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Wat resteert zijn goede herinnerin-
gen aan haar eerste baan als dominee. 
Tijd voor nieuwe dingen. In de eerste 
plaats in Zwolle (haar woonplaats) bij 
haar man Gerrit zijn, die vrij recent 
een operatie heeft ondergaan. ‘Ook 
voor mij geldt dan, even tot rust ko-
men’, zo zegt ze op een regenachtige 
morgen in haar tijdelijke woning in 
Vorden, pal achter de kerk. De baan 

(0,4 predikant) hield voor haar in: 
maandag en dinsdag thuis in Zwolle, 
woensdag tot en met vrijdag wonend 
in Vorden. Op vrijdagavond weer te-
rug naar huis om vervolgens op zater-
dag de preek voor de zondag voor te 
bereiden. Op de zondagmorgen, met 
Gerrit achter het stuur, weer naar 
Vorden om een kerkdienst te leiden.
Veelal in de hervormde kerk, maar 
ook kerkdiensten in de kapel in de 
Wildenborch, Almen, Steenderen, 
Wichmond en Hengelo. Vertellend 
over haar periode in Vorden, komen 
er warme gevoelens bij haar boven. 
Ze was al bijna zestig jaar toen zij 
officieel afstudeerde als dominee. 
Gedurende de vier jaren dat zij als 
geestelijke verzorger, twee dagen per 
week in een verpleeghuis in Zwolle 
werkte, rondde Betty Neppelenbroek 
haar studie af. Zegt ze: ‘Ik las toen in 
het blad ‘Kerkinformatie’ dat ze in 
Vorden een ‘0,4 predikant’ zochten, 
dus voor een bepaald aantal uren in 
de week. Ik werd uitgenodigd voor 
een gesprek en werd in Vorden har-
telijk en zeer warm ontvangen. Erva-
ring als dominee had ik nauwelijks. 
Wat was ik gelukkig met dominee 
Jan Kool. Hij was mijn leermeester 
en praatpaal’, zo kijkt ze lachend te-
rug. De ervaring die ze als geestelijk 
verzorger had opgedaan, kwam haar 
overigens nadien in de functie van 
dominee goed van pas.

Enkele jaren geleden had ze in haar 
leven als dominee, tegelijkertijd een 
absoluut dieptepunt- en hoogtepunt. 

Terwijl Betty Neppelenbroek op de 
Algemene Begraafplaats bij een be-
grafenis het gebed afsloot met het 
woorden ‘amen’ was daar plotseling 
die ene bliksemflits die het harmo-
nieorkest van Sursum Corda raakte. 
Twee doden en vele gewonden, een 
nachtmerrie. Betty Neppelenbroek: 
‘Die gebeurtenis staat voor eeuwig op 
mijn netvlies. Een absoluut diepte-
punt. De weken daarna ervoer ik als 
dominee, hoe gek of het ook klinkt, 
als een hoogtepunt. De saamhorig-
heid die er ontstond, het hele dorp 
leefde mee. Dat werd nog eens extra 
‘belicht ‘ voor de kerst, toen er in 
de grote kerstboom in het dorp (ge-
schonken door de Rotary) telkens een 
lampje voor de slachtoffers ging bran-
den. Ook dat maakte diepe indruk’, 
zo zegt Betty Neppelenbroek.

Ze noemt zich zelf een ‘mensen-do-
minee’. Ik ben een dominee die heel 
dicht bij de mensen staat. Ik hou er 
van om met mensen om te gaan. Ech-
ter, bij het beroep van dominee, be-
horen ook veel vergaderingen. Daar 
ontkom je niet aan, maar het liefst 
bezoek ik de mensen thuis, zieken, 
oudere mensen. Gemeenteleden die 
tachtig jaar worden, breng ik ook 
een bezoekje. Heerlijk om te doen’, 
zo zegt Betty Neppelenbroek. Bij haar 
aanstelling als dominee in Vorden 
had ze voor zich zelf twee ‘speerpun-
ten’ in gedachte. In de eerste plaats 
een samengaan met de Gereformeer-
de kerk en als tweede, meer mensen 
in de kerk. 

Zondag 27 februari afscheiddienst

Dominee Betty Neppelenbroek 
met emeritaat

Vorden - Op 8 mei 2005 hield ze haar eerste preek in de hervormde 
kerk in Vorden. ‘Aanvaart elkander, zoals Christus U ervaart’, zo luid-
de de boodschap aan de kerkgangers. Aanstaande zondag 27 februari 
houdt zij (voorlopig) haar laatste preek in Vorden. Die dag gaat domi-
nee Betty Neppelenbroek met emeritaat. Een afscheidsdienst waaraan 
ook haar collega’ s, dominee Jan Kool, dominee Freek Brandenburg, 
jongerenwerker Marije van der Wilt alsmede de muzikanten Henny 
Blaak, Kees van Dusseldorp en Mirjam Berendsen (orgel) medewerking 
zullen verlenen .

Daarover zegt ze: ‘Wat het eerste
punt betreft, weliswaar geen fusie
met de Gereformeerde kerk, maar
wel een federatie. Dus ben ik niet on-
tevreden. In heel Nederland loopt het
kerkbezoek terug. In Vorden is het de
afgelopen jaren stabiel gebleven, dus
wat dat betreft geen reden tot klagen.
Dat wil niet zeggen dat ik tevreden
ben over het kerkbezoek in zijn alge-
meenheid. De mensen die niet naar
de kerk gaan hanteren vaak als ex-
cuus ‘ja maar ik geloof wel in God’.
Ik vind, wanneer je dat zegt, doe er
dan ook wat aan, kom naar de kerk’,
zo zegt Betty Neppelenbroek. 

Zij heeft er in de loop der jaren een
gewoonte van gemaakt, door bij spe-
ciale bezoeken aan mensen e.d. ze
een zelf gemaakt minuscuul boekje
te overhandigen en dat te voorzien
met haar handtekening. Toen wij
afscheid van haar namen kregen
we ook een dergelijk boekje als ge-
schenk mee. In de kleur paars. ‘Het
is het laatste boekje dat ik gemaakt
heb. Het is paars, de kleur van bezin-
ning, de kleur van inkeer en stilte’, zo
schrijft ze daarin. Het boekje eindigt
met een Ierse zegenbede: ‘Moge elke
ontmoeting met jou een hoogtepunt
zijn. Moge je de wind steeds in de rug
hebben. Moge de warmte van de zon
op je gezicht schijnen en de regen
zacht op je velden vallen. Moge je in
de palm van Gods hand zijn tot het
ogenblik dat wij elkaar weer zien’.

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761
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DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
tulpen

 5.00

Grolsch bier
 pijpjes of beugels

elk 2e krat slechts 5.99

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

• 4, 5 en 6 maart Kranen-
burgs carnaval terrein sv 
Ratti.

• Te huur: 2 kamer ap-
partement in het centrum 
van Zelhem. Huur € 470,- 
incl. gas/elektra/water 
Info: http://sites.google.
com/site/zelhemhuis of 06-
13241141.

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

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

• Voor mijn onderzoek naar 
kattengedrag kom ik graag 
in contact met mensen die 
een zwarte (of zwart/cy-
perse) of rode kat hebben 
en een vragenlijst willen in-
vullen. mail: mary.quarles
vanufford@gmail.com of 
bel 0575 550503

• Workshop: koken uit ei-
gen groenten en kruiden-
tuin. Eens per maand van 
maart tot oktober, samen in 
de tuin en daarna de berei-
ding van een warme lunch. 
Info elders in dit blad. Ma-
rijke Hilderink, Keijenborg 
tel. 0575 - 46 41 70

• Kranenburgs carnaval: 
4 maart playbackshow, 5 
maart onthulling nieuwe 
prins en 6 maart kinder-
middag “gratis” voor kinde-
ren en in de tent the Spit-
fires en de Daltons.

• ZZ-zwaar amazone heeft 
tijd over voor het geven van 
dressuurlessen. B t/m ZZ-
licht niveau.06-41860053 
Halle

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 27 februari afscheid ds. Neppelenbroek 10.00 uur 
geen dienst 14.30 uur ds. J. Kool/ds. B. Neppelenbroek; 
19.00 uur korte vesperdienst i.v.m. tijdelijke sluiting Herv. 
Kerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 febr. 10.00 uur ds. P. Vroegindeweij uit Ermelo.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 februari 10.00 uur da. W. Stam, Deventer.

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 februari 10.00 uur Woord- en communieviering, 
m.m.v. Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 febr. 17.00 uur Eucharistieviering mannenkoor. 
Zondag 27 februari 10.00 uur Woord- en communieviering 
dameskoor.

Tandarts
26/27 februari D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek  komen 
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). 
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of  (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

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

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen 
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van  wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt 
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, 
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres: 
Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Aanbiedingen geldig t/m maandag 28 februari. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Sperziebonen zonder draadjes
zacht en mals 500 gram 1.49

Zuid-Afrikaanse Laetitia pruimen
groot en vol sap 500 gram 1.49

Clementine mandarijnen
zoet en zonder pit 20 voor 2.99

Dagvers uit eigen warme keuken
Zuurkoolschotel met perzik, brie en ananas 

p.p. 6.95      

Gratis
geboortekaartjes:

Drukkerij Wissink

Spittaalstraat 55

Zutphen

T: 517543

www.drukkerijwissink.nl

Vlaai van de week

Dame-Blanchevlaai  € 6,75 
met slagroom en chocoladesaus  6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekknallers

 1/2 Suikerflats 
 lekker bij de koffie  € 1,00
 Zachte witte bollen
 6 stuks  € 2,00

Aanbiedingen geldig van di 22 febr. t/m za 5 mrt.

Dagmenu’s
23 februari t/m 1 maart

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 
uur behalve op maandag en dinsdags vanaf 17.00 
uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen  8,50. 

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

Woensdag 23 februari
Bosuiensoep / Zuurkoolovenschotel met gehakt, ananas, 
verse worst, jus en zuurgarnituur.

Donderdag 24 februari
Spies de Rotonde met kruidenboter, frieten en rauwkost-
salade.

Vrijdag 25 februari
Wildbouillon / Zalmfilet met dille saus, peterselieaardappelen 
en groente.

Zaterdag 26 februari (alleen afhalen/bezorgen)
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelen en 
rauwkostsalade / ijs met slagroom.

Maandag 28 februari
Runderbouillon met flensjes / Ossenhaaspuntjes met       
pepersaus, aardappelkroketten en groente.

Dinsdag 29 februari
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, diner-
cheques,  catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en 
huisgemaakt gebak. Wij wensen u een smakelijk eten 
en heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons  

bellen: 0575-551519 of u komt even  binnen 
op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas



Burg. Galleestraat 26
7251 EB, Vorden
Tel. 0575-551421
www.lammerswoonadvies.nl

VOORJAARSKRIEBELS EN 
ZIN OM OP TE RUIMEN?

Weer volop KASTEN  voor berging, 
slaapkamer, kantoor, garage enz.

Nieuw én gebruikt tegen 
BODEMPRIJZEN.

Alles onder één dak: meubels voor huis, kantoor en kantine!

Mercatorstraat 12, Lichtenvoorde
(Industrieterrein Kamp-Zuid)

www.kuijklichtenvoorde.nl

 

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

Alleen op afspraak.

Schoorsteen,
dak en/of

dakgoot lek?
Bel 06-17862180

Hoekstra 
Onderhoudsbedrijf

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

KWALITEIT STAAT VOOROP BIJ:

G.J. Tempelman
Kerkhofweg 23 - 7231 RH Warnsveld • Tel. (06)27 30 42 16

Voor dit alles kunt u bij mij terecht, voor een vrijblijvende offerte.  

SPECIAL

Varkenshaas Hoisin 100 gram  2.10

MET GOUD BEKROOND

Nagelholt 100 gram  2.89

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

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Op 12 maart 2011 hopen wij 

Herman Schot
en

Dien Schot-Menger

ons 60-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wij nodigen u hierbij uit op onze receptie van 
14.30 tot 16.30 uur bij café-restaurant Langeler, 
Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Meindershof 59
7255 BT Hengelo Gld.

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

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

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

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

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed 
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg wil ik mijn dank betuigen voor de 
vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook 
na het overlijden van mijn allerliefste vrouw

Jo Vreeman-Dekker

G.H. Vreeman

Vorden, februari 2011

Er zullen handen zijn die je dragen.
En armen waar je veilig bent.
En mensen die zonder vragen,
zeggen dat je welkom bent.

Chayenne
18 februari 2011

Dochter van: 
Jeffrey Nijhof & Rianne Schmitz

Eikenlaan 14
7251 LT Vorden

Met ons drieën hebben we heel wat te vertellen.
Kom je op visite, wil je dan eerst even bellen?

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Zaterdag
26 februari

in de discotheek

DJ Tim

����������	�
����
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

www.bronckhorstreageert.nl

voor iedereen met een mening!





0575-552959

WITTE
PUNTJES

6 VOOR 

2.09

GILDEKORN
heerlijk donker 

meergranen
NU VOOR

2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 22 t/m zaterdag 26 februari

RIJSTE VLAAI 
DE LUXE

 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

  

De TULP, centrum voor 
   innerlijk welbevinden

Dinsdag 1 maart 
Geeft Antoon een interactieve presentatie over  

Innerlijk welbevinden 
Dit is het primaire doel van de TULP-methode. 
Aanvang; 20.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur 
Entree 10 euro, inclusief drinken 
 
Woensdag 9 maart 
Verzorgt Jaco Elken / Mediumjaco  een  

'Mediumcirkel' 
Tijd: 19.30 - 22.00 uur www.mediumjaco.nl 
Opgave info@mediumjaco.nl  Deelname € 20,00  
 
Ook uw adres voor reflexzone-/energetische therapie 
en procesondersteuning (o.a. individuele coaching, 
groepscoaching, teambuilding en zakelijk ‘sparren’)

Ina en Antoon Wuestman 
IJselweg 16  7233 SJ  Vierakker 
06 124 055 30 www.antoonwuestman.nl

Rondweg 2, 7251 RV Vorden
Tel. 0575 55 22 22 SHELL TANKSTATION

Ruim je thuis je eigen slaapkamer op?

Dek je zonder te vragen de tafel?

Kun je goed met geld omgaan?

Hou je van zingen?

Ben je 18 jaar of ouder?

Zoek je ‘n baantje voor in het weekend 

en in de vakanties?

Ben je geen doetje?

Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij zoeken een

shopmedewerker(ster)
Sollicitatie t.a.v. Liesbeth Groot Jebbink.

liesbeth@groot-jebbink.nl

BRANDSTOFFENHANDEL WEULEN 
KRANENBARG 

• EN-590/gasolie • Diesel blank • Petroleum • 
Adblue Air 1 • Vetten & smeermiddelen • 
KIWA gecertificeerde tankinstallaties •  

Scherpe prijzen! 

Bel vrijblijvend voor info. 
Enkweg 1a, Vorden | www.wkolie.nl | 0575-551811 | 06-51159011 



In Nederland leven ruim twee mil-
joen mensen met deze ingrijpende 
aandoening die niet te genezen of 
te voorkomen is. Onderzoek naar de 
oorzaak en behandeling van reuma is 
kostbaar. Daarom is uw bijdrage hard 
nodig.

Mensen met reuma hebben vooral 
last van pijn en moeheid, beide on-
zichtbare kenmerken van deze chro-
nische ziekte. Reuma is een verzamel-
naam voor ruim 130 aandoeningen 
aan botten, gewrichten en spieren. 
Het is een auto-immuunziekte. Dit 
betekent dat het natuurlijke afweer-
systeem het eigen gewrichtsweefsel 
(en soms organen) aanvalt. Hierdoor 

hebben mensen met reuma vaak last
van ontstekingen aan gewrichten of
spieren, en is bewegen pijnlijk. 

Reuma is een ingrijpende aandoe-
ning, die niet te genezen of te voor-
komen is. Reuma heb je levenslang 
en kan jong en oud overkomen.

Het Reumafonds is dé fondsenwerver
op het gebied van reuma in Neder-
land. Al 85 jaar zet het fonds midde-
len in voor de bestrijding van reuma,
het geven van voorlichting en het be-
hartigen van de belangen van men-
sen met reuma. Daar is veel geld voor
nodig. Het Reumafonds is blij met ie-
dere gift die bijdraagt aan haar missie
‘Reuma de wereld uit!’ 

Mocht u de collectant mislopen en 
toch uw bijdrage willen leveren dan
kunt uw gift overmaken op giro 324,
t.n.v. Reumafonds Amsterdam.
Op de website www.reumafonds.nl
vindt u alle bijzonderheden.

Collecteweek Reumafonds 
van start
Vorden - Tijdens de jaarlijkse 
landelijke collecte voor het Reu-
mafonds gaan in de week van 27 
februari t/m 5 maart ruim 65.000 
vrijwilligers langs de deuren om 
uw bijdrage te vragen voor de be-
strijding van reuma en artrose.

IEDERE DAG:

de Wehme.

Opgave bij de Wehme.

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

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

en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

FEBRUARI
-

tink
23 Handwerkmiddag Welfare Rode 

Pan
-
-

roen

70-plussers (info tel. 55 20 03)

MAART

Pan

Pan

Pan

23 Handwerkmiddag Welfare Rode 

Pan
-

schilderijen

Pan

IS ER DAN HELEMAAL GEEN HOOP 
OP EEN BLIJVEND RESULTAAT? 

te zien, dat eten een middel kan zijn 
om aan een andere behoefte te vol-

verdriet, frustratie, verveling of een 
negatief zelfbeeld. Eten kan ook een 
verslaving zijn. Door het verkrijgen 
van inzicht in persoonlijke oorzaken 
van uw eetgedrag en de relatie tussen 
eten, denken, voelen en handelen, 
ontstaat een volledig ander uitgangs-
punt om overgewicht blijvend aan te 
pakken. Overgewicht en gedrag kun-
nen dus niet los van elkaar worden 
gezien. Het gaat er niet alleen om wát 
je eet, maar ook waaróm je eet. 

INDIVIDUELE BEGELEIDING NAAR 
EEN GEZOND GEWICHT & LEEFSTIJL
Met jarenlange ervaring en deskun-

digheid op het gebied van gedrags-
-

ker & Metz, bureau voor coaching 

gebundeld om mensen met gewichts-
problematiek een integrale en duur-
zame oplossing te bieden. Zij heb-
ben hiervoor een uniek en integraal 
programma ontwikkeld, dat inzet op 
duurzame gedrag- en leefstijlverande-
ring ten aanzien van het afvallen; het 
IGP ® - Integraal Gewichtsbeheersing 
Programma. 

-
ken durende programma zijn, dat 
het volledig wordt afgestemd op de 
individuele behoefte en dat het naast 
voedings- en dieetadvies voorziet in 
persoonlijke coaching, oefeningen, 
een individueel leerprogramma, een 
beweegmonitor en -plan, begeleiding 

in de praktijk en nazorg. Mensen wor-
den onder meer geholpen in het le-
ren grenzen stellen, het omgaan met 
stress, het verkrijgen van meer zelf-
inzicht en een positiever zelfbeeld, 
het omgaan met tegenslagen en het 
herkennen van invloeden vanuit de 
directe omgeving. De nadruk ligt op 
het versterken van de motivatie en 
het van daaruit zelf verantwoorde-
lijkheid nemen voor een ander, effec-
tiever gedrag. 

Vanzelfsprekend wordt er ook veel 
aandacht besteed aan het vergroten 
van de kennis over voeding en een 
gezonde leefstijl. Daarbij komen ook 
praktische zaken aan de orde zoals 
het samenstellen van het menu, ge-
zond en bewust boodschappen doen 
en verantwoord koken.  Door deze 
integrale methode worden niet al-
leen de symptomen, maar ook de 
oorzaken van het gewichtsprobleem, 
de onderliggende gedragsaspecten, 
aangepakt, waardoor u zich ook ge-
lukkiger gaat voelen.

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN
Voor meer informatie of een afspraak 
zie advertentie elders in de krant.  

Informatie is ook te vinden op 
www.overgewichtprogramma.nl. 
en sensire.nl

Waar zijn uw goede voornemens 
om af te vallen?

Vorden/Lichtenvoorde - Veel mensen nemen zich aan het begin van 
een nieuw jaar voor om korte metten te maken met hun overtollige 
kilo’s. Aangemoedigd door magazines en dieetboeken gaan zij op di-
eet. Uit onderzoek blijkt dat één kwart van hen het na een week al 
voor gezien houdt. En bij degene die langer doorgaan is het behaald 
gewicht zelden blijvend. Niet meer dan één op de vijf weet het behaald 
gewichtsverlies minstens een jaar te behouden. Na vier jaar is meer 
dan de helft zelfs zwaarder dan vóór het dieet. Wanneer zich dan een 
veelbelovend nieuw dieet aandient, dan herhaalt zich deze cyclus. Als 
het gewichtsverlies daarna minder van een leien dakje gaat en tot stil-
stand komt, geeft men het dieet meestal op en komen de kwijtgeraak-
te kilo’s er langzaam maar zeker weer aan; het bekende jo-jo effect.

v.l.n.r.: Henny Metz, beroepscoach Bakker & Metz, Trudy Tolkamp, diëtiste Sensire.

De twee ploegen begonnen beiden 
aftastend aan de wedstrijd. Na een 

-
burgers iets beter in de wedstrijd. Na 
een goede combinatie werd Michiel 

directe tegenstander op snelheid en 
ronde oog in oog met de doelman be-
kwaam af. Na deze voorsprong bleef 
Ratti het betere van het spel houden.

Niet veel later werd de score dan ook 
verdubbeld. Een afgeslagen corner 
kwam voor de voeten van Fabian 
dijkman. Die bedacht zich geen mo-
ment en haalde verwoestend uit, wat 
een comfortabele 2-0 voorsprong be-
tekende. Uit de heenwedstrijd was al 
duidelijk geworden waar de kracht 
van Delden lag. Met de lange bal 
proberen de razendsnelle spitsen in 
stelling te brengen. Ondanks dit ge-
geven kon Delden 10 minuten voor 
rust toch profiteren van een dwaling 

lange bal werd de snelle spits oog 
in oog voor de Ratti goalie gezet en 
faalde niet. Even leek Ratti het spoor 
bijster want een paar minuten later 
lag ook de gelijkmaker al in het doel. 
Door slecht uitverdedigen kon de 
spits van de bezoekers profiteren en 
was de stand weer gelijk. Vlak voor 
rust moest Delden verder met 10 
man omdat een middenvelder van de 
gasten na trapte onder het oog van de 
scheidsrechter. 

In de tweede helft wist Ratti dat het 
ruimte zou krijgen door de man meer 
situatie. Hier werd echter weinig ge-
bruik van gemaakt en resulteerde 
dan ook niet in de gewenste mogelijk-
heden om de score verder op te laten 
lopen. Delden hoopte via de snelle 
spitsen nog een doelpunt te maken 
maar ook dit zonder resultaat. Een 
kwartier voor tijd kon Michiel Gud-
de dan toch het lichte overwicht op 
het veld in de score uitdrukken. Op 

de doellijn werkte hij met de borst 
de bal in het doel. Alles en iedereen 
wat de blauw gele formatie uit Del-
den een warm hart toedraagt was 
echter overtuigd dat dit met de hand 
gebeurde. Niet was minder waar en 
de goal werd terecht gewoon toege-
kend. Delden probeerde door 1 op 1 
achterin te spelen een gelijkspel uit 
het vuur te slepen. 
Zonder goede mogelijkheden te creë-
ren was het Ratti dat via de geboden 
ruimte 5 minuten voor tijd toesloeg. 
Met een prachtige boogbal maakte 
Fabian Dijkman zijn tweede van de 
middag en was de wedstrijd gespeeld. 
In blessure tijd maakte Michiel Gud-
de het feestje compleet voor de Rat-
tianen. Hij ronde beheerst af vanuit 
een moeilijke hoek en bepaalde daar-
mee de eindstand van 5-2. 

Een belangrijke overwinning voor de 
ploeg van Eric Gijsberts. Het gat met 
de onderste plaatsen is vergroot tot 8 
punten en de brede middenmoot is 
weer binnen handbereik. Volgende 
week tegen Wolversveen de moge-
lijkheid om deze winst een passend 
vervolg te geven. 

PROGRAMMA
26 februari 

27 feb februari 

(zon) 

(zon) 

3 (zon) 
 
UITSLAGEN 

Ratti in slotfase langs Delden
Kranenburg - Op een koude zondagmiddag was Delden te gast op sport-
park ‘de Eik’. Een middenmotor in de 6e klasse B. De heenwedstrijd 
verliep teleurstellend voor de Ratianen want er werd met 3-2 verloren. 
Voor Ratti de taak om nu de punten in eigen huis te houden.

De Almense fotograaf Geert de 
Groot heeft destijds een serie por-
tretten gemaakt over 20 mensen 
uit Vorden in relatie met een boek 

mens die in een café zijn krantje 
leest, een scholier die voor de lijst 
‘De aanslag ‘van Harry Mulisch 
moet lezen, de kinderen van een 
Afghaans gezin die samen met 
hun moeder een Nederlands kin-
derboek inzien enz. 
De collectie zwart-wit foto’s heeft 
al in tientallen bibliotheken ge-

-
durende de maanden februari en 
maart tijdens de openingstijden 
van de bibliotheek in Vorden, gra-
tis te bezichtigen.

‘Tien jaar later’
Fototentoonstelling 
in bibliotheek
Vorden - In 2001 liet de Stich-
ting Vrienden van bibliotheek 
Vorden een fototentoonstel-
ling vervaardigen over het on-
derwerp Mens en lezen.

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



Hondenschool Consequent
Voor zowel groeps- als privétraining en gedragstherapie

Zaterdag 5 maart om 15.00 uur beginnen onze 

 cursussen weer! Kom naar de hondenschool of schrijf 

je nu alvast in op www.hondenschoolconsequent.nl

E-mail: info@hondenschoolconsequent.nl

Tel: 06-10762337

Trainingslocatie cursussen:

Beekstraat 13, Toldijk

www.hondenschoolconsequent.nl

 
ZOEKT: 

Spelers (vanaf 16 jaar) voor ons toneelstuk in 
november 2011. 

Kom naar onze inloopavond op maandag 7 maart 2011, 
vanaf 19.30 uur in ’t Nut, Breegraven 1 te Warnsveld. 

 
Voor verdere info: Dicky Kraaijenhagen, tel. 0575-522670 

of Jannie Elshof, tel. 0575-563024 / 06-10019771 
Zaterdag

26 februari

in de discotheek

DJ Tim



De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens,  zoals 

 namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding     

van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22, 

7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.  

De publicatie-rechten berusten bij de  vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 64 - 2011

drukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Optocht.

1. Oefening Bedrijfs EHBO.

3. Wildenborch huldiging.

1

 2

 

3



Er waren twee bestuursleden aftre-
dend en herkiesbaar. De leden die 
aanwezig waren hebben goed bevon-
den dat ze in het bestuur blijven. Bets 
Hermsen is in 2012 aftredend en niet 
herkiesbaar. Wie wil het bestuur ko-
men versterken? Jos Hermsen stopt 
dan ook met de Nestors te bezorgen 
in een gedeelte van Baak. Wie zou dat 

van hem willen overnemen? Na de
pauze was mevrouw M. Eggens van
de Stichting Welzijn Steenderen met
een quiz over de gemeente Bronck-
horst. 
Ondanks dat vele mensen fietsen,
kende men toch niet alle dia’s. Er was
niemand met 0 fouten. Het was een
zeer gezellige en ontspannen mid-
dag. 
Tot slot deelde de voorzitster nog mee
over de volgende activiteit: een bus-
reis naar Twente, naar locaties van de
Televisieserie ‘Van Jonge Leu en Oale
Groond’ op dinsdag 26 april.

KBO IJsselsenioren

Jaarvergadering
Baak - Een goed bezochte jaarver-
gadering van de KBO IJsselseni-
oren werd gehouden op donder-
dagmiddag 17 februari in Zaal 
Herfkens in Baak.

Er was en speciale eenmalige wed-
strijd voor pupillen D, E en F in de 
leeftijd van 7 tot en met 10 jaar. In 
een gemengd startveld van ruim 25 
schaatsers en schaatsters werd Erin 
Albers door een val van een topklas-

sering weggehouden. Jurre Nijhoff 
schaatste in deze groep door een felle 
laatste 200 meter naar een mooie 
tweede plaats bij de jongens.
Bij de jongens pupillen C reed Lucas 
Albers naar een tweede plaats in de 

laatste en zesde wedstrijd van de 
competitie en pakte daardoor een 
derde plaats in het eindklassement. 

Mart Nijhoff verdedigde bij de jon-
gens pupillen B met een zwaarbe-
vochten vierde plaats in zijn laatste 
wedstrijd zijn tweede plaats in de 
eindklassering. Er kwamen op deze 
manier twee mooie bekers mee naar 
Vorden.

Vordense successen schaatsmarathon

Tijdens de finale in de marathon regiocompetitie van de gewesten 
Gelderland en Overijssel in Deventer, hebben de Vordense schaatspu-
pillen hun posities in het eindklassement met mooie prestaties ge-
handhaafd.

In de Christus Koning Kerk, het Jeb-
bink. Aanvang 19.30 uur. Het thema 
zal zijn: ‘Hoeveel broden heb je?’ Me-
dewerking wordt verleend door zan-
gensemble “Ite, missa est”. Orgelbe-
geleiding door Heer C.van Dusseldorp 
en de Wereldwinkel zal aanwezig zijn 
met produkten ui t Chili. Gelijktijdig 
zal er op “de Wehme” ook aandacht 
aan deze viering worden gegeven. 
Wereldgebedsdag heeft een lange 
traditie: in 1887 riepen Amerikaanse 
vrouwen op tot een gebedsdag in hun 
land. Deze oproep is uitgegroeid tot 
een wereldwijde dag van gebed waar-
aan door 170 landen wordt deelge-
nomen. Al sinds 1929 wordt ook in 
Nederland deze internationale dag 
gevierd. 
De viering voor 4 maart is voorbereid 
door vrouwen uit Chili, een land dat 
in Zuid-Amerika ligt naast landen als 
Peru, Argentinië en Bolivia. Er wo-
nen ruim 17 miljoen mensen en de 
bevolking is een afspiegeling van de 
geschiedenis: de grootste bevolkings-
groep (2/3 van de bijna 17 miljoen 
inwoners) bestaat uit de Mestizo’s; 
dit zijn afstammelingen van de in-
heemse bevolking en de Spaanse ko-
lonisten. De verschillende inheemse 
bevolkingsgroepen: de Mapuche’s, de 

Aymara’s, de Rapa Nui, de Atacame-
no’s en de Diaguites maken 1/3 van 
de totale bevolking uit. 

Het Nederlands Comité Wereldge-
bedsdag heeft gekozen voor de vol-
gende projecten: 
De Stichting ‘Kinderdorpen in Chili’ 
bouwt in Illapel het kinderdorp ‘Mis
Amigos’ voor 70 kinderen, afkomstig
uit de sloppenwijken. De leeftijd van
de kinderen varieert van 4 tot 13 jaar.
De kinderen krijgen hulp bij hun
schoolopleiding en sociale ontwikke-
ling. Project Faizi-school (Jeugdpro-
ject) De Faizi-school is een sociaal en
economisch ontwikkelingsproject op
het platteland in het zuiden van Te-
muco. De kinderen van deze school
zijn van Mapuche-afkomst. Opvoeding
en onderwijs voor de Mapuche-kinde-
ren is het belangrijkste doel van deze
school. Het enthousiaste personeel
probeert iedere dag weer opnieuw dit
doel te verwezenlijken, ook al zijn de
omstandigheden zeker niet ideaal en
ontbreekt het aan boeken, lesmateri-
alen, schriften en potloden. Project
Lilianefonds Zuster Anita Goossens
werkt voor het Lilianefonds in Chili 
in het opvanghuis ‘Cristo Especial’.
Hier worden kinderen met een licha-
melijke en/of geestelijke handicap uit
de allerarmste gezinnen opgevangen
en krijgen zij hulp bij hun handicap
en verdere ontwikkeling.

Wereldgebedsdag
Vorden - De jaarlijkse viering van 
de Wereldgebedsdag wordt ge-
houden op vrijdag 4 maart 2011.

HERKENBARE AKKOORDEN IN 
SOMS ONBEKENDE NUMMERS
De bluesrockband vindt zijn oor-
sprong in het oosten van Nederland, 
het Overijsselse Hengelo. De kans om 
in cafés de muziekhistorie te mogen 
aanvullen, wordt door de heren met 
enthousiasme aangegrepen. De zwa-
re ritmesectie van Hugo Bosma op 
bas en Bert van der Weide op drums, 
zorgt voor een stevige basis waarop 
gitarist Bram Reinders, achterover-
leunend, alle ruimte krijgt om zijn 

interpretatie van bluesmuziek uit de
snaren te laten ontsnappen. De soms
melancholische en cynische teksten
die voor blues zo kenmerkend kun-
nen zijn, worden vertolkt door Ge-
rard Koldenberg. De inspiratie voor
hun muziek vindt Groundhog in na-
men als Joe Bonnamassa, Bugs Hen-
derson, Popa Chubby, Rob Tognoni,
Julian Sas en Back Door Slam. 

Voor liefhebbers en kenners van
echte blues gegarandeerd een avond
staand, zittend of liggend genieten
van vaak herkenbare akkoorden in 
soms onbekende nummers.  

Eetcafé De Slof biedt iedere laatste 
zondag van de maand live-muziek.
Houd de agenda in de gaten of meld
je aan voor de nieuwsbrief! 
www.deslofvorden.nl

Groundhog verrast 
met echte bluesrock
Vorden - Eetcafé De Slof brengt 
zondagmiddag 27 februari een 
opvallende rockband in haar 
sfeervolle café met Groundhog. 
Deze viermansformatie speelt 
graag in kroegen met een stevig 
kloppend hart voor drie uur live-
muziek.

Toen de wedstrijd begon zaten de tri-
bunes al bomvol. Het leek wel alsof 
alle supporters hun steun aan Dash 
wilden betuigen. Hierdoor wilden 
de dames uit Vorden nog meer laten 
zien waartoe ze in staat zijn. Met 
zeer goed spel werd de eerste set ge-
speeld en de dames van Set-Up had-
den daar geen antwoord op. Deze set 
werd met 25-16 binnengehaald.
Na deze eerste set wilden de dames 
van Dash dit niet meer laten lopen 
en sterk doorgaan. Het was al vaker 
voorgekomen dat de eerste set over-
tuigend gewonnen werd, waarna de 
tweede set verloren ging. Dit wilden 
ze deze keer niet laten gebeuren. En 
met dezelfde overtuigingskracht als 
in de eerste set werd ook de tweede 

set gewonnen. Met veel servicedruk 
en een goede blokkering eindigde de 
tweede set in een verdiende 25-18.
Toen er aan de derde set begonnen 
moest worden sprak de coach van 
Dash van de set van de dubbele 
punten. Als je de derde set wint ga 
je van twee punten, uit twee gewon-
nen sets, naar vier punten, uit drie 
gewonnen sets. Dash wilde deze set 
maar al te graag ook winnen. Maar 
in de derde set ging niets meer zoals 
het moest. De servicedruk viel weg, 
waardoor Set-Up in het spel kon ko-
men. Deze set moest maar snel ver-
geten worden, want deze ging verlo-
ren met 10-25.
De vierde set moest het dan maar 
gebeuren. Maar nog steeds was het 

spel bij Dash minder dan in de eer-
ste twee sets. Maar op de belangrijke 
momenten aan het eind van de set 
deden de dames uit Vorden wat ze 
moesten doen. Met een belangrijke 
serviceserie van Dominique van 
Aken en op de stand van 24-22 een 
killblok van Mandy Nijbroek was de 
winst een feit, 25-22.
 
Na deze roerige week kon het Vor-
dense volkslied weer door de zaal 
galmen. Veel dank gaat uit naar het 
enthousiaste publiek, maar de mees-
te dank gaat uit naar Ellen Leunk en 
Gerrit Limpers, die de dames naar 
deze overwinning hebben geleid. 

Volgende week wordt een druk 
weekend voor Dash dames 1. Hier-
in moeten zij zaterdag 26 februari 
aantreden tegen VC Polaris, in Hel-
mond. En zondag 27 februari wordt 
gespeeld tegen VC Ledub, in Budel. 
Stiekem wordt gehoopt op nog een 
klein beetje support!

Roerige week kent goed einde voor Vordense dames

Strijdlustig Dash wint verdienstelijk
Vorden - Na een doldwaze week waarin van alles was gebeurd, ging 
Dash dames 1 op zaterdag 19 februari de strijd aan met de virtuele 
koploper van 2011. Set-Up ’65 D2 had namelijk tot aan deze wed-
strijd nog niet verloren in 2011. Dash was gebrand om te laten zien 
dat ze na alle tegenslagen nog steeds prima kon volleyballen en be-
gon geconcentreerd aan de warming-up.

UITSLAGEN DASH WEEK 7
Za 19-2-2011 
Dash DS 1 - Set-Up’65 DS 2 3-1
D.V.O. HS 3 - Dash HS 3 1-3
Dash HS 1 - Wevoc HS 3 3-1
Dash DS 2 - Focus DS 1 1-3
Tornax HS 2 - Dash HS 2 4-0
Dash DS 3 - Smash ‘68-... DS 2 4-0
Halley MB 1 - Dash MB 1 1-3
Boemerang MI 2 - Dash MI 1 5-5
Boemerang MI 1 - Dash MI 2 7-4
Halley DS 8 - Dash DS 6 2-3
Dash MC 2 - Kerkemeije... MC 3 3-2
Dash MB 2 - Smash ‘68-... MB 1 3-2
WSV MC 1 - Dash MC 1 4-0

Wo 16-2-2011 
VIOS Eefde DY 3 - Dash DY 1 2-1
Di 15-2-2011 
Dash DS 4 - Reflex DS 4 3-1

PROGRAMMA DASH WEEK 8
Vr 25-2-2011 
21:15 Heeten Sport... 3 - Dash HY 1
21:15 Heeten Sport... 3 - Dash DY 2
Za 26-2-2011 
12:15 Tornax MI 3 - Dash MI 3
17:00 VC Polaris DS 1 - Dash DS 1
17:00 WIVOC HS 1 - Dash HS 1
Zo 27-2-2011 
18:00 Ledub DS 1 - Dash DS 1

DashDeze product keuring werd georganiseerd door het 
opleiding instituut SVO te Wageningen. De onafhan-
kelijke keurmeesters, onderleiding van Dhr. G. Land-
man, keurden zij de producten op uiterlijk, smaak, en 
bite. Bij de keuring behaalde Keurslager Vlogman een 
score van 50 punten (GOUD met STER) in de rubriek 
“Streekproduct”. 

Keurslager Vlogman is zeer tevreden met het behaalde 
resultaat. De terug kerende keuring dient behalve als 
controle moment ook als stimulans om de kwaliteit te 
handhaven en zo nodig te verbeteren.

Keurslager Vlogman wil iedereen graag kennis laten 
maken met het bekroonde product en daarom is het 
“Nagelholt”deze week extra onder de aandacht in de 
winkel bij Keurslager Vlogman.

Gouden Nagelholt met ster
Vorden - Tijdens de vakwedstrijden in Wagenin-
gen is door een deskundige vakjury het streek 
product van Keurslager Vlogman bekroond met 
GOUD met STER. Deze prestatie bewijst maar 
weer eens de betrouwbaarheid en continue kwa-
liteit van Keurslager Vlogman.



Op zaterdagmiddag 5 maart start de 
hondenschool weer met de gehoor-
zaamheidstrainingen de apporteer-
trainingen. Het wordt weer een mooi 
spektakel op de Beekstraat 13. Ook 
sponsor Welkoop Toldijk zal weer 
van de partij zijn. Ook zal er tijdens 
de opening een dierenarts aanwezig 
zijn. Cursisten of geïnteresseerden 
kunnen gratis de hond laten keuren. 
De hondenschool is volop in bewe-
ging. Eigenaresse, Jolyn Holtvluwer 
introduceert de nieuwe cursus: “Kind 
en Hond”. Kinderen en honden kun-
nen elkaars beste vrienden zijn. Uit 
wetenschappelijke studies is ook ge-
bleken dat het hebben van en het 
zorgen voor een huisdier heel goed is 
voor de ontwikkeling van een kind. 
Maar …..kinderen zijn ook vaak het 
slachtoffer van hondenbeten.
Vaak gebeuren deze incidenten door 
onwetendheid over honden en hun 
gedrag. Daarom biedt de honden-

school een speciale cursus om kinde-
ren goed met hun hond om te leren
gaan.Verder is er ook de mogelijk-
heid om de Honden SOVA training 
te volgen. Deze training is  o.a. zeer
geschikt voor kinderen en jongeren
met een gedragsprobleem of kinde-
ren die moeite met weerbaarheid of
zelfbeheersing hebben. Tijdens deze
zogenaamde RAPDOG training wordt
een hond ingezet als co-trainer. De 
problematiek van kinderen kan in 
een razend snel tempo verbeterd of
opgelost worden. De training wordt
verzorgd door een gecertificeerde 
RAPDOG trainer.

VAN JE VREES VOOR HONDEN 
AFKOMEN
Als een vriend, kennis of een fami-
lielid vrees (fobie) voor honden heeft
dan kun je hem of haar een cadeau-
bon geven. Met deze cadeaubon kan
hij/zij d.m.v. persoonlijke begeleiding
van de vrees / fobie afkomen.
U ziet het maar weer. De honden-
school is en blijft volop in ontwikke-
ling en bruist! Voor meer informatie:
www.hondenschoolconsequent.nl
Tel.: 06-10762337.

Hondenschool consequent bruist
Toldijk - Een paar keer per jaar 
is er ook file in Toldijk. Dit heeft 
te maken met de voorjaar- en na-
jaarstart van de trainingslessen 
van Hondenschool Consequent.

De toneelvereniging zoekt spelers 
(vanaf 16 jaar) voor het toneelstuk 
in november 2011. Daarom houden 
ze een inloopavond op maandag 7 

maart a.s. in “’t Nut”, Breegraven 1
te Warnsveld.
Tot ziens op de inloopavond!
Voor verdere info zie de advertentie
elders in de krant of bel naar: Dicky
Kraaijenhagen, tel. (0575) 52 26 70  
of Jannie Elshof, tel. (0575) 56 30 24
/ (06) 10 01 97 71.

Toneelvereniging Eendracht 
en Vermaak zoekt spelers
Warnsveld - De toneelvereniging 
Eendracht en Vermaak is op zoek 
naar spelers!

MAANDAGAVOND COMPETITIE
Lijn A 
1e Max Maas en Sjoerd Tichelman 
58,42%; 2e Kitty en Ab Vruggink 
56,64%; 3e Nel Hendriks en José Wal-
ter Kilian 54,29%.

Lijn B 
1e` Wil Matser en Ans den Elzen 
57,53%; 2e José v.d. Staak en Jan 
Willem Drijver 56,64%; 3e Hermien 
Veenhuis en Els Westerhof 55,90%.

WOENSDAGMIDDAG COMPETITIE
Lijn A 
1e Theresi Schreur en Jan Post 55,56%;
2e Nel Hendriks en José Walter Kilian
55,42%; 3e Gerrit Oldenhave en Dick
Wijers 53,84%.

Lijn B 
1e Gerda Nulden en Ton Simonis
57,03%; 2e Diny en Dick Rikxoort
53,62%; 3e Marijke en Jan Koekkoek
53,19%.

Bridge

Op bezoek was de harmonicagroep 
“ t Geet Net ‘’ uit Markvelde en om-
streken. Zij waren met 8 mannen en 
vrouwen sterk en speelden liedjes 
van vroeger en nu . 

De meeste liedjes werden lekker
meegezongen. Tussendoor vertelde
Johanna Reurink leuke gedichtjes en
verhaaltjes. 

De volgende middag is donderdag 3 
maart en belooft weer een heel an-
dere middag te worden. Nieuwsgierig
geworden kom dan gerust kijken, de
aanvang is 14.15 uur.

Bejaardenkring
Vorden - Donderdag was er weer 
een middag van de bejaarden-
kring in het Stampertje. Het werd 
een middag met veel meezingers.

Voor het ontstaan van eenzaamheid 
kunnen verschillende factoren een 
rol spelen of de kans op eenzaamheid 
vergroten. Door bijvoorbeeld het ver-
lies van een belangrijke relatie , door 
overlijden of door verhuizen. Het be-
lang dat wordt gehecht aan relaties 
die men mist, het toekomstperspec-
tief om nieuwe relaties aan te gaan 
of te verbeteren. Persoonlijkheids-
kenmerken zoals verlegenheid, so-
ciale vaardigheden e.d. Lichamelijke 
of geestelijke achteruitgang, slechte 
financiële omstandigheden, slechte 
woonomstandigheden (isolement, 
onveiligheid). Voorbeelden te over!
Enkele jaren geleden heeft de GGD in 
de gemeente Bronckhorst een onder-
zoek ingesteld om te traceren hoeveel 
eenzame mensen er zijn. Wat Vorden 
betreft vallen circa 60 mannen/ vrou-
wen in de categorie ‘eenzaam’. Dit 
alles naar aanleiding van een thema-
middag in 2007 die de Stichting Wel-
zijn Vorden (onder leiding van Louise 
van Uden) toen heeft georganiseerd. 
De Stichting was van mening dat 
er daadwerkelijk wat gedaan moest 

worden. Dat getracht moest worden 
om die eenzame mensen uit hun 
isolement te halen. Op zich geen ge-
makkelijke klus want veel mensen 
willen niet weten dat ze eenzaam 
zijn, of hebben het zelf niet eens in 
de gaten. De gemeente Bronckhorst 
zag de ernst van de situatie eveneens 
in en stelde voor de ‘pilot’ in Vorden 
een subsidie beschikbaar.. Na met di-
verse instanties talrijke gesprekken 
te hebben gevoerd maakte Wilma 
Berns vervolgens een ‘plan van aan-
pak’. Het plan werd goedgekeurd en 
Wilma ging aan de slag. Ze ziet zich 
zelf als een ‘spin in de web’, waarbij 
zij duidelijk aangeeft dat zij in het 
geheel een bemiddelende rol vervult. 
Wilma Berns: ‘Ik heb regelmatig 
contact met o.m. de huisartsen, ker-
kelijke instanties, zorginstanties, vrij-
willigers van ouderenbonden , man-
telzorgers e.d. die regelmatig met 
eenzame mensen in contact komen. 
Zij moeten mij aandragen of deze cli-
enten hulp nodig hebben en of zij die 
hulp ook willen. Welke hulp, moet 
dan nog blijken. Ik ga bij de mensen 

op bezoek, bespreek hun situatie en 
probeer er achter te komen, waarmee 
wij ze kunnen helpen. Wellicht wil-
len ze wel aan één of andere activiteit 
deelnemen, of gewoon met iemand 
praten, maar vinden ze de drempel 
te groot om dat aan te geven’, zo zegt 
Wilma Berns.

Intussen heeft zij al in een aantal ge-
vallen een bemiddelende rol kunnen 
spelen. Zegt ze: ‘Echter, gezien het 
aantal eenzame mensen dat er is, ben 
ik ervan overtuigd dat er nog heel veel 
te doen valt. Nogmaals, daarbij is de 
samenwerking met de diverse instan-
ties, zoals daarnet genoemd, essen-
tieel. Natuurlijk hoop je daarbij dat 
die eenzame medemens zich zelf ook 
wat meer openstelt. Dat is niet altijd 
even gemakkelijk. Het doet mij goed, 
wanneer blijkt dat een bepaalde hulp 
slaagt. Ik hou daarna nog regelmatig 
contact met de cliënt. 
Het leven is kostbaar en dan is het 
heel erg jammer dat er nog zoveel 
eenzame mensen zijn’, zo zegt ze. 
Heeft men trouwens vragen of men 
wil nog nadere informatie dan kan 
men zomaar iedere maandag- woens-
dag- of vrijdagmorgen tussen 8.30 en 
tot 10.30 uur bij Wilma Berns bij de 
Wehme aan de Nieuwstad 32 binnen 
lopen. Ook kan een afspraak wor-
den gemaakt: 0575-553159 of mobiel 
06- 22929630 of een mailtje sturen: 
w.berns@sswb.nl

Ouderenadviseur Wilma Berns:

Eenzame mensen helpen 
geeft grote voldoening

Vorden - Wilma Berns, Ouderenadviseur bij de Stichting Welzijn Vor-
den (De Wegwijzer), is verheugd dat zij in Vorden iets voor ‘eenzame 
mensen’ kan betekenen. Zij houdt zich namelijk met hart en ziel bezig 
met het ‘Eenzaamheid Project’ dat vorig jaar in Vorden is opgestart en 
waarover zij een nota heeft geschreven. In de tijd waarin we leven en 
waar met name op het platteland, zoals de Achterhoek, de mensen ou-
der en ouder worden, wordt de kans dat er mensen in de samenleving 
eenzaam dreigen te worden of al zijn, groter en groter.

Vorden leek te Vosseveld op een 
monsterscore af te stevenen, maar 
het mag de handen dichtknijpen, 
dat zij de volle winst mee naar huis 
mochten nemen. Vorden ging de rust 
in met 4-0 voorsprong en dat is een 
stand om vol vertrouwen aan de twee-
de helft te beginnen. Hoewel Vorden 
ook in de tweede helft de aanvallende 
ploeg was had trainer Verheijen het 
tactische concept zodanig gewijzigd, 
dat Vorden nauwelijks meer voor het 
doel gevaarlijk werden. Daarentegen 
wist Vosseveld drie keer het net te 
vinden. Vanaf de aftrap nam Vorden 
het initiatief en werd de doorgebro-
ken Frank Hiddink onderuit gehaald. 
Dit leverde voor Vorden een vrije trap 
op en voor de laatste man van Vos-
seveld de rode kaart. Mijn kleinzoon 

van drie weet al wat dat betekend: 
“moven”. Niels Siemerink zorgde met 
een prachtige boogbal voor de 0-1. 
Het was alleen maar Vorden wat de 
klok sloeg en Joris Platteeuw beves-
tigde dat in de 10e minuut. 0-2. Vijf 
minuten later was het opnieuw Sie-
merink die met een schijnbeweging 
de tegenstander het bos instuurde en 
de 0-3 liet aantekenen. Vorden kreeg 
een zee aan ruimte en dat was aan 
Bart Stokman welbesteed. In de 30e 
minuut gaf haalde Stokman opnieuw 
de achterlijn met een uitstekende 
voorzet op Niels Siemerink, die deze 
kans op een hattrick graag benutte 
0-4. In de tweede helft had Vosseveld 
haar speelwijze aangepast. Het ging 
in het centrum compact spelen en 
Vorden wist daar geen antwoord op. 

Kennelijk frustreerde dat de ploeg en 
het ging steeds slechter spelen. Doel-
man Wenneker deelde ook in die ma-
laise, want een ogenschijnlijk simpel 
afstandsschot verdween in het net. 
1-4 Vosseveld beperkte zich niet al-
leen meer tot verdedigen en counter-
de regelmatig gevaarlijk uit. Bij een 
van die counters maakte een Vorden 
verdediger hands en de strafschop 
werd onhoudbaar binnengeschoten. 
2-4 Doelman Wenneker verkeek zich 
op een laag afstandsschot, echter daar 
was balverlies aan vooraf gegaan. 3-4. 
Vorden was compleet de weg kwijt 
en kon zich alleen maar beperken 
tot verdedigen. In de laatste minuut 
kreeg Vosseveld nog een dot van een 
kans en bracht de lat uitkomst voor 
Vorden.

Wat is de oorzaak van het collectief 
falen in de tweede helft, is de vraag 
die alle Vordenspelers en technische 
staf zich zeker zullen stellen. 

UITSLAGEN VV VORDEN
Twenthe A1 - Vorden A1 2 - 2
Vorden B1 - HSC ‘21 B2 4 - 1 
Vorden B2D - Babberich B1 0 - 6
Angerlo Vooruit C2 - Vorden C2 0 - 6
Westendorp C1 - Vorden C3 1 - 2
Be Quick Z. D1 - Vorden D1D 2 - 1
Vorden D2 - Harfsen D1 1 - 2
Epse/Gorssel D4 - Vorden D3D 1 - 1
Vorden E1 - VVL E1D 2 - 2
Vorden E2 - Be Quick Z. E2 2 - 4 
Gaz. Nieuwland E2 - Vorden E3D 3 - 5
GSV ‘38 E2 - Vorden E4 2 - 4
Vorden E5 - Doetinchem E3 16 - 5
Vorden E6 - Hoven De E2 0 - 3
Vorden F1 - Erica ‘76 F1 8 - 4
Vorden F2 - Warnsveldse B. F6G 6 - 0
Angerlo Vooruit F5 - Vorden F3 1 - 8
Dierense Boys F2 - Vorden F4 2 - 4
Epse F2 - Vorden F5 4 - 5

Vosseveld 1 - Vorden 1 3 - 4
Vorden 2 - Erix 2 3 - 0
Vorden 3 - Voorst 2 2 - 0
ABS 5 - Vorden 4 3 - 2

Vorden 5 - Brummen 5 3 - 2 
Pax 7 - Vorden 6 3 - 1

PROGRAMMA 
Zaterdag 26 februari
Vorden A1 - Glanerbrug A1 14:30 
Grol B2 - Vorden B1 14:15 
Sprinkhanen B1 - Vorden B2D 11:30 
Vorden C1 - Victoria ‘28 C2 13:00 
Vorden C3 - Longa ‘30 C5 13:00 
Vorden D2 - Hoven De D1 09:00 
Vorden E1 - DVV E2 11.00
Wolfersveen E2 - Vorden E3D 11:00 
 Vorden F1 - VVG ‘25 F1 09:00 
 Vorden F2 - Hoven De F1 09:00 
 SBC ‘05 F3 - Vorden F3 09:30 
FC Zutphen F7 - Vorden F5 08:30 

Zondag 27 februari
Vorden 1 - Reunie 1 14:00 
Longa ‘30 5 - Vorden 2 09:30 
Baakse Boys 2 - Vorden 3 09:30 
Vorden 4 - AZC 3 (zon) 09:30 
Gorssel 4 - Vorden 5 10:30 
Vorden 6 - HC ‘03 4 09:30

Vosseveld - Vorden 3-4
Vorden - Een echte hattrick van Niels Siemerink zou de kop van het 
verslag kunnen zijn, maar evenzo het collectief falen van de geel-zwar-
ten in de tweede helft te Vosseveld, maar ook dat Vosseveld al na twee 
minuten met 10 man in het veld stond.
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

www.ELWIKRA.nl
Zelhem 0620364752 

TERRASOVERKAPPINGEN, 
v.a. € 895,= 

ROLLUIKEN v.a. € 79,=

Te huur 
CARNAVALSKLEDING

DS Design
Molenkolkweg 33 

Steenderen
Tel. 0575-452001

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Raadhuisstraat 27 Hengelo
T 0575 - 462547
Beltrumsestraat 34, Groenlo
T 0544 - 461394

KOM  KIJKEN EN BELEEF DE LENTE

TIJDENS DE MODEFLITSEN
OP WOENSDAG 2 MAART 

IN ONZE WINKEL i.s.m.  
CAPUCHON JEUGDMODE 

en 
KAPSALON LURVINK 

       vanaf 16.00 uur 
met een gezellige 

COOLE DJ

www.bronckhorstreageert.nl

voor iedereen met een mening!

!!OPRUIMING!!
Wegens herinrichting van het tuincentrum is er 

zaterdag 26 februari opruiming. U krijgt tot 25% 

korting op bijna alle, in voorraad zijnde, beplanting. 

We zijn die dag van 8.00 uur tot 17.00 uur geopend.

 
Hoveniersbedrijf en Tuincentrum        

De Heesterhof Tuinplanten 
Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld)  
tel. 0575-462892 mobiel: 06-53362300  

web: www.deheesterhof.nl e-mail: info@deheesterhof.nl  
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Wat is: A. Ummestökken. 

 B. Rikraoden (uutspraak rikraonn). 

 C. Kante. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Met het nieuwe Vivante woningtex-
tielconcept (www.vivante.nl) biedt 
Helmink Wonen u een ruime keus 
aan actuele kleuren, materialen en 
kwaliteiten, zodat U tot combinaties 
kunt komen die werkelijk uniek zijn 
en vooral bij U passen. Met deze com-
binaties van kleuren en producten uit 
de Vivante collectie (PVC vloeren, la-
minaat, zonwering, tapijt, gordijnen, 
behang, etc.) en de uitgebreide keuze 

aan zit- & wandmeubelen stelt u uw
eigen ‘moodboard’ samen. Naast de
workshop kunt u bij Lenie Suter ook
terecht voor persoonlijk styling- en
interieuradvies. Van alleen een kleu-
renplan of indelingstekening, tot een
compleet advies voor je hele huis.
Hiervoor kunt u na de workshop een
vervolgafspraak maken. Kijk voor een
voorproefje alvast op de site van Le-
nie Suter, www.gewoonkunst.nl.De
workshops staan gepland op dinsdag-
ochtend 15 en 29 maart en woensdag-
avond 16 en 30 maart  (bij voldoende
aanmelding). Per workshop worden
maximaal 10 deelnemers toegelaten,
zodat er voldoende tijd is om aan ie-
ders interieurvragen voldoende aan-
dacht te besteden.

U kunt zich aanmelden door con-
tact op te nemen met Helmink Wo-
nen (0575- 551514) of via de website
(www.helminkwonen.

Verrassende interieurworkshop

Helmink Wonen
Vorden - Op 2 ochtenden en 2 
avonden in Maart (zie adverten-
tie elders in dit blad) organiseert 
Helmink Wonen in samenwer-
king met interieurontwerpster 
Lenie Suter een creatieve interi-
eurworkshop. Tijdens deze inspi-
rerende workshop laat u zich ver-
rassen door stijl, kleuren die echt 
bij u passen en richt u uw huis in 
vanuit uw hart in plaats van met 
uw hoofd.

Woensdag 23 maart is de aftrap en 
na deze eerste feestdag speciaal voor 
de kinderen wordt op donderdag 24 
maart van alles aan de senioren aan-
geboden. 
De oudheidkundige vereniging ‘Den 
Olden Tied’ is uitgenodigd om tussen 
10.00 en 17.00 uur oude ambachten 
te demonstreren. Verspreid in het 
centrum laten leden van deze ver-
eniging u zien hoe vroeger het bo-
terkarnen, houtdraaien, wolspinnen 

mosterd maken, koper smeden, wol-
spinnen, kantklossen, manden vlech-
ten, kaarsen maken en nog veel meer 
ging. Verrassend is de demonstratie 
Staphorster stipwerken. Het spreekt 
voor zich dat alles wat zij maken ook 
gekocht kan worden aan de markt-
kramen. 
Verschillende Lichtenvoordse vereni-
gingen zoals KBO, Stichting Vrienden 
van Antoniushove, de Lichtenvoordse 
breiwerkgroep en de Zonnebloem 

presenteren zich ook in de straten 
van het centrum. Voor de muzikale 
omlijsting zijn het Lichtenvoordse 
smartlappenkoor ‘Een lach en een 
traan’ en het Mariënveldse smartlap-
penkoor gestrikt om vanaf 13.00 uur 
wat extra gezelligheid te brengen. 
Een optreden van de linedance groep 
van de KBO is natuurlijk een prach-
tige aanvulling op het stukje enter-
tainment dat zich afspeelt in hartje 
Lichtenvoorde. 

Vanuit woon- en zorgcentrum is er 
voor iedereen een puzzeltocht uit-
gezet waarin het goede oude verle-
den wordt gecombineerd met het 
vernieuwde eigentijdse centrum. 
De puzzeltocht is ook geschikt voor 
mensen met een rollator of die van 
een rolstoel gebruik moeten maken. 
Daarna kunt u (h)eerlijk bijkomen 
tijdens een culinaire avond. Winke-
liers en horeca gaan hun uiterste best 
doen om het u te laten smaken. Daar 
volgende week meer over.

Opening centrum mondt uit in feestweek

Feestweek centrum 
Lichtenvoorde
Lichtenvoorde -  De straten in het centrum zijn klaar en daarom viert 
Lichtenvoorde bijna een week feest. Deze grandioze feestweek staat 
geheel in het teken van het nieuwe centrum, waar de laatste 10 jaar 
hard aan is gewerkt. Het is een metamorfose waar we trots op zijn. 
Vanaf deze week zal er wekelijks een korte impressie gegeven worden 
wat er per dag te doen is.

Een van de mandenmakers die aanwezig 
zal zijn op donderdag tijdens de feestweek

Kantklossen is een andere ambacht die gedemonstreerd wordt

Vijf jonge muzikanten uit het verre 
oosten des lands besluiten begin 2010 
dat het tijd is voor een Led Zeppelin 
tributeband. De band Kashmir wordt 
opgericht en gretig worden de num-
mers ingestudeerd die al jaren in het 
collectieve geheugen staan gegrift.De 
ingrediënten zijn bekend met kra-
kers als‘Whole Lotta Love’,‘Rock and 

Roll’,‘Immigrant Song’ en ‘Stairway 
to Heaven’staan op het repertoire, 
maar ook pareltjes als ‘Ramble On’, 
‘Black Dog’en‘Communication Break-
down’ontbreken niet op de setlist.
Kashmir bestaat uit Nick te Lindert-
zang, Jesper Heusinkveld-gitaar, Co-
lin Somsen-gitaar, Peter Dibbets-bas 
en Douwe Smit-drum.

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma 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.

Kashmir bij live@ideaal.org

Zelhem - Woensdagavond 2 maart speelt de band Kashmir een aantal 
nummers live in het programmalive@ideaal.org, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De stellingen voor deze discussie 
zijn aangeleverd door Co Verdaas, de 
lijsttrekker van de PvdA Gelderland, 
Anna-Lena Hedin-Penninx, de hoogst 
geplaatste Achterhoeker op deze lijst, 
en de fractie van de PvdA Bronck-
horst.

Op sommige stellingen komen veel 
reacties, van andere stellingen raken 
de gemoederen minder verhit. Vorige 
week werd gediscussieerd over mega-
stallen en de prijs van eieren, melk 
en vlees. Deelnemers discussieerden 

daarbij over de vraag wie verantwoor-
delijk is voor de intensieve landbouw
en de lage prijzen: de politiek of de
consument. De week daarvoor ging
de discussie over de bereikbaarheid
van de Achterhoek en de vraag of
dit ten koste van de rust en het land-
schap mag gaan. Deze week gaat
de stelling over de aandacht die de
provinciale politiek geeft aan stad
en platteland. De stelling is: De pro-
vincie kiest in haar beleid teveel voor
de grote steden en de verstedelijkte
gebieden en geeft te weinig aandacht
aan de problemen van de regio en het
platteland.

Wilt u een bijdrage leveren aan het
debat? Reageer op www.bronck-
horstreageert.nl.

Bronckhorst Reageert
Bronckhorst - In het kader van de 
provinciale statenverkiezingen 
organiseert de PvdA Bronckhorst 
deze maand een internetdiscus-
sie over actuele thema’s.

Doel van deze hoogstambrigade is het 
in de toekomst gaan onderhouden 
van vaak prachtige oude fruitbomen 
die met goed onderhoud nog jaren 
mee kunnen. Om te weten hoe dit 
gedaan moet worden wordt een cur-
sus gegeven door Landschapsbeheer 
Gelderland.  Je leert de basisprincipes 
van het snoeien en wegwerken van 
achterstallig onderhoud. De cursus is 
bedoeld voor diegenen die zich willen 
aansluiten bij de hoogstambrigade en 
in de toekomst als vrijwilliger aan de 
slag willen gaan om hoogstambomen 
in de gemeente Bronckhorst te on-
derhouden. Op 12 maart a.s. wordt 
de eerste lesdag gehouden. De hoog-
stamboomgaard in het Dorpsbos van 
Hengelo (aan de Dijenborghsestraat) 
is het lesmateriaal, de cursus wordt 
daar gegeven. De volgende drie les-
dagen waaruit deze cursus bestaat 

vinden plaats in juli/augustus, dan
wordt bekeken hoe de boom heeft
gereageerd op de ingreep in maart. In
november gaat de les over vormsnoei
en aanplant en in februari 2012 een
afsluitende dag en evaluatie. Volgen-
de winter kunnen we met nog meer
vrijwilligers aan de slag. Eigenaren
van hoogstamfruitbomen die willen
weten of hun boom in aanmerking
kan komen voor onderhoud kunnen
ook contact met ons opnemen. Dank-
zij een bijdrage van de Gemeente
Bronckhorst, het Aeolus Fonds en
Kramp Technische Groothandel is
het mogelijk de cursus gratis te ge-
ven. Cursusboek en gereedschap zijn
aanwezig, voor koffie, thee en soep
wordt gezorgd. 
Voor meer informatie en aanmel-
den  voor de cursus kunt u contact
opnemen met  Iet Feith, tel 06 4675
3630 of met de medewerkers van na-
tuur en landschap van de gemeente
Bronckhorst, tel. 0575-750250. Meer
weten over Landschapsbeheer Gel-
derland? Kijk op www.landschapsbe-
heergelderland.nl

Hoogstambrigade 
Bronckhorst van start
Hengelo - Enkele leden van Dorps-
belang Hengelo hebben het initi-
atief genomen voor het oprich-
ten van een hoogstambrigade in 
de gemeente Bronckhorst.
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Met steun van diverse landelijke en 
provinciale fondsen starten in maart 
twee cursussen Oral History voor 
vrijwilligers. De bekende Oral Histo-
ry documentairemaakster Annegriet 
Wietsma geeft deze cursussen. Zowel 
nieuwe vrijwilligers voor de cursus-
sen als mensen met een verhaal over 
het leven op landgoederen worden 
gezocht. Belangstellenden kunnen 
zich opgeven via de website www.
landschapsbeheergelderland.nl of 
bellen naar 026-3537444.

Oral History of ‘mondelinge geschie-
denis’ is een interviewtechniek waar-
mee de ervaringen van mensen wor-
den vastgelegd: het leven van alledag. 
Dat is zeer waardevol. Immers, wat 
nu nog levende geschiedenis is, is dat 
straks niet meer. We willen daarom 
zoveel mogelijk verhalen over het le-
ven op het platteland vastleggen. Wij 
zoeken hiervoor enthousiaste vrijwil-
ligers die een leuke en leerzame cur-
sus willen volgen en in 2011 drie in-
terviews willen afnemen. Bent u een 
goede luisteraar, nieuwsgierig en wilt 
u uw omgeving beter leren kennen? 
En kunt u ook overweg met internet, 
e-mail en tekstverwerken? Dan bent 
u van harte welkom op deze gratis 
cursus. U kunt na de cursus inter-

views afnemen, opnemen met een 
eenvoudig te bedienen digitale dic-
tafoon, een transcript en daarna een 
verhaal schrijven. Cursus. De cursus 
start op zaterdag 12 maart met een 
velddag. We gaan het oude Land-
goed Middachten bezoeken om het 
thema voor de interviews te verken-
nen. Daarna begint een tweedaagse 
cursus voor de interviewtechniek. Er 
zijn twee datamogelijkheden. U kunt 
zich opgeven voor de cursus op zater-
dag 19 en 26 maart of voor de cursus 
op zaterdag 2 en 9 april. In het derde 
kwartaal van 2011 is er een terug-
komdag, om ervaringen uit te wis-
selen. Als u na de cursus enthousiast 
bent geworden en wilt doorgaan met 
dit vrijwilligerswerk, dan kan dat: 
SLG heeft een werkgroep Oral History 
met jaarlijkse activiteiten. 

Leven op het platteland. Het thema 
van dit project gaat over het leven op 
het platteland in de jaren veertig en 
vijftig, toegespitst op landgoederen 
en andere vormen van grootgrondbe-
zit. En in de volle breedte: natuurlijk 
komen de grootgrondbezitters aan 
bod, maar ook voormalig personeel, 
pachters, landarbeiders en hun vrou-
wen. Zo willen we vastleggen hoe de 
mensen in een landgoed woonden 

en werkten, hoe het in het landhuis 
eraan toeging, in de moestuin, in de 
oranjerie maar ook het leven op het 
boerenerf van de pachters en het 

werk in de bossen. Bovendien willen 
we landgoederen ook graag in beeld 
brengen als moderne landschaps-on-
dernemingen, die met een bijzondere 

visie zijn gericht op de toekomst. 

Kijk voor meer informatie op 
www.landschapsbeheergelderland.nl.

Vrijwilligers en verhalen gezocht

Project Leven op het Platteland!
Bronckhorst - Stichting Landschapsbeheer Gelderland start binnen-
kort met haar derde Oral History project. Na religieus, landschappe-
lijk erfgoed en historische fruitteelt is het nu tijd voor het leven op 
landgoederen, van vroeger en nu. Landschapsbeheer Gelderland wil 
zoveel mogelijk verhalen over het leven op het platteland vastleggen, 
zodat ze niet verdwijnen.

Landgoed Middachten.

Van deze verse groenten en kruiden wordt een 
lunch of diner gemaakt, waarbij geleerd wordt 

deze kruiden ook veel te gebruiken. In het voor-
jaar zaaien en in de zomer en herfst oogsten.
Jams maken, chutneys en pickles en die mee
naar huis nemen. Een volledige workshop be-
staat uit 8 dagen van maart tot oktober. Een-
malige workshops zijn ook mogelijk. De groep
bestaat uit 5 à 6 personen. Inlichtingen en/of
opgave bij Marijke Hilderink, Koldeweiweg 2,
Keijenborg, telefoon (0575) 464170.

Workshop Koken en Tuinieren…

… uit eigen groente en 
kruidentuin

Keijenborg - Vanaf maart - april start weer 
de Workshop Koken en Tuinieren. Eens 
per maand van maart tot oktober worden 
de seizoenen in de tuin gevolgd, uitleg ge-
geven over aanleg van een kruidentuin, de 
mogelijkheid van een groentetuin, de wis-
selteelt enz.

De kruidentuin.

Deelnemers en bestuur van KunstZondagVor-

den zijn graag ingegaan op de uitnodiging 
van medewerkers van ABN AMRO om in de 
toekomst gebruik te maken van hun kantoor-
ruimte in Vorden om hier exposities te orga-
niseren. Dit biedt KZV een extra mogelijkheid 
om het publiek kennis te laten maken met het 
rijke aanbod aan kunst en vormgeving in Vor-
den-dorp en haar buitengebied. www.kunst-
zondagvorden.nl

Deelnemers KunstZondagVorden
Vorden - Van 1 maart tot 1 april is tijdens 
de reguliere openingstijden van de ABN 
AMRO, Raadhuisstraat 1 een expositie te 
zien van bijna alle deelnemers aan Kunst-
ZondagVorden van 13 maart a.s. Ook zijn 
hier vanaf heden de Infobladen KZV 13 
maart a.s. verkrijgbaar.

Het is een demonstratie van dansen, zonder 
wedstrijdelement. De zaal is open om 12.30 
uur, het gebeuren start om 13.00 uur en duurt 
enkele uren. Men moet in sporthal ‘De Lank-
horst’ zijn, Lankhorsterstraat 3 te Wichmond. 

De entree is voor kinderen t/m 3 jaar: gratis, 4 
t/m 12 jaar: 3 euro, vanaf 13 jaar: 4 euro. 

Voor meer informatie, zie www.dogbaak.nl. 
Komt allen!

DOG Baak in sporthal De Lankhorst

Wervelende demo-dans!

Wichmond - Zondagmiddag 6 maart vindt weer de jaarlijkse jazzdemo plaats. Hier laten 
12 verenigingen uit de regio hun prachtige dansen zien. Van peuter tot en met volwas-
senen dansen dan hun jazz- of streetdance en iedereen is van harte welkom.

Jonge deelnemers van de Jazzdemo 2010.

Yvonne’s werk bestaat uit gestileerde 

‘organische’ vormen van klei, die van 
verschillende zijden bezien verande-
ren van perspectief. Soms doet het 
object denken aan architectuur, dan 
weer aan gedrapeerd textiel of aan 
organisch gevormde vondsten.Haar 
fascinatie voor structuren, huiden 
en oppervlakten van organismen zijn 
duidelijk herkenbaar. Het proces is 
onvoorspelbaar en pas geslaagd wan-
neer vorm, structuur en kleur in ba-

lans zijn. De objecten zijn spaarzaam 
gekleurd met eigen gemaakte meng-
sels van kleurpigmenten, veelal zacht 
van toon.

Josien schildert figuratief, abstract, 
zeer kleurrijk en dynamisch. Schil-
deren is voor haar een ontdekkings-
reis, waarbij voorstellingen uitdijen 
en krimpen, lijnen verschijnen en 
verdwijnen. Ze gebruikt papier, doek, 

chesso pastelkrijt, zand, acrylverf, al-
les is mogelijk. Sferen, vormen, lijnen 
vastleggen. Kleuren, structuren ma-
ken, ambachtelijk aan de slag gaan, 
verf mengen, kleur over kleur ma-
ken. Ze vertelt met enthousiasme en 
passie over de weg naar het eindpro-
duct, het schilderij. 

Zaterdagmiddag 26 februari 2011 
is er een informele openingsbijeen-

komst, waarvoor ook enkele tiental-
len Vordenaren zijn uitgenodigd.

De Burgerij is vanaf maart weer drie
dagen in de week open voor pu-
bliek: vrijdag en zaterdag van 12.00
tot 17.00 uur en zondag van 13.00
tot 17.00 uur. Bij mooi weer zal de
achtertuin open zijn. De honderden
bloembollen zullen daar spoedig het
voorjaar kracht bijzetten.

Tentoonstelling in De Burgerij
Vorden - Vanaf zondag 27 febru-
ari is er in de De Burgerij, gale-
rie met koffie- en theeschenkerij 
weer een nieuwe kunsttentoon-
stelling te zien. Tot en met zon-
dag 17 april hangen er schilde-
rijen van Josien Plomp en is er 
keramiek van Yvonne de Ruiter 
te zien.





Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 8
van 21 t/m 26 februari 

2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN



OZB
Daan: “Een belangrijk onderdeel van 
de aanslag voor mensen met een ei-
gen huis is natuurlijk de onroerende 
zaakbelasting woningen (OZB). De 
OZB wordt bepaald op basis van de 
getaxeerde waarde van uw woning. 
Meneer Jalink wordt als eigenaar 
van zijn huis aangeslagen (zakelijk 
recht). De waardering van de woning 
gebeurt in overeenstemming met de 
regels van de Wet waardering on-
roerende zaken (Wet WOZ), daarom 
noemen we dit de WOZ-waarde. De 
WOZ-waarde is bepaald aan de hand 
van verkoopcijfers van vergelijkbare 
typen woningen in onze gemeente. 
De Wet schrijft voor dat de WOZ-
waarde in 2011 moet zijn vastge-
steld naar het waardeniveau van
de woning op 1 januari 2010. Als
eigenaar van een woning kunt op 
www.bronckhorst.nl vanaf
26 februari a.s. als u inlogt via DigiD 
rechtstreeks uw aanslagbiljet en/of 
het taxatieverslag van uw pand 
raadplegen.” 

Toon: “Dan is er nog de onroerende 
zaakbelasting niet-woningen. Deze 
wordt bepaald op basis van de ge-
taxeerde waarde van de niet-woning. 
Zowel de eigenaar (zakelijk recht) 
als de gebruiker worden aangesla-
gen. 

Afvalstoffen- en rioolheffing 
Daan: “Verder betaalt iedereen die 
gebruik maakt van een perceel ten 
aanzien waarvan de gemeente ver-
plicht is afval in te zamelen en te 
verwijderen afvalstoffenheffing. Ook 
al wordt er geen afval meegegeven 
of heeft u geen containers omdat u 
van een verzamelcontainer gebruik 
maakt. De afvalstoffenheffing is ge-
baseerd op een vast basistarief dat 
voor ieder huishouden hetzelfde is 

en een deel dat afhankelijk is van de 
grootte van de containers die geko-
zen is (voor mensen met een verza-
melcontainer is hiervoor ook een 
vast tarief bepaald). Bedrijven met 
een beperkte hoeveelheid afval kun-
nen gelijktijdig met de inzamelron-
des van het huishoudelijk afval hun 
afval meegeven als zij hiervoor toe-
stemming van de gemeente hebben. 
Zij betalen hiervoor reinigingsrecht.” 

Toon: “Ook de kosten van onderhoud, 
vervanging en investeringen van rio-
leringen worden verhaald op inwo-
ners en bedrijven. Iedereen die ge-
bruiker (bewoner, huurder) is van 
een onroerende zaak (woning, be-
drijf) van waaruit afvalwater direct 
of indirect via de gemeentelijke rio-
lering wordt afgevoerd, moet de
rioolheffing betalen.” 

Daan: “De aanslagen grafrechten, 
toeristen- en forensenbelasting en 
het reinigingrecht staan niet op de 
op de gecombineerde belastingaan-
slag. Deze krijgt u, als deze voor u 
van toepassing zijn, afzonderlijk
toegestuurd.” 

Vragen? Lees de belastinggids, bel 
ons of kijk op onze website

Toon: “Het is 
natuurlijk goed 
mogelijk dat u 
vragen heeft 
over de aan-
slag. U kunt dan 
op verschillen-
de manieren bij 
ons terecht. 
Veel vragen en 
antwoorden 

hebben wij voor u op een rij gezet op 
www.bronckhorst.nl en in de belas-
tinggids die u bij de aanslag ont-
vangt. In de gids en op de site vindt
u o.a. ook een machtigingskaart/-
formulier voor automatische incasso 
(gespreide betaling is daarbij moge-
lijk) en een aanvraagkaart/-formu-
lier voor kwijtschelding. Staat uw 
vraag er niet bij? Vul dan het reactie-
formulier in dat u bij de veel gestelde 
vragen in de gids vindt of stuur een 
e-mail naar: info@bronckhorst.nl. 
Wij doen ons best om u binnen drie 
werkdagen antwoord te geven. U 
kunt ons natuurlijk ook altijd bellen, 
via ons centrale telefoonnummer 
(0575) 75 02 50!”

Bezwaar maken, bel ons eerst! 
Daan: “Heeft u de aanslag en de 
WOZ-beschikking helemaal doorge-
nomen en bent u het met een be-
paald bedrag niet eens, bel ons dan 
eerst even voordat u bezwaar maakt, 
wij lichten uw aanslagbiljet graag 
toe. U kunt daarna altijd nog een be-
zwaarschrift indienen. Dit kan volle-
dig digitaal (als u via DigiD ingelogd 
bent, niet via e-mail!) of schriftelijk.”

Toon: “Op dit moment is er nog geen 
DigiD voor bedrijven, als u een be-
drijf heeft, kunt u daardoor nog geen 
digitaal bezwaar indienen. Wel kunt 
u net als voorgaande jaren op www.
bronckhorst.nl met uw aanslagnum-
mer en belastingbedrag inloggen en 
op de site een bezwaarformulier in-
vullen, downloaden en naar ons op-
sturen. Uiteraard kunt u het taxatie-
verslag ook aanvragen met de kaart 
in uw belastinggids.” 

Kwijtschelding
Daan: “Het kan zijn dat iemand on-
voldoende geld heeft om de aanslag 
te betalen. Ligt uw inkomen beneden 
de 100% van het sociaal minimum en 
u heeft geen of weinig vermogen, 
dan kunt u in aanmerking komen 
voor kwijtschelding van uw aansla-
gen afvalstoffenheffing en rioolhef-
fing. Voor het aanvragen van kwijt-
schelding kunt u gebruik maken van 
het formulier dat u van onze website 
kunt downloaden of de kaart in de 
belastinggids.”

Langskomen bij ons belasting-
loket
Toon: “Natuurlijk kunt u ook een 
afspraak met ons maken via tel. 
(0575) 75 02 50 om langs te ko-
men en in een gesprek antwoord 
te krijgen op uw vragen. Voordeel 
is dat wij u persoonlijk uitleg kun-
nen geven over uw belastingaan-
slag en u op de afgesproken tijd 
direct geholpen wordt. U kunt met 
een afspraak bij ons terecht op 
werkdagen (maandag t/m donder-
dag van 08.30 tot 16.30 uur en op 
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.”

Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 col-
lega’s werken zij aan de publieksbalie en beantwoorden zij uw vragen in het 
telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillen-
de manieren contact met ons opnemen. U kunt langskomen, bellen, via inter-
net dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan 
kunnen we een aantal van onze producten en diensten direct voor u verzor-
gen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, 
aangifte van geboorte of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadmini-
stratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoers-
voorziening, of voor een vergunning vragen wij u eerst een afspraak te ma-
ken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het 
nodig is om een afspraak te maken en u niet voor niets komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere 
maand via dit feuilleton een kijkje in de keuken van een aantal veelbespro-
ken diensten en producten.

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

75 02 50 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 5
Nr. 8, 22 februari 2011

GIDS 20112011 
V

BE
LA

ST
IN

G

INFORMATIE OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

... en waarmee zij u graag van dienst zijn!

Vanuit het gemeentehuis

Het gezin Jalink-Nijenhuis, be-
staande uit vader Jos, moeder Leny 
en dochter Lisette, woont sinds een 
paar maanden in een nieuw koop-
huis in onze gemeente. Net zoals 
alle Bronckhorster huishoudens 
krijgen ze één dezer dagen het 
aanslagbiljet gemeentelijke belas-
tingen en de WOZ-beschikking 
2011 in de bus. De gemeente ver-
stuurt deze eind februari. Het gaat 
onder meer om de onroerende 
zaakbelasting (OZB), afvalstoffen-
heffing en rioolheffing. Ze zijn be-
nieuwd wat dit voor hen gaat bete-
kenen en waar ze terecht kunnen 

met vragen. Van de vorige bewo-
ners hebben ze wel een indicatie-
bedrag doorgekregen.

Toon en DaanToon en Daan

Deze week: aflevering 6

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en WOZ-

beschikking 2011 valt binnenkort bij u in de bus



De bekendste bijstandsregeling in 
Nederland is de Wet Werk en Bij-
stand. Uitgangspunt van de wet is dat 
iedereen zoveel mogelijk zelf in zijn 
onderhoud voorziet door betaald 
werk te verrichten. Als een inwoner 
van onze gemeente dat niet lukt, dan 
kan hij of zij bij het UWV in Doetin-
chem terecht voor een intake om ver-
volgens doorverwezen te worden 
naar de gemeente voor een uitkering 
of begeleiding naar werk. B en w be-
sloten vorige week dit traject aan te 
passen. Vanaf 1 maart a.s. zijn mede-
werkers van de gemeente bij het 
Werkplein aanwezig om de werkin-
take-gesprekken daar af te nemen. 
Wel zo handig, want op het Werkplein 
zitten verschillende re-integratiebe-
drijven, Jouw Unit, het leerwerkloket 
en het UWV. Het doel is om mensen 
die direct bemiddelbaar zijn voor een 
baan of scholing meteen in contact te 
brengen met één van deze baanaan-

bieders of -bemiddelaars. Inwoners 
voor wie het moeilijker is snel een 
(nieuwe) baan te vinden, blijven we 
wel meteen na de intake doorverwij-
zen naar de gemeente voor een uitke-
ring en een begeleidingstraject naar 
werk. 
 
Bromodo
Wij zijn niet de enige gemeente die de 
intakegesprekken houdt bij het Werk-
plein. Ook consulenten van de ge-
meenten Doesburg en Montferland 
werken daar. Met deze twee gemeen-
ten werken wij samen onder de naam 
Bromodo. Alle inwoners van Bronck-
horst, Montferland en Doesburg die 
voor een werk-intakegesprek komen, 
krijgen dus met Bromodo te maken. 
De procedures zijn voor de gemeen-
ten hetzelfde en de aanwezige consu-
lenten nemen de intakegesprekken 
voor alle drie gemeenten af.

Intakes voor werk voortaan vanuit 

Werkplein Doetinchem

Ondernemen is in deze tijd niet niks, 
toch zijn er nog veel mensen die een 
bedrijf willen starten en bestaande 
ondernemers met uitbreidingsplan-
nen. Bij sommige (startende) onder-
nemers loopt het niet allemaal even 
goed, zij hebben een steuntje in de 
rug nodig. ROZ (Regionale Organisa-
tie Zelfstandigen) is een samenwer-
kingsverband van de gemeenten 
Hengelo (Ov) en Enschede en voert 
voor de meeste gemeenten in de Ach-
terhoek en Twente financiële regelin-
gen voor ondernemers uit, maar het 
ROZ is er ook voor advies, begeleiding 
en coaching van ondernemers (work-
shops en cursussen). 

Financiële regelingen
(Startende) ondernemers in de Ach-
terhoek en Twente kunnen sinds
1 januari 2009 een beroep doen op 
een speciale financieringsregeling. 
Het gaat om nieuwe en bestaande on-
dernemers die niet in aanmerking 
kunnen komen voor een normaal 
bankkrediet, bijvoorbeeld door onvol-
doende zekerheden of weinig of geen 
eigen vermogen. De overheid heeft 
daarvoor een zogenaamd krediet met 
borgstelling in het leven geroepen. 
Dit is een lening van maximaal
€ 35.000,-. ROZ draagt zorg voor de 

uitvoering en werkt daarbij nauw sa-
men met de Rabobank en ABN/Amro. 
Na screening van het plan en de on-
dernemer als persoon staat het mi-
nisterie van Economische Zaken 
borg. Op grond van deze borg ver-
strekt de bank het krediet onder de 
gebruikelijke voorwaarden. Op deze 
manier kunnen starters die normaal 
gesproken geen lening kunnen krij-
gen bij een bank toch aan een start-
kapitaal komen.

Ondernemers die tijdelijk te weinig 
inkomsten uit het bedrijf halen om in 
hun eigen levensonderhoud te voor-
zien, kunnen een beroep doen op het 
Bbz (Bijstandsbesluit Zelfstandigen). 
Dit geldt ook voor die bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet ban-
cair voor elkaar kunnen krijgen. Van-
zelfsprekend moet wel aan de gel-
dende voorwaarden worden voldaan. 
Naast kredietverlening biedt het Bbz 
ook de mogelijkheid voor een tijdelij-
ke inkomensaanvulling. Van groot be-
lang is hierbij de oorzaken van de tij-
delijke achteruitgang of de investe-
ringsbehoefte te herkennen. Vandaar 
dat kredietverlening altijd gepaard 
gaat met een gedegen advies over de 
verdere bedrijfsvoering. Bij het be-

drijf kan een ondernemerscoach via 
ROZ Twente ingezet worden. De 
dienstverlening aan ondernemers die 
tijdelijk financiële ondersteuning no-
dig hebben is kosteloos.

ROZ ook in Bronckhorst
Door de toenemende vraag naar be-
geleiding, advisering en coaching op 
het gebied van ondernemerschap en 
de groeiende vraag naar financiële 
regelingen voor ondernemers, wer-
ken de gemeente en ROZ samen om 
ondernemend Bronckhorst te stimu-
leren. Bent u een Bronckhorster on-
dernemer en zit u in (financiële) 
moeilijkheden of wilt u een bedrijf 
starten en heeft u hierbij hulp nodig? 
Neem dan contact op met het secre-
tariaat van ROZ, via tel. (074) 245 89 77. 

U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur, die maandelijks 
spreekuur houdt in het gemeentehuis 
van Bronckhorst. De eerstvolgende 
spreekuren in 2011 zijn op
1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli,
2 augustus, 6 september, 4 oktober,
1 november en 6 december van
13.30 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.roztwente.nl.

Steun in de rug voor Bronckhorster
ondernemers

Op 28 februari a.s. organiseert de
gemeente Bronckhorst samen met 
Steenderens Belang een informatie-
avond voor de buurtvertegenwoor-
digers van de pilot medebeheer 
openbaar groen Steenderen. Door 
Steenderens Belang zijn buurtver-
tegenwoordigers aangewezen als 
contactpersoon voor buurten die 
hebben gekozen voor het zelf onder-
houden van die delen van het
gemeentelijk groen, die aanvankelijk 

omgevormd zouden worden van 
heesterperken naar gras. Op deze 
avond wordt een toelichting gege-
ven over de kaders waarbinnen het 
onderhoud plaats gaat vinden en op 
welke manier het groen onderhou-
den moet worden en waarin wij als 
gemeente kunnen ondersteunen. De 
avond is bij het ‘Anker’ in Steenderen 
en start om 19.30 uur. Voor vragen 
hierover kunt u contact met ons op-
nemen via tel. (0575) 75 02 50.

Informatieavond pilot medebeheer open-
baar groen Steenderen op 28 februari

De GBA is de gemeentelijke basisad-
ministratie voor persoonsgegevens. 
In de GBA staan persoonsgegevens 
van iedereen die binnen onze ge-
meente woont en ingeschreven staat. 
Het gaat hierbij niet alleen om adres-
gegevens, maar ook gegevens over 
een eventueel huwelijk of partner-
schap, nationaliteit en ouders en kin-
deren. 

Afnemers
Persoonsgegevens worden verstrekt 
aan vele overheidsinstanties en som-
mige bijzondere maatschappelijke in-
stellingen, zogenaamde ‘afnemers’. 
Verstrekking van gegevens aan deze 
groep is verplicht en kunt u dus niet 
tegenhouden. 

Derden
Soms kunnen ook anderen vragen 
om uw gegevens. Het gaat dan om zo-
genaamde ‘derden’. Verstrekkingen 
aan deze derden kunt u soms tegen-
houden als u om geheimhouding van 
uw GBA-gegevens heeft verzocht. 
Er zijn drie soorten derden:
1. Verplichte derden
 Dit zijn gerechtsdeurwaarders en 

advocaten die uw gegevens nodig 
hebben voor de uitvoering van een 
algemeen verbindend voorschrift. 
Als u heeft verzocht om geheim-
houding van uw persoonsgege-
vens, dan schrijven wij u eerst aan 
voordat wij deze (eventueel) aan 
de gerechtsdeurwaarder of advo-
caat verstrekken. 

2. Bijzondere derden
 Deze derden krijgen, net zoals de 

‘afnemers’, geautomatiseerd de 
informatie uit de GBA. Bij bijzonde-
re derden kunt u denken aan bij-
voorbeeld pensioenfondsen, in-
stellingen voor onderwijs en de

 SILA (Stichting Interkerkelijke
 Ledenadministratie). Alleen voor 

wat betreft de SILA kunt u om ge-
heimhouding van uw persoonsge-
gevens vragen.  

3. Vrije derden 
 Dit zijn instellingen zonder winst-

oogmerk (bijvoorbeeld het Rode 
Kruis) en natuurlijke personen 
(zonder commercieel belang). De 
gemeente heeft in het GBA Priva-
cyreglement (bijlage 3) opgeno-
men aan welke instanties niet

 systematische informatie wordt 
verstrekt. Heeft u gevraagd om ge-
heimhouding van uw gegevens, 
dan verstrekken wij zonder meer 
niets. Wij schrijven u dan ook niet 
aan voor toestemming. 

Vragen om geheimhouding
Als u geheimhouding van uw per-
soonsgegevens wenst, dan kunt u dit 
bij ons aangeven. U kunt schriftelijk 
verzoeken om aan de voornoemde in-
stellingen geen gegevens over u uit 
de GBA te verstrekken. Hier is een 
speciaal formulier voor beschikbaar. 
Deze kunt u aanvragen bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis of 
downloaden via www.bronckhorst.nl 
→ Infobalie → Digitaal loket →
 GBA → Verzoek om geheimhouding.

Overzicht opvragen
Wilt u weten aan wie in het afgelopen 
jaar over u gegevens zijn verstrekt uit 
de GBA, dan kunt u daarvan schrifte-
lijk een overzicht opvragen bij de ge-
meente. Binnen enkele weken krijgt u 
het overzicht dan kosteloos thuis ge-
stuurd. Voor meer informatie over de 
Gemeentelijke basisadministratie en 
geheimhouding kunt u contact met 
ons opnemen via tel. (0575) 75 02 50.

Gemeentelijke Basisadminstratie en

geheimhouding

Onze gemeente is de eerste in de re-
gio Noord- en Oost Gelderland die 
volledig ‘hartveilig’ is en daarvoor 
kregen we vorige week een trofee 
overhandigd van Connexxion Ambu-
lancezorg! In 2009 startten we het 
project Hartveilig wonen in Bronck-
horst samen met Connexxion Ambu-

lancezorg Noord- en Oost Gelderland, 
EHBO vereniging Steenderen, Stich-
ting Reanimatie Zelhem en Rode 
Kruis Bronckhorst. Inmiddels hebben 
we in 22 kernen openbare AED’s ge-
plaatst, die vrijwilligers bij hun hulp-
verlening kunnen inzetten. 
Project Hartveilig wonen
Per 1000 inwoners vindt gemiddeld 1 
reanimatie per jaar plaats. In onze ge-
meente kwamen in 2010 rond de 20 
alarmeringen binnen. Bij een acute 
hartstilstand is het van levensbelang 
om snel en doeltreffend te handelen 
binnen de eerste zes minuten. Met het 
project Hartveilig wonen worden vrij-
willigers door een sms oproep inge-
schakeld om snel ter plaatse te kun-
nen zijn om te reanimeren en boven-
dien gebruik te maken van een Auto-
matische Externe Defribillator (AED) 
om de overlevingskans te vergroten. 
Belang van vrijwilligers
Na een oproep op onder meer deze 
gemeentepagina’s en onze website 
meldden zich ruim 300 vrijwilligers 
aan, die aan de slag gingen in een 
AED-netwerk. De AED’s werden op 
centrale punten in de kernen ge-

plaatst. De AED-netwerken hebben 
een belangrijke taak in het bijscholen 
van vrijwilligers. Wethouder Josephi-
ne Steffens: “Wij hebben als gemeen-
te een trofee gekregen, maar de vrij-
willigers verdienen natuurlijk deze 
waardering. Zij zijn het hart van het 
project!”

Inzetten AED’s van bedrijven
Ook veel bedrijven op de industrie-
terreinen beschikken over een AED. 
Enkele bedrijven hebben hun AED al 
aangemeld bij het project Hartveilig 
wonen en stellen deze daarmee be-
schikbaar tijdens de normale werk-
uren. Wethouder Steffens: “We 
moeten zorgen dat de toegankelijk-
heid van bestaande AED’s groter 
wordt, waardoor we een nog groter 
gebied afdekken. Bedrijven in 
Bronckhorst die zich nog niet heb-
ben aangemeld, roep ik dan ook op 
dit alsnog te doen. U kunt ons hier-
voor bellen! Want hartfalen kan ook 
op het werk plaatsvinden.”

Voor meer informatie over Hartveilig 
wonen zie www.hartveiligwonen.nl.

Bronckhorst eerste Hartveilige
gemeente in de regio

Jan Otten, kernencontactfunctionaris van de 

gemeente, heeft namens ons het Hartveilig 

wonen-project begeleid.

De Ruurloseweg in Hengelo is weer 
open voor verkeer. Dit stuk weg is 
nog niet geheel af, er komen nog 
nieuw borden, paaltjes en straatver-
lichting. Ook planten we er nog bo-
men. Op dit moment is de Bleekstraat 
opgebroken, deze bestraten we de 
komende weken. Verder wordt de 
parkeerplaats aan de Veemarktstraat 
opnieuw ingericht. In de Kervelseweg 
ligt inmiddels het eerste deel van de 
riolering. De riolering bestaat uit 
twee buizen, één voor het vuilwater 
en één voor het hemelwater. Als de 
Kervelseweg bijna klaar is, starten 
we met de Raadhuisstraat.

In uitvoering
Aan de volgende wegen wordt ge-
werkt:
• Synagogestraat/parkeerplaats, tot 

25 februari 
• Kervelseweg, tot 25 maart 

• Bleekstraat incl. parkeerplaats, tot 
8 april 

Planning
• Raadhuisstraat, 14 maart tot 13 

mei 
• Kerkstraat, 16 mei tot 15 juli 
• Spalstraat, 14 juni tot 15 juli 

Informatieruimte
Heeft u vragen over de werkzaamhe-
den in het centrum van Hengelo? 
Kom op een woensdagmiddag bij ons 
langs in de informatieruimte in het 
voormalige gemeentehuis. We zijn er 
van 15.30 tot 16.30 uur om uw vragen 
te beantwoorden.

Contact
U kunt ons ook bellen, tel. (0575) 75 
02 50 of mailen: info@bronckhorst.nl 
(vermeld svp ‘centrum Hengelo’ in 
het onderwerp van uw mail).

Werkzaamheden Hengelo



De regeling ‘Achterhoek bespaart’ is 
een groot succes. In 2010 vroeg het 
maximaal mogelijke aantal van 100 
Bronckhorster huishoudens binnen 
twee weken de beschikbare subsi-
die voor energiezuinige maatrege-
len aan particuliere woningen aan! 
B en w besloten daarom vorige 
week de subsidieverordening
‘Achterhoek Bespaart 2011’ aan de 
gemeenteraad voor te leggen. Hier-
voor geldt nog wel het voorbehoud 
dat de Gedeputeerde Staten van 
Gelderland de subsidiegelden defi-
nitief beschikbaar stellen en dat 
wellicht nadere afspraken over de 
verdeling van de gelden over de 
Achterhoekse gemeenten gemaakt 
gaan worden. 

B en w stellen voor dit jaar voor 
(voorlopig) 300 huishoudens een 
subsidiemogelijkheid te bieden! De 
maximale subsidie is net zoals 
voorheen € 500,- per huis, zijnde 
maximaal éénderde van de totale 
kosten die de woningeigenaar moet 
maken. De criteria zijn wel wat aan-

gescherpt. Zo krijgt een woningei-
genaar alleen subsidie als zijn wo-
ning is opgeleverd voor 1 januari 
1980 en een maximale WOZ-waarde 
kent van € 350.000,-. De subsidie is 
dit keer alleen bestemd voor vloer-, 
dak- en gevelisolatie van een wo-
ning. De planning is dat de Gedepu-
teerde Staten op 1 maart een beslis-
sing nemen over de subsidiever-
strekking. De gemeenteraad be-
spreekt de subsidieverordening op 
24 maart a.s.

B en w willen regeling ‘Achterhoek
bespaart’ opnieuw inzetten
Weer mogelijkheid voor inwoners om energie-

besparende maatregelen aan hun woning uit te 

voeren met subsidie

Carnaval staat voor de deur, een feest 
waarbij saamhorigheid en gezellig-
heid de boventoon voert. Wellicht 
bent u ook al bezig met de voorberei-
dingen voor dit feest. Gaat u het bui-
ten de deur vieren? Brandweer Ach-
terhoek West (de brandweerkorpsen 
van Bronckhorst, Doetinchem, Mont-
ferland en Oude IJsselstreek) wil u 
graag een paar tips geven om dit 
feest gezellig, maar ook (brand)veilig 
te vieren. Ook als u zélf een ruimte 
gaat versieren, geven we u graag de 
onderstaande tips mee.

Vluchtroutes
Als er ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen toch brand uitbreekt, moet u 
op tijd kunnen vluchten. Kijk bij bin-
nenkomst naar de vluchtroutes, en of 
die vrij zijn van obstakels en bruik-
baar zijn. Dat betekent:
• deuren in de vluchtroutes zijn hele-

maal vrij van obstakels en direct te 
gebruiken

• in gangen en trappenhuizen die lei-
den naar een nooduitgang staan of 
liggen geen spullen

• versieringen aan deuren draaien 
met de deuren mee en verhinderen 
niet het openen van de deuren

• vloer- en trapbedekkingen in gan-
gen en trappenhuizen kunnen niet 
verschuiven, omkrullen of oprollen. 
Ook moeten mensen er niet over 
kunnen uitglijden of struikelen

• buitentrappen zijn vrij van begroei-
ing, sneeuw etc. 

Feestversiering
Versiering om alles gezellig en fees-
telijk aan te kleden voor deze periode 
hoort erbij. Onveilig gebruik van 
(brandgevaarlijke) versiering in com-
binatie met een overvolle ruimte kan 
echter tot catastrofes leiden. Slin-
gers, textiel, vlaggetjes en andere 
versieringen zijn bepalend voor de 
snelheid waarmee een brand om zich 
heen grijpt. Alle versieringen en stof-
feringen moeten vrijgehouden wor-
den van spots en andere apparatuur 
die warm wordt. Plafondversiering 
moet buiten bereik van het publiek 
hangen, oftewel op ten minste 2,5 
meter hoogte. Met brandbaar gas ge-
vulde ballonnen zijn niet toegestaan.

Overvolle ruimte
Het oude spreekwoord ‘hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd’ geldt niet altijd. 
In een overvolle ruimte, waar je je 
met heel veel moeite van de ene naar 

de andere kant kunt bewegen, ben je 
bij het uitbreken van brand niet veilig. 
Hoe gezellig het ook lijkt, het is dan 
verstandiger om de feestvreugde er-
gens anders op te zoeken. 

Feestverlichting
Controleer de bedrading van elektri-
sche versieringen op beschadigingen.
Probeer de installatie eerst uit door 
de lampjes voor het gebruik een half 
uur te laten branden. Doe de verlich-
ting na afloop altijd uit door de stek-
ker uit het stopcontact te halen. Een 
lampje losdraaien is onvoldoende. 
Gebruik indien nodig een gaaf en 
goed passend verlengsnoer en leg dit 
zo neer dat er niemand over kan 
struikelen. Rol kabelhaspels altijd 
helemaal af en plak kabels die over 
een gangpad lopen met stevig tape af. 

Kleding en textiel
Niet alleen de brandveiligheid van de 
horecagelegenheden is belangrijk bij 
het voorkomen van brand. Ook kan 
(carnavals)kleding tot één van de oor-
zaken behoren. Iedereen ziet er vast 
weer prachtig uit met carnaval, maar 
houd met de carnavalskleding reke-
ning met het volgende: (carnavals)
kleding vervaardigd van watten, ve-
ren, foam, nylon, polyester of andere 
puur synthetische materialen kunnen 
vaak al door aanraking met een bran-
dende sigaret vlamvatten. Behalve 
dat foam en polyester makkelijk vlam 
vat, smelt het materiaal vrijwel met-
een en brandt daarbij in de huid. Hier-
door ontstaan ernstige brandwonden. 
De brandweer adviseert u om geen 
brandbare kleding te dragen of om in 
ieder geval goede onderkleding, ver-
vaardigd van natuurproducten zoals 
wol en katoen, te dragen. De kans op 
het direct inbranden op de huid kan 
door deze onderkleding aanzienlijk 
verkleind worden.

Nog meer tips van de brandweer over 
onder andere brandveilige versiering 
zijn ook te vinden op
www.brandweerachterhoekwest.nl.

Veilig feestvieren tijdens carnaval
Programma

Raadzaal:

10.00-10.30 Optreden “de Bloasköppe” Muziekvereniging Crescendo

10.45-11.15 Optreden Volksdansgroep “de Knupduukskes”

11.30-12.00 Optreden Fanfare Olden-Keppel

12.15-12.45 Optreden Regionaal Senioren Blaasorkest Graafschap

13.00-13.30 Optreden Volksdansgroep Keijenborg 

13.35-14.15 Open repetitie en optreden koor Enjoy

Voor ingang gemeentehuis:

10.00-14.00 Promotiebus vrijwilligerswerk, muziek, springkussen en sportspel, 

 georganiseerd door Vereniging Nederlandse Gemeenten

Voorterrein:

10.00-14.00 Bouwen houten toren, Scouting Vorden/Hengelo/Hummelo

11.00-12.00 Rondleiding voetbalterrein, georganiseerd door vv Pax

Trouwzaal:

10.00-14.00 Programma jongeren samen met bezoekers en wethouder Steffens,  

georganisserd door Jong Gelre/Plattelandsjongeren Steenderen

Bijeenkomsten voor verenigingen

  Onderwerp Zaal Organisatie

10:30-11:00 Maatschappelijke stage* Toren Movisie

11.15-11:45 Vrijwilligersverzekering* Steen Lippman

12:45-13:15 Werven vrijwilligers* Ploeg/Kruis Scouting Gelderland

13:30-14:00 Vernieuwing vrijwilligerswerk* Haas/Schelp Spectrum

*elk onderwerp wordt vier keer aangeboden

Deelnemende organisaties (in willekeurige volgorde)

• St. Puur Natuur, gehandicaptenzorg  • Historische vereniging Salehem  • Vogelwerkgroep Drempt
• Museum Smedekinck  • Seniorenconvent  • Midwinterhoornblazers d’Olde Roop  • Bronckhorster Zorgboeren  

• KBO ‘Ons Genoegen’ Keijenborg  • Urtica de Vijfsprong  • Rejoice – Keijenborg  • St. Kunst en cultuur  
• Stichting Cliënten Initiatieven Achterhoek  • Unie van Vrijwilligers  • Rode Kruis  • Gouden Leeuwgroep  

• Vrijwillige Intensieve Thuiszorg- Oost Gelderland  • Stichting Hulpdienst Hengelo/Keijenborg  
• Bridgeclub Bronkhorst  • Auto- en motorvereniging Hamové  • Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst  

• VVV  • St. Noodhulp Zelhem  • Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt  • Zorg- en Recreatie Boerderij de Bult  
• Schutterij EMM  • GGNet Preventie, project ‘Vriendendienst ‘ Op Stap   • Natuurmonumenten  

• Bibliotheek West Achterhoek  • IVN Natuur- en Milieu-educatie  • Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh  
• Platform van kerken c.q. Diaconaal Netwerk Bronckhorst  • Markenheem, zorg  • Lions Club  

• Folkloristische dansgroep ‘De Knupduukskes’  • Jong Gelre  • Plattelandsjongeren Steenderen  
• Stichting Mensen zonder werk de Boerderij  • EHBO-afdeling Steenderen  • Volksdansgroep Keijenborg  

• St. Vrijwillige Palliatieve en Terminale Thuiszorg  • St Boelekeerl  • Marktvereniging Hengelo
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Noteert u vast in uw agenda:
12 maart, Bronckhorst in actie met 
vrijwilligers. Een grote gezellige vrij-
willigersmarkt waar meer dan 40 
vrijwilligerorganisaties uit onze ge-
meente zich presenteren. Daarnaast 
zijn er allerlei leuke doe-activiteiten 
waar u aan deel kunt nemen en is er 
informatie voor u over vrijwilligers-
werk in het algemeen.
De markt vindt plaats in en om het 
gemeentehuis aan de Elderinkweg 2 
in Hengelo en duurt van 10.00 tot 
14.00 uur. Wij zien u graag!

Bronckhorst 
in actie met 
vrijwilligers

Bronckhorst in actie 
met vrijwilligers

12 maart 2011 
10.00 - 14.00 uur

Vrijwilligersmarkt met informatiestands 
en gezellige activiteiten

Kom ook en... doe mee!

Locatie: Gemeentehuis, Elderinkweg 2, Hengelo (Gld)
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Met hulp en betrokkenheid van een 
grote groep inwoners en onderne-
mers uit Vorden is het Masterplan 
Vorden Centrum tot stand gekomen. 
Zo zijn in het najaar van 2010 twee 
workshops gehouden met een verte-
genwoordiging van bewoners, onder-
nemers, leefbaarheid Vorden, stich-
ting cultuurfonds Vorden, hervormde 
gemeente Vorden, vereniging bomen-
belang, marktvereniging en oudheid-
kundige vereniging ‘Oud Vorden’.
De inrichting van de openbare ruimte 
in het centrum van Vorden was gro-
tendeels al aangegeven in het Mas-
terplan Vorden centrum. Hier is een 
verfijning op gemaakt. Maar we zijn 
er nog niet. Het definitief ontwerp 
moet nog gemaakt worden. Op een 
aantal onderdelen moeten wij nog 
keuzes maken, bijvoorbeeld:
• Materiaalkeuze (kleur, type, for-

maat)
• Bepaling juiste hoogtes in verband 

met afwatering
• Planning en fasering van de werk-

zaamheden

Met name voor het Dorpsplein ston-
den we voor een aantal belangrijke 
inrichtingskeuzes. De ideeën uit de 
workshops met de vertegenwoordi-
gers van de verschillende belangen-
groepen zijn verwerkt in het voorlo-
pig ontwerp.
 
Inloopmiddag en -avond
Voordat het ontwerp verder wordt 
uitgewerkt bieden wij u graag de mo-
gelijkheid het voorlopig ontwerp van 
de herinrichting van de openbare 
ruimte van het centrum van Vorden te 
bekijken. U krijgt de gelegenheid vra-
gen te stellen en op- of aanmerkingen 
aan ons door te geven. Deze kunnen 
wij dan meenemen in de definitieve 
uitwerking van het ontwerp (voor zo-
ver mogelijk). Wij nodigen u van harte 
uit voor de doorlopende inloopmid-
dag en -avond om het voorlopig ont-
werp te bekijken op 9 maart 2011 van 

16.00 tot 20.00 uur in hotel Bakker 
(Dorpsstraat 24 Vorden). U bent vrij 
om binnen te lopen op het tijdstip dat 
u het beste uit komt! Daarna ligt het 
voorlopig ontwerp zes weken ter in-
zage en kunt u schriftelijk reageren.

Presentatie gemist?
Kunt u niet aanwezig zijn bij de 

inloopmiddag/-avond? Het voorlopig 
ontwerp is na deze presentatie nog 
op 15, 22 en 29 maart van 15.00 tot 
17.00 uur in te zien in de informatie-
ruimte aan Dorpsstraat 1. Ook daar 
kunt u vragen stellen en op- of aan-
merkingen over het ontwerp aan ons 
door geven.

Inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp 
openbare ruimte centrum van Vorden

Visualisatie Zutphenseweg huidig - toekomstig



Openbare bekendmakingen

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

Op 2 maart a.s. zijn de verkiezingen 
voor Provinciale Staten. Regio Ach-
terhoek biedt de Gelderse lijsttrek-
kers op 28 februari a.s. een verkie-
zingstour per trein aan om de Gelder-
se lijsttrekkers en kandidaat-Staten-
leden de gelegenheid te bieden om in 
discussie te gaan met de bestuur-
ders, maatschappelijke organisaties 
en inwoners van de Achterhoek.

Tijdens de tour (tussen Arnhem-Win-
terswijk en Winterswijk-Lievelde) 
kunnen zij met Achterhoekers praten 
over belangrijke vraagstukken in de 
regio. Voor iedere treinrit is een the-
ma gekozen: Vitale leefomgeving, In-
novatieve economie en Slim & snel 
verbinden. Op de drie stopplaatsen 
volgt een breder openbaar debat over 
het betreffende onderwerp.

De debatten worden gevoerd in Doe-
tinchem, Winterswijk en Lievelde. 
• Tussen 12.45-13.45 uur is bij
 Wedeo aan de Terborgseweg 106 in 

Doetinchem het debat over de
 Vitale leefomgeving (zorg, onder-

wijs, wonen, cultuur)
• Tussen 14.50-16.40 uur is in de 

stationsrestauratie op de Stations-
straat 32 in Winterswijk het debat 
over de Innovatieve economie (o.a. 

duurzame energieopwekking)
• Tussen 16.00-17.00 uur is bij zaal 

Reijerink op de Lieverderweg 118 
in Lievelde het debat over Slim en 
snel verbinden (mobiliteit)

Bestuurders van de Achterhoekse 
gemeenten, waaronder burgemees-
ter Henk Aalderink, zijn bij de tour 
aanwezig. Wij hopen dat ook u aan-
wezig zult zijn en zich in de discussie 
mengt!

Gelderse Statenverkiezingen op 2 maart 
Verkiezingstour per trein door de Achterhoek

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, nabij Wichmondseweg, Achterhoeks lente feest, 19 maart van 20.00 tot 01.30 uur, het 

plaatsen van een tent, 19 en 20 maart, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet, 19 maart 
van 20.00 tot 01.30 uur, afsluiten van de Wichmondseweg tussen de Vordenseweg en de Pasto-
riestraat, 19 maart 2011 van 20.00 tot 02.00 uur, café de Bierkaai

• Bronckhorst, collecteren, 5 t/m 10 december 2011 en een doorlopende vergunning vanaf het jaar 
2012, stichting Leger des Heils fondsenwerving

• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. open huis, 28 maart t/m 7 april 2011, 
OBD-opleidingen

• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden voor Achterhoeks lente feest, 5 t/m 20 maart 
2011, café de Bierkaai

• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden voor het Halfvastenweekend in Angerlo,
 14 t/m 29 maart 2011, stichting Halfvasten-Angerlo
• Drempt, parkeerplaats Braambergseweg, standplaats voor de verkoop van snacks, frisdrank, 

snoep en patat, wekelijks op zaterdag van 12.00 tot 20.00 en zondag van 14.00 tot 20.00 uur, 
snackbar Oost

• Hengelo (Gld), avond wandelvierdaagse met start en finish bij Elderinkweg 5, 14 t/m 17 juni 2011 
van 18.00 tot 21.30 uur, stichting Avondwandelvierdaagse Hengelo

• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 4, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. dorsdag, 4 septem-
ber 2011 van 11.00 tot 22.00 uur, buurtver. de Noabers

• Vorden, diverse wegen in en om Vorden, skeelerwedstrijd met start en finish in de Dorpsstraat, 
22 juli van 18.30 tot 20.30 uur, afsluiten Dorpsstraat, Schuttestraat, Vordensebosweg, Horster-
kamp, Deldenseweg, Nieuwstad en Raadhuisstraat, 22 juli 2011 van 18.00 tot 21.00 uur, stichting 
skeelermarathon Vorden

• Vorden, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. concours hippique, 28 maart  t/m 10 april 
2011, RV & PC de Graafschap

• Zelhem, nabij buurthuis d’n Draejer aan de Velswijkweg, koningsschieten en afsluiten van een
 gedeelte van de Velswijkweg, 15 mei 2011 van 14.00 tot 22.00 uur, buurtvereniging Velswijk

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 2 februari 2011:
• Vorden, Enkweg 17A, gebruik van het pand als schoolgebouw
Ontvangen op 9 februari 2011: 
• Vorden, Dorpsstraat 18, slopen plafond en systeemwanden
Ontvangen op 10 februari 2011: 
• Vorden, Dorpsstraat 18, vervangen gevelreclame
Ontvangen op 11 februari 2011: 
• Baak, Toverstraat 8, verwijderen asbest uit de schuren
• Drempt, Rijksweg 15, plaatsen reclamebord
• Zelhem, Gildenweg 4, bouwen bedrijfshal
Ontvangen op 12 februari 2011: 
• Laag-Keppel, Van Pallandtlaan 7, vergroten woning
Ontvangen op 14 februari 2011: 
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 1, slopen van schuren
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 4, verwijderen asbest uit een schuur
• Hengelo (Gld), Venneweg 2, bouw doseerinrichting bij drinkwaterstation
• Steenderen, Covikseweg 1A, veranderen machineberging tot ligboxenstal
Ontvangen op 15 februari 2011: 
• Vorden, de Steege 12,14 en 24, aanleggen uitritten
• Vorden, Schuttestraat 8, slopen mestsilo
Ontvangen op 16 februari 2011: 
• Drempt, Strengsche Veld 54, plaatsen dakkapel
• Hengelo (Gld), Scharfdijk 2, tijdelijk opslag van grond 
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 5, slopen dakbeschot (asbest)
• Zelhem, Eckhorsterstraat 11, verwijderen asbest

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure (art. 3.11 
Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Halle, Halseweg 54 16, tijdelijk bewonen recreatieverblijf  

Ontwerpvergunningen

De stukken liggen van 24 februari t/m 6 april 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op dit plan naar keuze, schriftelijk 
(wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebbenden 
die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 10 februari 2011:
• Zelhem, Pluimersdijk 5, harmonica en accordeondag, 15 mei, oldtimerdag met slachtvisite,
 9 oktober van 12.00 tot 17.00 uur, oogst en folkloredag, 21 augustus 2011 van 12.00 tot 17.00 uur, 

museum Smedekinck
Afgegeven op 14 februari 2011:
• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, muziekfestijn met live muziek, 19 februari 2011 van 

19.00 tot 01.00 uur, Kolde karmis comité
• Bronckhorst, ontheffing art. 10/148 van de wegenverkeerswet i.v.m. de oriënteringsritten op
 13 februari, 20 maart, 1 mei, 4 september en 2 oktober 2011, vamc de Graafschaprijders
• Zelhem, plaatsen van tijdelijke reclameborden voor snuffelbazaar, 25 maart t/m 8 april 2011, 

harmonie prinses Juliana
Afgegeven op 15 februari 2011:
• Zelhem, industrieterrein de Vinkenkamp, wedstrijd ONK Supermoto, 8 mei van 09.30 tot 17.30 

uur, perceel nabij Stikkenweg 21, ontheffing groepskamperen, 7 en 8 mei 2011, stichting Super-
moto Vinkenkamp

Afgegeven op 16 februari 2011:
• Bronckhorst, aanbieden van diensten (werven van klanten voor opdrachtgevers) in  2011, Appco 

Marketing B.V.
• Hengelo (Gld), hoek Memelinkdijk/Slotsteeg, paasvuur, 24 april 2011 van 20.00 tot 01.30 uur, 

buurtvereniging de Noabers
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg, jaarlijks buurtfeest met kinderspelen, vogelschieten en dansavon-

den, 1 juli van 19.30 tot 01.30 uur en 3 juli 2011 van 13.00 tot 01.30 uur, buurtvereniging de
 Noabers
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk, klootschieten, 21 augustus 2011 van 13.30 tot 19.00 uur, buurtver-

eniging de Noabers
• Hengelo (Gld), hoek Raadhuisstraat-Schoolstraat (marktplein), plaatsen mobiele servicedesk van 

UPC Nederland, 3 maart 2011 van 10.00 tot 18.00 uur, Roscom promotie B.V.
• Zelhem, parkeerplaats Stationsplein, plaatsen Mobiele Servicedesk van UPC Nederland, 4 maart 

2011 van 11.00 tot 21.00 uur, Roscom promotie B.V.
• Vorden, parkeerplaats Dorpsstraat (marktplein), plaatsen Mobiele Servicedesk van UPC Neder-

land, 5 maart 2011 van 10.00 tot 17.00 uur, Roscom Promotie B.V. 
Afgegeven op 17 februari 2011:
• Zelhem, rit voor veteranenmotoren, start en finish bij clubgebouw Zamc, Korenweg 4, 28 mei 

2011 van 11.00 tot 16.00 uur, Zamc

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 14 februari 2011: 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 129, 129A, 131 en 131A, bouwen twee dubbele woningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden op 9 februari 2011:
• Rectificatie op publicatie week 7: betreft kappen leilinde. De locatie is niet Synagogestraat 4, 

maar hoek Synagogestraat/Regelinkstraat
Verzonden op 11 februari 2011:
• Hengelo (Gld), Beekstraat 4, kappen kastanjeboom
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 42, aanleggen inrit
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 9, kappen eik
• Wichmond, Lankhorsterstraat 8, kappen 9 bomen
• Zelhem, Aaltenseweg 14, veranderen en uitbreiden woning
• Zelhem, Brunsveldweg 3, slopen woning, kappen diverse bomen en tijdelijk aanleggen uitrit
• Zelhem, Stationsstraat 14-16, verwijderen asbest  
Verzonden op 15 februari 2011: 
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 40, verbouwen woning
• Hengelo (Gld), De Heurne 50, bouwen dakkapel
• Vorden, Hamminkweg 10, verbouwen woning
• Vorden, de Steege 2, bouwen schuur
• Zelhem, Doetinchemseweg 52, plaatsen dakkapel

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens het paasvuur is op 24 april van 17.00 tot 24.00 uur de Bonte Koeweg, vanaf de Zut-

phen-Emmerikseweg tot voorbij het terrein van het paasvuur, afgesloten voor alle verkeer en 
geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u en een inhaalverbod op de Zutphen-Emmerikseweg 
(N314), vanaf de bebouwde kom van Baak tot de brug over de Baakse Beek

• Drempt, tijdens het Koninginnedagfeest en de Zomermarkt zijn op 29 april van 17.00 tot 21.00 
uur, 30 april van 09.00 tot 21.00 uur en 29 mei 2011 van 10.00 tot 19.00 uur de Kerkstraat, tussen 
de Wittehemelweg en de Dubbeltjesweg, en de Gildeweg, tussen de Kerkstraat en huisnummer 
45, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens de triathlon op 19 juni 2011 is van 06.00 tot 14.30 uur de Elderinkweg,

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

 tussen de Berendschotstraat en de Rondweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de SuperMoto op 8 mei 2011 zijn van 7.00 tot 20.00 uur de Stikkenweg, tussen de 
Halseweg en de Nijmansedijk, de Wassenaarweg, de Ericaweg, de Arendsenweg en de Blekweg 
afgesloten voor alle verkeer en geldt een stopverbod op de Pluimersdijk, tussen de Stikkenweg 
en de Priesterinkdijk en de Stikkenweg, tussen de Halseweg en de Pluimersdijk. Op de Pluimers-
kamp geldt tussen de Stikkenweg en de Priesterinkdijk éénrichtingsverkeer (rijrichting Zelhem) 

• Zelhem, tijdens het Mega Piraten festijn geldt een maximumsnelheid van 30 km/h op de Slangen-
burgweg, tussen de Bruggenweg en de Rutgerstraat, van 2 t/m 9 mei 2011, zijn de Nijmansweg 
(gem. Doetinchem), tussen de Stadsedijk en de Halseweg, de Rutgerstraat (gem. Doetinchem), 
tussen de Nijmansweg en de Slangenburgweg, de IJzevoordseweg (gem. Doetinchem), tussen de 
Loordijk en de Slangenburgweg, de Stadsheidelaan (gem. Doetinchem), tussen de Rietveldweg en 
de Bruggenweg, de Bruggenweg (gem. Doetinchem), tussen de Slangenburgweg en de Stadshei-
delaan, de Berkelaarlaan (gem.  Doetinchem), de Nijmansedijk, tussen de Stadsedijk en de Halle 
Nijmanweg, en de Brunsveldweg, tussen de Stadsedijk en de Ijzevoordseweg, vanaf 7 mei 14.00 
uur t/m 8 mei 04.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. 
Er geldt éénrichtingsverkeer op de Plakdijk (gem. Doetinchem) richting IJzevoordseweg, de IJze-
voordseweg (gem. Doetinchem) richting Slangenburgweg, de Slangenburgweg richting de Berke-
laarlaan, de Halle-Nijmanweg (vanaf de Pluimersdijk) richting Slangenburgweg, en de Halseweg 
(gem. Doetinchem) richting Slangenburgweg, op 7 mei van 14.00 t/m 22.00 uur, en op de Plakdijk 
(gem. Doetinchem) richting Varsseveldseweg, de IJzevoordseweg (gem. Doetinchem) richting 
Plakdijk, de Slangenburgweg richting de Ijzevoortseweg, de Halle-Nijmanweg (tot de Pluimers-
dijk) richting Pluimersdijk, en de Halseweg (gem. Doetinchem) richting Halle-Nijmanweg, vanaf

 7 mei 22.00 uur t/m 8 mei 04.00 uur. Ook geldt een stopverbod voor beide zijden van de weg op de 
Plakdijk (gem. Doetinchem), de IJzevoordseweg (gem. Doetinchem), de Halseweg (gem. Doetin-
chem), de Bruggenweg (gem. Doetinchem), de Berkelaarlaan (gem. Doetichem), de Stadsheide-
laan, tussen de Bruggenweg en de Berkelaarlaan (gem. Doetinchem), de Halle Nijmanweg en de 
Slangenburgweg, vanaf 7 mei 14.00 uur t/m 8 mei 04.00 uur.

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft 
genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplan-
nen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan 
starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij 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. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager 
moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot 
het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een ver-
leende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50.

Verleende omgevingsvergunning ‘Steenderenseweg 25 Hengelo’ 
B en w van Bronckhorst hebben op 8 februari 2011 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, 
onder a, sub 3 van de Wabo de omgevingsvergunning ‘Steenderenseweg 25 Hengelo’ verleend. De 
omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 24 februari t/m 6 april 
2011 voor een ieder ter inzage. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het inpandig uitbrei-
den van het kinderdagverblijf, brandveilig gebruik en het aanleggen van een parkeerplaats en 
uitweg op het perceel Steenderenseweg 25 in Hengelo (Gld).

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning) 
Verzonden op 21 februari 2011:
• Toldijk, Wolfsstraat 5, voor het uitbreiden van de recreatieve activiteiten van het agrarische
 bedrijf (zoals o.a. verkoop vleesproducten, organiseren van barbecuearrangementen, catering en 

de mogelijkheid voor evenementen op de omringende gronden), geldend bestemmingsplan
 ‘Buitengebied 1993’

De vrijstelling en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 24 februari t/m 6 april 2011 
ter inzage. U kunt de stukken op de volgende manieren inzien:
• digitaal via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunning en vrijstelling 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 be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de 
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift inge-
diend, 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.

De nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergunnin-
gen of ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag te com-
bineren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening (be-

Bestemmingsplannen

stemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergunningen, Ver-
leende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en Bestemmingsplannen ruim-
telijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Hengelosestraat 2 
Keijenborg’ (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Hengelose-
straat 2 Keijenborg’ voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op centralisatie van smederij 
Besselink aan de Hengelosestraat 2 in Keijenborg. Hierin wordt nieuwbouw van een loods aan de 
achterzijde en een kleine uitbreiding voor de winkel mogelijk gemaakt.

Voorbereiding projectbesluit ‘Buitengebied 2011; Projectbesluit 
Roessinkweg ong. Hengelo’ (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een projectbesluit voor te bereiden voor:
• Hengelo, Roessinkweg ong., voor het realiseren van een recreatiewoning nabij nummer 5 op het 

kadastrale perceel: Hengelo, sectie D, nummer 2640

Aangezien het hier enkel mededelingen betreft, bestaan er nu geen mogelijkheden tot het indienen 
van een reactie op deze twee plannen. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedures, 
komen stukken ter inzage te liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er
gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Inspraak bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 20 en 22 Hummelo’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 20 en 22 Hummelo’ en de daarop betrekking heb-
bende stukken liggen van 24 februari t/m 6 april 2011 voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van de supermarkt en het realiseren van een multi-
functionele ruimte bij de kerk. 

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00947-VO01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00947-/NL.IMRO.1876.BP00947-VO01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun in-
spraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) 
of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Voornemen tot het plaatsen van een object op de gemeentelijke monumen-
tenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het volgende object te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst:
• Vorden, Het Hoge 67

Voornemen tot het afvoeren van een deel van een object van de gemeente-
lijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende objecten (deels) van de gemeentelijke
monumentenlijst af te voeren: 
• Vorden, De Leuke 6, twee hooibergen en vaaltschuur verwijderen uit beschrijving

Deze voornemens zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 3 februari jl. en liggen van 24 februari 
t/m 6 april 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in 
te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de 
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

Besluiten tot het plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst te plaatsen: 
• Drempt, Zomerweg 19, uitbreiden beschrijving met begraafplaats én gietijzeren poort
• Steenderen, Bedelbrug aan de J.F. Oltmansstraat

Besluit tot het afvoeren van een object van de gemeentelijke monumenten-
lijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten (deels) van de gemeentelijke
monumentenlijst af te voeren: 
• Vorden, Bergkappeweg 2-4, één- en tweeroedige hooiberg verwijderen uit de beschrijving

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 15 februari jl. en liggen van 24 februari t/m 
6 april 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te 
zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de 
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, 
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen ziens-
wijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de besluiten 
aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector 
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een besluit 
treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 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.

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

Afsluiting wegen ivm (snoei)werkzaamheden

• Hengelo (Gld), Weeversplasweg, tussen de Aaltenseweg en de Oosterinkdijk, 28 februari t/m
 4 maart 2011 
• Hengelo (Gld), Wassinkweg, tussen de Reerinkweg en de Sarinkdijk, 21 februari t/m 25 februari 

2011 
• Zelhem, Aaltenseweg, tussen de Varsselsestraat en de Ruurloseweg, 28 februari t/m 4 maart 

2011

Helaas kunnen wij de perioden van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden 
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld 
weersomstandigheden.

Verkeer en vervoer

Ontwerpbesluiten (art. 8.26 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 22 februari t/m 6 april 2011 tijdens de
openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Halle, Landeweerweg 2, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 35, voor het intrekken van de milieuvergunning

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 

Wet milieubeheer Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-
IJssel 3e wijziging vastgesteld 
B en w van Bronckhort maken bekend dat het algemeen bestuur van de GGD Gelre IJssel op
25 november 2010 de 3e wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst Gelre-IJssel heeft vastgesteld. De wijzigingsverordening ligt ter inzage bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt hier tegen betaling van de kosten een kopie van de rege-
ling verkrijgen. U kunt de regeling ook vinden op www.ggdgelre-ijssel.nl. De regeling is met terug-
werkende kracht op 1 januari 2011 in werking getreden.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen 
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de be-
scherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij 
ons worden ingediend vóór 7 april 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een ge-
sprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

Pelletkachels  
In Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk zijn pellet-kachels al jaren een begrip.
Nu de energieprijzen blijven stijgen, krijgen alternatieve manieren van verwarming
ook in Nederland steeds meer aandacht. Een van deze duurzame energiebronnen
is het stoken van houtpellets in speciale kachels

De Thermorossi pellet-kachels geven u de aangename vlammensfeer
van een houtkachel maar met een groot comfort en beter
energierendement als de conventionele systemen. 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 

www.bronckhorstreageert.nl





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

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
 accountants en belastingadviseurs

Wilt u uw belastingaangifte 2010 professioneel laten invullen en er bovendien 
zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt dan kunt u bij ons terecht.

Denkt u o.a. aan de te verkrijgen doorwerkbonus voor werkenden in de leeftijd vanaf 61 jaar. 
Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd voor werkende ouders met jonge kinderen.

Ruurloseweg 21, 7251 LA  Vorden. 
Telefoon (0575) 55 14 85 - Fax (0575) 55 16 89 - E-mail: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Zoals u van ons gewend bent hebben wij ook dit jaar het kantoor weer geopend voor het afgeven van uw gegevens. 

U bent van harte welkom op één van de volgende woensdagavonden:
2, 9, 16 en 23 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur
of op 
zaterdagochtend 19 maart  a.s. tussen 10.00 uur en 12.00 uur

!

Vraagprijs € 329.500,- k.k.

De Voornekamp 20 Vorden

Een kleine beurt
& 

APK vanaf  75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

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

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

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

 

    

GROTE WINTER-/
VERHUISOPRUIMING

ZATERDAG 26 FEBRUARI 2011
VAN 10.00-16.00 UUR

De Dunsborg Ruitersport
Winkelsweg 4  •  7255 PN Hengelo Gld.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

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

  

 

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

STEENDEREN Vraagprijs  157.500,-- k.k. 

Burg. Smitstraat 21a - In het centrum van het 
dorp gelegen, mooi 3-kamer APPARTEMENT
met 2 slaapkamers en groot en zonnig dakterras. 
Het is gesitueerd op de 1e verdieping boven 
een bank en heeft een eigen parkeerplaats     
en een berging op de begane grond. Het appar-
tement is opgeleverd in 2007 en heeft een 
bruto vloeroppervlakte van 88 m2.
Aanvaarding op korte termijn mogelijk.

IN PRIJS VERLAAGD
HARMSEN

Echte
Achterhoekers

herken
i-j zo...

www.achterhoeksevlag.nl

Gratis stickervel af te halen 
bij uw Welkoop vestiging

www.bronckhorstreageert.nl



Voorzitter Lies Haverkamp heette ie-
dereen welkom. Twee vrijwilligsters 
werden in het zonnetje gezet voor 
hun inzet. Thea Aalders en Dinie 
Schlief waren tien jaar actief als vrij-
willigster van de Zonnebloem. Beiden 
kregen de zilveren speld met oorkon-
de uitgereikt door Regio-voorzitter IJs-
selstreek, Lex van Selms. Ook kregen 
ze een mooi boeket bloemen. Namens 
de afdeling bood Lies Haverkamp de 
jubilarissen bloemen aan. Na de hul-
diging werd door Willemien Hoebink, 
oprichtster van de afdeling, een korte 
terugblik gegeven over het twintig 
jaar bestaan van de Zonnebloem Hen-

gelo/Keijenborg. Twintig jaar geleden 
werd begonnen met twaalf dames. Er 
werd een bestuur gekozen dat uit vijf 
dames bestond. Een penningmees-
ter was er wel maar geen geld in de 
kas. Van de Caritas van de parochie 
kreeg de Zonnebloem 500 gulden. Er 
werd een ledenwerfactie gehouden in 
Hengelo. Vrijwilligsters gingen rond 
bij mensen en heel veel inwoners 
gaven steun. Er kwam meer geld in 
de kas en er kon meegedaan worden 
aan boottochten, vakantieweken en 
bezoekwerk. Doordat de afdeling 
Keijenborg werd opgeheven, werd 
aansluiting gezocht met Hengelo en 

ging men verder onder de naam Zon-
nebloem Hengelo/Keijenborg. De af-
deling groeide en telt op dit moment 
ruim dertig vrijwilligers. 
Het cabaretgezelschap ‘Jeetje Mina’ 
uit Haaksbergen zorgde voor een 
aantrekkelijk programma. Met zang, 
dans, voordracht en schetsjes wisten 
de vier dames het publiek prima te 
vermaken. Het afwisselend optreden 
van de groep werd beloond met een 
groot applaus. 

In de pauze was er een verloting. 
De bezoekers kregen koffie met iets 
lekkers erbij, drankjes en hapjes en 
aan het eind van de middag koffie 
met krentenwegge. Na afloop kreeg 
iedereen een pen als aandenken van 
het twintigjarig bestaan van de Zon-
nebloem Hengelo/Keijenborg.

Zilveren speld voor Thea Aalders en Dinie Schlief

Gezellige middag Zonnebloem

Hengelo - De Zonnebloem Hengelo/Keijenborg organiseerde afgelopen 
zaterdag een gezellige middag. Zaal Wolbrink was tot de laatste plaat 
bezet. De aanwezigen hebben genoten van een afwisselende en ont-
spannende middag.

De jubilarissen Thea Aalders (links) en Dinie Schlief.

Alle vijf producten, waarmee hij deel-
nam, kregen ‘goud’, waarvan twee 
zelfs met * voor de hoogst mogelijke 
kwaliteit. Alle vijf artikelen uit eigen 
keuken en rokerij zijn in de aanbie-
ding om u de kwaliteit te laten proe-
ven. William stuurde zijn kiprook-

worst, kipgrillworst naturel, gerookte 
kipfilet, Achterhoekse wildstoofpot 
en Achterhoekse hazenpeper in naar 
deze wedstrijd voor de vakslagers om 
ze daarmee voor te leggen aan de 
vakjury, bestaande uit vakslagers, die 
in totaal meer dan tweehonderd pro-

ducten moesten keuren. Dhr. Stijf, 
van oorsprong vakman slager, die 
zijn carrière bij de Zelhemse slager 
Koen Dimmedal begon, wilde vooral 
ook zijn collega-slagers wel eens laten 
kennismaken met zijn kwaliteiten als 
poelier. Hij wist ze met verve te over-
tuigen en zette daarmee zijn vak ‘poe-
lier’, door sommige slagers gezien als 
een ondergeschoven kindje, volop in 
de spotlights. Poelier William is dan 
ook best trots, dat hij zich in de we-
reld van de slagers heeft bewezen.

Oorkondes voor poelier William Stijf

Zelhem - De komende vrijdagmiddagen is het weer feest tijdens de 
Zelhemse weekmarkt, want poelier William Stijf van poeliersbedrijf 
Willie Kappert wil de klanten laten meegenieten van de door hem 
behaalde prijzen tijdens de onlangs gehouden ‘Open Dag’ van het SVO 
(slagersvakonderwijs) in Wageningen.

Het is al weer ruim drie jaar geleden 
dat het Schuttersgilde ‘St. Jan’ Ke-
ijenborg voor de tweede keer het vo-
gelschieten organiseerde om de titel 
‘Koning van Bronckhorst’. Een groot 
evenement dat voor het eerst werd 
georganiseerd bij gelegenheid van 
het 150-jarig bestaan van het Gilde 
in 2004. Het Schuttersgilde heeft in 
2007 wederom de organisatie voor 
haar rekening genomen. 

In de afgelopen jaren is er overleg 
geweest met de schutterijen, buurt-, 
kermis- en oranjeverenigingen die het 
jaarlijkse vogelschieten organiseren 
in hun eigen buurtschap, dorp of stad 
binnen de gemeente Bronckhorst. Uit 
dit overleg is destijds de wens naar vo-
ren gekomen om de wedstrijden voor 
de titel ‘Koning van Bronckhorst’ één 
keer in de drie jaar te houden. Zo is 
er in september 2010 een titelstrijd 
georganiseerd door Schutterij ‘St. 
Willibrord’ uit Drempt, maar omdat 
daar is geschoten met een afwijkend 
reglement is het Schuttersgilde ‘St. 
Jan’ van diverse zijden benaderd om 
in 2011 het Koningschieten opnieuw 
te organiseren, waarbij de oorspron-
kelijk opgestelde regels worden ge-
hanteerd en gerespecteerd. 

Toen Buurtvereniging Velswijk hoor-
de van dit verzoek heeft zij contact 
gezocht met het Schuttersgilde ‘St. 
Jan’, waarna in een gezamenlijk over-
leg is besloten om op zondag 15 mei 
2011 de gevraagde extra ronde voor 
het Koningschieten van Bronckhorst 
te organiseren in de Velswijk. Deel-
name is mogelijk voor alle schutters 
die in de periode 5 mei 2007 t/m 14 
mei 2011 schutterskoning(in) en 
jeugdkoning(in) zijn of zijn geweest 
bij hun eigen vereniging.   

KOMT ALLEN 15 MEI NAAR 
HET BRONCKHORSTER 
KONINGSCHIETEN IN VELSWIJK 
Buurtvereniging Velswijk hoopt na-
tuurlijk op een gezellig samenzijn,
maar het gaat natuurlijk wel  om een
competitie: wie wordt de nieuwe Ko-
ning van Bronckhorst? In 2007 werd
het koningspaar gehuldigd met een
heuse sjerp met de titel ‘Koning’ en
‘Koningin’ en een zilveren koningske-
ten die werd aangeboden door de Ra-
bobank (Graafschap-Midden). 

Deze versierselen zijn wisseltrofeeën
en zullen dus van de oude naar de
nieuwe ‘Koning van Bronckhorst’
worden overgedragen. Ook zal de bij-
behorende wisselbeker worden over-
gedragen die beschikbaar is gesteld
door de V.V.V. De nieuwe koning(in)
zal ook een trofee ontvangen die puur
betrekking heeft op het Koningschie-
ten 2011.  

Naast het schieten om de titel ‘Koning
van Bronckhorst’ bestaat er deze mid-
dag voor de partners van  de koningen
de mogelijkheid tot vogelknuppelen
en zal er ook gestreden worden voor
de titel ‘Jeugdkoning van Bronck-
horst’. Voor het overige publiek is er
gelegenheid tot handboogschieten en
voor de kleinsten is er een springkus-
sen. De gehele middag is er de mo-
gelijkheid om kennis te maken met
het schutterswezen in al zijn glorie
binnen de gemeente Bronckhorst en
kunnen ideeën worden uitgewisseld. 

Aan de inwendige mens wordt uiter-
aard ook gedacht. Alle betrokken ver-
enigingen zullen binnenkort worden
aangeschreven om hun koningen en/
of koninginnen aan te melden voor
dit Koningschieten. Noteer in ieder ge-
val al vast deze datum in uw agenda:
zondag 15 mei. Voor meer informatie
kijk op: www.velswijk.nl of 
www.schuttersgildestjan.nl

Vogelschieten
Wie wordt de nieuwe schutters-
koning(in) van de gemeente 
Bronckhorst?

Toldijk - Uitslag competitieronde 
5; derde avond.

Lijn A: 1. Annelies Schröder & Nel 
Hendriks 60,33%; 2. Joke Damveld 
& Herman Damveld 58,00 %; 3. Hen-
nie van Druten & Gonnie Hulleman 
56,75%. 

Lijn B: 1. Wil ten Holder & Lenie La-
mers 63,67 %; 2. Theo van Aalst & Ger-
rit Vorselman 60,75%; 3. Mien Vorsel-
man & Annie Hartman 60,43%. 

Lijn C: 1. Theo Damen & Theo Schut
63,20%; 2. Paulien Gasseling & Mini
Peters 59,50%; 3. Riet Niesink & Rie-
kie Nieuwenhuis 55,40%. 
Deze week ‘Ruitenboertoernooi’ voor
leden Bridgeclub Bronkhorst. 
Dit landelijke toernooi voor NBB le-
den wordt gespeeld met ‘voorgesto-
ken kaarten’, zodat alle deelnemers
dezelfde spellen spelen. Paren met de
hoogste eindscore kunnen door naar
de halve finale die op 20 maart in
Utrecht gespeeld wordt.

B R I D G E

Met bevlogen spel op piano, contra-
bas en gitaar lieten deze musici de 
muziek van Oscar Peterson uit de ja-
ren 50 en 60 herleven.
Extra attractie was de toevoeging van 
gastdrummer Florian Hoefnagels met 
zijn opzwepende drumsolo’s. Zowel 

de donateurs van Cultuurfonds Vor-
den als het betalend publiek waren
enthousiast over de kwaliteit van het
gebodene. Met het nummer “people
need people” sloten de muzikanten
op treffende wijze deze geslaagde
middag af.

Jazz-middag groot succes

Vorden - In een uitverkocht “Theater onder de Molen” genoten jonge
en oudere jazzliefhebbers afgelopen zondagmiddag van het spel van
trio Hans Kwakkernaat.
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Iedere training is er ruimte voor theo-
rie-items zoals gezonde voeding, juis-
te kleding en goed schoeisel. Iedereen 
ontvangt een functioneel hardloop-
shirt, het Start to Run magazine en 
drie edities van Runnersworld. De 
cursus wordt afgesloten met deel-
name aan een loopevenement of een 
testloop. 

Start to Run is al jaren dé manier voor 
beginnende lopers om daadwerkelijk 
de stap richting loopsport te zetten. 

Op laagdrempelige manier maakt de 
sporter kennis met het lopen in zijn 
eigen omgeving. En dat alles begeleid 
door deskundige trainers van de Lo-
persvereniginggroenlo

NIEUW DIT JAAR IS DE SPECIALE 
START TO RUN RUNNING COACH©

Met de speciale Start to Run Running
Coach© kun je makkelijk je huiswerk-
trainingen lopen, met ondersteuning
van stimulerende muziek en moti-
verende aanwijzingen volgens het
verantwoorde Start to Run hardloop-
schema. Geen gedoe met het uitprin-
ten van trainingschema’s of ingewik-
kelde loopadviezen, maar eenvoudig
via je koptelefoon van je MP3-speler.
Op de beat van lekkere loopmuziek
krijg je om de zoveel minuten te ho-
ren wat je moet doen. Hardlopen,
wandelen, harder of zachter? Renate
Wennemars, je persoonlijke trainer,
laat het je weten. De Running Coach©

is uitsluitend te bestellen bij inschrij-
ving voor de clinics van Start to Run.
Start to Run heeft een groot aantal
voordelen. De trainingen starten op
zaterdag 12 maart. Er wordt getraind
op meer dan 120 locaties in heel Ne-
derland. 

VOOR MEER INFORMATIE
www.starttorun.nl 
www.lopersvereniginggroenlo.nl

Start nieuwe beginnersgroep
Lopersvereniginggroenlo
Ruurlo - Bij de Lopersvereniging-
groenlo begint zaterdag 12 maart 
een nieuwe cursus Start to Run. 
Vanaf die datum krijgen begin-
nende lopers zes zaterdagen ach-
ter elkaar looptraining onder 
deskundige begeleiding. Ook 
krijgen deelnemers doordeweeks 
huiswerk mee.

Een voorbeeld is het 580 kilometer 
zuidelijk gelegen dorp Abydos waar 
hard door wordt gewerkt aan een 
bijzonder project, de bouw van het 
Hotel Healingcentrum House of Life. 
Sinds 2008 is de Ruurlose muziekthe-
rapeute en Ancient Egyptian Healer 
Yvon Taken samen met de Egyptische 
healer/priester Horus intensief be-
trokken bij de bouw, ontwikkeling en 
begeleiding van dit bijzondere Hotel 
annex Healingcentrum. Een locatie 
waar men in de zeer nabije toekomst 
kan verblijven om er de archeologi-
sche cultuurschatten te bewonderen, 
zoals de prachtige en bijzondere tem-
pel gebouwd door Pharao Sety I maar 
waar men ook de oude healingwijzen 
uit het oude Egypte kan bestuderen. 
Waar men initiaties kan ontvangen 
en waar men op fysiek en geestelijk 
gebied healingen kan ondergaan op 
een wijze die reeds werd toegepast 
in het oude Egypte. Om de bevolking 
mee te laten profiteren van de aanwe-
zigheid van het centrum werd door 
Yvon Taken vorig jaar de Foundation 
House of Life Abydos opgericht met 
als doel middelen te verschaffen om 
de ontwikkeling van het centrum te 
ondersteunen. Maar ook om werk-
gelegenheid te verschaffen, arme fa-

milies financieel te ondersteunen bij 
de aanschaf van kleine hulpmiddelen 
zoals bijvoorbeeld een bril maar werd 
ook een onderwijs project onder de 
hoede genomen en een project om 
op kleine schaal micro kredieten te 
verstrekken aan kleine ondernemers 
uit het dorp. Op succesvolle wijze 
werd dan ook op de woonplek van 
de familie Taken in mei vorig jaar de 
‘Week van Abydos’ georganiseerd om 
samen met de vele mensen die inmid-
dels het House of Life in Abydos een 
warm hart toedragen het fantasti-
sche bedrag van ruim 4000 euro in 
te zamelen. 

SPONSORING 
Dat de healingen die het House of Life 
mensen aanbiedt zeer effectief kun-
nen uitwerken werd het afgelopen 
jaar door de al eveneens uit Ruurlo 
afkomstige Joze van Asten op bewon-
derenswaardige wijze aangetoond. 
Door een intensieve behandeling op 
fysiek en geestelijk gebied en door 
haar doorzettingsvermogen lukte het 
haar om haar rolstoel, waar zij lang-
zaam door haar ziekte aan gekluis-
terd was geraakt, voorgoed de deur 
uit te doen. Als dank aan het House 
of Life riep zij vrienden en bekenden 

op haar te sponsoren tijdens de be-
faamde Nijmeegse wandelvierdaagse 
en stelde zij dit bedrag beschikbaar 
aan de Foundation House of Life Aby-
dos. Met onder andere haar gift en de 
vele andere gulle giften kon de foun-
dation dan ook in september 2010 
tweeëndertig kinderen van arme fa-
milies naar school laten gaan en werd 
er aan twee kleine ondernemers uit 
Abydos een klein micro krediet ver-
strekt. 

‘WEEK VAN ABYDOS’ 
Inmiddels wordt de foundation door 
verschillende mensen zelfs structu-
reel financieel gesteund en dat mag 
na een jaar een prachtig resultaat 
worden genoemd. Yvon Taken en de 
inmiddels in het bestuur opgenomen 
Joze van Asten hopen ook deze zomer 
weer de ‘Week van Abydos’ te orga-
niseren en wel van 14 tot en met 19 
juni. Zij hopen dat velen onder u een 
workshop, activiteit of lezing komen 
bezoeken. Met uw vrije gift hopen zij 
ook het komende schooljaar voor de 
kinderen en de bevolking van Abydos 
wat te betekenen en willen daarmee 
kansen scheppen voor de kansarmen 
in het dorp. Het programma kunt u 
de komende tijd vinden op het we-
blog http://houseoflife.info/weblog
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Yvon Taken: 
tel. (0573) 452436 of via het 
e-mailadres info@hathorreizen.nl en 
Joze van Asten, tel. (0573) 452840 
of joweul@hotmail.com

Ook deze zomer weer de ‘Week van Abydos’

Egypte in totaal ander daglicht
Ruurlo - Naast alle chaos en de politieke onrust van de afgelopen we-
ken waarin het Egyptische volk nog steeds hartstochtelijk strijdt voor 
meer democratie en rechtvaardigheid, zijn er ook plekken in Egypte 
waar van deze politieke omslag niets is te merken en waar de meeste 
Egyptenaren raadzaam hun leven invullen met de dagelijkse werk-
zaamheden.

Het album is vers van de pers en is 
volgens drummer Johnny Balldruc-
ker een heus collectors item gewor-
den. ‘Want behalve een aantal nieu-
we nummers staan er ook nummers 
op van de Oxx Band in vorige bezet-
tingen. En om het helemaal compleet 
te maken: we hebben er zelfs wat 
bloopers op gezet’. De Oxx Band was 
geformeerd rond voorman en oprich-
ter Dr. John from Oxx. Bij zijn over-
lijden zeven jaar geleden moesten de 
overige bandleden aan zijn sterfbed 

beloven dat ze zijn levenswerk voort
zouden zetten. ‘Dat hebben we dus
jarenlang gedaan, maar uiteindelijk
moet je als band tot de conclusie ko-
men dat na dertig jaar nu toch de
uiterste houdbaarheidsdatum is ver-
streken’. 
De band verzorgt zaterdag 26 febru-
ari een allerlaatste optreden bij Zaal
Heezen in Steenderen. ‘De reserverin-
gen lopen aardig door, maar er zijn
nog wat kaartjes’, zegt drummer Joh-
nny Baldrucker. ‘Het wordt een echt
Oxxiaans optreden. Nog eenmaal
stampen en dampen. Met alles erop
en eraan. En de trouwe Oxx-volgers
weten wat dat inhoudt…’
Reserveren kan via Zaal Heezen in
Steenderen. 
Zie ook: www.oxx-band.com

Laatste album Oxx Band 
heus collectors item
Steenderen - Het is een afscheids-
cadeau aan al die fans die de band 
drie decennia op de voet volgden. 
De Oxx Band heeft onlangs het af-
scheidsalbum opgenomen: ‘Kloar 
is Kloar’.

De organiserende atletiekvereniging 
Hanzesport verwacht weer veel be-
langstelling voor dit sportieve loop-
festijn. Het moet gek gaan als ook 
dit jaar niet meer dan 1000 deelne-
mers zullen worden geregistreerd. 
Ook nu weer geldt de 30 kilometer 
door het schitterende Achterhoekse 
coulissen landschap als een ultieme 
voorbereiding voor de marathon 
van Rotterdam. De drie afstanden, 
10, 21,1 en 30 kilometer voeren de 
lopers over een snel parcours met 
weinig hoogteverschil door de bos-
rijke omgeving rond de acht kaste-
len in de buurt van Vorden, die door 
hun verborgen ligging in de bossen 
normaal gesproken niet zichtbaar 
zijn. Dit keer zullen de lopers on-
derweg op ludieke wijze met deze 
kastelen worden geconfronteerd. 

Alle afstanden gaan over één ronde 
en de tijdregistratie vindt weer elek-
tronisch plaats met behulp van de 
ChampionChip . Start en finish zijn 
bij Sporthal Het Jebbink. 
Na-inschrijving is die morgen nog 
mogelijk in de sporthal, waar ook 
kleedruimten en douches aanwezig 
zijn. Voorinschrijving is mogelijk 
via www.hanzesport.nl of 
www.inschrijven.nl

De huur van de ChampionChip, 
waarvoor - via een machtiging - een 
borg moet worden betaald, wordt  
extra in rekening gebracht. Op alle 
afstanden kunnen, zowel bij de da-
mes als de heren, door de drie snel-
ste deelnemers geldprijzen worden 
gewonnen. De prijsuitreiking vindt 
in de sporthal. Bovendien ontvangt 
iedere deelnemer bij de finish een 
fraaie herinnering. 

Nadere informatie Jan Rood (0570-
541809) of www.hanzesport.nl

Kastelen zien bij 
ATAG Achtkastelenloop
Vorden - Zondag 6 maart a.s. 
staat de traditionele ATAG 
Achtkastelenloop weer op het 
programma.

Kinderen konden zich tot 7 februari 
inschrijven. Van de 300 kinderen die 
zich hebben ingeschreven zijn er 144 
uitgekozen. Ze mochten laten zien 
hoe goed ze konden voetballen, maar 
alleen dat is niet voldoende. “We wil-
len zo breed mogelijk kennis maken 
met de kinderen om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn”, zegt Fred Diks, 
schrijver van de kinderboekenserie 
Koen Kampioen. De boeken worden 
verfilmd door de AVRO. De kinderen 
kregen onder meer een samenwer-
kingsopdracht. Daarbij werd vooral 
gelet of ze wel of geen initiatief na-
men. Er was een kennisquiz, er wer-
den fotoshoots gemaakt om te zien 
hoe ze over komen op de foto en een 
cameratest. 
Kinderen die deelnamen aan de cas-
ting komen uit heel Nederland. Ook 
zijn er veel uit de regio en zo’n tien 
kinderen komen uit Hengelo. De 
hoofdrolspeler Koen Kampioen moet 
een lekker brutaal Achterhoeks jon-
getje zijn. “Hij moet goed kunnen 
voetballen en soms ook blunders 

maken. Koen is een jongetje zoals ie-
dereen had kunnen zijn”, zegt Diks 
die beide dagen betrokken was bij de 
organisatie. 

Voetbalvereniging Pax geeft alle me-
dewerking aan het ‘project’ Koen 
Kampioen. “Daar zijn we heel blij 
mee”, zegt Diks. “Niet alleen de cas-
ting maar ook het voetbalgedeelte 
vindt plaats op de velden van Pax”. 
Regisseuse Annemarie Mooren is 
eveneens goed te spreken over de me-
dewerking. “Beter kun je het eigenlijk 
niet wensen. Er is goed overleg en ze 
geven ons alle ruimte. Het gaat alle-
maal heel gemoedelijk en er is totaal 
geen stress. Het is gewoon geweldig”. 
Op de velden werden door de teams 
van Pax gewoon competitiewedstrij-
den gespeeld. 
Annemarie Mooren was heel te-
vreden met de 300 aanmeldingen. 
Daar had ze ook op gehoopt. “Voor 
de eerste ronde had ik gedacht aan 
een selectie van honderd kinderen, 
maar er waren zoveel leuke inschrij-

vingen bij, dat het er 144 zijn gewor-
den. En nu gaat het er om de goeie 
uit te halen”. Uit de 144 deelnemers 
blijven zo’n vijftig kinderen over die 
dan alleen maar cameratesten doen. 
Er blijven 24 kinderen over voor het 
programma Ik ben Koen Kampioen 
van Omroep Gelderland dat gepre-
senteerd wordt door Eric Schuur-
man. In het weekeinde van 19 en 20 
maart worden daarvoor opnames van 
vier afleveringen gemaakt in stadion 
De Vijverberg van de Superboeren. 
Vervolgens blijven er zes kinderen 
over voor de hoofdrollen in de AVRO 
tv-serie van Annemarie Mooren Pro-
ductions.

In de meivakantie, die eind april be-
gint, start de eerste officiële opname 
van de tv-serie van regisseuse Anne-
marie Mooren bij Pax. In deze twee 
weken worden er drie afleveringen 
opgenomen. Daarna worden in de 
eerste week van de zomervakantie de 
volgende drie afleveringen opgeno-
men en in de herfstvakantie 2011 de 
laatste twee afleveringen. De acht af-
leveringen worden door de AVRO uit-
gezonden in het voorjaar 2012 voor 
het EK-voetbal op zaterdagavond om 
zeven uur.

Ieder kind droomt van hoofdrol

Op zoek naar Koen Kampioen

Hengelo - Op de velden van voetbalclub Pax in Hengelo is afgelopen 
weekeinde een begin gemaakt met de casting van deelnemende kinde-
ren voor de tv-serie Koen Kampioen. De serie wordt in 2012 uitgezon-
den door de AVRO.

Koen Kampioen moet onder meer goed kunnen voetballen.

Vele tennissers uit de hele regio bin-
den dan de strijd met elkaar aan in 
wat voor velen het eerste toernooi is 
in het nieuwe jaar. Er wordt gespeeld 

in het damesdubbel, herendubbel en
mixdubbel. Dit in de speelsterktes 5,
6, 7 en 8. Iedereen die lid is van een
tennisvereniging en in 2011 25 jaar
of ouder is kan zich voor dit gezellige
toernooi inschrijven. Doe dit samen
met een dubbelpartner en schrijf
beiden in op www.toernooiklapper.
nl. Wees er vlug bij want het komt
regelmatig voor dat het toernooi snel
is volgeboekt.

Regiobank tennistoernooi
Steenderen - Ook in 2011 organi-
seert tennisvereniging De Nieuwe 
Hellewei haar traditionele Regio-
bank 25+ dubbeltennistoernooi. 
Dit jaar staat het toernooi van 13 
t/m 20 maart op de kalender.
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Op woensdag 2 maart zijn de school-
deuren van 18.00 tot 19.30 uur ge-
opend. Deze avond wordt de project-

week met het thema “gezonde voe-
ding” afgesloten en geeft een goede 
indruk hoe er op CBS Varssel samen-
gewerkt, samen geleerd en samen 
gevierd wordt. In de klassen presen-
teren de kinderen waar ze in de pro-
jectweek aan gewerkt hebben. 
Vrijdag 25 maart is speciaal voor de 
opa’s en oma’s van de kinderen en 

voor nieuwe of geïnteresseerde ou-
ders. Tussen 9 en 14.00 uur vinden er
open lessen plaats en kunt u een kijk-
je nemen in de klassen en meemaken
hoe er onderwijs gegeven wordt. 

U vooraf even aanmelden mag, maar
hoeft niet. Op www.cbsvarssel.nl
vindt u meer informatie.

Open school op CBS Varssel

Varssel - Op woensdagavond 2 maart en vrijdagochtend 25 maart 
houdt de basisschool in Varssel open school. Een ieder die het leuk 
vindt om een kijkje te komen nemen is dan van harte welkom.

Op zondag 27 februari en op zondag 6 
maart van 10.30-15.00 uur bestaat de 
mogelijkheid om –via een uitgezette 
route- de tienduizenden sneeuwklok-
jes en akonieten in deze schitterende 
tuinen in Engelse landschapsstijl te 

bewonderen. Het is ook een unieke 
manier om de recent uitgebaggerde 
vijvers en grachten te aanschouwen, 
juist nu de waterstand op een top-
niveau is! De toegang is gratis. Een 
vrijwillige bijdrage, die gebruikt zal 

worden voor het onderhoud van de 
tuinen, wordt zeer op prijs gesteld. 
In het koetshuis is er gelegenheid om 
een kopje koffie of thee te drinken. 
Buitenplaats de Wildenborch is ge-
legen aan de Wildenborchseweg 20, 
de verbindingsweg tussen Vorden en 
Lochem. Kijk ook op www.wilden-
borch.nl

Tuinen open op 27 februari en 6 maart

Sneeuwklokjes op de Wildenborch

Wildenborch. Voor de derde keer op rij opent de Wildenborch haar 
tuinen voor de liefhebbers van sneeuwklokjes en akonieten.

Deze limited collection van EASTPAK 
x Antoine Peters is het hoogtepunt 
na een reeks gezamenlijke projecten. 
Eerder presenteerde Antoine Peters 
een interactieve installatie tijdens 
Interieur 2010, de 22e international 
Design Biënnale, in lijn met zijn col-
lectie: ‘The World is Flat’. Deze instal-
latie bestaat uit een serie special edi-
tion zit-objecten voor Quinze & Milan 
x Eastpak’s Build to Resi(s)t collectie. 
Daarnaast presenteerden Antoine 
Peters en Eastpak de IFFR bag, een 
collector’s item ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van het Interna-
tional Film Festival Rotterdam. De 
samenwerking krijgt nu een nieuwe 

dimensie met de limited tassencollec-
tie. Antoine Peters voorziet iconische
Eastpak tassen (Padded Pak’r, De-
legate en Flex) van een eigen signa-
tuur. Het dragen van een Eastpak tas
wordt deze keer wel heel bijzonder
want Antoine Peters heeft zijn teke-
ningen bewust niet ingekleurd: dat
mag je namelijk zelf doen! Zo wordt
ieder exemplaar uniek en self custo-
mized. De tassen zijn extra rijk en ge-
detailleerd uitgewerkt met geprinte
voering, een organizer voor markers
en afwijkende zipper pullers.

“Voor mij gaat mode over het ver-
spreiden van een kleine glimlach.
Deze tassen krijgen dat zeker voor
elkaar. Of door er zelf wat liefde in te
stoppen, of door anderen naar je tas
te laten kijken door de persoonlijke
manier waarop je hem hebt inge-
kleurd. Je kunt de tas helemaal ton-
sur-ton inkleuren met zwart of zo
bont maken als je zelf wilt. Maar het
hoeft natuurlijk niet. Want stiekem
heb ik de lipjes al rood ingekleurd,”
aldus Antoine Peters.

Antoine Peters x Eastpak
Na spraakmakende collabora-
tions met vooraanstaande ont-
werpers zoals Raf Simons, Rick 
Owens en Gaspard Yurkievich, 
slaat EASTPAK nu de handen in-
een met modeontwerper Antoine 
Peters. De door hem ontworpen 
prints sieren een gelimiteerde 
collectie tassen die vooralsnog 
uitsluitend verkrijgbaar is in de 
Benelux.

Er wordt ingegaan op vragen als: wat 
betekent Maria voor F. Hogenelst 
zelf, als pastoor, als bedevaartganger 
en als kerstkind? Maar ook: wat be-

tekent Maria voor u? Welke Maria-
tradities kent de kerk? Waarom zijn 
er Mariamaanden? Wat is de rol van 
Maria in de Verlossing? Wat is de be-
tekenis van het gebed ‘Wees gegroet 
Maria…’? Uiteraard is er ook gele-
genheid tot het stellen van vragen 
en het delen van ervaringen. Kortom, 
een boeiende avond voor een ieder 
van Protestantse en Katholieke huize 
om elkaar meer te leren begrijpen 
en meer te weten te komen over de 
unieke plaats die Maria inneemt in 
het geloof en leven.

Wie is Maria?
Hengelo - Op donderdag 24 fe-
bruari geeft pastoor F. Hogenelst 
(RK Parochie HH Twaalf Aposte-
len) een inleiding over de plaats 
van Maria, de moeder van Jezus, 
in de Katholieke kerk én de Pro-
testantse traditie. De aanvang is 
om 20.00 uur in Ons Huis aan de 
Beukenlaan in Hengelo.

Dit jaar nog groter vanwege de sa-
menwerking met muziekvereniging 

Olden Keppel en carnavalsvereniging 
de Blauwe Snep die een fancy fair 
organiseren met veel verschillende 
spellen en een rad van fortuin. Wilt 
u voor de markt een kraam huren 
stuur dan een mail naar zomermarkt-
drempt@live.nl

Zomermarkt Dorpshuis
Drempt - Op 29 mei organiseert 
het Dorpshuis Drempt een Zo-
mermarkt waar u uw overtollige 
of juist nieuwe spullen aan de 
man kunt brengen.

UITSLAG 
RUITENBOERTOERNOOI 
gespeeld bij Bridgeclub Bronkhorst 
op donderdag 17 februari.
Lijn A: 1. Dick Brinkman & René Win-
kelman 62,84%; 2. Gerda Schuurman 
& Gerda Tankink 58,77%; 3. Will 
Snelder & Jan van der Tol 58,67%. 
Lijn B: 1. Hennie van Druten & Gonnie 
Hulleman 63,52%; 2. Marijke Hilder-
ink & Erica Schut 61,07%; 3. An Wor-
tel & Nel Hendriks 57,12%. De twee 
paren met de hoogste score gaan naar 
de halve finale die 20 maart in Zeve-
naar gespeeld wordt. 

Donderdag 24 februari is weer ge-
woon bridgen: de vierde avond van 
deze competitieronde.

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

Voor deze prestatie tekenen jaarlijks 
zo’n 6000 goed opgeleide FNV-leden 
die in hun vrije tijd andere leden hel-
pen met invullen van hun aangifte. 
Omdat het met de post bezorgd krij-
gen van de blauwe enveloppe voor 
de meeste FNV-leden toch weer even 
schrikken is, heeft de FNV hiervoor 
ondersteuning voor haar leden ge-
organiseerd. De FNV-leden moeten 

ons alleen alle financiële gegevens
verstrekken. Ook in de gemeente
Bronckhorst houdt de FNV deze
ISO-gecertificeerde service. Vanaf 21
februari tot 31 Maart kunnen FNV-
leden hun aangifte volledig gratis la-
ten invullen. Gezien de grote belang-
stelling is het wel noodzakelijk eerst
even een afspraak te maken. 

Ongeacht de woonplaats binnen de
gemeente Bronckhorst kan man een
afspraak maken met de volgende
personen:  dhr. A. Wechgelaar , tel.
0575-470101; dhr G. Essing, tel. 0575-
842818of Mw. D. Walgemoet, tel.
0575-556775.

FNV belastingservice actief 
in Bronckhorst
Met ruim 350.000 aangiftes per 
jaar is de FNV-Belastingservice 
niet alleen de grootste belasting-
adviseur van Nederland, maar 
ook vermaard om de kwaliteit 
van deze dienstverlening.

Het echtpaar van der Velde uit Vor-
den is als jong getrouwd paar via het 
Zendingsbureau van de NH Kerk te 
Oegstgeest uitgezonden geweest naar 
West-Kameroen. Zij hebben in dienst 
van de Presbyteriaanse Kerk in het 
Engelse deel van Kameroen gewerkt. 

De heer van der Velde bezocht als
“schoolmanager”een 15 tal basis-
scholen met ongeveer 300 onderwij-
zers. Meer dan de helft van de scho-
len kon slechts eenmaal per jaar be-
zocht worden omdat ze alleen in het
droge seizoen bereikbaar waren. De
diapresentatie geeft een goed beeld
van hun werk in het oerwoudgebied
van West-Kameroen. Het belooft een
interessante middag te worden; komt
allen!

PCOB
Vorden - De volgende middagbij-
eenkomst vindt plaats op donder-
dag 24 februari as. om 14.30 uur 
in het Stampertje.
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Voor Gelderland is heel belangrijk 
wat er op provinciaal niveau de ko-
mende jaren moet gebeuren. Belang-
rijke onderwerpen zijn de economie 
en agrarische ontwikkeling, maar 
ook de nodige verkeersvoorzienin-
gen, ruimtelijke ordening en woning-
bouw. Wat wil de VVD, waarom wil-
len de liberalen dat en hoe denken ze 

de doelen in de provincie Gelderland
te bereiken? Om dat uit te leggen en
daarover met kiezers in discussie te
gaan presenteren vijf VVD’ers zich
op 22 februari in Ruurlo. Het zijn
Marieke Schriks uit Zutphen (derde
op de VVD lijst), Chris van den Bos
uit Winterswijk (nr. 4), Karin Reesing
uit Didam (nr. 10), Marja Hartman
uit Toldijk (nr. 12) en Jos Sluiter uit
Ulft (nr. 14). De inleiding wordt ver-
zorgd door Jan Markink, wethouder
in de gemeente Berkelland en tot de
verkiezingen nog lid van Provinciale
Staten Gelderland.

De verkiezingsbijeenkomst op 22 fe-
bruari begint om 20.00 uur in Grand-
café – restaurant - partycentrum De
Luifel in Ruurlo. De bijeenkomst is
toegankelijk voor leden en andere
geïnteresseerden.

Berkelland, Bronckhorst en Lochem in Ruurlo
Verkiezingsavond van 
gezamenlijke VVD afdelingen
Ruurlo - Op 2 maart vinden de 
verkiezing van de leden van Pro-
vinciale Staten van Gelderland 
plaats. Dat is, gezien de landelijke 
politiek, van groot belang omdat 
de Provinciale Staten de leden van 
de Eerste Kamer kiezen. In het ka-
der van de verkiezingen houden 
de VVD afdelingen Berkelland, 
Bronckhorst en Lochem op 22 
februari een gezamenlijke verkie-
zingsbijeenkomst in Ruurlo.

Het winnende mannenteam van De 
Koopman uit Ruurlo bestond uit de 
schutters Bennie Klinkhamer, Berend 
Meerbeek, Adriaan Buunk en Susan-
ne Klein Bleumink en behaalde 880 
punten. Tweede werden De Boys met 
867 punten en derde het Boldy Team 
met 861 punten. Bij de vrouwen 

werd de titel weer opgeëist door de 
Wolversveense Dames bestaande uit 
het viertal Wilma Kok, Dini Menk-
horst, Ellie Buunk en Marjan Joling 
met 842 punten. Tweede werd Niet 
Lullen Schieten met 824 punten en 
derde de Veldhoekse Meisjes met 
793 punten. De eerste prijs in het 

individuele klassement werd bij de 
mannen gewonnen door Ad Kruijt 
van het team Klaver en Co met 229 
punten. De tweede prijs ging naar 
Gerben Diepenbroek (De Voetballers) 
met eveneens 229 punten en derde 
werd Henrico Reerink (De Boys) met 
228 punten. 
Bij de vrouwen won Hannie Ooste-
rink (Niet Lullen Schieten) met 224 
punten, tweede werd Susanne Klein 
Bleumink (Koopman) met 221 punten 
en derde Wilma Kok (Wolversveense 
Dames) met 219 punten. Voorzitter 
Jan Fritz van boogschietvereniging 
Veldhoek reikte de prijzen uit.

Straten handboogschiettoernooi Veldhoek

Koopman en Wolversveense 
Dames winnaars

Veldhoek - Het jaarlijkse straten handboogschiettoernooi van boog-
schietvereniging de Veldhoek is dit jaar gewonnen door De Koopman 
(mannen) en de Wolversveense Dames (vrouwen). Afgelopen vrijdag-
avond werden de prijzen uitgereikt. Aan het toernooi in verenigings-
gebouw Veldhoek namen in de afgelopen twee weken op woensdag-
avond 44 viertallen deel. In de individuele klasse ging de overwinning 
naar Ad Kruijt (mannen) en Hannie Oosterink (vrouwen).

Vrijdagavond werden de prijzen uitgereikt van het jaarlijkse straten boogschiettoernooi in Veldhoek. Aan het toernooi in verenigingsge-
bouw Veldhoek namen in de afgelopen twee weken 44 viertallen deel.

De cursus omvat de thema’s geolo-
gie, bomen in het voorjaar, beken in 
de Achterhoek, wilde planten, vlin-
ders en libellen, zoogdieren, pad-
denstoelen en bomen in het najaar. 
De werkgroep Scholing van IVN 
NMA heeft gespecialiseerde docen-
ten bereid gevonden een avond en 
een excursie te verzorgen over hun 
onderwerp in het bestek van deze 

cursus. Zowel in theorie als de prak-
tijk krijgt men een gevarieerd beeld 
van de natuur in de Achterhoek. 
De cursus wordt verdeeld over acht 
theorieavonden en er worden acht 
excursies gegeven. De avonden vin-
den op donderdag of dinsdag van 
19.30 tot 22.00 uur in dorpshuis ’t 
Onderschoer in Barchem en/of in ’t 
Kulturhus in Laren plaats. Nadere 
inlichtingen en opgave bij Klaske 
ten Grotenhuis, tel. (0573) 401077 of 
via het e-mailadres kgrotenhuis@
solcon.nl. Graag met vermelding 
van de woonplaats.

IVN afdeling Noord Midden Achterhoek
Cursus ‘Natuur door de 
seizoenen heen’
Ruurlo - IVN afdeling Noord Mid-
den Achterhoek (NMA) organi-
seert binnenkort de cursus ‘Na-
tuur door de seizoenen heen’.

Deze week is Business Point officieel 
gecertificeerd door KPN voor de ver-
koop van de Apple iPhone. Volgens 
de eigenaren, Martial Oorthuis & Je-
roen Berends, zijn deze certificaten 
erg belangrijk voor Business Point Te-
lecom. ‘De telefoniemarkt blijft in be-
weging’: Nokia heeft deze week een 
samenwerking aangekondigd met 
Windows, de Galaxy S van Samsung 
is een hit en er komen opvolgers aan 
voor bijvoorbeeld de Galaxy Tab. 

Daarnaast blijft de vraag naar de iP-
hone enorm groot. Business Point 
Telecom wil de klanten het beste ad-
vies kunnen geven, en daarvoor is het 
enorm van belang om bijvoorbeeld 
de kennis van onze medewerkers op 
peil te houden door certificaten te 
behalen’ aldus Berends. Volgens Oor-
thuis zijn er in totaal 3 certificaten 
behaald. ‘We hebben alle modules 

binnengehaald met goede slagings-
percentages. Voor het belangrijkste
certificaat (iPhone Business) scoorde
we zelfs 90%’.
Business Point Telecom wil geheel
onafhankelijk opereren en werkt
daarvoor samen met ondermeer Vod-
afone, Telfort en KPN. Hierdoor is
het een van de weinige bedrijven in
Bronckhorst die een totaaloplossing
kunnen bieden. Volgens Berends
komt dit omdat Business Point Te-
lecom de mobiele en vaste telefonie
verzorgt en daarnaast voor ICT, auto
inbouw en alarmering samenwerkt
met partners in de regio. ‘Op deze
manier krijgen al onze klanten, groot
of klein, de best mogelijke service en
voorwaarden en kan de klant voor al
zijn zaken terecht bij 1 contactper-
soon’. Meer informatie over Business
Point Telecom is te vinden op 
www.businesspointtelecom.nl

Een afspraak maken op locatie voor
een informatiegesprek is mogelijk en
de openingstijden van de locatie aan
de Arendsenweg 1A zijn maandag -
vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.

Business Point Telecom officieel 
KPN iPhone gecertificeerd
Zelhem - Sinds januari is Business 
Point Telecom gevestigd in Bronck-
horst. Het telecombedrijf is ver-
huist vanuit Doetinchem naar de 
Arendsenweg 1A in Zelhem.

Men kan dan de mening geven over 
zaken, die de gemeente betreffen. 
Hierbij kan het gaan om onderwer-
pen die al op de agenda voor de raads-
vergadering staan, maar men kan 
ook nieuwe onderwerpen aansnijden. 

Het spreekuur vindt plaats in het ge-
meentehuis van Bronckhorst. 

Om te voorkomen dat men moet
wachten én om ervoor te zorgen dat
de fractieleden met de juiste speci-
alisme aanwezig zijn, wordt men
vriendelijk verzocht om vooraf aan te
melden bij de fractiesecretaris, Jannie
Rexwinkel. Tel. 0575-463476 of e-mail:
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur 
CDA Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de 
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op 
dinsdagavond 8 maart a.s.

Heico Wansink van AH Hengelo liep 
tevreden rond in de hal van de Hen-
gelose school. “De actie in de winkel 
loopt goed”, zegt hij. Aan tafels zitten 
kinderen met voetbalplaatjes. Som-
migen hebben een lijst bij zich waar 
de nummers van de plaatjes opstaan. 

Zorgvuldig wordt de lijst nagelopen. 
Vrolijke gezichten zijn te zien wan-
neer ze een ontbrekend voetbalplaat-
je erbij hebben. Het nummer wordt 
weggestreept en ze gaan op zoek 
naar het volgende plaatje. De kinde-
ren zijn er erg druk mee. Sommigen 

vergeten daardoor het drinken en 
een appel die door Heico zijn klaarge-
zet. Heico Wansink wil graag de OBS 
Rozengaardsweide bedanken voor de 
geboden ruimte. 

De volgende ruilmiddag is op woens-
dag 9 maart van 13.00 tot 16.00 uur 
in de winkel van AH Hengelo. Op 
deze dag krijgt iedereen drie voetbal-
plaatjes gratis.

9 Maart ruilmiddag in winkel AH

Ruilmiddag AH voetbalplaatjes 
succesvol

Hengelo - In de hal van de OBS Rozengaardsweide werd op 16 februari 
een ruilmiddag gehouden van de Eredivisievoetbalplaatjes. Deze actie 
van Albert Heijn is in de tweede week van januari begonnen en duurt 
tot 12 maart.

Het ruilen van voetbalplaatjes blijft spannend!
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Na een kop koffie in Café Heezen 
heette de wethouder de aanwezigen 
welkom en vertelde hij over de tot-
standkoming van de monumenten-
schildjes. “De gemeente Bronckhorst 
is heel trots op de monumenten die 
zij rijk is. Die dragen absoluut bij aan 
het karakter van onze plattelandsge-
meente en de hele rijke cultuurhisto-
rie. Men denkt heel vaak aan kerken, 
aan kastelen en landhuizen, maar we 
hebben veel meer mooie cultuurhisto-
rie. Bronckhorst kent op dit moment 
457 gemeentelijke monumenten, 
180 rijksmonumenten en daarvan 
18 beschermde buitenplaatsen. En 
daarnaast hebben we 3 beschermde 
stadsgezichten: rond Bronkhorst, in 
Hummelo en de Dorpsstraat in Laag-
Keppel,” vertelt André Baars. “Bij de 
herselectie van de gemeentelijke mo-
numenten kwam regelmatig de vraag 
van: ‘Hoe kunnen we ons monument 
nou zichtbaar maken?’.” 
De keuze viel op een schildje: rood-
wit met het gemeentewapen van 

Bronckhorst en daarop ‘gemeentelijk 
monument’ of ‘rijksmonument’. “Dit 
aan de gevel geeft mooi aan voor de 
mensen dat ze in een gemeentelijk 
monument wonen. En dat mag best 
gezien worden, want we weten dat 
de eigenaren van de gemeentelijke 
monumenten, maar ook van de rijks-
monumenten heel trots zijn op hun 
bezit,” vervolgt de wethouder. “En 
de burgers van de gemeente Bronck-
horst zijn ook trots op deze monu-
menten en op deze manier kunnen 
die ook zien waar ons subsidiegeld 
-dat kleine beetje wat we hebben dat 
aan restauratie en onderhoud besteed 
wordt, naar toe gaat.” 

Terwijl de financiële situatie van 
de gemeente Bronckhorst er alles 
behalve goed voorstaat, zoals elke 
gemeente overigens, hoop de wet-
houder toch dat de bezuinigingen 
die in Bronckhorst moeten worden 
doorgevoerd, de monumenten ont-
zien. “Daar kunnen eigenaren, bewo-

ners een rol bij spelen. Want wij zijn 
het Toekomstbestendig Bronckhorst 
traject ingegaan en dat houdt in dat 
wij aan de burgers en instellingen 
gaan vragen: ‘Wat vinden jullie nou 
belangrijk, waar moeten we in inves-
teren en waar minder, wat kunnen 
we anders doen?’. En daarin kan dus 
door de eigenaren van monumenten 
heel duidelijk aangegeven worden 
wat van belang is. Als daar dan vol-
doende aandacht is voor monumen-
ten, dan zal de raad ook moeilijker 
kunnen besluiten om daar veel op te 
gaan bezuinigen.” 

Wethouder Baars hoopt van harte dat 
met deze schildjes ook nog een ander 
element betrokken kan worden. “Dat 
zijn onze routes in de gemeente. We 
hebben heel veel wandel- en fiets-
routes en die komen heel vaak langs 
prachtige gebouwen. En daar staat 
niks bij! Met deze schildjes maken we 
ze toch zichtbaar.” 

Hij zou graag willen dat van alle ge-
meentelijke monumenten in boek-
vorm, in routevorm, digitaal, op wel-
ke manier dan ook, de omschrijving 
beschikbaar komt. Dat als mensen 
wandelen of fietsen en een schildje 
zien, dat ze een korte omschrijving 
van dat monument kunnen raadple-

gen waarom het een monument is. 
“Dan pas is het hele monumentenbe-
leid en de inrichting compleet.” De 
eigenaren krijgen overigens ook alle-
maal een dergelijke omschrijving van 
hun woning. “Dat bevordert denk ik 
de bewustwording, een stukje cul-
tuurhistorie.” 

Wethouder André Baars: “De monu-
menten waar we dadelijk de eerste 
schildjes op gaan plaatsen zijn woon-
huizen die vanuit 1948 gebouwd zijn 
en wat met name de bouwstijl van 
de Delftse School vertegenwoordigt. 
Destijds, kort na de oorlog, had je 
hier natuurlijk ook de behoefte aan 
nieuwbouw, aan woningen. Er was 
een groot woningtekort. Maar des-
tijds wilde men in Steenderen toch 
iets meer dan alleen de standaard wo-
ningen. Vandaar dat men een aantal 
huizen, onder andere de oude ambts-
woning van de burgemeester, onder 
architectuur heeft gebouwd.” 

De huizen aan de Molenkolk zijn 
aan het einde van de jaren veertig 
van de vorig eeuw in opdracht van 
de toenmalige gemeente Steenderen 
gebouwd. Arnhemse architect Corne-
lis Nap ontwierp het complex van zes 
dubbele woningen in de stijl van de 
Delftse School. Dit maakt het dat het 

zulke bijzondere woningen zijn. De
woningen zijn kenmerkende voor-
beelden van de sociale woningbouw
op het Gelderse platteland uit de eer-
ste jaren na de Tweede Wereldoor-
log. 
Karakteristiek voor de Delftse School
is de op de menselijke schaal geba-
seerde architectuur, de toepassing
van streekeigen materialen, hand-
vorm bakstenen en met keramische
pannen gedekte schild- of zadeldaken
voorzien van duidelijk gemarkeerde
schoorstenen. Een belangrijk onder-
deel van de detaillering zijn de roe-
denverdelingen in de ramen die de
sobere, vaak robuuste architectuur
een vriendelijke en vaak zelfs elegan-
te uitstraling geven. 

Wethouder Baars overhandigde ten-
slotte de enveloppe met omschrijving
en uitleg over de gemeentelijke mo-
numenten en het eerste schildje aan
de bewoners van Molenkolkweg 24,
de familie Tiemes. Ook de overige be-
woners van deze gemeentelijke mo-
numenten krijgen deze informatie. 
Vervolgens ging het gezelschap ter
plaatse de huizen bekijken en het
eerste schildje werd symbolisch ge-
plaatst. Sité verzorgde het definitief
plaatsen van de 12 monumenten-
schildjes.

Eerste monumentenschildjes geplaatst

Steenderen - Onder toeziend oog van belangstellende leden van de mo-
numentencommissie, de gemeente, bewoners, de maker van de schild-
jes en de monumenteneigenaar Sité, plaatste wethouder André Baars 
op 14 februari jl. het eerste monumentenschildje van de gemeente 
Bronckhorst aan de woning Molenkolkweg 24 in Steenderen. De 12 
woningen in blokken van twee aan de Molenkolkweg, de nummers 12 
tot en met 34 zijn aangemerkt als gemeentelijke monumenten.

Wethouder Baars overhandigde de enveloppe en het schildje aan de familie Tiemes. Wethouder, bewoners en eigenaar houden gezamenlijk het eerste schildje op zijn plek.

Grote belangstelling voor het plaatsen van het eerste gemeentelijke monumentenschildje. De huizen aan de Molenkolkweg zijn van de Arnhemse architect Cornelis Nap.

De eerstvolgende gelegenheid is op 

zaterdag5 maartin de Oranjehof aan 
de Pr. Beatrixstraat 41 in Zelhem. De 
daaropvolgende keuringen zijn op de 
zaterdagen 2 april, 7 mei, 11 juni en 
27 augustus. Zorgt u ervoor, dat u de 
keuring op tijd aanvraagt. 
Inwoners van Keijenborg kunnen 
zich opgeven bij mevr. Eijkelkamp 
van de KBO, tel. 0575-463130.

Inwoners van alle overige woonker-
nen van Bronckhorst kunnen zich 
aanmelden via de ANBO rijbewijskeu-
ringslijn, tel. 06-27594051, dagelijks 
tussen 18.30 en 20.00 uur. Bij ‘geen 
gehoor’ dient u het later opnieuw te 
proberen. 
Aanmelding per e-mail is ook moge-
lijk op anbozelhem@gmail.com.

Rijbewijskeuring 70 plussers
Zelhem - Autorijders van 70 jaar 
en ouder moeten voor verlenging 
van hun rijbewijs medisch ge-
keurd worden. De ANBO afdeling 
Zelhem stelt hen graag in de ge-
legenheid en organiseert keurin-
gen, die slechts € 27,50 kosten.

De veldrijder uit Vorden rijdt momen-
teel de laatste wedstrijden van het 
cross-seizoen. Zondag werd hij in het 

Belgische Oostmalle zestiende. In het
eindklassement van de GvA-competi-
tie voor profs werd Van Amerongen
zeventiende. Zijn clubgenoot Rens
te Stroet uit Keijenborg is begonnen
aan het nieuwe wegseizoen. In een
trainingsklassieker in Sleen werd hij
afgelopen zaterdag derde.

Van Amerongen tiende op Cauberg
Wichmond - Thijs van Ameron-
gen is zaterdag tiende geworden 
in een crosswedstrijd op de Cau-
berg in Valkenburg.
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Een Andalusische schaapsherder 
gaat op zoek naar zijn schat, die 
volgens zijn dromen, begraven 
moet liggen bij de piramiden van 
Egypte. Hij wordt geholpen door 
de koning van Salem en ontmoet 
op zijn reis een kristalhandelaar, 
een Engelsman, een mooi meisje 
in een oase en tenslotte de alche-

mist. Deze wijst hem de weg naar 
de schat en leert hem de taal van 
de wereld te verstaan. Het is een 
mooi verhaal over de diepten van 
het hart, waarin de laatste waar-
heden over onszelf verscholen 
liggen. Een zoektocht naar een le-
gende zoals iedereen van ons die 
heeft. Het is een lange vertelling 
waar je goed voor moet gaan zit-
ten. Zaterdag 5 maart 20.00 uur

Zondag 6 maart 14.30 uur. Land-
goed de Kranenburg Bergkappe-
weg 2. 
Reserveringen: tel: 0575 556216 
of dekranenburg@planet.nl

‘de Alchemist’ 
op De Kranenburg
Kranenburg - Gery Groot 
Zwaaftink vertelt op zaterdag 
5 en zondag 6 maart ‘de Alche-
mist’ op landgoed de Kranen-
burg. Deze vertelling is geba-
seerd op het boek van Paolo 
Coelho.

Voor Sylvia Piek, van Fun 23, de ge-
legenheid om dit enthousiaste team 
in een gloednieuw tenue te steken. 
Daarnaast heeft Kok Betonrepara-

teurs het gehele team voorzien van 
kniebeschermers. Lijkt het je  leuk 
om te handballen? Kom dan een 
keertje meetrainen bij de d-jeugd, 

op de donderdagavond, van half 6 
tot half 7. De training vindt plaats 
in sporthal de Kamp, te Hengelo. Of 
kijk voor verdere informatie op www.
svquintus.nl Tot dan!

D-jeugd Quintus in het nieuw!

Afgelopen januari is Quintus met een nieuw d-jeugd team de compe-
titie ingegaan.

Hennie Koop-Leppink uit Warnsveld, 
vrijwilligster in het verzorgingshuis 
De Wehme te Vorden, Ria Jansen-
Goossens uit Hengelo, vrijwilligster 
in het verzorgingshuis De Bleijke te 
Hengelo (G), Dieneke Langwerden-
Enzerink uit Hengelo, vrijwilligster 
in het verzorgingshuis De Bleijke te 
Hengelo (G), Willy Maandag-Kamper-

man uit Hengelo, vrijwilligster in het 
verzorgingshuis De Bleijke te Henge-
lo (G) werden gehuldigd voor tien jaar 
inzet bij sociale activiteiten. 
Anita Hof-Radstake uit Zelhem en 
Henk Jansen uit Halle zetten zich al 
twintig jaar in bij de Eerste Hulpver-
lening. 
Hans Leerink uit Zelhem zet zich al 

dertig jaar in bij de Eerste Hulpverle-
ning, terwijl Wim Weijers uit Halle 
gehuldigd kon worden voor veertig 
jaar inzet bij de Eerste Hulpverle-
ning. 
Naast deze huldigingen werd er af-
scheid genomen van de ‘oude’ voor-
zitter Ria Dohmen, zij heeft na 33 
jaar vrijwilligster te zijn voor het 
Rode Kruis besloten te stoppen met 
haar vrijwilligerswerk. Zij werd opge-
volgd door Herman Lensink, die sinds 
november 2010 de voorzittershamer 
hanteert.

Nieuwjaarsbijeenkomst Rode Kruis

Bronckhorst - Tijdens een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst van de af-
deling Bronckhorst van Het Nederlandse Rode Kruis in cultureel cen-
trum ‘de Brink’ in Zelhem mocht voorzitter, dhr. Herman Lensink, 
een achttal jubilarissen in het zonnetje zetten.

Mw. Diny Boeijink gaat in de uitzen-
ding van maandag 28 februari in ge-
sprek met Mw. Zwennie Langwerden- 
Bloemendaal . Mw. Langwerden is 
uitvaartleider vanuit de Hervormde 
gemeente Wichmond.
Op maandag 07 maart zullen er en-

kele gedichten te beluisteren zijn die 
voorgedragen worden door Mw. Der-
kje Gotink - Ruesink uit Vorden 
De heer Ruud van Velzen uit Doetin-
chem zal in de uitzending van maan-
dag 14 maart vertellen over het vrij-
willigers project “Ruimte voor anders 
zijn” waarin aandacht gegeven wordt 
aan mensen met een psychiatrisch 
verleden.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-

avond 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 ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de 
daarop volgende week, via het tel. 
nummer van de studio : 0314-624002  
De kabelfrequenties van Radio Ideaal 
zijn voor heel Oost-Gelderland : FM 
91.1 of 94.00. De etherfrequenties 
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet : 
www.ideaal.org

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

De Lionsclub Bronckhorst heeft voor 
dit jaar drie goede doelen gekozen: 
SINT WILLIBRORDUSKERK ligt in 
Vierakker (Wichmond) en is uitge-
roepen tot de mooiste kerk van Gel-
derland. De kerk is in 1868 in neogo-
tische stijl gebouwd. De restauratie 
richt zich op het herstel en behoud 
van het interieur en de glas-in-lood-
ramen. De indertijd lekkende daken 
hebben veel schade toegebracht. Er is 
voortdurend onderhoud nodig. 

Het passion Doetinchem. De dak- en 
thuisloze medemens kan hier rust 
vinden voor een periode van 4-6 we-
ken om weer op adem te komen, 
zich wat meer mens te gaan voelen, 
aandacht en verzorging te krijgen om 
wellicht een stap te maken naar een 
behandeltraject of bijvoorbeeld een 
begeleid-wonen accommodatie. 

De stichting wereldkinderen, vooral 
de Projectgroep Dominicaanse Re-
publiek, waar Gea Moser uit Steen-
deren zich al 25 jaar persoonlijk en 
rechtstreeks via de Stichting Wereld-
kinderen voor inzet. Zij maakt het 
mogelijk dat kinderen naar school 
kunnen; richt huiswerkklassen op 
en richt zich dus op directe hulp in 

samenwerking met de plaatselijke
bevolking. Wereldkinderen onder-
steunt projecten waarmee kinderen
zonder thuis kunnen opgroeien in
een gezin of gezinsvervangende si-
tuatie in eigen land. Wanneer een
kind in eigen land geen kans heeft
op wonen in een gezinssituatie, dan
bemiddelt Wereldkinderen bij inter-
landelijke adoptie. 28 mei is het We-
reldkinderendag. 

Lions Bronckhorst is enkele jaren ge-
leden opgericht. De nog jonge club
telt momenteel ongeveer 25 leden,
mannen en vrouwen, uit de diverse
dorpen en kernen van de gelijkna-
mige gemeente Bronkhorst. Naast de
bijeenkomsten voor onderling con-
tact (al of niet met sprekers) staan
de activiteiten voor geldwerving voor
goede doelen centraal. Deze goede
doelen worden jaarlijks vastgesteld
en kunnen ‘veraf en dichtbij’ zijn. De
leden van Lions Bronckhorst komen
iedere twee weken ‘s avonds (woens-
dag) bijeen. Het motto van de club is
‘lef en creativiteit. 

De tulpen worden geleverd door Jordi
Wesselink van de firma IJsseltulp in
Toldijk.

Tulpenactie Lionsclub 
Bronckhorst

Bronckhorst - In de maanden februari, maart en april verkoopt Lions-
club Bronckhorst op een aantal dagen tulpen ten behoeve van goede
doelen. De mensen van Lionsclub Bronckhorst zullen in alle dorpen
van de gemeente Bronckhorst langs de deuren gaan. Op 12 maart 2011
staat de Lionsclub tevens op de informatiemarkt van de vrijwilligers-
manifestatie van de VNG onder de naam ‘Bronckhorst in actie met
vrijwilligers’ in het gemeentehuis van Bronckhorst te Hengelo. De ver-
koopprijs van de tulpen is 3 euro. Hiervan is 1,25 euro bestemd voor
hun goede doelen.

Tulpen van Jordi Wesselink van de Toldijkse firma IJsseltulp.
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Het Bubblin’ Toorop Trio speelt in de 
foyer van het Kulturhus. Er is voor 
de foyer gekozen om de avond infor-
meel te houden. Er zijn zitjes, maar 
ook sta-tafels waar men tijdens het 
concert van een hapje en een drankje 
kan genieten. Laat u onderdompelen 
in warme soul, blues, ballads en Sout-
hern Louisiana music, enz, ooit uitge-
bracht door grote namen als Fats Wal-
ker, Duke Ellington, Louis Armstrong 
en Billy Holliday. Kortom, een breed 
scala aan stijlen, waarvan het Trio 
met hart en ziel een prachtig swin-
gend geheel maakt. Een voorproefje 
kanman alvast nemen op de website: 
www.bubblintoorop.nl
Klik op: discography en swingen 
maar. Het concert wordt georgani-
seerd door de werkgroep muziek van 
de Kunstkring Ruurlo en zij  is er trots 
op dit swingende trio te mogen voor-
stellen. Locatie: Kulturhus, Nieuwe 
Weg 5, Ruurlo. Kaartverkoop: Alex 
Schoenmode, Dorpsstraat 21 Ruurlo, 
Groot Jebbink Bloemen, Dorpsstraat 
57 Ruurlo en Masman Haarmode, 
Borculoseweg 2 Ruurlo of via: 
www.kunstkringruurlo.nl 
Op 5 maart voor aanvang aan de kassa 
van het Kulturhus.

One is never too old to swing!

Bubblin’ Toorop Trio

Ruurlo  -  Zaterdagavond 5 maart treedt het Bubblin’ Toorop Trio op 
in het Kulturhus te Ruurlo. Dirk-Jan Bubbles Toorop (zang en rythm-
gitaar), Barend Petersen (saxofoon) en Marijn de Rijk (bas) zullen het 
Kulturhus omtoveren in een waar Swingpaleis met traditionele Ame-
rikaanse jazz uit de jaren 1920 tot 1980.

Wat is: A. Ummestökken. 
  De speelkaarten in de juiste volgorde plaatsen.
  “Ik mot de kaarten nog effe ummestökken”.
 
 B. Rikraoden (uutspraak rikraonn). Zitten te rikraonn.  
  Geen besluit kunnen nemen, aarzelen.
  “Wi’j zatten daor te rikraonn”.

 C. Kante. (zij)Kant. 
  C1:  “Dee kante mo’j nog bi’j knippen”. 
  C2:  Opzij. “An de kante”.
    C3:  Het werk is klaar. “’t Wark is an kante”. 
  C4:  “Van de kolde kante waezen”. 
           Aangetrouwd zijn. “’n Naeve van de kolde kante”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Yonki.nl bedient zich van een toegan-
kelijke website en levert daarnaast 
hulplijnen, diensten en cursussen. 
Alle informatie die wordt aangebo-
den wordt gecontroleerd door artsen, 
pedagogen en verloskundigen. Deze 
nieuwe dienstverlening is onder meer 
een aanvulling op de kraamzorg van 
Yunio. Yunio, actief in het midden 
en oosten van het land, zal als eerste 
kraamzorgorganisatie in Nederland 
de service van yonki.nl aan haar klan-
ten aanbieden. 

Yonki.nl is geïnspireerd op het rap-
port van de stuurgroep Zwanger-
schap en Geboorte. Dit rapport richt
zich vooral op gezondheidswinst door
een goede voorlichting aan ouders en
een betere samenwerking van medici
en verzorgers.Yonki.nl opereert lan-
delijk. 

Op korte termijn biedt yonki.nl diver-
se diensten die tot stand komen met
hulp van beroeps- en brancheorgani-
saties in de zorg die zich bezighouden
met de zorg voor zwangere vrouwen,
baby ‘s en jonge kinderen. Het gaat
dan om (digitale) cursussen, voor-
lichting en hulp voor die momenten
waarop ouders onzeker zijn, advies
willen maar een arts of hulpverlener
nog niet nodig is of niet direct be-
schikbaar. 

De organisatie startte op de Negen-
maandenbeurs die van 16 tot 21 fe-
bruari 2011 werd gehouden in de RAI
te Amsterdam.

Nieuwe wegwijzer 
over voeding en opvoeding
Bronckhorst - Kruiswerk Neder-
land maakte op 16 februari de 
start van yonki.nl wereldkundig. 
Dit nieuwe initiatief wijst zowel 
ouders van jonge kinderen als 
aanstaande ouders de weg in het 
enorme doolhof aan informatie 
op het gebied van opvoeding en 
gezondheid. Yonki.nl wordt ge-
lanceerd op de openingsdag van 
de Negenmaandenbeurs in de 
Amsterdamse RAI.

Omdat twaalf zetels wel haalbaar 
zijn, zal Marja na haar verkiezing in 
de provinciale politiek de Bronckhor-
ster politiek verlaten. “Voor mij is het 
een win-win situatie: of ik blijf in de 
Bronckhorster politiek zitten, of ik 
maak de overstap naar Arnhem. Ik 
heb voor mezelf altijd wel de ambitie 
gehad om toch nog een keer in het 
provinciale bestuur te komen, omdat 
ik een mens ben van de grote lijnen 
en daarin spreekt mij de provinciale 
politiek wel aan. Plus dat je daar ook 
best heel veel betekenen kunt voor de 
gemeenten op zich.” 
Marja Hartman-Oosterink is geboren 
op een boerderij bij het IJsselstrand, 
destijds nog horend bij de gemeente 
Hummelo en Keppel. “Mijn vader was 
een van de eerste verbreders binnen 
de landbouw. Wij waren met twee 
meiden thuis en er was dan geen 
opvolger. Toen werd daar de kans ge-
creëerd om een camping te beginnen, 
wat nu is uitgegroeid tot Het IJssel-
strand. Maar ik heb van mijn vader 
nog leren melken, op het krukje on-
der de koe.” 
Zij ging na haar opleiding als huis-
houdkundige in Arnhem aan de slag 
als bode bij de gemeente Doesburg. 
“Zo kwam ik in aanraking met het 
gemeentelijke bestuur. Van daaruit 
werd me intern een baan aangebo-
den bij ruimtelijke ordening. Ik ben 
toen de opleiding voor administratief 
ambtenaar gaan volgen en zes jaar 
ambtenaar geweest.” 
Na zes jaar te hebben gewerkt in 
Doesburg kwam ze na haar huwelijk 
met boer Stef Hartman thuis op het 
veehouderijbedrijf. Van daaruit volg-
de ze -om basiskennis van de agrari-
sche sector te krijgen, de Middelbare 
Landbouwschool om thuis mee te 
kunnen ondernemen. 
Ze nam plaats in verschillende bestu-
ren, zoals Jong Gelre, LTO en de VVD. 
Zo bedreef ze politiek vanaf de zijlijn, 
wat ze ook leuk en interessant werk 
vond om te doen. “Mijn grootste drijf-
veer om de politiek in te gaan was 
dat ik vind dat mensen van de werk-
vloer, die zelf met de voeten in de klei 
staan, ook aan bepaalde tafels moe-
ten zitten. Dat er niet over je gere-
geerd wordt, maar dat je meeregeert. 
Dus een stuk verantwoordelijkheid 
nemen om mee te gaan praten.” 
Vanaf haar trouwen is zij al lid van 
de VVD en is 25 jaar actief lid binnen 
het bestuur. “Eerst als bestuurslid, 

later als commissielid, raadslid in 
Steenderen en toen in Bronckhorst. 
En straks misschien Arnhem. Maar ik 
blijf Bronckhorster.” 
Marja Hartman had bij haar partij 
aangegeven dat ze op de verkiesbare 
lijst van de provinciale staten wilde 
komen en na een aantal gesprekken, 
sollicitaties, kwam ze uit op plaats 12. 
“Vier jaar geleden stond ik op plek 17 
en dat was een mooie instap voor een 
eerste keer. Nu ben ik eigenlijk van 
17 naar 12 gegaan,” legt ze uit. “Ik 
ben de enige Bronckhorster kandi-
daat die op een verkiesbare plek staat 
voor de Provinciale Staten.” 
Met de intentie ‘ik ben en blijf een 
Bronckhorster’ wil Marja op een an-
der niveau de belangen van onder an-
deren Bronckhorst behartigen. “Wij 
zijn een plattelandsgemeente, we heb-
ben met het plattelandsproblematiek 
te maken en met bedrijvigheid en dat 
zijn mijn speerpunten: de agrarische 
sector, het landelijk gebied en daarin 
de economische ontplooiing,” legt 
Marja uit. “Als we dat ruim genoeg 
voor elkaar krijgen binnen Gelder-
land, profiteert Bronckhorst daar ook 
van.” De andere bestuursleden van de 
VVD hebben weer andere specialitei-
ten. “Dat maakt de lijst sterker, je 
kunt met een grotere fractie de taken 
verdelen. Binnen je eigen portefeuille 
kun je dan ook een verdiepingsslag 
maken.” Haar hart ligt bij het plat-
teland. Marja Hartman is Landelijk 
Voorzitter van de werkgroep LTO 
vrouw en bedrijf. Hierbij behartigt 
zij de belangen van de agrarische 
mede-onderneemsters. Door vanuit 
de praktijk én de politiek goed geïn-
formeerd te zijn, kan zij duidelijke en 
heldere lijnen zien. “Bovendien vind 
ik het heel leuk werk.” 
Zijzelf heeft over haar overstap naar 
Arnhem wel goed nagedacht. “Uitein-
delijk hebben veel mensen op mij ge-
stemd in Bronckhorst. Ik had wel het 
gevoel dat ik mijn kiezers in de steek 
laat. Maar dat doe ik absoluut niet: ik 
ga op Gelders niveau hun belangen 
behartigen. Daar kunnen gemeenten 
ook profijt uit trekken. Als mensen 
op provinciaal niveau vragen hebben, 
dan ben ik altijd bereid om de burger 
daarin te woord te staan. Die afstand 
zal niet veranderen. Mensen weten je 
wel te vinden.” 

De VVD gaat voor ruimte voor de 
ondernemer en het leggen van ver-

antwoordelijkheden waar het hoort 
en daarmee niet meer bemoeien. “Be-
paalde regelingen zijn door het Rijk 
aangewezen om door de gemeente 
uit te laten voeren. Je moet die ver-
antwoordelijkheid laten liggen waar 
die is.” 
Voorbeelden zijn het jeugdbeleid, de 
krimppolitiek, Europese regelgeving 
en infrastructuur. “Als je zorgt dat 
mensen ruimte krijgen om te onder-
nemen en dat de werkgelegenheid 
wat aantrekt, hebben wij het idee dat 
er een aanzuigende werking is voor 
mensen die hier willen wonen. Neem 
de EHS, Ecologische Hoog Structuur. 
Als provinciaal VVD hebben we ge-
zegd: waar het kan moet het betaald 
worden en als het geld op is, dan houdt 
het ook gewoon op. En dan moet je 
ook ‘het zwaard’ weghalen zodat in 
die gebieden weer ‘normaal’ gewerkt 
kan worden,” legt Marja uit. Van het 
Gelderse netto inkomen komt overi-
gens 11% van de landbouw. 
Een ander voorbeeld is de Europese 
regelgeving, vastgelegd in Natu-
ra2000. Daar werd in Nederland de 
Natuur en Fauna Wet toegevoegd. 
“Deze regelgeving belemmert weer 
om bedrijvigheid uit te oefenen. Niet 
alleen de agrarische sector, ook het 
bedrijfsleven zoals een Aviko hebben 
daar last van. Wij pleiten ervoor om 
voor die opeenstapeling van regeltjes 
een doorbraak te maken, dat je die 
kaders weer terugneemt waar het in 
Europa eigenlijk om gaat.” 
Natuurgebieden werden planologisch 
vastgelegd, maar daarnaast werd niet 
planologisch vastgezet waar de inten-
sieve veeteelt mocht uitbreiden. Ge-
volg was dat in Gelderland de inten-
sieve veehouderij bijna verdwenen 
is. “Maar ga twintig kilometer over 
de grens Duitsland in. Daar kan het 
wel, daar zijn de grote bedrijven en 
die hebben zonne-energie, mestver-
gisting, zijn zelfvoorzienend en met 
het milieu is niks mis. Die hebben 
wij min of meer Nederland uitgepest 
door die regelgeving.” 
Ook infrastructuur is belangrijk. 
“De ontsluiting naar de Achterhoek 
moet gewoon beter, daardoor trek je 
bedrijven aan. Mensen kunnen hier 
fijn wonen en gemakkelijk naar hun 
werk gaan. Maar ook de recreant 
moet veilig over de fietspaden kun-
nen, met veilige oversteekplekken. 
”De weg houdt niet op bij de gemeen-
tegrenzen, dat moet gewoon door-
lopen. Juist die provinciale wegen 
moeten zorgen voor goede aders van 
de grote kernen naar elkaar toe. En 
daarnaast de grote ontsluitingen naar 
het achterland of richting Duitsland. 
Daar kunnen wij een belangrijke rol 
in spelen..”

Op de Provinciale Statenverkiezingslijst

Marja Hartman-Oosterink
Toldijk - Een nieuwe fase van de politieke carrière van Bronckhorster 
Marja Hartman-Oosterink kan ingaan. Zij staat op plek 12 van de VVD 
kandidatenlijst voor de aankomende Provinciale Statenverkiezingen, 
2 maart aanstaande. “Gezien de ontwikkelingen en de opgaande lijn 
van de VVD is de kans zeer wel aanwezig dat ik gekozen wordt,” zegt 
Marja Hartman hierover.

Op 4 maart staat de truck van in 
Zelhem aan het Stationsplein. Op 5 
maart staat de truck van in de Dorps-
straat van Vorden. Klanten en geïnte-
resseerden kunnen bij de hostes van 
de truck terecht voor alle vragen over 
UPC Televisie, Internet en Telefonie, 
facturen en bekabeling. De medewer-
kers van UPC demonstreren al deze 
diensten. 
UPC Nederland wil graag iedereen 
toegang bieden tot de digitale wereld. 
Het kabel- en mediabedrijf toert daar-
om door haar verzorgingsgebied met 
de speciaal voor dit doel ontwikkelde 
UPC Truck. Zo kan zij iedereen opti-
maal informeren over de mogelijk-
heden die UPC met digitale televisie, 
internet en digitale telefonie biedt. 
Uiteraard is de truck voorzien van 
alle techniek om iedereen optimaal 
van dienst te zijn en de nieuwste pro-
ducten te demonstreren. Zo kunnen 
bezoekers er HDTV en interactieve 
televisie ervaren op een van de drie 
grote tv-schermen. De truck beschikt 
ook over een 120 Mbps internetaan-
sluiting, zodat UPC kan tonen wat 

supersnel internet inhoudt.
Mochten klanten vragen hebben over
facturen of bekabeling, dan kunnen
zij uiteraard ook bij de medewerkers
van UPC terecht. Een speciaal team
staat alle bezoeker te woord. Er is ie-
dere dag ook een monteur van UPC
aanwezig. Deze zal bij klanten die de
vrachtwagen bezoeken en in de ge-
meente wonen langsgaan om techni-
sche problemen op te lossen. Mocht
dat op het moment zelf niet lukken,
dan wordt ter plekke via een speciale
procedure een afspraak ingepland.

OVER UPC NEDERLAND
UPC Nederland is in Nederland toon-
aangevend op het gebied van televi-
sie, breedbandinternet en digitale te-
lefoniediensten. UPC biedt in Neder-
land ruim 1.900.000 klanten toegang
tot de wereld van televisie. Hiervan
hebben 856.000 abonnees voor digi-
tale televisie gekozen. UPC heeft in
Nederland 816.000 breedbandinter-
net abonnees en bedient 702.000 digi-
tale telefonie abonnees (cijfers per 30
september 2010). Het bedrijf wordt
gedreven door de visie dat iedereen,
onafhankelijk van aanwezige kennis
of vaardigheden, toegang heeft tot
de verrassende, maar complexe di-
gitale wereld. UPC Nederland is een
dochteronderneming van de interna-
tionale kabel- en mediagroep Liberty
Global, Inc.

UPC bezoekt gemeente 
Bronckhorst met 
Informatie Truck
Bronckhorst - Kabel- en mediabe-
drijf UPC Nederland brengt van 
3 tot en met 5 maart een bezoek 
aan Bronckhorst. Op 3 maart 
staat UPC met een Informatie 
Truck aan de Raadhuisstraat in 
Hengelo.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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De entree is inclusief één consump-
tie. Opgave is niet nodig. Hester Ma-
crander, bekend als cabaretière en 
columniste, neemt de vrouwen mee 
door 100 jaar vrouwenlevens: “Van 
onze oma’s die geen stemrecht had-
den, naar onze moeders die geen pil 
hadden, naar ons die geen tijd heb-
ben, naar onze dochters die hopelijk 
alles hebben en hun neusjes ophalen 
voor het feminisme. En wat is eigen-
lijk een vrouw.” 

De middag wordt afgesloten door het
vrouwenkoor Phoenix uit Brummen,
bestaande uit 45 vrouwen. Ook de
diverse vrouwenverenigingen zullen
zich presenteren, evenals Wereldkin-
deren en de Wereldwinkel. De ont-
moeting van vrouwen uit de gehele
gemeente is belangrijk op deze dag. 

ALLEN hartelijk welkom en brengt
anderen mee.

Internationale Vrouwendag

Voor ALLE vrouwen in de 
gemeente Bronckhorst

Hummelo - Ter gelegenheid van internationale vrouwendag organi-
seert de VrouwenWerkgroep Bronckhorst in Hotel Café Restaurant
‘De Gouden Karper’ in Hummelo een middag voor ALLE vrouwen in
de gemeente op 5 maart 2011. Aanvang 13.30 uur.

Hester Macrander, cabaretière en columniste.

De aanwezigen werden welkom 
geheten door ouderenadviseur en 
coördinator van SSWB, Ineke Bijs-
terbosch. De voorlichting werd ge-
geven door Paulien van der Leden, 
preventiewerker van Stichting He-
ra. Dit is een organisatie die men-
sen ondersteunen die te maken 
hebben met huiselijk geweld en 
machtsmisbruik. Hera biedt voor-
lichting (deskundigheidsbevorde-
ring) en ondersteuning om het 
geweld te stoppen en herhaling te 
voorkomen. 
Aan de hand van sheets werd infor-
matie gegeven en tussendoor was 
er gelegenheid om vragen te stel-
len. Ook vanuit hun eigen situaties 
en ervaringen van de vrijwilliger 
werden onderling veel tips uitge-
wisseld. Verder werd door Van der 
Leden oplossingen en tips aange-

reikt waar vrijwilligers wat mee 
kunnen.
Vanuit de definitie wat ouderen-
mishandeling is, werd het onder-
werp verder uitgediept. Er werd 
ingegaan op de landelijke ontwik-
kelingen. Door vergrijzing neemt 
ouderenmishandeling toe. Ook blij-
ven ouderen langer thuis wonen. 
Uit een onderzoek blijkt dat oude-
renmishandeling wordt geschat op 
1 op de 20 ouderen. In 2007 waren 
er 366 meldingen en één jaar later 
662. Een stijging van 81%.
In 2009 waren er 656 meldingen. 
Vrouwen zijn vaker slachtoffer dan 
mannen. Er werd een overzicht ge-
geven wie de plegers zijn. Bij de 
vormen van ouderenmishandeling 
werd een onderscheid gemaakt in 
psychisch, lichamelijk, uitbuiting/ 
misbruik, schending van rechten, 

verwaarlozing en seksueel mis-
bruik. Verder werd onder meer 
aandacht besteed aan de risicofac-
toren van de pleger en van de ou-
dere. Het signaleren, dilemma’s bij 
signaleren en signaleren van oude-
renmishandeling riep veel reacties 
op bij de vrijwilligers.
Na de pauze werd een film ver-
toond met twee verschillende situ-
aties. De eerste situatie gaat over 
een echtpaar waarvan de vrouw 
dement wordt. Haar man kan die 
zorg niet meer aan. De tweede situ-
atie gaat over financiële uitbuiting. 
Een man is door zijn eigen familie 
financieel uitgebuit. De bankreke-
ningen werden leeggehaald en de 
huur werd niet betaald. Door die 
uitbuiting is de man op straat ko-
men te staan en werd toen gehol-
pen door het Leger des Heils. Op 
het eind van de bijeenkomst werd 
gastspreker Paulien van der Leden 
bedankt voor de leerzame voorlich-
tingsbijeenkomst.

‘Je ziet het pas als je het gelooft’

Voorlichting over
ouderenmishandeling
Hengelo - Stichting Samenwerking Welzijn Bronckhorst (SSWB) 
organiseerde 15 januari een voorlichtingsbijeenkomst over oude-
renmishandeling. Veel vrijwilligers van organisaties die te maken 
hebben met ouderen, waren aanwezig in Ons Huis in Hengelo.

Halverwege de eigen helft kwam de 
bal in de kluts en uiteindelijk werd 
deze door Doesburg voorwaarts 
gespeeld. De spits kreeg de bal op 
melkbussenhoogte en volleerde de 
bal fraai langs keeper Vreeman. Dit 
moest de ploeg op scherp zetten 
maar ietsje later kreeg Doesburg zelfs 
kans op de 0-2. Nu stond de verdedi-
ging echter wel goed en werd het dus 
niet gevaarlijk. Sociï bleef het zoeken 
in te moeilijke oplossingen waardoor 
de Doesburgers gemakkelijk kon-
den verdedigen. Het was uiteindelijk 
Teun Loman die zorgde dat de rust-
stand 1-1 werd. Vanaf een meter of 
20 legde hij de bal klaar en schoof de 
bal keurig in de hoek zodat de keeper 
kansloos was.

In de rust werden de mannen door 
Jan Steffens op scherp gezet en werd 
erop gehamerd om vlotter te spelen 
en voetballende oplossingen te zoe-
ken. Dit werd door de groep goed 
opgepakt en er werd sneller getikt. 
Een minuut of tien na rust werd de 
bal gekruist op Kevin Esselink en 
die maakte een actie in de zestien. 
De verdediger trok aan de noodrem 
en Esselink ging naar de grond. De 
scheidsrechter legde de bal op de stip 
en de kans was aan Stefan Roording. 
Deze schoot de bal rechts onderin 
de hoek, daar waar de keeper ook 
lag. Gelukkig was Stefan scherp en 
schoot hij in de rebound alsnog de 2-1 
erin. Sociï bleef daarna met het hoofd 
voetballen en gaf achterin niets meer 
weg. Dit leidde tot frustraties bij één 
van de Doesburgse middenvelders. 
Deze verloor zijn verstand en trapte 
Kevin Esselink zowat doormidden 
op de middellijn. De scheidsrechter 
nam de enige juiste beslissing; een 
rode kaart. Hierna was ook het laat-
ste beetje voetbal uit de Doesburgse 
ploeg verdwenen. Sociï kreeg alle 
ruimte en het was verwonderlijk dat 

daar nog slechts één doelpunt uit 
voort kwam. Deze aanval begon bij 
Hans Vleemingh die Ruben Rensink 
inpasste, hij passte Teun Loman in 
die op zijn beurt Marco Vreeman een 
intikker aanbood. De eindstand werd 
zo bepaald op 3-1. 
Sociï herstelde zich vandaag dus goed 
van een zwak begin. Volgende week 
speelt Sociï uit bij NVC. Hopelijk star-
ten de Wichmonders dan scherper.

UITSLAGEN ZONDAG 20 FEBRU-
ARI
Sociï 1 - SC Doesburg 1; 3-1
Sociï 2 (vrij)
Sociï 3 - Zutphania 4; 0-1
Sociï 4 - Concordia Wehl 8; 4-3
EDS 2 - Sociï 5; 4-3

PROGRAMMA ZONDAG 27 
FEBRUARI
NVC 1 - Sociï 1
Sociï 2 - Warnsveldse Boys 4
SCS 1 - Sociï 3
Ratti 4 - Sociï 4
Sociï 5 - Erica ‘76 8

Sociï
Wichmond/Vierakker -Sociï heeft 
zondag geen fout gemaakt tegen 
het laag geklasseerde SC Does-
burg. Wel liet Sociï de gasten in 
het begin wat te veel voetballen 
en dacht het er zelf wat te mak-
kelijk over. Dit leidde er zelfs 
toe dat Doesburg op voorsprong 
kwam.

Deze traditionele regionale boeken-
week wordt geopend op zaterdagmid-
dag 5 maart in zalencentrum Kerke-
meijer in Borculo. Op die bijeenkomst 
wordt bekendgemaakt welk boek 
over de streek de mooiste/beste uit-
gave is die in 2010 is verschenen. De 
jury, bestaande uit de organisatie en 
vertegenwoordigers van de boekver-
kopers, de bibliotheken en de pers, 
hebben de volgende publicaties (in 
willekeurige volgorde) genomineerd:
“Joost, jonker van Roderlo, geschre-
ven door Arjan Van Gijssel en geïllu-
streerd door Erik Jan Holleman
“Henri Liesker: portretten en land-
schappen; oud-leerlingen over het 
oeuvre van hun leraar

“Canon van Winterswijk: veertig ven-
sters op het verleden van Wenters,
geschreven door Ubel Zuiderveld

Na de bekendmaking van de winnaar
zullen Joop Hekkelman, Gerard Uw-
land en Frans van Gorkum verhalen
voorlezen uit eigen werk.

Het belangrijkste doel van de Waeke
van het Achterhookse en Liemerse
Book is boeken over de streek en
boeken in de streektaal onder de
aandacht te brengen van een breed
publiek. Bij aankoop van streekboe-
ken ter waarde van minimaal € 10,-
ontvangt men gratis het boekenge-
schenk Flonkergood. Er staan gedich-
ten en verhalen in van verschillende
Achterhoekse en Liemerse schrijvers
en dichters. Het boekje is niet in de
winkel te koop. Flonkergood is mo-
gelijk gemaakt door de belangeloze
medewerking van Wim van Keulen
uit Zelhem (die het binnenwerk heeft
opgemaakt) en drukkerij Weevers uit
Vorden (omslag en drukwerk).

Nominatie mooiste boek 
over de streek
In het kader van maart-dialect-
maand organiseren de Dialect-
kring Achterhook en Liemers, 
de Vereniging Vrienden van de 
Streektaal veur Lochem en umge-
ving en het Staring Instituut van 
5 tot 12 maart a.s. weer de Waeke 
van het Achterhookse en Liemer-
se Book.

Op het feestterrein komt wederom een aangepaste Len-
tetent-versie te staan. Het wordt een orgie van lichtshow, 
geluid, sfeer, entertainment ,Rock ,pop ,nederpop, Roll, 
Jaren ‘70/’80/’90, golden oldies, Apres-Ski, humor, dance 
en vuurwerk. Voor ieder wat wils dus. De organisatie is 
in handen van Partycafe  De Bierkaai en Eetcafe Herfkens 
te Baak.
Tevens is de Stichting Jeugd en Jongerenwerk bij de or-
ganisatie betrokken en een gedeelte van de opbrengst zal 
ten goede komen voor diverse nieuwe jeugdactiviteiten 
voor de nabije toekomst. De voorverkoop start op 1maart, 
voorverkoop adressen zie www.debierkaai.nl en de poster/
fluyer.  D.J.DRE, alias D.J.Rolpens, a.k.a. De Manager van 
dans en showorkest Jovink en de Voederbietels opent de 
avond en is tevens spreekstalmeester.
D.J.Dre zal de lege gaten tijdens de zwoele avond enthou-
siast opvullen met liefde en vakmanschap. Als opwarmer/
katalisator van de Achterhoekse Lentefeestnacht zullen de 
mannen van  Neerlands Peil ten tonele verschijnen. Deze 
doorgewinterde nederpopsterren (bekend van Vrienden 
van Amstel live) doen elk muziekhart sneller kloppen.
Als klap op de vuurpijl zullen Johnny Go & The Gangsters 
of Love het feestgedruis in Lawinetempo opvoeren en uit-
eindelijk alle gasten in hogere sferen doen belanden. Voor 
het slotvuurwerk zal “last but not least” ‘30 Euro live’ de 
Achterhoekse klei laten trillen.

DUS; mis het niet en kom naar het EERSTE tentfeest van 
de regio!

Achterhoeks Lente Feest
Baak - Het wordt weer LENTE en dus tijd voor een 
Feestje. Op zaterdagavond 19 maart op het kermis-
terrein aan de Wichmondseweg. Het Achterhoeks 
Lente Feest(ALF) is een nieuw en uniek evenement 
in de Achterhoek. Het EERSTE grote tentfeest van 
de regio en niet zomaar een tentfeest.

Oud papier
Veldhoek - Woensdag 23 februari wordt de papiercontainer geplaatst
bij de Veldhoekseschool, maandag 28 februari wordt deze weer opge-
haald.
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CNC frezer gezocht! 
 

Burghardt Techniek is een jong en innovatief 
technisch bedrijf dat sterk is in engineering en het 
produceren van klantgerichte producten en 
machines. 
 
 Wij zijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste 
CNC frezer met technisch inzicht, die zelfstandig 
kan werken. Er word van je verwacht dat je 
machines zelf kunt instellen en programmeren. 
Enige ervaring met CAD/CAM is gewenst. Heb je 
een brede interesse in techniek en beschik je over 
een flexibele, praktische en collegiale instelling, 
reageer dan snel!  
 
Wij vragen: 

• Opleiding richting metaal op MBO niveau  
                (MBO werk- en denkniveau) 

• Ervaring met CNC frezen is een pré 
• Zelfstandig vanaf tekening en/of CAD model 

kunnen werken 
• Nauwkeurigheid en kwaliteitsbewustheid 
 

Wij bieden je een afwisselende fulltime baan, in een 
uitdagende werkomgeving, met goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden volgens CAO Metaal en 
Techniek. 

 
Stuur of mail je sollicitatiebrief met CV naar: 
Burghardt Techniek 
t.a.v. Dhr. H. Burghardt  
Burg. Langmanweg 3a 
7021 BL Zelhem 
www.burghardttechniek.nl 
e-mail: info@burghardttechniek.nl 

 
Voor meer informatie, telefoonnummer: 
 0314-621008. 

Aannemersbedrijf Boesveld is werkzaam binnen de
markt woningbouw en utiliteit. Complete uitvoering
van renovatie-, verbouw- en kleinschalige nieuwbouw 
is ons werkgebied.

Wegens groei zijn wij op zoek naar een ervaren:

Timmerman
Werkzaamheden:
- Verbouw en renovatie timmerwerkzaamheden.
- Meewerken aan complete verbouwingen.

Functie eisen:
- Enkele jaren ervaring als timmerman.
- Ervaring in klantenwerk is een pré.
- Rijbewijs B.
- Ook timmermannen in een leer/werktraject BBL
 3e of 4e jaars zijn welkom om te solliciteren.

Wij bieden:
- Goede beloning (aangesloten bij Cordares).
- Prettige werksfeer.
- Mogelijkheid tot vast dienstverband.

Interesse?
Stuur een brief met CV op t.a.v. Frank Boesveld,   
Aannemersbedrijf Boesveld, Wehmestraat 8, 
7221 BT Steenderen, e-mail: info@boesveld.eu
Of bel: 0575 - 452516.

VERBOUW    RENOVATIE    ONDERHOUD

NIEUWBOUW    DAKKAPPELLEN    BADKAMERS

Wij zoeken een enthousiaste

  SCHOONMAKER 
voor onze luxe sanitaire voorzieningen en verhuuraccomodaties. 

Vanaf eind maart t/m oktober. Uren en dagen in overleg.

Kijk voor een indruk van onze voorzieningen op: www.camping-tamaring.nl
Voor nadere informatie en sollicitatie: K. Willems, tel. 0573- 45 14 86

Wildpad 3, 7261 MR  Ruurlo www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER EXPEDITIE M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr.; VIO813526

Werkzaamheden;
Je verzamelt en verpakt aan de hand van een transportlijst machines 
en machinedelen en conserveert deze zonodig. Je draagt bij aan het 
bepalen van het aantal laadmeters t.b.v. te verzenden machines.      
Je laadt en lost vrachtwagens (in overleg met betrokken chauffeur) 
en maakt hierbij (als ook bij andere werkzaamheden) gebruik van de 
heftruck. Daarnaast houdt je de bijbehorende administratie bij. 

Functie eisen;
- Geldig heftruckcertificaat;
- enige administratieve kennis en ervaring;
- je bent bekend met verpakkingsvoorschriften.
 

CARROSSERIE MONTEUR M/V
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenummer; VIO813524
 
Werkzaamheden;
Het assembleren van de verschillende componenten volgens teke-
ningen/werkopdrachten tot een op klant gemaakte bulkwagen.

Functie eisen;
- Afgeronde metaalopleiding op niveau 2;
- NIL diploma MIG/MAG lassen niveau 2;
- minimaal 1 jaar ervaring als constructiebankwerker;
- ervaring met het lassen van aluminium is een pré.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.; VMK811381
 
Werkzaamheden;
Het instellen en bedienen van een (CNC) kantbank volgens tekening 
en instructies. Het zelfstandig, aan de hand van de opdracht en pro-
ducttekening de werkmethode en bewerkingsvolgorde vaststellen. 
Het controleren op juistheid en volledigheid van de werkopdracht, 
producttekening, materialen en gereedschappen. Afwijkingen wor-
den gemeld bij de voorwerker van de afdeling. Het bepalen van de 
gereedschapskeuze aan de hand van de geometrische kenmerken 
van het product. Het controleren tijdens het proces of het product 
voldoet aan de gestelde tekeningseisen en/of werkopdracht.

Functie eisen;
- MTS WTB of gelijkwaardig;
- ervaring in soortgelijke functie.

ALLROUND CONSTRUCTIEBANKWERKER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VCP813356

Werkzaamheden;
Vanaf tekening op klantspecificatie maken van machines voor de 
voeding en zuivelindustrie. Het regelmatig uitvoeren van werk-
zaamheden bij klanten ter ondersteuning van afdeling service. 
Het knippen, walsen, slijpen en assembleren van de verschillende 
onderdelen tot een eindproduct.

Functie eisen:
- Ervaring in de metaal;
- tekening lezen;
- ervaring met lassen is een pré.

MAGAZIJNMEDEWERKER M/V
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenummer; VIO809019
 
Werkzaamheden;
Als magazijnmedewerker zijn je voornaamste werkzaamheden het 
laden en lossen van goederen, heftruck rijden, de ingangscontrole 
en inslag van goederen, het coderen en boeken van goederen, de 
administratieve afhandeling, het bevoorraden van diverse afdelingen, 
het voorbereiden van bouwpakketten t.b.v. productie, diverse mon-
tagewerkzaamheden van voorraadonderdelen en het verzendklaar 
maken van uitgaande goederen.

Functie eisen;
- Logistieke opleiding op MBO niveau of gelijkwaardig;
- technisch inzicht/achtergrond of aantoonbare technische affiniteit;
- rijbewijs B;
- geldig heftruckcertificaat;
- kennis van geautomatiseerde systemen in een logistieke werkomgeving;
- ervaring met gereedschappen/ interne transportmiddelen.



Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:

Al meer dan 30 jaar
Uw Partner in het Groen
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

allround 1e en/of 2e autotechnicus/
APK keurmeester

Werkzaamheden:  onderhoud, reparaties en uitvoering van

 APK keuringen

Eisen: * diploma autotechnicus

 * diploma APK keurmeester in een prÈ

 * werkervaring

 * leergierig

 * flexibel

Wij bieden jou een uitdagende baan met voldoende leermogelijkheden. 
Een marktconform salaris en een baan met uitzicht op vast dienstverband. 

Heeft u belangstelling voor deze functie, dan kunt u uw sollicitatiebrief en 
CV sturen naar: 

 Auto Klein Gunnewiek
 t.a.v. dhr. A. Klein Gunnewiek 
 James Wattstraat 15 
 7131 ME Lichtenvoorde 

 Of mailen naar: info@autokleingunnewiek.nl www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een bedrijf in de omgeving van Lichtenvoorde zijn we op 
zoek naar een:

 INLEEN MONTEUR MACHINEBOUW M/V
 VIO813287 – Fulltime

De inleen monteur ontvangt opdrachten, welke kunnen bestaan uit: 
stuklijsten, tekeningen en bedradingschema’s, eventueel aangevuld 
met mondelinge instructie. De werkzaamheden bestaan uit o.a. 
de samenbouw, welke kan bestaan uit monteren, fitten, lassen, 
bedraden en uitlijnen. Het onder begeleiding testen van toegepaste 
onderdelen, zoals aandrijvingen, afsluiters, niveauschakelaars, 
benaderingsschakelaars etc. Het afstellen van transportsystemen 
en het inregelen van apparatuur, zowel pneumatisch, elektrisch als 
hydraulisch. Het proefdraaien van een beperkt aantal machines met 
ondersteuning van een eerste monteur. Als monteur los je de dage-
lijkse problemen op en zie je toe op juist gebruik van gereedschap, 
hijs -en transportmiddelen. Je bent bereidt in een enkel geval met 
de buitenmontage op karwei te gaan.

Het is van belang dat je beschikt over algemene kennis van ma-
terialen en gereedschappen, las- en bevestigingstechnieken en 
technieken als pneumatiek, hydrauliek en elektrotechniek. Je kent 
de gangbare kwaliteitsnormen door ervaring en bent bekend met 
de veiligheidsvoorschriften.

Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit te 
reageren. Aanmelding of eventuele vragen kun je richten aan Ingrid 
Olivier. Telefoonnummer 0575 - 555518 of via E-mail: werk@eppd.nl. 
Op internet is Euro Planit te vinden via www.europlanit.nl.



*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!
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Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 21 februari 2011 t/m zondag 27 februari 2011. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.
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