang en gitaar, Roel Stoltenborg op

Drums en bassist Harmen Stortelder.

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.

Deanmoore op podium Live@ideaal.org

Woensdagavond 13 mei speelt de band Deanmoore tussen 20.00 en 22.00
uur optreden in het programmalive@Ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Malle-
molen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

Anny schildert realistische stille-
vens in olieverf op doek of paneel.
De kapel is dagelijks geopend.Toe-
gang is gratis en Anny zal zelf aan-
wezig zijn.

Expositie Anny Plagman-
Aalbers
Van 16 t/m 22 mei vindt de jaar-
lijks terugkerende expositie
van Anny Plageman Aalbers
plaats in de kapel van Bronk-
horst.
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Deze twee dagen werd veel gebruik ge-
maakt van de wandelroute, die vanaf
de molen een fraaie blik rond het stad-
je Bronkhorst gaf. Tijdens de wande-
ling is op verschillende plaatsen de
molen te zien. De twee-molens-fiets-
route vertrok vanaf de Bronkhorster
Molen en leidde via Molen de Hoop op
Rha, die eveneens open was voor be-
zichtiging, terug naar de Spaensweer-
tweg. Ook voor de autoroute was be-

langstelling. Deze verbond zeven
windmolens in de gemeente Bronck-
horst met elkaar. Kinderen leverden
deze dagen hun molentekening in.
Die kinderen die hun tekening nog
niet hebben ingeleverd, kunnen dit
zaterdag 16 mei nog doen, met duide-
lijk hun naam en adres erop. Daarna
maakt de jury een keus om de twee
mooiste tekeningen te belonen. De
prijsuitreiking is op Hemelvaartdag 21

mei aanstaande, want dan is de Bronk-
horster Molen extra geopend! De kin-
deren krijgen hierover bericht.

De Bronkhorster Molen is het gehele
jaar te bezichtigen op elke zaterdag
van 10.00-17.00 uur (december, januari
en februari van 10.00-15.30 uur). Daar-
naast is het mogelijk op andere dagen
de molen te bekijken. Maak hiervoor
een afspraak met Geert Buys, telefoon
(0575) 452734 of Dirk Koopmans, tele-
foon (0575) 451344. Internetsite
www.bronkhorstermolen.nl.

Nationale Molendagen bij de
Bronkhorster Molen

Afgelopen ‘wiekend’ werden bij de Bronkhorster Molen een paar honderd
belangstellenden begroet tijdens de Nationale Molen- en Gemalendagen.
De molenaars leidden de mensen rond in de molen. Daarnaast beleefden
zij plezier tijdens de wandel-, fiets- en autoroute.

Tijdens de wandeling rond Bronkhorst is op verschillende plaatsen de molen te zien.

We vragen aan de wedstrijdcoördina-
tor waarom deze hardloopwedstrijd
zo leuk is. Siert: “De omgeving waarin
wordt gelopen is schitterend. De rou-
tes die zijn uitgezet lopen langs het
Landgoed Keppel en gaan over de
mooie wegen en paden van de Ulen-
pas. Verder hebben we veel muziek
langs de route van plaatselijke muzi-
kanten. Naast een optreden van Hot &
Sweet is er een dweilorkest uit Drempt
wat zich op verschillende plaatsten
langs de route zal laten horen. Bij de
1e editie van de Keppelrun hadden we
meer dan 300 deelnemers aan de
start. Dit jaar verwachten wij nog
meer deelnemers. Voorinschrijven
kan tot en met 1 juni op www.keppel-
run.nl. Op de dag zelf kan er inge-
schreven worden vanaf 8.30 uur in de
Hessenhal te Hoog-Keppel. Veel deel-
nemers waren vorig jaar onder de in-
druk van de goede organisatie”. Wat
betekent de Jeugdloop en de scholen-
kampioenschap? Siert: “Leerlingen
van de basisscholen in de gemeente
Bronckhorst die zich voor de AVIKO-
jeugdloop inschrijven doen voor hun
eigen school ook automatisch mee
aan het scholenkampioenschap. Vorig
jaar is de wisselbokaal door basis-
school de Woordhof in Hummelo ge-
wonnen. Ik ben benieuwd welke
school nu gaat winnen en ik hoop dat
veel scholen uit de hele gemeente
Bronckhorst mee gaan doen. Deelne-
mers aan de jeugdloop doen met hun
startnummers ook mee aan een verlo-
ting. Hoofdprijs 4 nieuwe fietsen, be-

schikbaar gesteld door Sonneveld Rij-
wielen uit Doesburg”. Wie zit er ach-
ter de organisatie? Siert: “Met een
kerngroep van vijf personen van
Schaatsvereniging de Hessenrijders
wordt het draaiboek bijgehouden, bij-
gesteld en uitgewerkt. Heel belangrijk
is de groep van meer dan 50 vrijwilli-
gers die zorgt voor verkeerbegelei-
ding, inschrijving en verzorging van
de deelnemers op de dag zelf. Wij zijn
trots op al deze vrijwilligers. Wij zijn
natuurlijk ook onze sponsoren zeer er-
kentelijk voor hun ondersteuning”. Is
er ten opzichte van vorig jaar iets ver-
anderd? “Wij hebben de aanvangstij-
den van de verschillende afstanden
aangepast. De 5 km start om 10.30 uur
de 10 km om 11.15 uur en de jeugd-
loop gaat om 12.30 uur van start. Het
grote voordeel van deze indeling is on-
der andere dat de lopers van de 10 km
eerder klaar zijn dan vorig jaar. Het
parcoursrecord staat voor de 1 km op
3.38 min, voor de 5 km op 16.51 min
en de 10 km is in 39.36 min gelopen.
Na afloop van de jeugdloop komen we
allemaal samen in de sporthal voor de
prijsuitreiking en de verloting. Verder
is de route van de 10 km sneller ge-
maakt. Wij verwachten dat het par-
coursrecord van 39.37 min. zeker zal
worden verbeterd. Verder zijn we trots
op het feit dat Burgemeester Aalde-
rink van Bronckhorst heeft toegezegd
het startschot te komen geven voor de
Aviko Jeugdloop en wij hopen dat veel
mensen en scholen zich gaan inschrij-
ven“.

Interview met Siert Wieringa

Wedstrijdcoördinator
Keppelrun

De Keppelrun is een hardloopevenement voor de hele familie waarvoor
men zich vanaf nu kan inschrijven. Zondag 14 juni is dé dag. De afstanden
zijn 1 km Aviko Jeugdloop, 5 km en Rabobank 10 km. Iedereen, jong, oud,
ervaren en of onervaren kan meedoen. De start en finish is bij de Hessen-
hal in Hoog-Keppel.

Op zaterdag 23 en zondag 24 mei a.s.
(het weekend na Hemelvaart) gaan de
tuinen van de Wildenborch in Vorden
open voor het publiek. Slechts enkele
malen per jaar bestaat de mogelijk-

heid deze schitterende tuinen in En-
gelse landschapsstijl te bezoeken. Gro-
te grasvelden, schitterende bloeiende
borders, prachtige doorkijkjes naar
het Achterhoekse landschap. In de

tuin staan vele antieke beelden en
eeuwenoude bomen, waaronder de
rond 1800 door de dichter A.C.W. Sta-
ring geplante libanonceder. De tuin
wordt begrensd door grachten en vij-
vers, die zeer recent zijn uitgebaggerd.
Het resultaat is de moeite waard om te
bekijken! Indien gewenst wordt uitleg
gegeven over het baggerproces.

Dit jaar zijn er op de uitgezette route
speciale vragen voor kinderen. Zo is
een bezoek aan de tuinen ook voor
hen leuk en leerzaam. Daarnaast
wordt er door diverse musici op ver-
schillende plekken in de tuin (klassie-
ke) muziek ten gehore gebracht. Op
het voorplein is weer een kleine regio-
nale markt, met naast een vaste plan-
ten- en rozenkweker, tuingereedschap
en bloemsierkunst. Ook vindt u er
Achterhoekse wijn, kruidkoek, jams,
honing etc., etc. In het koetshuis is kof-
fie, thee en limonade met krenten-
wegge of kruidkoek verkrijgbaar. Daar
is tevens een kleine expositie over (de
geschiedenis van) de Wildenborch en
haar bewoners. 

Buitenplaats de Wildenborch is gele-
gen aan de Wildenborchseweg 20, de
verbindingsweg tussen Vorden en Lo-
chem.

De tuinen van de Wildenborch
gaan weer open

Behalve een regionale markt op het voorplein, is er dit jaar ook aan kin-
deren gedacht bij de route door de tuin. En u kunt in de tuin zachte mu-
zikale klanken horen op verrassende plekken.

Kom dan voetballen bij vereniging
HC'03 in Drempt! Ons elftal is op
zoek naar meisjes en dames die
willen spelen of keepen. Ervaring
is mooi, maar zeker niet noodzake-
lijk. Wil je eens kijken of dames-
voetbal bij HC'03 iets voor je is?
Train dan vrijblijvend een keer

mee op woensdag van 19:30 uur
tot 21:00 uur. 

MEER INFORMATIE
Het dameselftal van HC'03 speelt
in de 4e klasse van de KNVB. Wij
trainen op maandag en woensdag
en onze wedstrijden zijn op zon-
dag. Het seizoen loopt van septem-
ber tot mei. Reageer dus snel als je
nog dit seizoen een keer wilt mee
trainen. Aanmelden? Mee trainen?
Meer informatie? Mail naar do-
rien_veugelink@hotmail.com of
kijk op de website www.hc-03.nl.

Geïnteresseerd in
damesvoetbal?
Heb je zin om een buitensport
te beoefenen? Vind je het leuk
om deel uit te maken van een
team met jonge en zeer ervaren
spelers? Een team dat er voor
gaat, maar een goede sfeer voor-
op stelt?

P. V. Vorden
Wedvlucht vanaf Pithiviers over een
afstand van circa 525 kilometer. Uit-
slagen: T.J. Berentsen 1, 4; C. Bruinsma
2, 14, 17; D.J. Gotink 3; M. Schuerink 5,
7, 8, 12; Marc Tiemessen 6, 9; comb. A
en A Winkels 10, 11, 15; comb. J. Meijer
& Zoon 13, 16.

Wedvlucht vanaf Pommeroeul over
een afstand van circa 250 kilometer.
Uitslagen: H.B. Hoksbergen 1, 11; C.
Bruinsma 2, 7, 18, 19; comb. A en A
Winkels 3, 9, 16; Rick Wuestenenk 4, 5,
10, 13; Marc Tiemessen 6; T.J. Berent-
sen 8, 14; D.J. Gotink 12; W.S.J. Verbeek
15; R. de Beus 17; E. Bruinsma 20.

PV de IJsselbode
Steenderen
Op 9 mei jl. om 8.15 uur, werden 125
duiven van PV De IJsselbode uit Steen-
deren gelost in Strombeek. Het was
zonnig weer met een ZZW-wind
kracht 1. De eerste duif viel om 10.19
uur bij Ria Luesink. Uitslag: 1., 3., 5. en
10. Ria Luesink, 2. H. Hulshof, 4., 6. en
7. H. Buiting, 8. G. Stoel, 9. H. Dieks.

D u i v e n b e r i c h t e n
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Wat is: A. Hoonderveuler: Kippensexer. "Willem was vrogger ne hoon-
derveuler."

B. Scheerbaas: Kapper. "Ik gao effen nao den scheerbaas hen.
C. Strieker.: Magnetiseur. "I'j hebt al zolange esökkeld met dee

rimmetiek; ik zol maor 's naor den strieker gaon as ik ow
was."

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

van uw pijn nog steeds onbekend?
Heeft u geen of onvoldoende baat bij
uw huidige therapie? Een kennisma-
king met het Fysius-behandelconcept
zou wel eens het einde van uw pijn
kunnen betekenen! 

Fysius Rugexperts is een initiatief van
onder andere fysiotherapeut Wyco de
Vries. De Vries was onder de indruk ge-
raakt van een revolutionaire behande-
ling voor mensen met rugklachten: de
door een sportarts ontwikkelde 'Ori-
GENE'-behandelmethode. De resulta-
ten zijn opzienbarend: behandeling
met behulp van de OriGENE-behandel-
methode is zelfs succesvol bij meer
dan 75% van de cliënten die voorheen
geen baat hadden bij andere thera-
pieën.

Concreet vertaalt dit succes zich in:
• operatieve of andere belastende in-

grepen blijken niet nodig
• verbetering van functie, kracht en

uithoudingsvermogen van de rug 
• zich beduidend energieker voelen

• werk en hobby weer goed kunnen
uitvoeren

• pijn en beperkingen zijn nagenoeg
tot helemaal verdwenen 

Korte behandelperiode
"Heel veel mensen hebben baat bij de
behandelmethode van Fysius en ook
qua tijd is de methode aantrekkelijk.
Wij gaan uit van gemiddeld één be-
handeling per week. Over het alge-
meen zijn twaalf wekelijkse behande-
lingen voldoende om een volledige
ommekeer te bewerkstelligen. Veel
mensen omschrijven het als een onge-
kende verbetering van hun kwaliteit
van leven. Als dat punt bereikt is, wor-
den de intervallen verlengd naar één
keer per twee weken, naar één keer
per maand en uiteindelijk meestal
naar één keer per drie maanden", al-
dus De Vries. 

Structureel verlost van rugklach-
ten
Fysius Rugexperts is er niet alleen
voor mensen die 'alles al een keer ge-

probeerd hebben'. De methode werkt
eveneens zeer effectief bij sluimeren-
de rugklachten en voor mensen met
acute rugklachten. 

Goed opgeleide fysiotherapeuten
Fysius heeft kwaliteit hoog in het
vaandel staan. Bij Fysius Rugexperts
werken uitsluitend gecertificeerde fy-
siotherapeuten. 

Ook zorgverzekeraars enthousiast
Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoe-
den (deels) de kosten voor de behan-
delmethode van Fysius; voorwaarde is
wel dat men aanvullend verzekerd is
voor fysiotherapie. Met sommige ver-
zekeraars - onder andere met Menzis -
is een maatwerkovereenkomst geslo-
ten.

Gratis rugscan in nieuwe vestiging
Doetinchem
Vanaf 27 april 2009 kunt u in onze
nieuwe vestiging in Doetinchem te-
recht, maar u kunt nu al bellen voor
de openingsactie:  een gratis rugscan
ter waarde van € 85,- voor de eerste
500 cliënten! 

Voor meer informatie over Fysius Rug-
experts kunt u ijken op www.fysius.nl

Nu ook vestiging Fysius Rugexperts in Doetinchem

Rugpijn verdwijnt met unieke
behandelmethode Fysius
Is uw rug een bron van pijn? Zorgt uw rug(pijn) voor belemmeringen in
het dagelijks leven? Heeft u het ene na het andere onderzoek ondergaan?
Zijn er röntgenfoto's gemaakt en/of ging u in de MRI-scan, maar is de oor-
zaak

Van woensdag 13 tot en met maandag
18 mei kan er weer oud papier in de
container worden gedeponeerd die
dan bij school staat. De container voor

oud ijzer staat permanent in het wei-
land van de fam. Bretveld aan de Bos-
kapelweg.

Oud papier basisschool Veldhoek

Dit heeft veelal te maken met de win-
sten die banken willen maken. Ieder-
een weet dat 2008 niet het beste jaar
was voor de banken. Ook 2009 zal
geen superjaar voor hen worden.
Daarom proberen zij de aangeboden
rente kunstmatig zo hoog mogelijk te
houden om zoveel mogelijk te verdie-
nen. Leuk voor de banken. Maar heel
vervelend voor u want u betaald per
saldo de rekening. Als u nieuw bin-
nenkomt bij een plaatselijke bank dan
kan men alles voor u doen en krijgt u
zelfs rentekorting als u bij hen maar
de hypotheek afsluit. Banken hebben
hier zelfs een bepaald budget voor.
Hoe korter u de rente vastzet hoe lie-
ver zij dat hebben. Zij weten immers
dat u bij de eerstvolgende renteverlen-
ging hele andere rentepercentages
voorgeschoteld krijgt. Vaak liggen die
nog hoger dan de reguliere rente. Veel
plaatselijke banken hebben namelijk
twee verschillende rentelijsten. Eén
voor de nieuwe klant en één voor de
bestaande klant die de rente moet ver-
lengen. U zult kunnen begrijpen dat
de 2e lijst flink hogere rentes kent dan
de 1e. Ook de extra rentekorting die u
bij het afsluiten kreeg, geldt nu na-
tuurlijk niet meer, waardoor het extra
bitter voor u wordt. De banken specu-
leren er op dat u toch niet zo snel naar
een andere bank zult overstappen om-
dat u dan weer opnieuw kosten moet
maken. 
Toch is het verstandig om uw licht ook

eens bij andere banken op te steken als
u een nieuw rentevoorstel heeft gekre-
gen. Vaak is het renteverschil dermate
groot dat u die extra kosten weer snel
terugverdiend heeft. Vooral als u er
toch aan zat te denken om de hypo-
theek wat te verhogen voor een ver-
bouwing dan is het zeer zeker interes-
sant. Gelukkig heeft namelijk niet el-
ke geldverstrekker twee verschillende
rentelijsten. Er zijn ook voldoende
geldverstrekkers die maar 1 rentelijst
hebben die ze voor nieuwe en bestaan-
de klanten hanteren. Rentekorting ge-
ven op hun bestaande percentages
doen zij echter niet. Zij hebben ge-
woon een eerlijk en doorzichtig be-
leid. 
Moet u nu zelf alle banken af om de
rente te vergelijken? Natuurlijk niet.
Voor de hele gemeente Bronckhorst
bestaat sinds een tijdje een onafhan-
kelijk hypotheekadvieskantoor die de
rentes van alle banken kent en voor u
precies kan uitzoeken of het zinvol is
om over te stappen of niet. Hypotheek-
advies Bronckhorst is hét onafhanke-
lijke hypotheekadvieskantoor voor de
hele gemeente. Ging u vroeger nog
wel eens naar een Hypotheekshop of
Hypotheker in Zutphen of Doetin-
chem voor een vergelijk. Nu hoeft dat
niet meer. Hypotheekadvies Bronck-
horst is er speciaal voor alle inwoners
van de gemeente Bronckhorst en heeft
dezelfde lage rentes als bijvoorbeeld
een Hypotheker of Hypotheekshop.
Wij komen graag bij u langs om sa-
men met u eens rustig te bekijken wat
voor u de beste optie is. Mocht het zo
zijn dat u het beste bij uw eigen bank
kunt blijven dan zullen wij u dat zeer
zeker ook adviseren. Hypotheekadvies
Bronckhorst staat voor een eerlijk en
goed advies. Wij zijn bereikbaar op te-
lefoonnummer 0575-460038 of via
mail info@hypotheekadviesbronck-
horst.nl. Uiteraard kunt u ook eerst
onze website bekijken www.hypo-
theekadviesbronckhorst.nl.

Verlengingsrente hypotheek
vaak te hoog
Iedereen die een variabele hypo-
theekrente heeft of een andere kor-
te hypotheekrente weet inmiddels
dat het vaak flink tegenvalt als het
verlengingsvoorstel voor de nieu-
we hypotheekrente weer binnen-
komt. In het nieuws hoort u con-
stant dat de rente aan het dalen is.
Toch merkt u daar niets van als u
het rentevoorstel van uw bank ziet.
Vooral de plaatselijke banken ma-
ken zich daar schuldig aan.

Met de zomer in aantocht kijkt ieder-
een weer uit naar de vakantie. Als u
diabetes hebt vraagt dit extra voorbe-
reiding. De verandering in het dage-
lijkse ritme en eetpatroon tijdens de

vakantie, betekent dat u de nodige
voorzorgsmaatregelen moet nemen.
In deze bijeenkomst van 2 uur krijgt u
van een diabetesverpleegkundige en
een diëtist informatie en praktische
tips over uw voorbereiding. Tevens
hoort u wat u allemaal mee moet ne-
men en waar u alert op moet zijn. 
Locatie : Trainings- en opleidingscen-
trum Sensire,   Edisonstraat 103, Doe-
tinchem. Datum : donderdag 4 juni
2009. Tijd : 19.30 – 21.30 uur. Kosten :

10 euro per deelnemende diabetespa-
tiënt

Aanmelding/ Informatie : tel. 0314-
356431 of via
cursusbureau@sensire.nl  Heeft u inte-
resse in deze cursus, die u alleen of
met uw partner kunt volgen, reageer
dan zo snel mogelijk. Wanneer u sa-
men met uw partner deelneemt, wor-
den hiervoor geen extra kosten in re-
kening gebracht.

Themabijeenkomst diabetes en
vakantie
Het cursusbureau organiseert voor
Sensire in Doetinchem de thema-
avond ‘Diabetes en vakantie’. Deze
thema-avond is bedoeld voor per-
sonen met diabetes mellitus die op
vakantie willen.

De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op
woensdagavond 20 mei a.s. U
kunt dan uw mening geven over
zaken, die de gemeente betref-
fen. Hierbij kan het gaan om on-
derwerpen die al op de agenda

voor de raadsvergadering staan,
maar u kunt ook nieuwe onder-
werpen aansnijden.

Om te voorkomen dat u moet wach-
ten én om ervoor te zorgen dat de
fractieleden met de juiste specialis-
me aanwezig zijn, wordt u vriende-

lijk verzocht om u vooraf aan te
melden bij de fractiesecretaris, Jan-
nie Rexwinkel. 

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

Spreekuur fractie CDA Bronckhorst

WEEKBLADWEEKBLAD
CONTACTCONTACT

JE KUNT ER NIET OMHEENJE KUNT ER NIET OMHEEN

Voorin het boek over Tacitus staat dat het in Deventer is

gedrukt. Albertus Pafraet heeft het gemaakt. Hendrik en

Joost besluiten direct de volgende dag met Willem naar

Deventer te varen. 

Op de Zutphense kade is het een drukte van belang. Het

treft, een Hanzekogge vol haring en bier is klaar om via

Deventer over de IJssel naar Denemarken te varen. Ze

vragen aan de kapitein of ze mee mogen varen naar

Deventer. Het mag!

Onderweg wordt druk gepraat. Joost en Hendrik praten

Willem ten Elschate bij over hun nieuw verworven kennis.

Willem is verbaasd dat Hendrik niet in de legendes gelooft,

maar laat dat niet merken. Alles wat die Tacitus beschrijft,

gebeurt de laatste tijd toch ook in Roderlo!  Joost geniet

ondertussen van het uitzicht over de IJssel. Ze passeren

enkele tolplaatsen en komen weldra aan in Deventer. 

Het is er prachtig voorjaarsweer.

Joost is hier nog nooit geweest, Willem al helemaal niet.

Hendrik, de oudere van Joost en Willem, stelt zich man-

moedig op als hun reisleider. Maar ook hij is flink onder de

indruk van deze grote beroemde stad. Al gauw vinden ze

de drukkerij van Albertus Pafraet. Ze worden binnengelaten

door diens leerjongen. En wat ze daar aantreffen, doet hen

de mond openvallen...

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

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

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

Laatt uww drukwerk
onzee zorgg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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..... alss hett méérr moett hebbenn ...

ACTIE: MEI

10% korting op alle tapijten
van ‘parade’ en ‘bonaparte’

Tevens in ons filiaal in Hengelo:
diverse acties op buitenzonwering!

(Bij aankoop hiervan hanteren wij een zgn. “brandstofvergoeding”

wanneer u vanuit Ruurlo of Groenlo naar Hengelo komt).

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93

Markt 9 - Groenlo - (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

Meubel- en Tapijtenhuis

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

Aanbiedingen geldig 
van 

11 t/m 17 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

GRATIS STRAATVOETBAL TRAININGSITEM

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 16 mei

in het café

Sidewalk
Sally

in de discotheek

DJ Dion

BAKKERIJ OUDE WESSELINK ONTVANGT
EERVOLLE VERMELDING

DAAROM VOOR ELKE
KLANT VAN

11 MEI T/M 16 MEI
EEN

GRATIS
BIGSCHOPPER

TAS
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

BAKKERIJ OUDE WESSELINK

VARSSEVELDSEWEG 30 / DORPSSTRAAT 3
7131 BJ LICHTENVOORDE / 7261 AT RUURLO

0544  - 371239 / 0573 - 451386
WWW.BAKKERIJOUDEWESSELINK.NL

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

www.bouwmarktdetolbrug.com



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

www.preduxion.nl



*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien! Per combinatie kan de prijs verschillen.
U krijgt 25% korting op de totaalprijs.
**Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 33,33% korting op de totaalprijs.

De aanbiedingen zijn geldig van maandag 11 mei t/m zondag 17 mei 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.
Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

Hollandse
Trostomaten
actie-kiloprijs 1.38

Vers uit eigen oven:
Dageraad
donker of
meergranen

Dr. Oetker 
Ristorante pizza
alle soorten,
3 stuks naar keuze
6.75/7.47

Ariel wasmiddel
alle soorten,
poeder pak 1.2 kilo,
vloeibaar flacon
629 ml-1.35 liter of 
tabletten pak 30 stuks,
3 stuks naar keuze

Bijv.: 1 pak Compact Regular
en 2 flacons à 1350 ml
Vloeibaar Color

0.69
per 500 gram

1.69 6.99
per kilo

10.29
Varkensfiletlapjes
naturel of gemarineerd
10.29/10.79

a
3
661.39

heel brood

1.85 4.99
3 stuks

7.47

17.97

Dommelsch of Jupiler*
2 kratten à 24 flesjes x 25-30 cl naar keuze

Bijv.: Dommelsch en Jupiler, 2 kratten 
à 24 flesjes x 25-30 cl

2e

halve
prijs!*

e

17.38
2 stuks23.18

17.979

3e
 gratis!**

11 .98
3 stuks

Uit onze weekfolder van 11 mei t/m 17 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


