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‘En wat zo leuk is, heel veel mensen 
kennen C1000 van de reclame op 
T.V. Zoals het er op dit moment naar 

uitziet gaan we nog voor de Pinkste-
ren open. De afgelopen week hebben 
we onze medewerkers geïnformeerd 

over de op handen zijnde ombouw. 
Er verandert straks natuurlijk wel 
het één en ander ! Nu al ziet de con-
sument dat bepaalde schappen in de 
winkel zijn voorzien van een Oranje- 
stikker. Dat duidt erop dat die artike-
len ook bij C1000 verkrijgbaar zijn’, 
aldus Wilbert Grotenhuys.
Van het huidige assortiment gaat on-
geveer 80 procent over naar de nieu-
we formule. C1000 (nieuwe stijl) bete-
kent ook dat het interieur verandert 
(kleuren rood/wit/grijs). Ook dat het 
assortiment flink wordt uitgebreid. 
Wilbert: ‘ Wij zijn nu al met een team 
bezig om t.z.t. de openingscampagne 
op poten te zetten. Natuurlijk zullen 
de klanten in positieve zin merken 
dat wij C1000 zijn geworden. Er komt 
een openingsfolder met messcherpe 
aanbiedingen. Ook worden er tijdens 
de openingsdagen voor zowel jong als 
oud, tal van activiteiten gehouden. 
De mensen zullen echt verbaasd zijn 
over de voordelen van onze toekom-
stige C1000 zaak’, zo zegt Wilbert 
Grotenhuys. Thans in de winkel nog 
de vertrouwde Super de Boer- kleur. 

Op bijgaande foto zijn de medewer-
kers Henrike Klein Bleumink en Joke 
van der Logt nog in de Super de Boer 
kleding. Rudie Lichtenberg neemt 
alvast een voorschot op de C1000 
kleur.

C1000 voor de Pinksteren open

Vorden - Super de Boer in Vorden gaat over naar C1000. Wilbert Gro-
tenhuys: ‘Onze medewerkers en ook Yvonne en ik hebben de afge-
lopen dagen van het winkelend publiek heel wat positieve reacties 
ontvangen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.’

Henrike Klein Bleumink links, Joke van der Logt rechts en Rudie Lichtenberg (midden).

Den Wildenborch is bekend om zijn
Stinzenplanten, vooral de Sneeuw-
klokjes en de Winterakonieten
groeien en bloeien er volop. Andere
soorten zijn wat minder in het oog
springend, maar zeker aanwezig.
Om de Stinzenflora in het voorjaar te
bewonderen en te horen waarom de
planten tot deze flora behoren, kunt
u de IVN wandeling met ons maken.
Gidsen zullen ingaan op dit thema,
maar natuurlijk komen ook andere
facetten van de natuur en cultuur
ter sprake, bijvoorbeeld waarom een
landgoed zulke mooie bossen heeft
en wat men er doet aan beheer om
dit te bewaren. En wat wij er zelf aan
hebben. Kortom een wandeling die u
als geïnteresseerde niet mag missen. 

Inlichtingen: Klaske te Grotenhuis
kgrotenhuis@solcon.nl of 0573 -
401077.

IVN 
wandeling
Wildenborch - IVN Wandeling op
zondagmiddag 13 maart op land-
goed Den Wildenborch. Thema:
Stinzenplanten.

Aan dit concert werd medewerking 
verleend door concertpianist Peter 
Kranen en zijn dochter Nona op viool. 
Het concert bestond voornamelijk uit 
gevarieerd licht klassieke nummers. 
Het koor had gekozen voor liederen 
die passen bij de specifieke klank-
kleur van dit koor. Er werd geopend 
met enkele religieuze liederen uit 
verschillende culturen. Daarna was 
het de beurt aan Peter Kranen die al 
op vele plaatsen over de wereld op de 
meest uiteenlopende muzikale eve-

nementen heeft gespeeld. Hij begon 
met enkele werken van Franz Schu-
bert, de componist die geldt als de 
beste liederencomponist. 

Nona Kranen begon haar optreden, 
begeleid door haar vader, met “Medi-
tation” uit de minder bekende opera 
”Thaïs” van Jules Massenet. Daarna 
werd er geluisterd naar twee num-
mers uit de opera “die Zauberflöte“ 
van Mozart. De aria uit deze opera 
werd gezongen door bariton Ludo 

Eykelkamp. Na de pauze was er een 
wat luchtiger programma, zoals de 
Poolse dans van Severn, geweldig 
gespeeld door Nona en Der Waf-
fenschmied prachtig gezongen door 
Ludo, beide nummers begeleid door 
Peter. Het programma werd afgeslo-
ten met “La Vergini degli angeli“, 
waaraan alle deelnemers aan het 
concert hun medewerking gaven. 
Het Vordens Mannenkoor is de ko-
mende tijd te beluisteren op 9 april 
tijdens het jubileumconcert van het 
Hengelo’s Gemengd koor in de Willi-
brorduskerk te Hengelo en tijdens de 
Paasviering op 1e Paasdag in de NH 
Kerk te Steenderen.

Vordens Mannenkoor

Openingsconcert jubileumjaar

Vorden - In het kader van het 75 jarig jubileum gaf het Vordens Man-
nenkoor zondag In de prachtige accommodatie van de Westerholtzaal 
in kasteel Hackfort haar eerste eigen concert.

Peter Kranen piano en dochter Nona viool

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

10 violen

 3.99



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.

• Workshop EIERSCHIL-
DEREN bij de KunstKring 
Ruurlo op woensdag 16 
maart 9.30-12.30 uur,
€ 20,- inclusief alle mate-
riaal en koffie. Aanmelden 
0573-453090/451599, of 
via cursusadministratie@
kunstkringruurlo.nl.

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

• Voor al uw spitwerk 
van “kleine” tuinen belt u 
0646187773. Max. ongeveer 
150 m2. Kevin Esselink

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden 
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 13 maart 10.00 uur ZWO-dienst ds. F. Branden-
burg.

Kapel de Wildenborch
Zondag 13 maart 10.00 uur ds. J. Kool

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 maart 10.00 uur Mevr. A. Wouda, Eerbeek. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 maart 10.00 uur Woord- en communieviering 
mmv Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 maart 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor. 
Zondag 13 maart 10.00 uur Woord-communie viering he-
renkoor.

Tandarts
12/13 maart P. Scheepmaker tel 0573 – 45 25 13.
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 bereik-
baar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Aanbiedingen geldig t/m maandag 14 maart. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

De lekkerste Clementine mandarijnen
20 voor  2.99

Dagverse spinazie 500 gram 0.99

Hollandse Conference peren 
  1 kilo 1.49            

Bami of nasi (1 kilo), 2 porties kipsaté 
met saus + gratis bak rauwkost

   2-3 personen 9.95      
W o r k s h o p 

EIERSCHILDEREN bij de 
KunstKring Ruurlo op woens-
dag 16 maart 9.30-12.30 
uur, € 15,-, alle materiaal 
en koffie € 5,-. Aanmelden 
0573-453090/451599, of via 
cursusadministratie@kunst-
kringruurlo.nl.

�

Dagmenu’s
9 t/m 15 maart

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

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

Woensdag 9 maart
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappel-
kroketten en rauwkostsalade / bavarois met slagroom.

Donderdag 10 maart
Spinaziesoep / Wiener zwiebelrostbraten met gebakken 
aardappelen en warme groente.

Vrijdag 11 maart
Minestronesoep / Visspies de Rotonde met warme knoflook-
saus, rijst en rauwkostsalade.

Zaterdag 12 maart (alleen afhalen / bezorgen)
Duitste biefstuk met gebakken uien, aardappelen en groente 
/ ijs met slagroom.

Maandag 14 maart
Gelderse groentesoep / Spies de Rotonde met kruiden-
boter, aardappelen en warme groente.

Dinsdag 15 maart
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met 
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, diner-
cheques,  catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huis-
gemaakt 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

Vlaai van de week

Ammarettovlaai  € 6,75 
6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

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

Weekknallers

  
   € 2,00
 

 8 stuks  € 2,00
Aanbiedingen geldig van di. 8 t/m za 19 mrt.

Medler Lente Fair op zon-
dag 27 maart van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Rommelmarkt 
met verkoop van boeken, 
kleding, cd’s/dvd’s, klein an-
tiek enz. Daarnaast presen-
tatie van ca. 20 lokale on-
dernemers en verenigingen. 
Diverse spelen voor jong en 
oud. Locatie; terrein CWV-
Medo, hoek Ruurloseweg / 
Onsteinseweg Organisatie; 
Oranjecommissie Medlertol 
Zie ook; www.medlerfeest.nl

�

Medler Lente Fair op zon-
dag 27 maart van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Rommelmarkt 
met verkoop van boeken, 
kleding, cd’s/dvd’s, klein an-
tiek enz. Daarnaast presen-
tatie van ca. 20 lokale on-
dernemers en verenigingen. 
Diverse spelen voor jong en 
oud. Locatie; terrein CWV-
Medo, hoek Ruurloseweg / 
Onsteinseweg Organisatie; 
Oranjecommissie Medlertol 
Zie ook; www.medlerfeest.nl

�

Gezocht voor drie gei-
tenbokjes voor 6 maanden 
stal/wei/verzorging. tel 0575 
441629

�

Ervaren freelance secreta-
resse heeft nog een dag per 
week beschikbaar. Tel. 0575-
559638.

�



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

 

0575-552959

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 55
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:

www.drukkerijwissink.nl/gratis

Graag willen wij iedereen bedanken die ons 50-ja-
rig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag heeft 
gemaakt door ons te feliciteren met een kaart of 
bloemen of in welke vorm dan ook.

Wij hebben er heel erg van genoten en zijn 
dankbaar dat we dit samen mee hebben mogen 
maken.

 Hendrik en Derkjen
 Ligtenbarg-Bannink

„De Schaapshoeve”
Scheiddijk 4
7261 SM Ruurlo

Wij willen iedereen bedanken voor de warme 
belangstelling en het medeleven dat we hebben 
ervaren voor en na het overlijden van onze lieve 
schoondochter en -zus

Mardine

Het doet ons heel goed dat zoveel mensen aan 
ons denken.

 Trees en Harry Franck
 Rowald & Miranda,
 Hilde & Thimo

Baak, maart 2011

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
zoon

Rowin
Hij is geboren op 1 maart 2011 om 22.10 uur,
weegt 3035 gram en is 50 cm lang.

Dennis en Hilde Roekevisch

Everhardinkweg 3a
7021 MP Zelhem

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

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

Alleen op afspraak.

8-3-2006 8-3-2011

René Dimmendaal

De kracht gevonden om verder te gaan.....
maar je blijft dagelijks in onze gedachten bestaan!

VOOR ALTIJD IN ONS HART!

Gerdy, Marita en Jan
Erik & Renate, Martijn & Linda, Corry & August

en Timo, Koen, Jesse, Megan en Brian.

NIEUW: Vanaf 11 maart a.s. 
is er op de Vordense 

Weekmarkt een verkoop-
kraam met kaarten.

Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van onze 
dochter en mijn zusje

Jitske
Zij is geboren op 3 maart 2011, weegt 2950 gram 
en is 50 cm lang.

Jeroen, Nicole en Tygo Fransen-ten Damme

Dorpsstraat 6a
7234 SN Wichmond
Tel.: 0575-441900

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

Basiscursus 
Communicatie 

(NLP)

Havital organiseert in vijf avonden een basiscursus communicatie.

Met deze cursus ga je ervaren:

maandag 14 maart
Cultureel Centrum de Bron, Buitenschans 1, 7141 EK Groenlo.

donderdag 17 maart
’t Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld.

waar ga jij voor?

TRAINING & COACHING



Plonskrant    

Nieuws over 
zwemseizoen 

2011

Heeft u ook zo’n zin in de mooi weer? 
Nog heel even en het zwembad gaat weer 
open voor een mooi seizoen met veel 
zwemplezier. 
Dit is ook het seizoen dat wij in bezit zijn 
van de titel “zwembad van het jaar”, 
de mooiste titel die je als zwembad kunt 
winnen. Graag willen we u bedanken 
voor deze titel met een goedemorgen bij 

de kassa, een glimlach bij een lekker bakje koffie en een com-
plimentje over uw nieuwe badkleding bij het zwembad. 

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van abon-
nementen met voorverkoop korting, de mogelijkheden voor het 
volgen van zwemles en alvast de data van verschillende leuke 
activiteiten voor deze zomer. 

Mede namens alle badjuffen, badmeesters en het stichtings-     
bestuur, heet ik u op 1e Paasdag vanaf 9.00 uur (lees hieronder 
meer over de openingsactiviteiten) weer van harte welkom in 
Zwembad “In de Dennen”.

Timme Koster
Bedrijfsleider zwembad In de Dennen

TARIEVEN VOOR 2011

De voorverkooptarieven zijn alleen geldig bij ontvangst van uw 
machtiging vóór 7 april 2011. 

 Voorverkoop Seizoensprijs

Abonnementen Volwassenen 48,00 58,00 
 Jeugd 34,00 40,00 
 Gezin 112,00  132,00 
 65+ 41,00 48,00 

Zwemleskaart 
hele seizoen Diploma A   170,00 
 (excl. Easy-Swim á  40,-)
 Diploma B / C   90,00 
 Spetterles   40,00
 (excl. Easy-Swim á  40,-)
 Speciale diploma’s   55,00

Entreekaarten Jeugd (3 t/m 17)   2,50 
 Volwassenen   4,00 
 Avondkaart na 18.00 uur  2,30 
 Groepstarief p.p. (min. 20 pers.) 2,30 

10-badenkaart Jeugd (3 t/m 17)   22,50 
 Volwassenen   36,00 

Golfbaan Jeugd (3 t/m 17)   1,00 
 Volwassenen   2,00 

Fietscross (BMX) per kind   1,00 

Kinderfeestjes zie website  
 

AANVRAGEN ABONNEMENTEN

Als abonnementhouder van ons zwembad krijgt u eenmalig  
een pas die u meerdere jaren kunt gebruiken. Uw abonnement 
wordt ieder jaar opnieuw op uw pas gezet. Dit neemt ons een 
heleboel werk uit handen en worden er niet onnodig veel pas-
jes gemaakt. Hieronder wordt uitgelegd hoe u een abonnement 
kunt aanvragen. Heeft u in 2010 geen zwemabonnement gehad 
kijk dan onder het kopje nieuwe klanten. Had u vorig jaar wel 
een abonnement kijk dan bij abonnementhouders 2010.
Het bestelformulier (op de pagina hiernaast) mag u na het invullen:

brievenbus van het zwembad
Oude Zutphenseweg 7, 7251 JX Vorden

Ook op onze website vindt u het Bestelformulier voor abonnementen en 
inschrijfformulieren voor de zwemlessen (www.zwembad-indedennen.nl). 

Abonnementhouders van 2010
Op het bestelformulier kunt u achter uw naam uw klantnummer 
invullen. Het klantnummer staat op het aan u verstrekte pasje. 
Kunt u uw pasje niet meer vinden, vult u dan uw geboortedatum 
in. Wij zijn dan helaas genoodzaakt om een bijdrage van € 5,- 
voor een nieuwe pas in rekening te brengen. 

Nieuwe klanten
Bent u een nieuwe klant, vul dan bij klantnummer uw geboorte-
datum in. Vanaf 24 april maken wij op het zwembad een foto 
van u en kunt u de pas meenemen. Deze pas is meerdere jaren 
bruikbaar en wordt u één keer gratis verstrekt. Wij vragen u om 
de pas ook na het seizoen goed te bewaren. (Let op! Elk gezinslid 
krijgt een eigen pasje en moet dus ook naar het zwembad voor 
een foto). 

Andere buitenbaden in gemeente Bronckhorst
Met ons abonnement kan ook dit jaar weer in de ander buiten-
baden in de gemeente Bronckhorst gezwommen worden. 

 BELANGRIJKE DATA

Opening zwembad:  zondag 24 april 

Sluiting zwembad:  zondag 4 september

Start zwemlessen:  dinsdag 26 april

Openingstijden:
maandag  13.00 -  20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag  07.00 -  20.00 uur
zaterdag en zondag  12.00 -  17.00 uur

2e Paasdag 25 (april), Hemelvaartsdag (2 juni) en 
2e Pinksterdag (13 juni) is het bad open als op zondag.
Bij bijzonder mooi weer heeft het bad aangepaste openingstijden 
die in het bad en op onze website worden aangekondigd.

VERJAARDAG OP HET ZWEMBAD?

Een unieke locatie voor een verjaardagsfeestje. Niet alleen wordt 
er gezwommen en kunnen de kinderen een hapje eten krijgen, 
maar ook zijn er verschillende extra activiteiten. Naast onder  
andere snorkelen, fietscrossen en de 15 meter hoge klimboom 
zijn er elk jaar verschillende nieuwe onderdelen. We werken 
aan een uitbreiding van de klimboom en als alles lukt komt er 
een lasergame spel met klittenband kogels. 

Kijk voor tarieven en meer informatie op onze website! Heeft u 
zelf ideeën voor het feestje van uw kind? We denken graag met 
u mee.

DE ZWEMLES

Het is van groot belang dat kinderen goed kunnen zwemmen.  
In zwembadtermen noemen we dit zwemveilig. Wij noemen 
een kind zwemveilig als hij/zij minimaal de diploma’s A, B en C 
behaald heeft. Uw kind is bij ons welkom voor de zwemlessen 

voor het A diploma vanaf 5 jaar. 
Kinderen die op 24 april nog geen 5 
zijn mogen niet deelnemen aan de 
zwemles voor diploma A maar mogen 
wel deelnemen aan de spetterles. 

De Easy-Swim
Voor het A diploma zwemmen we  
met de Easy-Swim, een zwempakje ont- 
worpen voor lessen in diep water. In 
diep water worden de kinderen gesti-
muleerd meer te bewegen, vooral bij 
koude dagen zal dit resulteren in meer 
efficiëntie in de les omdat de kinderen 
niet meer stil staan en koud worden. 
Door het ontwerp hebben de kinderen 
veel bewegingsvrijheid en wordt er 
toch een zekere mate van veiligheid 
gewaarborgd. Het blijft nog steeds een 
hulpmiddel (GEEN reddingsvest) maar 

wel een die we ook bij het oefenen toestaan in het ondiepe bad.

Dus door het beter kunnen toepassen van de ervaringen uit de les 
bij het recreatief zwemmen leren de kinderen beter en sneller 
zwemmen. De kosten voor het pakje zijn € 40,-. Hier heeft u 
en vooral uw kind de hele zomer plezier van. Het gaat ons niet 
om de verkoop van de Easy-Swim, een tweedehands pak is ook 
prima. Wij controleren alleen wel graag voor de aanvang van de 
les of het pakje in goede staat verkeert. 

Spetterles
Het begin traject van diploma A is vooral gericht is op het water-
vrij maken van het kind. Dit is het zelfde traject als de spetterles. 
Is uw kind op 24 april nog geen 5, maar staat hij/zij te trappelen 
om te beginnen, schrijf uw kind dan in voor de spetterles en 
win daarmee het jaar daarna een groot stuk van het voortraject. 
Deze kinderen worden het jaar daarna zoveel mogelijk in een 
zelfde groep geplaatst. Ook met deze groep zwemmen wij met 
de Easy-Swim en gaan daarmee door in seizoen 2011. De spet-
terles wordt gegeven in de zomervakantie.  

 ACTIVITEITEN

Opening
Nog nooit eerder zijn wij open gegaan op 1e Paasdag. Voor deze
unieke gelegenheid en natuurlijk omdat we zwembad van het
jaar zijn hebben we de paashaas gevraagd om duizend paaseitjes
te verstoppen op het zwembad. Ook worden er een aantal grote
eieren verstopt die in te wisselen zijn voor leuke prijsjes. 
Er is gratis koffie zodat ook opa en oma mee kunnen helpen
zoeken met de kleinkinderen. Zet u het in de agenda? 24 april
vanaf 9.00 uur!

Buitenspeedag 2011
1 juni, een landelijke dag om lekker buiten te spelen. 
Een zwembad vol met leuke kleine spelletjes.

De 37ste Zwem4daagse
(maandag 20 juni tot en met 
vrijdag 24 juni)
De bekende banen zwemmen 
en een hele week vol leuke 
activiteiten!

Expeditie In de Dennen 
(woensdag 12 juli)
De meest spectaculaire ac-
tiviteitendag voor kinderen 
van de hele regio. Een dag vol 
klimmen en klauteren, dus 
neem je oude kleren mee.

SPECIALE DIPLOMA’S

Speciale diploma’s
Cursussen voor de zwemliefhebbers. Let op! Deze gaan niet door
bij te weinig animo. Dit jaar kan er gekozen worden uit Zwem-
vaardigheid, Snorkelen, Survival, Vinzwemmen en Waterfun.  
 
Waterfun
Een natte speeltuin voor kinderen die wel van zwemmen
houden maar oefenen voor een diploma wat te veel vinden.
Waterfun is elke woensdagmiddag voor kinderen van ongeveer
8 - 12 jaar. Het is een uurtje sport en spel onder begeleiding.
Elke week wat anders. De ene week puzzelen onder water en
de andere week een leuk parcours. Voor kosten zie speciale
diploma’s. Lijkt het je wat? Schrijf je dan in voor Waterfun. 

Wil je meer informatie over de diploma’s en Waterfun, 
kijk dan op de website bij zwemles.

Lestijden 
Diploma A: ma., di., do. en vr. middag (15.30 - ± 18.00 uur)
Diploma B / C: ma./do. (vanaf 16.00 uur) en 
 za. ochtend (vanaf 9.00 uur)
Spetterles: in de zomervakantie 2x per week aan het einde  
 van de ochtend
Speciale diploma’s afhankelijk van het animo. 

Betaling van zwemlessen
Allereerst moet u voor uw kind een abonnement kopen. 
Daarnaast gelden voor de leskaarten de volgende tarieven:

 170,00 (4x per week, 30 minuten)
 / C:  90,00 (2x per week, 30 minuten)

 40,00 (2x per week, 30 minuten)
 55,00 (1x per week, 45 minuten)

Betaling van de zwemleskaarten dient te gebeuren in de eerste
week van de zwemlessen (betaling graag per pin). Abonnemen-
ten voor kinderen van de zwemles worden niet automatisch
bijgeleverd. Deze moet u zelf invullen en opsturen.

Natuurlijk zijn er weer de hele zomer duiklessen mogelijk voor
zowel kinderen als volwassenen. Ga voor meer informatie naar
www.bigbubbles.nl

OPENING ZWEMBAD 24 APRIL



 Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen”  Oude Zutphenseweg 7  7251 JX  Vorden  0575-551203 
   info@zwembad-indedennen.nl  www.zwembad-indedennen.nl

Bestelformulier zwemabonnementen Voorverkoop 2011

 Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen”  Oude Zutphenseweg 7  7251 JX  Vorden  0575-551203 
   info@zwembad-indedennen.nl  www.zwembad-indedennen.nl

Inschrijfformulier zwemles/zwemtraining 2011

NB: De passen voor nieuwe klanten zijn af te halen op het zwembad!

Ja ik wil graag op de hoogte gehouden worden d.m.v. de nieuwsbrief.

Ik word donateur en steun het zwembad met een bedrag 

van 



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

HEB JE ALLE 326 VOETBAL-
PLAATJES AL IN JE BEZIT?
Of ben je nog op zoek naar Toivonen, 
Suarez of de kampioensschaal? Op 
woensdag 9 maart van 14.00 tot 16.00 
uur krijg je de kans om die laatste 
felbegeerde plaatjes te bemachtigen. 
Albert Heijn Hengelo is dan het decor 
van de voetbalplaatjes ruilmiddag. 

Sinds 24 januari is de verzamelgekte
in Nederland weer losgebarsten. Jong
en oud zetten alles op alles om hun
verzamelalbum helemaal vol te krij-
gen. Dankzij de steun van voetbalfans
worden Frank de Boer van Ajax, Luc
Castaignos van Feyenoord en Jona-
than Reis van PSV vereeuwigd op de
drie extra voetbalplaatjes die Albert
Heijn in omloop brengt. De exclusie-
ve plaatjes worden in beperkte oplage
uitgebracht en zijn uitsluitend en
gratis verkrijgbaar tijdens deze ruil-
middag.

Ruilmiddag voetbalplaatjes
Hengelo - Op woensdagmiddag 9 
maart kun je je voetbalplaatjes 
verzamelalbum compleet maken 
bij Albert Heijn in Hengelo.

Wat is: A.  Gepraekte.

 B.  Inheunn. 

 C.  Nötte. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Dicky Kets werd in Toldijk geboren, 
maar verhuisde een aantal keren 
binnen de gemeente Steenderen. 
“Voor het gemak noem ik alles maar 
Steenderen,” lacht Dicky, de oudste 
van twee meisjes. “Ik had een zoon 
moeten zijn, want een boer heeft wel 
graag een zoon denk ik. Mijn vader 
tekende mij op de rand van de krant: 
een paard met een ruitertje, grote 
pet op. Hij schreef eronder: Derkman 
met de pet. Dat jongetje ben ik ook 
geworden, ik ging graag met mijn va-
der mee.” 
Na de lagere school in Toldijk wilde 
Dicky graag naar Doetinchem naar 
school. Omdat haar ouders naailes 
en kookles genoeg vonden, volgde 
ze drie jaar Huishoudschool, daarna 
kwam ze thuis en hielp met melken 
op de boerderij. Ze droomt over later: 
‘Dan zou ik weer naar school gaan. 
Later, als mijn zusje mijn taak over 
zou nemen, over een jaar of vier.’ 

Dicky onderneemt geen stappen. Ze 
trouwt boer Guus Rekswinkel en 
werkt hard op de boerderij die ze van 
haar ouders overnamen. Ze krijgen 
drie kinderen. Dicky is actief in ver-
schillende besturen, bijvoorbeeld van 
school. 

Op een bepaald moment volgt ze haar 
innerlijke onrust door een keer in de 
week naar de avond Handelsschool te 
gaan. Na een jaar stapt ze over naar 
de avond-MAVO, wat haar beter paste 
en haalde daarna ook nog de avond-
HAVO. 

Ze schrijft: ‘Bijna iedere dag dat Erik 
en Marieke naar de kleuterschool wa-
ren en Han zijn middagdutje deed, 
zat ik aan de keukentafel achter de 
boeken. Een uurtje voor mezelf: ik 
genoot!’ Later werd de keukentafel 
te klein en studeerde ze in een klein 
kamertje waar een bureautje en haar 
boeken stonden. 

Ze bleef met hart en ziel boerin en 
moeder, maar bleef studeren. “Mijn 

man zei steeds: ‘Het is jouw leven 
en ik heb niet het recht om daarin 
in te grijpen.” Dicky haalde haar 
Handwerk acte, voegde daar de acte 
Kunstgeschiedenis en Pedagogiek bij 
om het voortgezet onderwijs in te 
kunnen. Ze werkte bij verschillende 
scholen, maar kwam ook bij het Wel-
zijn Ouderen, Daar gaf ze naailes aan 
Turkse en Marokkaanse vrouwen. 

Ze werd gevraagd voor in de gemeen-
teraad en schoolde zich voor sociale 
zaken en onderwijs. Ook zat ze in de 
kerkenraad. “Zo was ik op meerdere 
fronten bezig, maar het was niet goed 
genoeg,” vertelt Dicky Kets verder. 
“Ik wilde me in één bezigheid meer 
gaan bekwamen en koos voor een 
studie aan de Sociale Academie. Daar 
was ik niet gelukkig en ging het jaar 
erna Theologie studeren op HBO ni-
veau in Bos en Duin.” Vier jaar later 
had zij het diploma op zak en ging zij 
aan het werk als geestelijk verzorger 
bij De Bleijke in Hengelo Gld. waar 
ze tien jaar zou blijven. In Kampen 
rondde ze ondertussen haar universi-
taire studie theologie af en verkreeg 
haar bul. 
Omdat de drie kinderen van Dicky 
en Guus het boerenbedrijf niet wil-
len voortzetten, moeten ze stoppen 
met het boerenleven. De (meergene-
ratie)boerderij werd verkocht, al valt 
het Dicky zwaar: ‘De zweetdruppels 
van mijn vader liggen bij wijze van 
spreke, in de voren van deze grond.’ 
Zij verhuisden naar een kleinere wo-
ning, waar ook haar moeder nog kon 
wonen. Vader overleed eind jaren 
‘60. 

Al haar hele leven schrijft ze graag, 
verwoordt zij dingen. Ze begon in eer-
ste instantie alles voor haarzelf op te 
schrijven. “Ik heb van mijn moeder 
nooit een document of iets gehad en 
dat lijkt me zo mooi. Dat je je moe-
der ook via letters leert kennen.” Ze 
zocht iemand -niet van hier- die mee 
zou willen lezen met wat ze schreef. 
“Mijn hele leven, maar vooral tijds-

beelden en streekbeelden. Er is zoveel 
veranderd: oorlog, babyboomers, im-
migratie, gastarbeiders. En daar wijdt 
ik geen hoofdstukken aan, maar soms 
anderhalve regel.” Zo verweefde zij 
allerlei maatschappelijke en sociale 
tijdsbeelden om de verhalen heen. 

“Ik schrijf het voor de kinderen, dacht 
ik eerst. Nu denk ik, dat het voor de 
kleinkinderen nóg leuker is. Want 
wij waren boer en boerin en ik heb 
daarnaast mijn eigen weg gezocht. 
De kinderen hebben dat wel meege-
maakt, de kleinkinderen niet.” 

Tijdens en na haar studie theologie 
schreef ze diensten en schreef ze 
voor een kerkenblad. Tijdens een 
masterclass die ze anderhalf jaar ge-
leden volgde, schreef ze elke college-
dag een reflectie. “Daar waren twee 
begeleiders die dan afzonderlijk rea-
geerden op waar jij op reageerde. En 
een van twee schreef vaak: ‘ Je moet 
gaan schrijven. Zorg dat je ergens een 
column of zoiets krijgt. Je schrijft zo 
beeldend’. Dat wilde ik wel, maar was 
er nog niet klaar voor.” 

Toch kwam het boekje er en het 
schrijven ervan duurde uiteindelijk 
slechts een jaar. De afwerking, het 
slijpen kostte veel tijd. ‘Winterkind 
en zomerwind, Leven op Achterhoek-
se boerderijen’ is bijna klaar en zal in 
de Boekenweek 2011 worden gepre-
senteerd. 

Dicky is een winterkind: ‘Op de ‘Ker-
seboer’ is een gezonde dochter gebo-
ren.’ Knotwilgen spelen een belang-
rijke rol in het leven van Dicky: ‘De 
wilgen die mij onwetend steunden, 
troostten en inspireerden’. Speciaal 
daarom schilderde ze een rij knotwil-
gen voor op de omslag van het boek. 

De biografie van Dicky Kets ligt straks 
in diverse Bronckhorster boekhan-
dels en bij v. d. Brink Boek en Buro in 
Zutphen. “Daar biedt ik het op vrij-
dag 18 maart, ‘s avonds 19.00 uur aan 
de kinderen aan,” zegt ze. “Iedereen 
is welkom.” 

Het boek kan ook bij de schrijf-
ster zelf worden besteld via email 
d.rekswinkel@kpnplanet.nl of via de 
internetsite www.dickykets.nl.

Dicky Kets brengt haar eerste boek uit

Winterkind en zomerwind

Steenderen - De Boekenweek 2011 heeft als thema ‘Levensverhalen, 
een geschreven portret’. Het eerste boek van Dicky Kets uit Steenderen 
past perfect binnen dit thema: ‘Winterkind en zomerwind, Leven op 
Achterhoekse boerderijen’ is een autobiografie. Hierin beschrijft zij 
haar leven en liefde voor het dorp, het boerenleven dat tijdens haar le-
ven aan veranderingen onderhevig was en haar drang naar vrijheid.

Dicky Kets voor haar schilderij met de knotwilgen.

Sociale media zoals Hyves, Facebook 
en Twitter worden steeds populair-
der, vooral bij de jeugd. Dat zette kin-
derboerderij Feltsigt aan het denken. 
Bij Feltsigt gebeurt altijd van alles, 
geen dag is hetzelfde. Is het dan niet 
leuk om mensen via sociale media de 
kans te geven van dichtbij te laten 
meebeleven wat zich bij Feltsigt al-
lemaal afspeelt? Daarom zit Feltsigt, 
vooruitlopend op de seizoensopening 

op 3 april, nu op Hyves, Facebook en
Twitter. Er zijn regelmatig nieuwe
berichtjes en foto’s te vinden, bij-
voorbeeld bij de geboorte van nieuwe
dieren. En tijdens grote Feltsigt-eve-
nementen zoals het schaapscheerder-
of oogstfeest, zullen de speciale Felt-
sigt-verslaggevers regelmatig online
updates geven van wat er allemaal
te beleven is. Dus wie wil meekijken
achter de schermen van kinderboer-
derij Feltsigt en steeds als eerste het
laatste Feltsigt-nieuws wil horen:
wordt Hyves- of Facebook-vrienden
met Feltsigt, of volg ons op Twitter. 
Hyves: http://feltsigt.hyves.nl/ 
Facebook: Kinderboerderij Feltsigt 
Twitter: @Feltsigt

Feltsigt op Hyves, Facebook 
en Twitter
Bekveld - Kinderboerderij Felt-
sigt zit altijd vol nieuwe plannen. 
Een van de nieuwe dingen voor 
dit seizoen is dat Feltsigt nu ook 
te volgen is op Hyves, Facebook 
en Twitter.

Monique Polman is geboren in Hil-
versum en volgde na de middelbare 
school de lerarenopleiding met de 
vakken handvaardigheid en textiel. 
Daarna bezocht zij de kunstacademie 
in Arnhem. Haar beelden vervaardigt 
van klei, zijn geïnspireerd op zaden, 

schelpen en natuurmacro- fotografie.
Jolande Weekhout schildert in olie-
verf op doek. Zij werkt uitsluitend
net plamuurmessen wat voor bijzon-
dere textuur zorgt. Exposities van
Jolande Weekhout vinden verspreid
i n het hele land plaats. De expositie
van beide kunstenaars is tot en met
zondag 1 mei in Galerie Aquadraat te
bezichtigen. 

De openingstijden zijn vrijdag, zater-
dag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur en op afspraak 0575- 556456 of
mobiel 06- 54397579. 
Zie ook www.galerie-a-quadraat.nl

Expositie Galerie Aquadraat
Vorden - Zondagmiddag 13 maart 
wordt om 15.00 uur in Galerie 
Aquadraat aan de Mosselseweg 
12 A de expositie geopend van 
Monique Polman (keramiek) en 
Jolande Weekhout (schilderijen). 
Beide kunstenaars zijn tijdens de 
opening aanwezig.

Rond het huis is het parkgedeelte met 
daar doorheen de noordelijke tak van 
de Lindese laak. Deze laak zorgt er-
voor dat de flora van voldoende water 
wordt voorzien. Dit gedeelte is bota-
nisch gezien dan ook het rijkste deel 
van het landgoed. Anderzijds vindt 
men op het heideveldje elders op het 
landgoed niet een rijke, maar wel op-
merkelijke flora, met soorten als het 
vleesetende plantje de kleine zonne-
dauw en tevens een boeiend insek-

tenleven. Hier vinden we veel libellen
die op zoek zijn naar prooi (vliegen,
muggen en andere kleine insekten).
Ook in landschappelijk opzicht is de
Kieftskamp heel aardig, m.n. langs
de Kieftskampweg, een fraaie zand-
weg die een verbinding vormt met de
Hengeloseweg. Het Wereld Natuur
Fonds verzorgt op zondagmiddag 13
maart een natuurwandeling over dit
leuke landgoed. 
Uiteraard zal de ervaren natuurgids
veel vertellen over het wel en wee
van de natuur op het landgoed. Start
is bij de oprit naar het huis langs de
Lindeseweg.
T.b.v. natuur- en landschapsbescher-
ming wordt aan de deelnemers een
bescheiden bijdrage gevraagd. 
Voor eventuele nadere info kan men
contact opnemen met Job Teeuwen,
0575 - 43 11 98, na 18.00 uur.

Wereld natuur fonds
Vorden - Ten zuid-oosten van Vor-
den vindt men in de buurtschap 
Linde het landgoed de Kiefts-
kamp. Dit landgoed is ten on-
rechte vrij onbekend. Met name 
de weldadige rust die hier heerst 
zorgt ervoor dat de Kieftkamp 
een landgoed is met een afwisse-
lend natuurleven.
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Els Veraart-Geldof is geboren in Rot-
terdam, maar groeide op in Middel-
burg. Ze trouwde met Piet, zij woon-
den in Dordrecht en Zwijndrecht 
en kwamen, omdat Piet veranderde 
van werkplek, in 2005 naar Toldijk. 
“Ik was nog nooit in de Achterhoek 
geweest, maar ik vind het geweldig.” 
Omdat hun huis in Zwijndrecht snel 
werd verkocht, huurden ze een wo-
ning in Toldijk. Van daaruit zochten 
en vonden ze de boerderij ‘De Rosmul-
der’ aan de Hoogstraat 35, die ze naar 
eigen smaak opknappen. Els heeft er 
haar praktijk voor Kinesiologie en 
(kinder)counseling Leren door Bewe-
gen & Leven in Balans gevestigd. 
In Middelburg deed Els Veraart haar 
opleiding tot kleuterleidster. “Dat 
was de oude opleiding. Toen in 1985 
de wet op het basisonderwijs kwam, 
ben ik bijgeschoold tot volledig be-
voegd onderwijzer en ben toen meer 
in de midden en bovenbouw gaan 
werken. Ik heb alle groepen wel ge-
had, behalve groep 3,” lacht ze. “Wat 
ik heel leuk vind aan groep 4, is dat je 
verdergaat. Ze kunnen het al en dan 
verdiepen, het lezen en de spellings-
regels aanleren.” 

Tijdens het werken als leerkracht 
volgde ze de opleiding Remedial Tea-
ching en Intern Begeleider en hielp 
daarmee de kinderen in haar eigen 
klas. “Wat mij tegenstond in deze op-
leiding was dat alles afhankelijk was 
van de toetsen en testen die de kinde-
ren moesten doen. Daarvoor had ik al 
een cursus Edu-Kinesiologie gedaan: 
door spiertesten achter onbalansen 
komen bij kinderen met leerproble-
men. Daar komen dan de Braingym 
oefeningen uit en die leerden we 
toen aan. Dat vond ik helemaal leuk, 
maar het was voor mij niet tastbaar 
genoeg.”  Ze leerde daarom verder 
over Edu-Kinesiologie en Braingym 
en volgde Touch for Health, Reiki I 
en II. “Ik kwam tot de ontdekking 
dat we met energie heel veel kunnen 
en ging in de leer bij Ria Vervoorn in 
Zwijndrecht,” vertelt Els enthousiast. 
“Ik heb mijn eigen protocol, die is 

geënt op de hare. Maar ik heb hem 
uitgebreid, meer ook naar kinderen 
gericht.” 

Els Veraart startte in 2000 haar eigen 
praktijk, waar ze twee dagen werkte 
naast de twee dagen voor de klas, 
eerst in H. I. Ambacht en de laatste 
jaren als invalkracht op Het Hoge in 
Vorden. Begin dit jaar stopte ze als 
invalkracht in het basisonderwijs en 
is zij vier dagen in de week in haar 
praktijk aan het werk. “Op de woens-
dag werk ik op Zorgboerderij De Bult, 
hier in Toldijk.” 

Kinesiologie is geen geneeswijze. “Het 
is meer een bewustwordingsproces 
wat je op gang brengt bij mensen 
en het in balans zetten met behulp 
van energie,” legt Els Veraart uit. 
“Dat kan genezing als gevolg hebben, 
maar hoeft niet. Cliënten krijgen in-
zichten dat zij dingen anders kunnen 
gaan doen.” 
Bij cliënten die bij Els op de tafel ko-
men te liggen, start zij met ‘geef me 
ja, geef me nee’. “Het gaat om spier-
spanning. Je lijf reageert op de vragen 
en dat is een spierspanning die in je 
onbewuste reageert: ja of nee. Als je 
angstig bent, krijg je ook een span-
ning, dan gebeurt er iets met je lijf. 
Dan is er een bepaalde spierspanning 
en daar werk ik mee. Dat voel ik.”  
Els Veraart ontwikkelde in de loop 
der jaren een goed gevoel daarvoor. 
“Ik hoef maar iets te voelen om te we-
ten of iets sterk is. Soms is het heel 
duidelijk, ook voor de cliënt zelf. Het 
is een tastbaar stuk in het geheel. En 
het lichaam liegt nooit.” 

Het is niet nodig om iedere week 
naar de praktijk van Els Veraart te 
komen. “Je komt twee, misschien 
drie keer, met tussenpozen van soms 
zes weken.” Kinderen kunnen na 
een bezoek veel beter functioneren. 
“Als een kind niet wil praten, hoeft 
het niet. Ik krijg toch wel boven tafel 
wat er aan de hand is,” weet Els. “Het 
mooie is dat het heel herkenbaar is en 
dat kinderen zoiets hebben van: ‘Hoe 

kan dat, hoe kan jij dat weten?’” Ook 
vervelende zaken die in het verleden 
zijn gebeurd, kunnen kinderen blok-
keren. De stap naar een psycholoog 
of psychiater is echter veelal te groot. 
“Daar moeten ze praten. Maar geef er 
eens woorden aan! Het is voor onszelf 
nog moeilijk om aan gevoelens woor-
den te geven.” 
Volwassenen kunnen ook bij haar 
komen, als oude patronen of andere 
dingen ze dwars zitten. “Blokkades of 
trauma’s die je overhoudt aan gebeur-
tenissen in je verleden, kunnen door 
de organen worden aangegeven, die 
hebben daar weet van, er zit daar iets. 
Je hebt last van de gevolgen van die 
nare ervaring. Via de organen kom 
ik achter de emoties, die de mensen 
herkennen en inzichten geeft. Door 
de spiertesten en het werken aan de 
organen met de emoties leg ik de vin-
ger op de zere plek en mag dan ver-
volgens met behulp van energie zor-
gen dat het lijf er weer onder staat. 
Zodat ze kunnen zeggen: ‘Ik mag er 
zijn zoals ik ben’. 
En dat is toch wat wij allemaal in dit 
leven willen en mogen ervaren. ” 

Els kan kinderen begeleiden met hun 
huiswerk, niet inhoudelijk, maar zij 
kan ze leren plannen en onthouden. 
Ook kinderen met lees- en spellings-
problemen kunnen bij haar terecht 
voor extra ondersteuning. Belang-
rijk is de ‘Ik ben ik’ training. “Hierin 
wordt aan kinderen geleerd in hun 
eigen kracht te staan. Met behulp 
van Braingym help ik de kinderen 
sterker en bewuster in het leven te 
staan. Braingymoefeningen zorgen 
ervoor dat er een goede uitwisseling 
is tussen de zintuigen en het brein.” 
Ook de methode ‘De kracht van 8’ 
heeft een vaste plek binnen de trai-
ning: ‘Respectvol omgaan met jezelf 
en de ander’. “Van belang is dat kin-
deren zich veilig voelen en dat de be-
zoekjes aan mijn praktijk en aan de 
trainingen vrolijk, onderhoudend en 
efficiënt zijn,” besluit Els. “Het is een 
ontzettend leuke praktijk en ik doe 
het ook ontzettend graag.” 

Els Veraart-Geldof, Hoogstraat 35, 
7227 NH Toldijk, telefoon (0575) 
442445, (06) 40033832. Voor meer in-
formatie: www.elsveraart.nl.

Praktijk van Els Veraart-Geldof

Leren door bewegen & Leven in 
Balans

Toldijk - In de praktijk voor kinesiologie en (kinder)counseling van 
Els Veraart-Geldof kunnen kinderen en volwassenen komen. Els leert 
ze omgaan met hun uitdagingen en doelstellingen. Met Braingym zet 
zij het brein in beweging, in actie zodat het lichaam klaar is om een 
uitdaging aan te gaan. Het leven is tenslotte een voortdurende veran-
dering, vol beweging, maar ook vol eisen.

Elke behandeling van Els Veraart begint met ‘geef me ja, geef me nee’.

In 1972 werd Eddie de Gier geïnspi-
reerd door Radio Noordzee. Als Dj 
begon hij met een kleine discoshow. 
Geluid en licht, een buizenversterker 
van 100W en gekleurde gloeilampen 
gecombineerd met tl-starters, twee 
huiskamerdraaitafels, microfoon, 
mengtafel en 200 singeltjes vormden 
de zelfgebouwde basis. In 1976 werd 
het serieus toen hij werd gevraagd 
om tijdens de Hengelose kermis te 
draaien in café de Zwaan van Harry 
Waenink. Vanwege de kleine be-
schikbare ruimte was er geen andere 
plek dan op het biljart. Achteraf was 
dit het podium voor succes. Hij werd 
gevraagd en was gemotiveerd om sa-
men met een stel leuke collega’s van-
af juli 1978 de splinternieuwe Disco 
de Zwaan succesvol te maken.

In 1979 sloot hij zich aan bij de Stich-
ting Nederlandse Top 40 en werd am-
bassadeur voor het promoten en tes-
ten van muziek van nieuwe artiesten. 
Iedere week werden ongeveer dertig 
singles beoordeeld op hitpotentie. De 
resultaten werden samengevat in een 
eigen wekelijkse column in het geres-
pecteerde Disco Dancing Journaal.

In 2001, na meer dan 23 jaar de 
Zwaan en op diverse andere plekken 
gedraaid te hebben, was het tijd voor 

een nieuwe uitdaging. Het werd een
eigen horecabedrijf. De drang om zelf
iets in de horeca te gaan doen won
het uiteindelijk van draaitafels die in-
middels waren uitgebreid met CD en
MD-spelers.

In januari 2010, is hij na tien jaar ge-
stopt met zijn eigen horeca, en werd
hij bij toeval weer bij Disco de Zwaan
gevraagd om lekkere oude muziek
(vinyl) uit de 70/80/90 jaren te draaien
op een feest van vrienden. Het draaien
werd positief ontvangen, de sfeer was
goed en er was een volle dansvloer.
Het gaf een verrassende prikkel om
weer iets met muziek te gaan doen.
Hij kreeg veel verzoeken om hét weer
op te pakken. Herinneringen en de
allermooiste hits uit de jaren 70, 80
en 90 hebben ervoor gezorgd dat er
opnieuw een complete muziekset is
samengesteld. Draaitafels, singles,
cd’s, mengtafel en microfoon zijn af-
gestoft, opgepoetst en klaar voor ac-
tie op de locatie die u daarvoor heeft
uitgezocht!

Eddie de Gier draait Goud van
Oud! Tel. 0575-463495, mobiel 06-
53362230. 

Voor info, boekingen of eventuele
vragen: edg.dgvo@kpnmail.nl

Eddie de Gier draait 
Goud van Oud
Hengelo - Nadat Eddie de Gier uit Hengelo tien jaar geleden was ge-
stopt als Dj, werd hem regelmatig gevraagd om weer te gaan draaien
op feesten. Door de vele en goede reacties heeft De Gier het draaien
weer opgepakt en professionele apparatuur aangeschaft. Zijn speciali-
teit is ‘vinyl’, maar daarnaast maakt hij gebruik van cd’s en een com-
puter. Eddie de Gier is er helemaal klaar voor en is inmiddels alweer
begonnen met draaien.

UIT DE WMO RAAD:    
   

LEEFBAARHEID EN 
SOCIALE SAMENHANG 
(prestatieveld 1)

In deze rubriek bent u al geïnformeerd 
over ontstaan en doelstellingen van de 
participatieraad/WMO-raad: toezien op 
de uitvoering en gevraagd en onge-
vraagd namens inwoners van de 
gemeente Bronckhorst advies uitbren-
gen aan het college van B&W en de 
gemeenteraad met betrekking tot de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 
kortweg WMO.

De WMO bestrijkt een groot aantal    
terreinen, waarbinnen inwoners een 
beroep kunnen doen op ondersteuning 
en advies. Dit aantal terreinen is der-
mate groot dat, om een en ander      
werkzaam en overzichtelijk te houden, 
een opsplitsing is gemaakt in 
PRESTATIEVELDEN, die elk voor zich 
een duidelijk beeld scheppen van de 
zaken waarom het gaat. Deze prestatie-
velden stonden in de eerste aflevering 
van deze rubriek vermeld.

Omdat het voor de leden van de partici-
patieraad nagenoeg ondoenlijk is vol-
doende kennis te vergaren om op alle 
terreinen van deze nieuwe wet een 
goede gesprekspartner voor zowel     
burger als gemeente te zijn is er een 
specialisatie doorgevoerd en per PRES-
TATIEVELD een werkgroep ingesteld. 

Vandaag stelt de eerste werkgroep zich 
aan u voor, n.l. de werkgroep leefbaar-
heid en sociale samenhang. Deze 
werkgroep stelt zich ten doel zoveel 
mogelijk kennis te vergaren met betrek-
king tot de sociale samenhang en de 
leefbaarheid in dorpen, wijken en buur-
ten. Om vanuit deze kennis een goed 
aanspreekpunt te zijn en wanneer 
gewenst goede adviezen uit te kunnen 
brengen. Bijzondere aandacht gaat   
vanzelfsprekend uit naar die inwoners, 
die om welke reden dan ook dreigen te 
worden uitgesloten van deelname aan 
het maatschappelijk leven. 

Deelname aan en bereikbaarheid van 
sociale ontmoetingen kan met onder-
steuning van de WMO worden bevor-
derd. Ook met de vele organisaties en 
vrijwilligers die op dit terrein actief zijn 
hoopt de werkgroep goede informatieve 
contacten te onderhouden. 

Wilt u meer informatie over deze werk-
groep en de inhoud van het werkterrein 
schroom dan niet aan te bel te trekken 
via 
wmoraadbronckhorst@gmail.com

Nieuws van de WMO raad Bronckhorst



De heren Mulder en Meijer zijn er 
trouwens rotsvast van overtuigd dat 
er straks op het Wehme- terrein een 
uniek project, met zorg voor iedereen, 
gerealiseerd zal worden. ‘ Ik denk 
zelfs dat heel Vorden straks zal zeg-
gen ‘wat een prachtig plan’, zo zegt 
Johan Meijer. Zorgorganisatie Sensire 
en wooncorporatie Pro Wonen heb-
ben de afgelopen maanden een inten-
sief overleg met elkaar gevoerd. 

Overigens werd al in maart 2009 
door deze organisaties de sloop van 
het verzorgingshuis De Wehme en 
enkele aanleunwoningen aan De 
Delle aangekondigd. ‘We hebben ons 
vervolgens telkens weer de vraag ge-
steld , ‘geven we de centen wel op een 
goede manier uit’, zo zegt Hendrik 
Mulder. 

De oorspronkelijke plannen waren 
gebaseerd op zeer intensieve ver-
pleeghuiszorg en zo zelfstandig mo-
gelijk blijven wonen. Hierbij was er 
minder aandacht voor mensen uit de 
groep hiertussen. Dit zijn de mensen 
die meer zorg hebben dan thuiszorg, 
maar nog niet toe zijn aan een ver-
pleeghuis. Met name de huidige be-
woners van het verzorgingshuis val-
len in deze groep.’ We hebben nu 
een zorgconcept ontwikkeld, waarbij 
men, ongeacht de hoeveelheid zorg, 
in de eigen woning kan blijven wo-
nen’, aldus Johan Meijer. ‘Je hoeft dus 
niet meer van een aanleunwoning 
naar een kamer in het verzorgings-
huis te verhuizen’. Natuurlijk blijft 
er een moment dat de zorg zo zwaar 
wordt, dat je naar een verpleegwoning 
moet verhuizen. Dit is met name bij 

zware dementie met dwaalneigingen. 
Ook hiervoor zal een speciale afdeling 
komen op het Wehmeterrein.

In de loop van dit jaar zullen de plan-
nen verder uitgewerkt worden. Eind 
2011 of begin 2012 wil ProWonen 
starten met de sloop- en bouwactivi-
teiten. Door de fasering in het project 
zal het geheel eind 2015 klaar zijn, 
afhankelijk van de verhuisbewegin-
gen en vergunningprocedures. Om 
de verpleegwoningen te realiseren zal 
een deel van het bestaande complex 
worden verbouwd. 

De huidige bewoners zullen hiervoor 
moeten verhuizen. Zij hebben dat 
vorige week te horen gekregen. Hen-
drik Mulder, zegt daarover: ‘ Voor de 
huidige bewoners natuurlijk geen 
leuke mededeling. Voor Vorden en de 
ontwikkeling van De Wehme wel de 
beste oplossing’. Het gaat met name 
om woningen met één slaapkamer. 
Deze zijn klein en de verwachting is 
dat de verhuurbaarheid hierdoor af 
zal nemen. De woning biedt voor ver-
pleeghuisbewoners echter enorm veel 
privacy. ProWonen heeft daarom de-

ze woningen aangewezen voor deze 
herbestemming. Dit om leegstand te 
voorkomen en om een aantrekkelijk 
verpleegzorg te kunnen bieden. De 
bewoners van deze woningen kun-
nen verhuizen naar de nieuwbouw 
appartementen aan de Smidsstraat. 
Pro Wonen wil begin 2012 al met de 
verbouw starten.

De kamers in het verzorgingshuis 
en De Delle 2 tot en met 14 worden 
ook gesloopt. Dit is begin 2009 al 
aan de bewoners verteld. Deze sloop 
zal echter later plaatsvinden dan ge-
pland, om een optimaal verhuisplan 
te kunnen realiseren. Een deel van de 
huidige bewoners heeft verpleegzorg 
nodig. Deze kunnen eind van dit jaar 
verhuizen naar de Smidsstraat. In 
2009 werd op deze plek nog gespro-
ken over een nieuw appartementen-
complex in 2 bouwlagen. In verband 
met een krimpende bevolking in de 
Achterhoek wordt dit gewijzigd in 
laagbouw seniorenwoningen.

Aan het eind van 2011 zullen ook de 
noodwoningen aan de Pastorieweg 
worden verwijderd. Sutfene heeft dan 

een vervangende woonruimte voor de
huidige bewoners beschikbaar. Deze
zal echter niet in Vorden zijn. Om het
voor de huidige bewoners mogelijk te
maken om toch in Vorden te blijven
heeft Sensire voor een deel van de be-
woners woningen beschikbaar aan de
Smidsstraat. 
De bewoners van de Beekdelle die
hiervoor belangstelling hebben zijn
hiervan op de hoogte gebracht. Na het
verwijderen van de Beekdelle worden
hier laagbouw seniorenwoningen ge-
realiseerd. Deze woningen zijn dan
beschikbaar voor de bewoners van
het verzorgingshuis. Daarna kan het
verzorgingshuis gesloopt worden. Bij
een grote clustering van ouderen is
een ontmoetingsruimte van groot be-
lang. In het nieuwe plan zal ook hier-
voor ruimte gemaakt worden. Hen-
drik Mulder: ‘ Ook tijdens de verbou-
wing en nieuwbouw op het terrein
proberen we de ontmoetingsruimte
te handhaven’. 

‘Sensire zal, samen met vrijwilligers
en welzijnsorganisaties, zorgen dat er
diverse activiteiten blijven plaatsvin-
den’, zo vult Johan Meijer aan.

Zorg voor iedereen op het Wehmeterrein

Nieuwbouwplannen gewijzigd

Vorden - Tijdens een persbijeenkomst met Hendrik Mulder (project-
ontwikkelaar Pro Wonen) en Johan Meijer (vastgoed manager Sensire) 
werden afgelopen week de nieuwbouwplannen van de Wehme bekend 
gemaakt. Vergeleken met de oorspronkelijke plannen: een rigoureuze 
wijziging. Heeft onder meer ook te maken met de toekomstige te ver-
wachten krimp van de bevolking. (Die krimp geldt overigens ook voor 
andere sectoren in de samenleving zoals bijvoorbeeld scholen, sport-
clubs e.d. red.)

Beekdelle verdwijnt Hendrik Mulder links en Johan Meijer rechts

Eén vraag aan Gery Zwaaftink en 
je krijgt een heel verhaal over zijn 
jeugd, over zijn vrijwilligerswerk, 
het weigeren van militaire dienst, de 
verkeringstijd met ( echtgenote ) Pe-
tra ! ‘Ik vermaak mensen met mijn 
verhalen’, zo zegt Gery Zwaaftink 
aan de vooravond van de ‘Culturele 
Verwenavond’ op vrijdag 18 maart. 
Het is Gery op het lijf geschreven: 
verhalen vertellen en daarbij vooral 
heel veel improviseren. Inmiddels zit 
hij in de ‘stal ‘ bij een artiestenbureau 
in Utrecht. Dat betekent dat Gery niet 
alleen in de Achterhoek, Twente op-
treedt , maar dat hij het hele land in-
trekt om mensen een leuke avond te 
bezorgen.

Geboren in Heeten, bezocht hij de 
middelbare scholen in Holten en Raal-
te. Zij roeping was: sociaal cultureel 
werker worden. Zover kwam het niet, 
wel kreeg hij op gegeven moment een 
brief waarin hij werd opgeroepen mi-
litaire dienstplicht te vervullen. Gery 
weigerde en werd ‘veroordeeld’ tot 
‘vervangende dienstplicht’ . Daarover 

zegt hij: ‘ Een prachtige tijd. Ik hield 
mij bezig met een werkelozenproject. 
Mensen op een zodanige wijze bege-
leiden, dat ze zich in de maatschappij 
konden handhaven. Ik was een er-
kend dienstweigeraar’, zo zegt Gery 
Groot Zwaaftink lachend. Intussen 
bezocht hij een paar avonden in de 
week de kunstacademie in Enschede. 
Toen hij in die tijd liedjes hoorde van 
Dillen, Donavan e.d. dacht hij bij zich 
zelf ‘dat kan ik ook ‘! Om zich zelf te 
kunnen begeleiden , leerde hij gitaar 
spelen.

Gery: ‘ Ik kreeg de smaak helemaal te 
pakken. In 1987 ben ik heel voorzich-
tig begonnen met het geven van een 
voorstelling. Ik woonde toen nog in 
Lochem en deed er van alles bij. Voor-
al veel vrijwilligerswerk o.a. voor de 
kringloopwinkel in Lochem. Ook gaf 
ik taallessen in Borculo en werkte ik 
als schoonmaker bij de politieschool 
De Cloese. De vrije tijd werd ingevuld 
met het schrijven van liedjes en ver-
halen. In 1994 werd ik professioneel 
troubadour. Intussen had ik ook een 

CD opgenomen. Het aantal voorstel-
lingen nam toe. Daarin is nog steeds 
een stijgende lijn te bespeuren. Vroe-
ger boekten de mensen Marco Bor-

sato, thans nemen ze mij’, zo zegt 
Gery Groot Zwaaftink lachend en 
met een grote zweem van zelfspot. 
Zijn programma’s zijn avond- c.q. 

middag- vullend. Bij kindervoorstel-
lingen heeft hij ter ondersteuning ,
altijd een koffer vol met attributen
bij zich. 

Verhalen voor volwassenen, vooral
veel in de weken voorafgaande aan
Kerst en Oud- en Nieuw, schudt hij de
vertelsels op een prachtige wijze uit
zijn mouw. Voor kinderen bijvoor-
beeld het verzonnen verhaal over zijn
grootvader die zeeman wilde worden.
Toen hij ging trouwen was de zee voor
hem taboe. Opa was klompenmaker
en dat moest hij maar blijven, zo vond
de familie ! Momenteel vertelt Gery
Groot Zwaaftink dikwijls het verhaal
De Alchemist. Het gaat over een An-
dalusische schaapherder. Die gaat
op zoek naar zijn schat, die volgens
zijn dromen begraven moet liggen bij
de piramiden in Egypte. Tijdens zijn
zoektocht ontmoet de schaapherder
allerlei mensen en tenslotte ook De
Alchemist die hem de weg wijst. ‘ Het
is één van de mooiste verhalen om te
vertellen’, zo zegt Gery. Vrijdagavond
18 maart treed hij belangeloos op tij-
dens de ‘Culturele Verwenavond’ in
het dorpscentrum. Hij doet dat sa-
men met gitarist Rob Heuvelink. ‘Het
wordt een leuk programma vol met
liedjes en verhalen, aldus troubadour
Gery Groot Zwaaftink.

Troubadour Gery Groot Zwaaftink

Ik vermaak mensen met verhalen
Vorden - ‘Toen ik mijn eerste liedje schreef was ik ongeveer 21 jaar. 
Ja en hoe gaat dat, het kan een zin zijn die je hoort. Of je zit op het 
toilet en komt er zomaar wat bij je op. Tijdens een wandeling, noem 
maar op. Ik weet nog precies dat mijn eerste liedje over gehandicapte 
mensen ging’.

Gery Groot Zwaaftink



De show is in Kranenburg en omstre-
ken ongekend populair. Liefst 76 deel-
nemers, onderverdeeld in 26 groepen 
betraden de bühne. De helft jeugd 
en de helft volwassenen. Het grote 
aantal volwassen deelnemers is op-
merkelijk. Herbert Rutgers daarover: 
‘Velen van hen zijn ooit begonnen bij 
de jeugd en vinden de playbackshow 
blijkbaar zo mooi dat ze gewoon op 
latere leeftijd mee blijven doen. Voor 
ons als organisatie natuurlijk prach-
tig’, zo sprak hij. De ‘artiesten ’op 
deze avond, waarvan velen prachtig 
verkleed, werden in de feesttent door 
een enthousiaste supportersschare, 
vaak luid meezingend en met hand-
geklap ondersteund. 
Het spits werd afgebeten door de 
groep JSF (Marit en Frederiek) met 

de act ‘Verboden Toegang’. De play-
backshow werd afgesloten door Ruud 
en André . Een persiflage op het lied 
‘Brabant’ van Guus Meeuwis. De bei-
de presentoren Herbert Rutgers en 
Richard Ooms lieten zich samen met 
Willem Schmitz (voorzitter Kranen-
burgs Carnaval) evenmin onbetuigd. 
Zij stalen bij de ‘volwassenen ‘als de 
‘Kranenburgse Fiets Club ‘de show 
met het nummer van Queen getiteld 
Bicycle Race. Ook de jury bestaande 
uit Prinses Joke, Adjudant Marian, 
Stef Woestenenk en Gerard Tempel-
man was onder de indruk van dit op-
treden. Zij beloonde de groep met de 
eerste prijs: de Kranenburg Carnaval 
Bokaal. De tweede prijs in deze cate-
gorie ging naar Jory, Hester, Marissa, 
Esther en Lisette met het nummer 

Oerendhard van Normaal. De derde 
prijs ging naar Silke en Jan met een 
nummer van Ike en Tina Turner.
In de categorie tot 12 jaar werd de 
eerste prijs (Kasbendjen wisselbokaal) 
gewonnen door de groep ‘Junior Song-
festival ‘(Zonne, Cato, Bente, Brigit en 
Ilse). Deze groep won de bokaal voor 
het derde achtereenvolgende jaar en 
kreeg de prijs daardoor definitief in 
bezit. En alsof het zo moet zijn, het 
afgelopen jaar stopte Kasbendjen met 
hun optredens! Dus moet de organi-
satie op zoek naar een nieuwe wis-
selbokaal! In deze categorie werden 
Emy, Rianne en Marieke tweede met 
een nummer van K3. De derde prijs 
ging naar ‘Kinderen voor Kinderen 
(Jet, Anouk en Indy). In de categorie 
12 t/m 15 jaar werd de eerste prijs 
(de Sueters bokaal) gewonnen door 
de Spice Girls (Merel, Annick, Linde, 
Anouk en Saskia); 2 werd Wienneke 
en 3 Roel, Noëlle en Jordy. Voor foto’s 
zie www.robschmitzfotografie.nl

Playbackshow feest voor jong en oud

Kranenburg. Met als motto ‘Plankenkoorts in de tent’ organiseerde 
Kranenburgs Carnaval vrijdagavond tot in de late uurtjes een play-
backshow. De verschillende muzikale onderdelen werden aan elkaar 
gepraat door Herbert Rutgers en Richard Ooms.

Kranenburgse Fiets Club

Teamgenoot Mark Wassink legde 
beslag op de vierde plaats. Een week 
eerder deed het WPM KTM team met 
drie rijders, waaronder Erwin Plek-
kenpol, mee aan de eerste nationale 

wedstrijd van het crossseizoen. Dat 
begon voor Erwin Plekkenpol met 
een tegenslag. In de eerste ronde van 
de training hield zijn motor er mee 
op, omdat er een draadje van de span-

ningsregelaar was los getrild. Vanwe-
ge dit probleem kon Erwin geen tijd 
neerzetten waardoor hij in de B finale 
moest rijden, die hij overigens won. 

Zaterdag 12 maart worden de pijlen 
weer op de enduro sport gericht. Dan 
staat in Holten de ONK enduro op het 
programma.

Erwin Plekkenpol op twaalfde plaats

Vorden - Erwin Plekkenpol is afgelopen zondag tijdens het open Ne-
derlands kampioenschap in de klasse MX 3 op de twaalfde plaats ge-
eindigd.

Erwin Plekkenpol in Lochem in actie. foto Henk Teerink

Zo is er inmiddels een schilderijenex-
positie en een benefietconcert gehou-
den. Gerrit Vlogman, voorzitter van 
genoemde commissie is zeer tevreden 
over de tot nu toe behaalde resulta-
ten. ‘Maar, zo sprak hij, we zijn er nog 
niet. De opbrengst van de acties begin 
februari, bedroeg ruim 5000 euro. Dit 
inclusief de verkoop van kerkbanken. 
Er is zelfs nog een kerkbank (voor 75 
euro) aan iemand verkocht die in 
Zwitserland woont! Intussen staat 
de teller in totaal op 70.000 euro. Dit 
mede door gelden die we via enkele 
‘goede doelen fondsen’ hebben bin-
nengekregen, alsmede particuliere 
giften. We moeten dus nog volop 
aan de bak. Zo wordt er vrijdagavond 
18 maart in het dorpscentrum, we-
derom t.b.v. de herinrichting van de 
kerk een ‘Culturele Verwenavond’ 
gehouden’, aldus Gerrit Vlogman.
Aan het programma wordt medewer-
king verleend door Hester Macran-
der, Gery Groot Zwaaftink en Erik 
Knoef. In de negentiger jaren behoor-
de Hester Macrander bij de eerste 
opkomende Nederlandse vrouwelijke 
cabaretiers die hun eigen teksten 
schrijven en brengen. Momenteel 
staat ze samen met Elke Jansen op 

de planken in de cabaretvoorstelling
‘Het bloed kruipt’. De ‘ verwenavond’
op 18 maart begint om 20.00 uur.
Toegangskaarten zijn ad 15 euro in
de voorverkoop verkrijgbaar bij Bru-
na aan de Raadhuisstraat in Vorden.
Reserveren kan ook: 
de.voorde@hotmail.com

Gerrit Vlogman: ‘Wij hopen natuur-
lijk op een uitverkocht dorpscen-
trum. Verder zijn we momenteel
volop bezig met de voorbereiding van
een grote huis- aan- huis actie die
eind maart, begin april in het dorp
gehouden zal worden. Dat houdt
o.m. in verkoop van verjaarskalen-
ders met prachtige natuurfoto’s van
Rob Schmitz. Ook kunnen tegels en
stoelen (voor de toekomstige herin-
richting) gesponsord worden. Achter
de schermen is ook de jeugd bezig
met de organisatie van acties. Inmid-
dels hebben we toezeggingen van
sponsors ontvangen die ons hebben
toegezegd gratis een invalidentoilet
in de kerk te willen aanleggen. Ook
toezeggingen van sponsors die gratis
de Hackfortbanken willen opknap-
pen. We zijn hier natuurlijk zeer blij
mee’, aldus Gerrit Vlogman.

Ten bate herinrichting dorpskerk

Culturele Verwenavond

Vorden - Toen de ‘rekenmeesters’ van de hervormde kerk in Vorden
klaar waren met de berekeningen over de herinrichting van de dorps-
kerk (totale kosten 975.000 euro), kwamen zij tot de conclusie dat de
kerk zelf nog circa 100.000 euro op moest hoesten. Door de in het
leven geroepen ‘Commissie Geld- Fondsenwerving’, werden direct di-
verse acties aangekondigd.

Hans Moors links en Gerrit Vlogman rechts van de Commissie geldwerving

Het wordt een verrassingsavond, ge-
organiseerd door het ééndagsbestuur. 

Men laat zich graag verrassen en men
is benieuwd wat zij ons laten horen/
zien. 

De avond begint om: 19.45 uur in de
Herberg

Vrouwen van Nu
Vorden - Woensdag 16 maart is 
er weer de maandelijkse bijeen-
komst voor de Vrouwen van Nu

Grote Geldwervingsactie onder alle 
inwoners van Vorden ten behoeve van 
de Dorpskerk
Vorden - Op 21 maart begint de lente in Vorden. Dan zal er onder de
gemeenteleden van de Hervormde gemeente en andere inwoners van
Vorden een grote inzamelingsactie worden gehouden ten bate van de
herinrichting van de Dorpskerk. Huis aan huis zal een brief worden
bezorgd, waarin het doel van deze actie wordt uiteengezet.

Voor de bijdragen kunt u kiezen uit een 
aantal mogelijkheden,nl..:

-

Wij hopen op een loyale medewerking 

De Geldwervingscommissie.



Alvorens het zover was hadden de 
aftredende Prinses Joke en haar Ad-
judant Marian nog enkele plichten 
te vervullen. Zo was het duo vrijdag-
morgen aanwezig tijdens het carna-

val van school de Kraanvogel, dat 
in de gymzaal werd gevierd. Prinses 
Joke ging daarbij samen met Adju-
dant Marian, voorop in de polonaise. 
De kinderen vonden het onder het 
genot van een hapje en een drankje, 
een geweldig feest. 
Vrijdagavond hadden Prinses Joke en 
Adjudant Marian tijdens de playback-
show, zitting in de jury. Zaterdag-
avond nam Herbert Rutgers, namens 
Kranenburgs Carnaval afscheid van 
beide dames, die behalve een on-
derscheiding, ook een ingelijste foto 
kregen aangeboden. Dit jaar bestaat 
Kranenburgs Carnaval 22 jaar. Speci-
aal voor de viering van dit jubileum 
waren zaterdagavond ook de Prinsen 
en Adjudanten aanwezig die de af-
gelopen jaren tijdens de festiviteiten 
op de Kranenburg de scepter hebben 
gezwaaid. En natuurlijk kwamen zij 
ook allemaal op de bühne om tussen 
de officiële plichtplegingen door, een 
lied te zingen. Het door Gert Tim-
merman bekend geworden lied ‘Alle 
duiven op de Dam’, was voor deze 
gelegenheid door Frank Leferink van 
een speciale tekst voorzien.
De ‘oude’ Prinsen en Adjudanten 
zongen hun kelen schor. De zingende 
‘vogels’ werden op het toneel geflan-
keerd door twee vogelverschrikkers. 
Toen iedereen het toneel had verla-
ten, bleven de vogelverschrikkers, 
zich van geen kwaad bewust, tot 
verrassing van de aanwezigen in de 
zaal, gewoon op hun plek staan. Ver-
volgens werden ‘de dieren’ van hun 
kledij ‘ontdaan’ en wat bleek uit de 

andere vermomming kwam er een
nieuwe Prins Bert (Bert Berenpas) en
de nieuwe Adjudant André (André 
Arfman) te voorschijn. 
Uiteraard toejuichingen en een dave-
rend applaus vanuit de zaal. Tijdens de
installatie legde de Prins de volgende
proclamatie af. Zo zei hij onder meer
dat carnaval een feest is voor groot en
klein, want al 22 jaar geniet wielle in-
de Kranenburg van bier en wijn. ‘Met
twee superboeren aan het roer, goat
alle voetjes van de vloer’. Noe de doe-
ven bunt gevlogen,schoemt het bier
weer als nooit te voren’. En zo ver-
volgde Prins Bert: ‘Dit joar is er weer
bier voor elk, als ie het niet zoepen
wilt, dan drink moar melk’. 
En tot besluit: ‘ Nog een tip van een
paar wiezen uut het oosten, het is
tied om te proosten’. Na de installatie
barstte het carnavalsfeest met me-
dewerking van de band ‘Bachus’ in 
alle hevigheid los. De wisselbeker De
Carnavalist, (voor de mooist verklede
groep) ging naar ‘buurt Medler’. Het
feest op de Kranenburg werd zondag-
middag in het buurtschap afgesloten
met een mini- optocht waaraan werd
meegewerkt door De Schaddenstek-
kers uit Ruurlo. Gevolgd door een
spetterend feest in de tent met mede-
werking van de Daltons en The Spit-
fires, eveneens afkomstig uit Ruurlo.
De jeugd vermaakte zich tegelijker-
tijd op het kindercarnaval, waaraan
medewerking werd verleed door The-
aterfiets. 
Voor foto’s zie 
www.robschmitzfotografie.nl

Kranenburgs Carnaval

Prins Bert en Adjudant Andre geinstalleerd

Kranenburg - In tegenstelling tot de meeste carnavalsverenigingen 
die de Prins/Prinses al op de ‘elfde van de elfde’ installeren, gebeurde 
dat bij Kranenburgs Carnaval tijdens het grote carnavalsbal op (in dit 
geval) zaterdagavond 5 maart. 

Prins Bert en Adjudant Andre

Bij optredens van de cabaretgroep 
‘Hoe? Zo!’, bij de optredens met broer 
André en ook vrijdag 18 maart tij-
dens de Culturele Verwenavond, zal 
Erik Knoef in zijn conferences en lied-
jes niet alleen actuele onderwerpen 
aansnijden maar doet hij dat in het 
onvervalste Achterhoekse dialect. ‘Op 
onze streektaal ben ik best wel trots’, 
zo zegt hij. De Medlerschool heeft 
hem overigens nog meer gebracht 
dan alleen maar leren. Erik werd op 
die school op zesjarige leeftijd name-
lijk al verliefd! Erik: ‘We hadden op 
school een zekere juffrouw van der 
Mey, een hele lieve onderwijzeres. 
Toen ik haar voor de klas bezig zag, 
wist ik het meteen, ik wil later on-
derwijzer worden. Het mooiste vak 
dat er bestaat, zo dacht ik toen’, al-
dus Erik.Dus voor hem een logische 

stap, na de middelbare school, naar 
de kweekschool. Erik: ‘Toen ik van de 
kweekschool kwam heb ik inderdaad 
voor de klas gestaan. Drie maanden 
bij de openbare basisschool waar ik 
meester van Dijk heb vervangen. 
Vervolgens werd ik opgeroepen voor 
militaire dienst. Toen ik gekeurd ben 
nam ik mij voor om officier te wor-
den. Ik wilde de bevolking van ‘dienst 
zijn’, zo kijkt Erik met een stalen ge-
zicht op die periode terug. En inder-
daad, éénmaal onder de wapenen, 
stelde Erik zich heel ‘dienstig ’op. 
Niet als officier, maar als hospik, met 
name richting de rekruten was hij 
heel liefdevol! In een witte jas, met 
de griepspuit in aanslag, liet dokter 
Knoef menigeen genieten van zijn 
medische kennis . Onderwijl Erik zijn 
verhaal doet verschijnt bij de herin-

nering aan die tijd, de ene na de an-
dere grijns op zijn gelaat! Erik geniet
en ziet nog de feestjes bij tante Aleida
voor zich, toen hij als 14 jarige knaap
de familie vermaakte. Het ‘voordra-
gen’ werd op de kweekschool nog
eens gestimuleerd. ‘Ik kreeg daar een
creatieve opleiding’, zo zegt hij. Toen
hij lid werd van de afdeling Vorden
van Jong Gelre betekende dat tevens
een verdere doorbraak op het gebied
van cabaret. Erik: ‘Wij deden toen als
Jong Gelre mee aan culturele wedstrij-
den. Een groepje van ongeveer 15 jon-
gens en meisjes, liedjes en sketches, 
kortom cabaret, prachtig om te doen.
En met succes, want wij wonnen de
ene prijs na de andere. Dat betekende
gelijkertijd het einde van de culturele
wedstrijden. Omdat wij altijd won-
nen was voor de andere groepen de 
lol eraf. Overigens was onze groep
toen nog ‘zes man’ sterk. 
Toen plotsklaps een telefoontje van
de plattelandsvrouwen uit Steen-
deren met de vraag of wij niet voor
hun wilden optreden. Dat hebben 
we gedaan en was dat gelijk in 1991
het begin van de cabaretgroep ‘Hoe?
Zo! ‘Met het dialect als voertaal. De 
groep treedt nog steeds op en bestaat
uit Henriët Fokkink, Karin en Yvon
Makkink en André en Erik knoef. 
De groep kreeg al snel regionale be-
kendheid. Ook radio en TV schonken
aandacht aan de groep. Optredens in
‘ Spijkers met koppen’ bij Jack Spij-
kerman, bij van ‘Gewest tot Gewest’
e.d. Er kwam een CD uit, alsmede een
bundel met ‘Korte Riemkes’.

Binnenkort gaan de leden van ‘Hoe?
Zo!’ bij elkaar aan tafel. Erik Knoef:
‘Dan gaan we brainstormen. We be-
staan dit jaar 20 jaar en willen dan
graag een nieuw programma bren-
gen’, zo zegt de man die in zijn da-
gelijks leven directeur is van TGG 
(Transport Groep Gelderland), een
bedrijf met 77 personeelsleden. Op
vrijdagavond 18 maart geen zake-
lijke beslommeringen maar hoopt
hij het publiek tijdens de Culturele
Verwenavond te vermaken met lied-
jes en sketches. ‘Denk eran, alles geet
volgende wekke in het plat’, zo voegt
hij er nogmaals aan toe. Net als trou-
badour Gery Groot Zwaaftink is ook
Erik Knoef van mening, da’j de din-
gen in het plat mooier könt zeggen 
dan in het Nederlands’.

Ik hol het bie proaten in dialect    Erik Knoef

Vorden - Erik Knoef deed op 12 jarige leeftijd de ontdekking van zijn      
leven. Op de middelbare school in Lochem werd Nederlands gesproken! 
Na de vertrouwde omgeving van de Medlerschool op de fiets naar Lo-
chem. ‘Een wereldreis, wat een afstand. En dan de taal, ik sprak zo plat 
als een dubbeltje, dus dat was wel even afzien’, zo zegt de man die thans 
(op latere leeftijd) het dialect nog altijd hoog in het vaandel heeft staan.

UITSLAGEN VV VORDEN 
zaterdag 5 maart
Vorden A1 - VIOS B. A1 3 -2 
VIOD B2 - Vorden B2D 1 - 0 
 VIOD C2 - Vorden C1 2 - 6
Vorden C2 - SDZZ C1D 1 - 1 
Vorden C3 - Warnsveldse B. C5 2 - 3 
Vorden D2 - Hoven De D1 3 -1 
Vorden E2 - Ruurlo E2 3 - 2 
Ruurlo E4 - Vorden E4 0 - 12 
Vorden F1 SP Lochem F1 3-6 
Ruurlo F4 - Vorden F4 1 - 4 
 
PROGRAMMA 
zaterdag 12 maart
sp Eefde - Alm. - Vorden Mini F 10:00 
Vorden A1 - Diepenheim A1 14:30 
Vorden B2D - AZC B2D 13:00 
Vorden C1 - HSC ‘21 C2 13:00 
Witkampers C3G - Vorden C3 13:00 

FC Zutphen D2 - Vorden D1D 
Vorden D2 - Doetinchem D2 09:00 
Pax D2 - Vorden D3D 
Vorden E1 - Kilder E1 11:00 
Vorden E2 - FC Zutphen E2 11:00 
Brummen E2 - Vorden E3D 11:15 
De Hoven E1 - Vorden E4 09:00 
Vorden E5 - Pax E5 10:00 
Vorden E6 - Pax E4 10:00 
Vorden F1 - DZC ‘68 F2 09:00 
Vorden F2 - Brummen F3 09:00 
Ratti F1 - Vorden F3 09:30 
Warnsveldse B. F10 - Vorden F4 8:30 
Pax F7 - Vorden F5 09:00 
Zondag 13 maart
Vorden 1 - Ajax B 1 14:00 
Vorden 2 - MEC 2 11:00 
Vorden 3 - Be Quick Z. 2 10:00 
Vorden 5 - Socii 3 12:00 
 Ruurlo 6 - Vorden 6 10:00

VV Vorden

PROGRAMMA
Zaterdag 12 maart
09:30 Ratti F1 Vorden F3
11:30 Ratti E2 GSV ‘38 E5G
12:00 Ratti C1G HC ‘03 C3
14:30 Ratti 2 (zat) AZSV 9 (zat) 
12:45 Grol B5 Ratti B1GD
10:00 FC Zutphen D5 Ratti D1
09:45 VIOD E9G Ratti E1

Zondag 13 maart
10:00 Ratti 3 (zon) HC ‘03 4 (zon) 
10:00 Ratti 2 (zon) SVBV 2 (zon) 
14:00 Meddo SC 1 (zon) Ratti 1 (zon) 
09:30 AZC 5 (zon) Ratti 4 (zon) 
12:00 Hoeve Vooruit DA2 (zon) Ratti 
DA1 (zon) 
11:00 Haaksbergen DA1 (zon) Ratti 
DA2 (zon) 

SV Ratti

Snoeihout tot een dikte van 10 cm 
kan dan gratis worden gestort. Er 
is dan waarschijnlijk genoeg hout 
om mooie brandstapel te kunnen 
bouwen welke op eerste paasdag ‘s 
avonds uur zal worden ontstoken. 

Alle voorbereidingen hiervoor zijn 
al in volle gang. Net als voorgaande 
jaren kan er zodra het vuur brandt 

worden deelgenomen aan het wel-
bekende teertonne gooien. Waag-
halzen mogen dan proberen een 
brandende bezem in een hoogge-
plaatst olievat te werpen. 

Wie het lukt om op deze manier 
het vat in brand te krijgen mag zich 
de vuurkonig 2011 van Kranenburg 
noemen. Daarna is er feest in de tent 
aan de Eikenlaan bij de fam Wesse-
link in de weide. De muziek tijdens 
dit feest wordt verzorgd door de 
Vordense Soppers en de coverband 
Big Nick. 

Graag tot ziens op eerste paasdag  
24 april in Kranenburg.

Laatste houtbrengdag 
Paasvuur Kranenburg
Kranenburg - Op zaterdag 12 
maart kan er weer snoeihout 
worden gebracht bij het paas-
vuur in Kranenburg. De stich-
ting CCK opent dan voor de 
laatste keer het paasvuurterrein 
aan de Bergkappeweg.



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:
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

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

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

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

www.eefjansen.nl

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

Consult op afspraak Lid van Cellcare Health Group

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

* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Zaterdag
12 maart

in de discotheek

DJ Martijn

LAGE VANAFPRIJZEN 

EN 2% FINANCIAL LEASE

Autorijschool van der Linden
Ben je 18 jaar geworden ? Dan nu je rijbewijs halen.

Deze zomer waarschijnlijk ook vanaf zestienenhalf.
Kijk voor de voorwaarden op onze site.

Schrijf je nu vast in voor het te laat is.

Den Elterweg 113 7233 SM Vierakker
Tel 0575-441260   Mob. 06-53232840
www.bennievanderlinden.nl  
E-mail: rijschool@bennievanderlinden.nl

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



Daarna is het de hele dag theater in 
het theater, tot ’s middags 17:00 uur 
aan toe. Gratis toegang voor jong en 
oud, met optredens van tal van ar-
tiesten uit Vorden en omgeving, zie 
het bijgaande programma. Sinds eind 
2008 is het stil in het intieme theater 
te Linde. Geen verhalen meer van Pe-
ter Hoefnagels over Toon Dieks of Ros-
wita, geen Achterhoeks dialect meer 
van Dinie Hiddink, geen jazzklanken 
van het ‘beroemde’ theaterorkest The 
Mills Fathers en geen gebroken zang 
van Boris Tomas. Geen goocheltrucs, 
geen eenakters, geen auteurs, het is 
stil onder de molen. 

Het was stil! Er wordt op het moment 
gesloopt en gebouwd, geschuurd en 
geverfd dat het een lieve lust is. Nieu-
we tafels, nieuwe stoelen, nieuwe 
gordijnen, nieuwe toiletten, en dat 
alles voor een nieuw leven voor de 
Lindesche Molen en vooral voor het 
theater eronder. Henk Ruiterkamp - 
sinds vorig jaar de nieuwe eigenaar 
van de molen laat er met zijn hele 
familie geen gras over groeien. 

Op 26 maart kan het Theater onder 
de Molen weer functioneren als tevo-
ren. De werkgroep TOM staat onder 
leiding van Josée van der Staak garant 
voor een nieuwe programmering. Op 
haar oproep aan alle artiesten uit Vor-
den en omgeving kwam een daverend 

antwoord. Daardoor is er niet alleen
een daverende ‘Nieuwe Start’ van het
theater mogelijk - zie het programma
- maar kunnen vanaf april ook optre-
dens op alle 3e zondagmiddagen van
de maand gerealiseerd worden. Het
eerste optreden is op zondag 17 april
en wordt verzorgd door Nathaly Mas-
clé: aanvang 15:00 uur, toegang € 15
inclusief koffie/thee. Aan de invulling
van het traditionele zomerprogram-
ma - alle woensdagavonden van juli
en augustus - wordt hard gewerkt. 

Als het weer het toelaat, zal de Lin-
desche Molen dan volop in bedrijf
zijn. Van 11:00 tot 17:00 uur is er een
doorlopende voorstelling met een
ontroerende ‘Sentimental Journey’
tot slot. Ongetwijfeld zal dan het mo-
lenlied klinken dat speciaal voor deze
gelegenheid gemaakt is door Mariet
Lems en Josée van der Staak. Van
Mariet hangt in de foyer tevens een
mooie fototentoonstelling. 

De catering wordt de hele dag ver-
zorgd door ‘t Praothuus te Linde.
Niet alleen kan men kennis maken
met het vernieuwde theater en met
de artiesten, maar ook met de familie
Ruiterkamp en de werkgroep TOM.
Het jaarprogramma, het zomerpro-
gramma en informatie over allerlei
andere activiteiten in het theater lig-
gen klaar.

Locale talenten

Theater onder de Molen

Linde - Zaterdag 26 maart is het zover en opent het Theater onder de
Molen weer haar poorten voor het publiek. Een mystery guest (maar
iedereen kent hem natuurlijk) zal om 11:00 uur de plechtige hande-
ling verrichten, uit de hoogte gadegeslagen door Doortje & Dartel.

“De gemeente Bronckhorst heeft mij 
dit inmiddels officieel laten weten: 
geen activiteiten vanuit deze wo-
ning”, aldus Monique.

Ik ben dan ook diep bedroefd en aan-
geslagen, want het betekent voor mij 

verhuizen, op zoek naar een andere 
(onbekende) stemming. Dat houdt 
tevens in dat ik alles, tegen elk aan-
nemelijk bod ga verkopen. 

Vintage kleding, tassen, schoenen, 
sieraden, eigen collectie kleding, 
bontdecoraties, bontjassen, avond-
kleding, snuisterijen, kerstartikelen, 
meubels noem maar op. 

De uitverkoop start aanstaande za-
terdag en zondag vanaf 11.00 uur tot 
17.00 uur. En zoals de mensen van 
mij gewend zijn: de koffie, wat lek-
kers, een biertje of een wijntje, staan 
klaar’, aldus Monique van Zuylen.

Cane Donna stopt 
noodgedwongen
Linde - Een paar maanden gele-
den heeft Monique van Zuylen 
nabij de molen in Linde haar we-
bwinkel Cane Donna geopend. 
Monique: ‘De rust, schoonheid en 
de vriendelijkheid van de men-
sen gaven mij de nodige energie 
om Cane Donna verder uit te 
bouwen’.

Hij maalt het koren soms nog wel
zoals hij vroeger deed
de molenaar, de wieken en 
de wind in lief en leed
Hij staat daar op de molenbelt
de armen in de wind
een baken in de ruimte
zodat jij je weg weer vindt
 
Refrein:
De Lindesche molen
is Ons Belang
De molen staat open 
voor spel en gezang
feesten en partijen
kunst en voor cultuur
muziek en theater
voor nu en voor later
De Lindesche molen
een avontuur
Vanaf de aarde reikt de mo-

len naar de hemelboog
de schakel, de verbinding,
en een streling voor het oog
Een parel in de Achterhoek
Een warm en welkom oord
Dus draai er niet te lang omheen
en zingt en zegt het voort
Refrein 2x:
De Lindesche molen
is Ons Belang
De molen staat open 
voor spel en gezang
feesten en partijen
kunst en voor cultuur
muziek en theater
voor nu en voor later
De Lindesche molen
een avontuur

Tekst: Mariet Lems
Muziek: Josée van der Staak

De molen van Linde

UITSLAGEN DASH WEEK 9 
 
Za 5-3-2011 
VIOS Eefde DS 2 - Dash DS 5 1-3
Reflex DS 1 - Dash DS 3 3-2
Dash MI 4 - Tornado Laren MI 4 4-4
Reflex MC 1 - Dash MC 2 3-2
Reflex MB 2 - Dash MB 2 0-4

Di 1-3-2011 
Dash DS 4 - Labyellov DS 4 4-0

PROGRAMMA DASH WEEK 10 
Ma 7-3-2011 
19:00 Sv Welsum DY 1 - Dash DY 1

Di 8-3-2011 
19:45 SVS DY 3 - Dash DY 2 

Za 12-3-2011
11:30 Dash MI 2 - Boemerang MI 1
11:30 Dash MI 1 - Boemerang MI 2 
11:30 Tornado L.. MI 5 - Dash MI 4
12:30 Smash ‘68-MC 1 - Dash MC 2
13:30 AAA BOVO HS 3 - Dash HS 1
13:30 Dash MB 1 - Reflex MB 1
14:00 Kerkemeijer ... DS 1 - Dash DS 2 
Sportcentrum’t Timpke
14:30 Sparta Zelhe... MB 2 - Dash MB 
2 De Pol
14:30 S.v. Harfsen DS 2 - Dash DS
15:30 Dash DS 6 - Volga DS 5 
15:30 Dash HS 2 - Boemerang HS 1 ‘t 
Jebbink
17:30 Dash DS 5 - Langhenkel O... DS 
7 ‘t Jebbink
Za 12-3-2011 17:30 Dash HS 3 - V.IJ.V. 
HS 1 ‘t Jebbink

Dash

11.00 uur Opening door een mystery 
guest met act van Doortje & Dartel
11.30 uur Wendy Addink
12.00 uur Gery Groot Zwaaftink
12.30 uur Nathaly Masclé
13.00 uur Hoe ? Zo !

14.00 uur Josée van der Staak, Mariet 
Lems en Steven van Campen
14.30 uur Voices of ’t Beeckland
15.00 uur Arjan Verschuur
15.30 uur Rita Boshart
16.00 uur Dinie Hiddink
16.30 uur ‘Sentimental Journey’
Presentatie: Josée van der Staak en 
Martien pater

Programma opening 
Locale talenten
Linde - Het programma ziet er  
zaterdag 26 maart als volgt uit:

Met eenvoudige middelen kan men een ware metamor-
fose bewerkstelligen. Ook krijgt men gedemonstreerd hoe 

men zich juist wel of juist niet moet opmaken. Enkele da-
mes kunnen zich laten opmaken. Over de techniek van 
het sjaalknopen ontvangt men een stencil, zodat men het 
thuis zelf kan proberen. Tevens kan men zich inschrijven 
voor het jaarlijkse uitstapje in april door inlevering van de 
stroken, die men thuis heeft ontvangen. Behalve de O.V.G. 
leden, zijn familie, vriendinnen, bekenden en overige       
belangstellenden van harte welkom en tot niets verplicht.

Oecumenische vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond-Vierakker - Woensdagavond 16 maart 
in het gebouw Withmundi te Wichmond, zullen 
de dames Mirjam van der Kwast en Irma Eelder-
ink vertellen over het belang van kleur en stijl en 
sjaalknooptechnieken.

De aanvang van de dienst is om 10.30 
uur in de kleine kerk aan de Ban-
ninkstraat. Na de dienst is er koffie 
of thee.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap
Hengelo - Ds. E. Laman Trip – 
Klein Starink uit Warnsveld is 
zondag 13 maart voorganger in 
de kerkdienst van de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo.

Biografie van Janny Stoel-Plugge
“Mijn naam is Janny Stoel, 53 jaar en ik 
woon in Vorden. Via een andere hob-
by, paardrijden, ben ik in aanraking ge-
komen met het schilderen. Mijn paard 
stond op stal in Brummen. 

Elke zaterdagochtend werd er geza-
menlijk met de pensionklanten kof-
fie gedronken. De vrouw des huizes, 

Marietje Breukink, schildert en liet 
regelmatig een van haar gemaakte 
schilderijen zien. Volgens Marietje 
kan iedereen schilderen, al worden 
we natuurlijk niet allemaal een Van 
Gogh of een Monet. Het belangrijkste 
is dat je er lol in hebt. Zij wilde met 
mij wel een weddenschapje aangaan 
dat ook ik kan schilderen. Zo gezegd, 
zo gedaan en het enthousiasme sloeg 
toe. Marietje Breukink geeft al jaren 
schilderles en daar ben ik begin 2000 
begonnen. Deze hobby beoefen ik 
nog steeds met veel plezier! 

We werken met olieverf. Daarnaast 
heb ik 2x een schildercursus gevolgd 
bij een kunstenaar in Zutphen”,        
aldus Janny.

Expositie in woonzorgcentrum 
de Wehme
Vorden - Vanaf heden tot eind 
mei hangt er een nieuwe exposi-
tie in De Wehme, Nieuwstad 32 
van Janny Stoel-Plugge uit Vor-
den. De expositie hangt in de 
gang van De Delle 1 t/m De Delle 
21. Men is van harte welkom om 
een bezoekje te brengen.



In de zomer van 2010 werd de 
Warnsveldse boekhandel benaderd 
door de hogeschool met de vraag of 
er belangstelling was voor een markt-
onderzoek naar de commerciële kan-
sen van Boek & Co in Warnsveld en 
omgeving. Paul Bombeld was direct 
enthousiast. 
Het project van de 35 studenten be-
gon met een marktonderzoek op lo-
catie. Daarbij werden in twee weken 
tijd 771 klanten van de boekhandel 
ondervraagd over de winkel, het as-
sortiment, de vriendelijkheid en ser-
vice. “Gemiddeld kreeg de winkel 

prachtige cijfers”, zegt Paul Bombeld. 
“De bezoekers geven de hoogste cij-
fers voor de aanspreekbaarheid van 
de medewerkers, de verzorging van 
de winkel en de vriendelijkheid van 
het personeel. Deze punten worden 
beoordeeld met een 8. Het laagste cij-
fer werd gegeven voor de beschikbaar-
heid van de producten. Maar dat was 
altijd nog het rapportcijfer 7,7”.  82 
% van de bezoekers koopt daadwer-
kelijk iets. Van de 18% die de winkel 
verlaat zonder aankoop zegt 84% iets 
besteld te hebben of even te hebben 
rondgekeken en later terug te ko-

men. De rest gaat elders opzoek naar 
het artikel. Van de klanten van Boek 
& Co koopt bijna 90% nooit boeken 
op internet. Ze oriënteren zich daar 
wel, maar kopen het liefst gewoon in 
een winkel. De website van Boek & Co 
is relatief onbekend.

Paul Bombeld van Boek & Co is aange-
naam verrast door de mooie rapport-
cijfers maar ziet ook nog voldoende 
uitdagingen. “Een periodiek magazi-
ne zoals de winnaars voorstellen kan 
een prima communicatiemiddel zijn. 
Daarin kunnen we ook klanten aan 
het woord laten over hun favoriete 
auteur en we kunnen nieuwe boeken 
benadrukken. Het idee van een an-
dere groep studenten om klanten ge-
zamenlijk een boek te laten schrijven 
is eveneens een van de opties. Ook is 
het magazine een prima uithangbord 
voor de website, want deze moet nog 
veel bekender worden”. 
Voor de internetboekhandels is Bom-
beld niet zo heel bang. “In haar 10-ja-
rig bestaan is de grootste internetwin-
kel van Nederland al twee keer langs 
de rand van de afgrond gegaan. Door 
verzendkosten en inpakkosten in re-
kening te brengen wordt het boek 
al snel 20 tot 30% duurder dan in 
de boekhandel en slechts een kleine 
groep mensen wil daar voor betalen. 
De rest belt of mailt gewoon even de 
bestelling naar onze winkel”. 

Docent Tessa van der Panne van de 
Saxion Hogeschool in Deventer was 
zeer tevreden over de samenwerking 
met de Warnsveldse boekhandel. 
“De studenten zijn zeer hartelijk 
ontvangen en over het verstrekken 
van omzetcijfers deed Boek & co niet 
moeilijk. Daarnaast heeft Paul Bom-
beld twee inspirerende gastcolleges 
gegeven. De studenten hebben van 
dit project veel geleerd. Ik adviseer 
Boek & Co om verder te onderzoeken 
of het idee voor het nieuwe magazine 
financieel haalbaar is”.

Hoge waardering voor 
Warnsveldse boekhandel

Warnsveld - Boekhandel Boek & Co heeft het afgelopen najaar een 
marktonderzoek laten uitvoeren door studenten van de Saxion Hoge-
school uit Deventer. Afgelopen vrijdag kregen de studenten de kans 
hun ‘communicatieplannen’  te verdedigen. Koray Yildirim, Atila 
Yigit en Sercan Akdag kregen uiteindelijk de hoogste cijfers voor hun 
plan een periodiek magazine uit te brengen met nieuwe boeken en 
achtergrondverhalen. “Met een kleurrijk magazine kan Boek & Co de 
klantenbinding verder vergroten”.

Atila Yigit, Sercan Akdag en Koray Yildirim van de Saxion Hogeschool in Deventer haal-
den de hoogste cijfers voor het communicatieplan voor Boek & Co in Warnsveld.

Herkenning? Dan is een basiscursus 
communicatie met als middel NLP 
iets voor jou. De cursus wordt op 5 
maandagavonden gegeven. Data: 24 
en 31 maart, 7, 14 en 21 april 2011.

Tijdens de cursus leer je hoe boven-
staande zaken ontstaan, hoe het 
komt dat jij deze effecten krijgt! 

Hoe het komt dat je doet zoals je 
doet. Wil je dit niet meer of wil je 
iets anders, tijdens de cursus leer je 
hoe je dit kunt veranderen. Hoe de 
ander op jou reageert is vaak het ef-
fect van jouw communicatie. Door 

jouw communicatie te veranderen 
krijg je een ander effect.

De cursus is voor mensen die hier-
voor belangstelling hebben. Werk je 
met mensen, ongeacht of dit in de 
gezondheidzorg, het bedrijfsleven of 
het onderwijs is, dan kan deze cur-
sus je veel opleveren. Ook kan het je 
in je rol als ouder inzicht geven in 
de manier waarop jij met jouw kin-
deren omgaat. En als je even geen 
werk hebt kan het je helpen om dat-
gene waar jij naar toe wilt, duidelijk 
voor jezelf en daardoor ook voor   
anderen te krijgen.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 
Geef je op voor de gratis informa-
tieavond op donderdag 17 maart in 
‘t Warnshuus, Dreiumme 43, 723 
CN Warnsveld. Aanvang 19.00 uur. 
Meer weten of aanmelden voor de 
informatieavond: Truus Ordelman 
tel. (0575) 572 350 of mail:
info@havital.nl of www.havital.nl

Basiscursus 
communicatie(NLP)
Warnsveld - Hoe komt het dat 
de ander mij niet begrijpt? Hoe 
komt het dat ik de goede woor-
den niet kan vinden of heel veel 
vertel maar weinig zeg? Hoe 
komt het dat mijn kinderen 
niet luisteren? Hoe komt het 
dat mijn personeel niet doet wat 
ik wil?

In totaal waren we met bijna 30 kin-
deren en dat was een hele optocht. 
Omdat we met zo veel kinderen wa-

ren kon de kok niet alle poffertjes 
in 1 keer bakken. Netjes werd er ge-
wacht tot iedereen aan de beurt was 

gekomen. Wat een smikkelen was 
dat. Toen iedereen het op had en we 
weer naar de BSO gingen werden we 
nog verrast met een heerlijk spekje. 
Dit was het toetje. Het was een zeer 
geslaagd uitstapje!

Poffertjes eten bij Bistro de Rotonde

Vorden - Donderdag gingen de kinderen van BSO de Toverboom in 
Vorden heerlijke poffertjes eten bij Bistro de Rotonde in Vorden.

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.

MAART
9 ANBO klootschieten bij het Olde 

Lettink

16 ANBO klootschieten bij het Olde 
Lettink

17 Bejaardenkring Vorden

Pan
18 ANBO jaarvergadering met diale-

zing
23 ANBO klootschieten bij het Olde

Lettink
23 Handwerkmiddag Welfare Rode

Pan
24 PCOB Stampertje familie Malie-

paard “Bijbelse voorstellingen op
schilderijen

26 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring
70-plussers, info tel. 55 20 03

30 ANBO klootschieten bij het Olde
Lettink

Pan

KUNSTAGENDAVORDEN
1 maart t/m 1 april Expositie deelne-

-
dende kunst en vormgeving

Een AED (Automatische Externe Defi-
brillator) zorgt ervoor dat bij iemand 
met een levensbedreigende hartrit-
mestoornis, d.w.z. in een reanimatie-
situatie, het hart door middel van een 
stroomstoot weer in het juiste ritme 
gaat kloppen. Het aller belangrijkste 
blijft echter het geven van hartmas-
sage. Totdat de AED wordt aangeslo-
ten of totdat er professionele hulp ar-
riveert dient het geven van hartmas-
sage ervoor om de circulatie van het 
slachtoffer op peil te houden. Daarom 
zijn er in het buurtschap Linde ook 
vrijwilligers geschoold in het geven 

van hartmassage en het bedienen van
de AED. Wanneer er in hun buurt
een reanimatie- situatie ontstaat dan
worden deze vrijwilligers via een sms
( AED-alert ) gewaarschuwd en kun-
nen ze zo snel mogelijk met de AED
naar het slachtoffer gaan. In de sms
ontvangen de vrijwilligers dan ook de
pincode waarmee ze de speciale bui-
tenkast van de AED kunnen openen. 

Op deze manier is de AED dus 24
uur per dag beschikbaar om ingezet
te worden tijdens een reanimatie. 
Hiermee is het nu ook in buurtschap
Linde “Hartveilig wonen”! Wilt u uw
omgeving ook hartveilig wonen ma-
ken of heeft u interesse in het volgen
van een reanimatie cursus in Vorden
e.o. meld u dan nu aan via de mail
van Stichting Reanimatie en AED 

co.uk In veel gevallen vergoedt de 
ziektekostenverzekering ook nog het
volgen van een reanimatiecursus, alle
reden om u op te geven!!

AED geplaatst in 
buurtschap Linde
Linde - Onlangs is er in het buurt-
schap Linde een AED geplaatst. 
Bijzonder aan deze is dat de AED 
en bijbehorende buitenkast vol-
ledig met eigen middelen is aan-
geschaft, dus zonder subsidie van 
gemeente. De AED is betaald door 
stichting Volksfeest Linde en de 
speciale kast door particuliere 
giften uit het buurtschap.

Op donderdag 31 maart vertrekt de MaDiWo-
DoBus. De bus vertrekt éénmalig uit Vorden. 
Paul de Leeuw: “Het is gezelliger in de zaal door 
de MaDiWoDoBus. Er is dan meer sfeer. 

Een clubhuissfeer. Voor een avondje uit, kun je 
bij ons terecht.” Buurtverenigingen, sportclubs, 
vriendengroepen en bedrijven worden van har-
te uitgenodigd! 

De avond is compleet verzorgd met een wel-
komstdrankje, hapje én groepsfoto in het decor.
Publiek kan zich aanmelden op 
www.madiwodobus.nl

MaDiWoDoBus
Vorden - Paul de Leeuw en collega’s nodi-
gen Vorden en omgeving uit voor de MaDi-
WoDoVrijdagShow.



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

Weevers is al sinds jaar en dag specia-
list in internetdiensten zoals domein-
registratie en webhosting. Het bedrijf 
uit de Achterhoek heeft zich onder 
meer bewezen in het bedenken, ont-
werpen en ontwikkelen van gebruiks-
vriendelijke en dynamische websites 
en andere interactieve oplossingen 
voor kleinere en grote bedrijven en 
particulieren. Met de overname van 
Webworkers vergroot Weevers zijn 

armslag. ,,Hierdoor kunnen we per 
direct een verbeterd servicepakket 
aanbieden, dat nog beter bij de wen-
sen van onze klanten aansluit”, zegt 
Rudi Hendriksen van Weevers.
Wat goed en vertrouwd was, blijft ge-
woon goed: ,,Weevers borduurt voort 
op de sterke merknaam en reputatie 
van Webworkers. Maar we gaan met 
ons creatieve en technische maatwerk 
voor webwinkels, online-marketing 

tot en met social media-toepassingen 
wel een stap verder. Een stap die van-
daag de dag steeds vaker het verschil 
maakt.”
Gido Mullink van Webworkers is 
 content met de overname van Web-
workers door Weevers. ,,Klanten pro-
fiteren van de nog betere hostingfaci-
liteiten die Weevers in huis heeft. 

Hebt u toch nog vragen naar aanlei-
ding van de overname van Webwor-
kers, neem gerust contact met Rudi 
Hendriksen op 0575 - 55 73 10. Kijk 
ook eens op www.weevers.net.

Weevers neemt Webworkers over

Vorden - Nòg betere internetdiensten. Dat is het resultaat van de over-
name van Webworkers door Weevers en het belangrijkste voordeel 
voor de klanten.

In een 4-tal vlotte shows zagen we 
wat o.a. Maison Scotch, Esprit, Edc, 
Object, Geisha, Expresso, Sandwich 
en nog vele andere merken dit voor-
jaar in hun collectie hebben.
Leuke jacks van o.a Spoom maakten 

het beeld compleet.

Vrijdag 11 maart laten 2 manne-
quins de hele dag door zien wat de 
modisch-klassieke merken komend 
seizoen brengen, zoals Frank Wal-

der, Gerry Weber, Roberto Sarto, Zer-
res, Gardeur etc. Zondag 13 maart is 
er KOOPZONDAG en kunt U op uw 
gemak de nieuwe voorjaarsmode ko-
men bekijken!

Kijk voor meer informatie over de 
nieuwste voorjaarsmode op: www.
visser-mode.nl.

Volop voorjaar bij Visser Mode

Vorden - Zaterdag 5 maart lieten 8 mannequins de voorjaarscollecties 
van de jonge en modische merken van Visser Mode zien.

Zondag 27 februari vond omstreeks 
20.15 uur een kopstaart-aanrijding 
plaats op de Ettenseweg in Doetin-
chem. Er waren twee personenauto’s 
betrokken. De voorste auto, bestuurd 
door een 30-jarige bestuurder uit 
Oosterhout, stond te wachten voor 
de verkeerslichten. Door onbekende 
reden kon de 47-jarige achterlig-
ger uit Loenen niet op tijd remmen, 
waardoor hij er achterop botste. Door 
de botsing werd de voorste auto de 
kruising op geduwd, waar deze tot 
stilstand kwam. De bestuurder van 
deze auto werd met onbekend letsel 
naar het ziekenhuis overgebracht.

In de nacht van maandag 28 februari 
op dinsdag 1 maart werd een 35-ja-
rige automobilist uit de gemeente 
Bronckhorst tot tweemaal toe (één 
keer in Vorden en één keer in Zelhem) 
aangehouden. Hij bleek beide keren 
onder invloed van alcohol te rijden. 
Rond 00.30 uur werd hij op de Dorps-
straat in Vorden staande gehouden. 
De ademtest op het politiebureau gaf 
0,8 promille aan. Met een boete van 
€ 450,-- en een rijverbod van een aan-
tal uur werd hij heengezonden. Nog 
geen drie uur later werd hij weer 
rijdend aangetroffen. Dit keer op de 
Stikkenweg in Zelhem. Ditmaal werd 
hij aangehouden omdat hij tijdens 
een ontzegging van de rijbevoegd-
heid reed. Ditmaal kreeg hij direct 
een dagvaarding mee om binnenkort 
voor de rechter te verschijnen.

Dinsdag 1 maart hield de politie snel-
heidscontroles in zogeheten 60-km 
zones in Vorden en Drempt. Veel 
weggebruikers blijken daar te hard te 
rijden. De politie hoopt door de con-
troles te bereiken, dat de bestuurders 
hun rijgedrag aanpassen. In Drempt 
werd gecontroleerd op de Zomerweg. 
Tijdens de controle reden van de 30 
passanten, drie automobilisten te 
hard. De hoogst gemeten snelheid 
was 85 km/u. Op de Wildenborchse-
weg in Vorden werd door twee (van 
de 20) passanten harder gereden dan 
is toegestaan. Hier was de hoogst ge-
meten snelheid 90 km/u. Naast de 
snelheidovertreders, kregen twee au-
tomobilisten een bekeuring voor an-
dere overtredingen. Eén voor het niet 
dragen van de gordel en één voor het 
niet handsfree bellen. 

In de nacht van dinsdag 1 op woens-
dag 2 maart werd bij het oude Am-
phiontheater aan het Schouwburg-
plein in Doetinchem ingebroken. De 
inbraak werd de volgende ochtend 
ontdekt en gemeld door het sloopbe-
drijf. Er werden onder meer diverse 
koperen kabels en leidingen wegge-
haald. Hoe de indringers op het af-
gesloten terrein van het theater zijn 
gekomen, is nog niet duidelijk. 

Donderdag 3 maart werden twee 
winkeldieven verhoord over twee af-
zonderlijke diefstallen bij twee super-
markten in Doetinchem. De één was 

door het winkelpersoneel betrapt bij
een supermarkt aan De Bongerd en
de ander aan de Doctor Huber Noodt-
straat. Bij de supermarkt aan De Bon-
gerd probeerde een 42-jarige vrouw
uit Doetinchem voor € 23,-- aan
boodschappen mee te nemen zon-
der hiervoor te betalen. Een 27-jarige
plaatsgenote probeerde hetzelfde bij
de supermarkt aan de Docter Huber
Noodtstraat. Beide vrouwen kregen
van de betreffende supermarkten
een winkelverbod. De politie maakt
proces-verbaal tegen hen op. In een
pand aan de Hooge Molenstraat in
Doetinchem werd een hennepkwe-
kerij aangetroffen en ontmanteld.
Een 23-jarige verdachte werd aange-
houden. Op de bovenverdieping van
het pand werd een hennepkwekerij
met 1100 planten aangetroffen. De
stroom bleek illegaal te worden afge-
tapt. De op dat moment in het pand
aanwezige persoon werd direct aan-
gehouden en overgebracht naar het
politiebureau, waar hij voor nader
verhoor en onderzoek werd ingeslo-
ten. De aangetroffen apparatuur en
hennepplanten zijn in beslag geno-
men en worden vernietigd.

Vrijdag 4 maart werd raakte een 27-ja-
rige automobiliste uit Groenlo rond
16.25 uur gewond aan haar nek bij
een ongeval op de A18. De automobi-
liste wilde een bedrijfsbus inhalen en
kwam daarbij met haar voertuig in de
middenberm terecht, waardoor zij de
macht over het stuur verloor en met
de rechtkant van haar voertuig de
bedrijfsbus raakte. Vervolgens raakte
de bedrijfsbus de auto die daar weer
rechts naast reed, waardoor deze be-
gon te tollen en tegen de middenge-
leider van de weg tot stilstand kwam.
De bestuurder van deze auto, een
39-jarige man uit Lichtenvoorde had
lichte verwondingen aan zijn gelaat.
De bedrijfsbus kwam door de aan-
rijding ook aan het tollen en kwam,
liggend op de zijkant, tot stilstand op
de rechterrijstrook. De 40-jarige be-
stuurder van de bedrijfsbus uit Win-
terswijk en zijn bijrijder kwamen met
de schrik vrij. Rond 21.10 uur werd in
stadion de Vijverberg in Doetinchem
een 17-jarige man uit Zelhem aange-
houden in verband met het afsteken
van illegaal vuurwerk. De politie zag
dat de jongen een fakkel aanstak en
deze doorgaf. Daarop werd hij aan-
gehouden en meegenomen naar het
politiebureau. 

Zaterdag 5 maart raakte een 52-ja-
rige motorrijder omstreeks 12.30
uur gewond bij een ongeval aan de
Bilderdijkstraat in Doetinchem. Een
68-jarige automobiliste uit Doetin-
chem wilde haar auto keren en werd
op dat moment ingehaald door twee
motorrijders, een 52-jarige man uit
Wehl en een 39-jarige man uit Ulft.
De motorrijder uit Wehl is met letsel
aan zijn schouder overgebracht naar
het ziekenhuis. De politie onderzoekt
de toedracht van het ongeval.

Politieberichten uit de Regio

30%

Vordenseweg 1  7241 SB Lochem (Gld)  T 0573-25 37 95  www.holidaysport.nl

van 5 t/m 26 maart 2011

KASSA
KORTING

Opruiming wintercollectie
in onze wandel & reiswinkel!

*u krijgt 10% extra kassakorting 
tegen inlevering van deze  
advertentie, bovenop de reeds 
afgeprijsde artikelen.

Vanaf 30% + 10%*
korting op kleding, 
schoenen, rugzakken 
en slaapzakken.

40%

HOE VRIJ KUN JE ZIJN? HET AVONTUUR BEGINT BIJ HOLIDAY SPORT!



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 10 van
7 t/m 12 maart 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN

Ruilmiddag 
voetbalplaatjes op 
woensdag 9 maart

van 14.00 tot 16.00 uur 
in de winkel.

+ GRATIS 3 NIEUWE 
PLAATJES!
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Wordt vervolgd...

Het lijkt me heerlijk!

Wordt

Winnaar Februari: 
Mevrouw M. Jansen

uit Sutfene

Ook meedoen? 
www.winnenmetweevers.nl

*

* Welkom bij Chun li

(Gld.) Verkeer
Verkeersbesluit: N315 gemeente 

 Bronckhorst instellen  inhaalverbod

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de 
provinciale weg N315 in de gemeente Bronckhorst 
het volgende verkeersbesluit:

I.  door het aanbrengen van een doorge trokken streep 
op de as van de weg, als bedoeld in artikel 76 van 
het RVV 1990, een inhaal verbod in te stellen op 
de rijbaan bij de aansluiting N315/ Aaltenseweg 
tussen kilometer 13.2 en 13.55;

II. door het verwijderen van borden B6 conform 
bijlage I van het RVV 1990 en het verwijderen van 
de haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van 
het RVV 1990, aan de oostzijde van de N315 bij de 
aansluiting met de Aaltenseweg, de verplichting 
voor (brom)fietsers om voorrang te verlenen aan 
het kruisende (gemotoriseerde)verkeer op de 
Aaltenseweg in te trekken;

III. door het plaatsen van borden model B6 conform 
bijlage I van het RVV 1990 en door middel van het 
aanbrengen van haaientanden als bedoeld in 
artikel 80 van het RVV aan de oostzijde van de 
Ruurloseweg op het (brom)fietspad met de 
aansluiting van de Aaltenseweg, een 
voorrangsregeling in te stellen waarbij het 
gemotoriseerde verkeer voorrang moet verlenen 
aan de (brom)fietsers op het (brom)fietspad;

Dit besluit treedt in werking nadat het is 
bekendgemaakt.

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de 
website van de provincie Gelderland  
(www.gelderland.nl->actueel->bekendmakingen). 
Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 
donderdag 10 maart tot en met woensdag 20 april 
2011 ter inzage in de bibliotheek van de provincie 
Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem 
en het gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst, 
Elderinkweg 2 te Hengelo (Gld).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt 
hiertegen een bezwaarschrift indienen inzake punt I 

t/m III van het verkeersbesluit. Het bezwaarschrift 
dient te worden gezonden aan Gedeputeerde 
Staten, secretariaat Commissie bezwaar- en beroep-
schriften, t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, 
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Op de envelop en brief dient duidelijk 
“bezwaarschrift zaaknummer 2010-022414” vermeld 
te worden.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en 
bevat ten minste:
a de naam en het adres van de indiener;
b de dagtekening;
c een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht;
d de gronden van het bezwaar.

Diegene die een bezwaarschrift heeft ingediend, 
kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Arnhem (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een 
verzoek indienen om een voorlopige voorziening te 
treffen. Voor de behandeling van een verzoek om 
een voorlopige voorziening wordt griffierecht 
geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling 
van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij 
de rechtbank Arnhem, telefoonnummer (026) 359 20 00.

Informatie over de bezwarenprocedure en de 
mogelijkheid van mediation is te vinden op de 
website van de provincie Gelderland  
(www.gelderland.nl>Loket>Gld.Loket).

U kunt die informatie, beschreven in de brochure 
“Niet eens met een besluit van de provincie 
Gelderland? Bezwaarschrift of mediation” ook 
opvragen bij het provinciale Informatiecentrum via 
telefoonnummer (026) 359 93 60.

Arnhem, 21 februari 2011
zaaknummer 2010-022414

Gedeputeerde Staten van Gelderland



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. 10, 8 maart 2011

Sinds 1 maart kunnen de inwoners 
van de hele regio Noord- en Oost-
Gelderland actief deelnemen aan 
Burgernetacties. Bronckhorst valt 
ook in deze regio. Burgernet is de 
opvolger van SMS-Alert, waarbij de 
techniek is verbeterd en de inzet-
mogelijkheden zijn uitgebreid. 
De afgelopen weken hebben wij, 
maar ook onze buurgemeenten en 
de politie een publiekscampagne 
gevoerd om zoveel mogelijk deel-
nemers voor Burgernet te werven. 
Op dit moment zijn er al 18.000 
deelnemers in de regio! 

Burgernet vergroot de veiligheid 
in de omgeving
Deelnemers aan Burgernet krijgen 
een spraak- of sms-bericht via de 
vaste of mobiele telefoon wanneer 
er in hun omgeving sprake is van 
bijvoorbeeld een overval, inbraak of 
een vermist persoon. Op basis van een 
duidelijk signalement of omschrijving 
wordt de deelnemers gevraagd uit te 
kijken naar een verdachte, vermist 
persoon of voertuig. Burgernet kan 
ook een belangrijk communicatie-
middel zijn wanneer de overheid 
of de hulpdiensten mensen willen 

informeren over bijvoorbeeld grote 
ongelukken, onbeheersbare natuur-
branden, langdurige stroomstoringen 
etc. 

Als u Burgernet-deelnemer bent en 
relevante informatie heeft, dan kunt u 
deze informatie tijdens de actie direct 

doorbellen naar de meldkamer van 
de politie via een speciaal nummer, 
(0800) 00 11. Als de Burgernetactie 
is afgelopen, krijgen alle deelnemers 
aan de actie een afloopbericht. 
De achterliggende gedachte is: hoe 
meer ogen en oren in de buurt of wijk, 
des te groter is de kans dat we deze 

acties samen oplossen. Veiligheid is 
niet alleen een zaak van de politie en 
de gemeente, maar ook van inwoners 
zelf. 

Wat zijn de voordelen ten opzichte 
van SMS-Alert?
Een deelnemer van Burgernet kan 
zijn eigen voorkeuren opgeven via 
www.burgernet.nl. Na het inloggen 
kunt u bijvoorbeeld aangeven op wel-
ke manier u een actie wilt ontvangen. 
Dat kan via een sms-bericht, maar 
ook een spraakbericht. U kunt aan-
geven of u dat op een vaste of op een 
mobiele telefoon wilt ontvangen. 
Daarnaast kunt u ook (niet urgente) 
acties via de e-mail ontvangen en 
bepalen op welke tijden u een actie 
wilt ontvangen. Als u bijvoorbeeld na 
21.30 uur geen oproepen van Burger-
net wilt ontvangen, dan kunt u dat zelf
aangeven. Een andere verbetering is 
dat Burgernet een landelijk systeem 
is voor alle politiekorpsen. 

Meld u ook aan voor Burgernet 
en help zo Bronckhorst veilig 
te houden. Aanmelden kan via 
www.burgernet.nl

Burgernet-acties vanaf nu mogelijk

Het is niet toegestaan afvalstoffen 
te verbranden. Voor het verbran-
den van snoeihout afkomstig van 
landschappelijk onderhoud en bij 
besmettelijke ziekten in gewassen 
kunt u een ontheffing aanvragen. 
Wij hebben deze mogelijkheid vorig 
jaar verbeterd. Tot 15 maart a.s. 
kunt u via onze website volledig 
digitaal en kosteloos een ontheffing 

voor het verbranden van snoeihout 
aanvragen. Maar natuurlijk kunt u ook 
telefonisch of bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis een ontheffing 
aanvragen. Als uw snoeihout ver-
brand mag worden, verlenen wij u 
een ontheffing (onder voorwaarden). 

De ontheffing is van toepassing 
voor de periode 1 november a.s. 
tot 16 maart van het volgende jaar! 
Er zijn twee redenen waarom het 
niet is toegestaan tussen 16 maart 
en 1 november snoeihout te ver-
branden. De stookplaatsen kunnen 
gebruikt worden als broed- en/of 
schuilplaats door dieren en in deze 
periode is er vaak sprake van 
droogte en daardoor bestaat het ge-
vaar dat een natuurbrand ontstaat 
die snel kan uitbreiden. Vanaf 16 
maart is er tot 1 augustus geen mo-
gelijkheid om een ontheffing aan te 
vragen. Pas daarna kunt u weer ont-
heffing aanvragen voor de periode 
1 november 2011 tot 16 maart 2012.

Ontheffing aanvragen voor verbranden 
van snoeihout kan nog tot 15 maart

Op de website van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Bronckhorst vindt u 
alles wat u maar wilt weten over het 
opvoeden en opgroeien van kinderen. 

Elke maand komt er een (digitale) 
nieuwsbrief uit met nieuws, informa-
tie en cursussen over kleine kinderen 
en grote, zwangerschap tot jong vol-
wassene. Op 10 maart a.s. staat de 
volgende nieuwsbrief op stapel met 
daarin onder andere: ‘Mijn peuter is 
soms nogal driftig, hoe kan ik daar 
het beste mee omgaan’, ‘Snack je 
gezond’ voor schoolgaande kinderen 
en ‘Hoeveel mag mijn puber drinken?’. 

Mis hem niet en meld je voor de 
CJG nieuwsbrief aan via: 
www.cjgbronckhorst.nl of mail 
naar info@bronckhorst.nl met als 
onderwerp nieuwsbrief.

Nieuwsbrief voor ouders en opvoeders

U komt toch ook? 
12 maart, Bronckhorst 
in actie met vrijwilligers. 
Een grote gezellige 
vrijwilligersmarkt 
waar meer dan 40 vrij-
willigersorganisaties 
uit onze gemeente zich 
presenteren. 

Daarnaast zijn er allerlei 
leuke doe-activiteiten 
waar u aan deel kunt 
nemen en is er 
informatie voor u over 
vrijwilligerswerk in het 
algemeen. 

De markt vindt plaats in 
en om het gemeentehuis 
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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Commissievergaderingen

Commissie Evaluatie en 
controle
Op 9 maart a.s. vergadert de raads-
commissie Evaluatie en controle in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
De openbare vergadering begint 
om 20.00 uur en u bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2010; Hazenhutweg 1, Hengelo’
 Dit bestemmingsplan heeft betrek-

king op de functiewijziging van 
‘terrein voor sport en recreatie 
(manege)’ naar ‘wonen’. B en w 
vragen de raad het bestemmings-
plan vast te stellen

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2009; Capellegoedweg 4A, 
Olburgen’

 B en w stellen de raad voor het be-
stemmingsplan ongewijzigd vast 
te stellen, zodat de aanleg van par-
keerplaatsen voor de aanwezige 
minicamping mogelijk is

• Bestemmingsplan ‘Keijenborg 
dorp; St. Janstraat 69, 
Keijenborg (De Eikeboom)’

 De bestemming ‘wonen en horeca’ 
wordt gewijzigd naar ‘wonen’ en 

maakt daarmee de bouw van drie 
vrijstaande woningen mogelijk. 

 B en w vragen de raad deze plan-
wijziging vast te stellen 

• Verzoek herziening 
‘Bestemmingsplan St. Janstraat 
36, Keijenborg’

 De raad wordt gevraagd niet in te 
stemmen met de herziening van 
dit bestemmingsplan van ‘bedrijfs-
terrein’ naar ‘wonen’

• Evaluatie Afvalbeleid
 In 2006 is het volumesysteem voor 

het inzamelen van afval ingevoerd. 
In samenwerking met Berkel 

 Milieu is het afvalbeleid in 2010 
geëvalueerd en heeft een tevre-
denheidsonderzoek plaatsgevon-
den. De raad wordt gevraagd de 
evaluatie vast te stellen en de ge-
geven adviezen uit te laten werken

• Actieve informatievoorziening 
van b en w, raadscommissies 

 en werkgroepen
 - conclusie proef afsluiten stadje  

 Bronkhorst op zon- en feest-
  dagen in het seizoen
 -  reacties raadfracties op discus- 

 sievragen ‘grootte agrarische   
 bouwblokken’

 - ontwikkelingen vorming Regio-  
 nale Uitvoerings Diensten (RUD’s)

 -  Agenda Achterhoek 2020

Commissie 
Beleidsontwikkeling 
Op 10 maart a.s. vergadert de raads-
commissie Beleidsontwikkeling in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
Deze openbare vergadering begint 
ook om 20.00 uur en u bent van harte 
welkom om de vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
• Jongerendebatten seizoen 
 2011-2012
 B en w vragen de raad opdracht 
 te geven voor het opnieuw organi-

seren van Jongerendebatten 
2011/2012. In 2010 waren deze 
leerzame debatten voor basis-
schoolleerlingen een groot succes 
en een mooi contactmoment tus-
sen de jeugd en lokale politiek. 

 Met de uitvoering is een bedrag 
van € 11.965,- gemoeid 

• Gedragscode politieke ambtsdra-
gers

 De raad wordt gevraagd de gedrags-
code voor politieke ambtsdragers 
(raadsleden, commissieleden, 
wethouders en burgemeester) 
vast te stellen. De gedragscode 

 is geactualiseerd en kunt u na 
vaststelling op www.bronckhorst.nl 
vinden

• Subsidieverordening Achterhoek 
bespaart 2011

 B en w vragen de gemeenteraad de 
subsidieverordening Achterhoek 
Bespaart 2011 vast te stellen on-
der voorbehoud dat de provincie 
de subsidiegelden toekent. Dit keer 
is het bedrag groter dan de voor-
gaande jaren, namelijk € 150.000,- 
voor maximaal 300 woningen per 
gemeente. Wel zijn de voorwaar-
den voor toekenning iets aange-
scherpt 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan 
verwijzen wij u naar 
www.bronckhorsthorst.nl.

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u gebruik maken van het recht 
om in te spreken. In tegenstelling tot 
de raadsvergaderingen kunt u hier 
inspreken over onderwerpen die wel 
op de agenda staan, met uitzonde-
ring van presentaties en actieve in-
formatievoorziening. De maximale 
spreektijd is vijf minuten. U kunt zich 
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, via tel. 
(0575) 75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl.

De voormalige locatie van basis-
school De Woordhof (Keppelseweg 
30) in Hummelo is na de intrek van de 
school in een nieuw schoolgebouw 
buiten gebruik geraakt. De gemeente 
is eigenaar van het terrein en het is 
de bedoeling hier een aantal wonin-
gen te realiseren. B en w stemden 
vorige week in met een nieuw ontwerp-
bestemmingsplan voor de locatie, 
die woningbouw mogelijk maakt. 

Gefaseerde bouw 
Het geven van een passende invulling 
op de vrijgekomen schoollocatie met 
woningen die aansluiten bij de plaat-
selijke behoefte past binnen de on-
langs door de raad vastgestelde regi-
onale Woonvisie. In verband met de 
verwachte bevolkingsdaling in de 
regio wordt het plan gefaseerd uitge-
voerd. In eerste instantie worden acht 
woningen gerealiseerd (twee vrij-
staande woningen aan de Keppelse-
weg en zes rijwoningen aan de 
Beatrixlaan). Als er op termijn ruimte 
in het woonprogramma ontstaat, 
kunnen aan de Groeneweg maximaal 
vier rij-, halfvrijstaande of vrijstaande 
woningen komen. Tot die tijd wordt 

dit gedeelte ingericht en gebruikt als 
groenvoorziening en eventuele speel-
voorziening.

Met de welstandscommissie is over-
eenstemming over de stedenbouw-
kundige invulling en het voorgestelde 
toekomstige welstandsbeleid. 
Gelijktijdig met de bestemmingsplan-
wijziging moet een procedure hogere 
geluidwaarde worden doorlopen 
omdat bij enkele woningen de voor-
keurswaarde wordt overschreden. 
De maximaal toelaatbare grenswaarde 
wordt niet overschreden.

Archeologisch onderzoek
Archeologisch onderzoek wees uit 
dat er in het plangebied veel en 
waardevolle informatie aanwezig is 
over de ontstaansgeschiedenis van 
Hummelo. Deze waarden dienen te 
worden behouden. Inmiddels zijn de 
voorbereidingen voor een archeo-
logische opgraving in gang gezet.

Het ontwerpbestemmingsplan komt 
binnenkort ter inzage te liggen. 
De gemeenteraad beslist voor de 
zomer over het voorstel.

Woningen op locatie voormalige school 
De Woordhof in Hummelo

B en w hebben 1 maart jl. kennis-
genomen van het voorlopig ontwerp 
van de openbare ruimte van Vorden 
Centrum. Op 9 maart kunt u tijdens 
de inloopbijeenkomst bij hotel 
Bakker in Vorden van 16.00 tot 
20.00 uur de plannen bekijken en 
uw opmerkingen met ons delen. 

Mocht u deze dag 
niet kunnen, dan is 
er ook nog een mo-
gelijkheid om u op 
15, 22 en 29 maart 
van 15.00 tot 17.00 
uur te laten infor-
meren over het 
voorlopig ontwerp. 
U kunt hiervoor 
langskomen bij het 
informatiecentrum 
op Dorpsstraat 1. 
Het voorlopig ont-
werp ligt vanaf die 

datum ook ter inzage bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. 
Wilt u inhoudelijk reageren op het 
ontwerp, dan kunt u reageren tot 
6 april a.s. Ons e-mailadres is 
info@bronckhorst.nl (o.v.v. voor-
lopig ontwerp Vorden Centrum). 
Bellen kan ook: (0575) 75 02 50.

Ter inzage: voorlopig ontwerp openbare 

ruimte Vorden Centrum

Woont u in het buitengebied in de 
buurt van een fiets- of wandelroute? 
En lijkt het u wel wat om mensen 
even te laten uutblaozen op uw erf, 
genietend van het prachtige buiten-
gebied van Bronckhorst? Dan kunt u 
misschien een Rustpunt inrichten. 
Een Rustpunt is een plek waar wan-
delaars en fietsers even kunnen 
pauzeren en op verhaal komen. Ze 
treffen er een tafel en twee banken 
aan en voorzieningen waarmee ze 
zelf koffie, thee en limonade kunnen 
bereiden. Elektrische fietsen kun-
nen worden opgeladen en toilet-

bezoek is mogelijk. Voor dit alles 
betalen ze een vrijwillige bijdrage. 
Rustpunten zijn duidelijk herken-
baar aan het rustpuntbord en alleen 
geopend als het bord ‘Open’ aanwe-
zig is.

Voorwaarden
Er zijn in Lochem, op de Veluwe, in 
Salland en het Reestdal inmiddels 
circa 200 Rustpunten. De regio Ach-
terhoek wil graag voor aanvang van 
het seizoen 2011 in haar buitenge-
bieden rustpunten realiseren. Onze 
gemeente steunt dit initiatief. Voor-
waarde voor een Rustpunt is, dat de-
ze ligt aan een fiets- of wandelroute 
of tussen meerdere zogenaamde 
knooppunten. Rustpunten kunnen 
het beste worden gerealiseerd in 
bestaande karakteristieke bebou-
wing bij panden met een (voormali-
ge) agrarische bestemming, bijzon-
dere gebouwen of bij woningen die 
op een aantrekkelijk perceel staan. 

Meer informatie over Rustpunten 
vindt u op de website van Stichting 
Rustpunt www.rustpunt.nu

Criteria
Inwoners van onze gemeente die 
een Rustpunt op hun perceel willen 
realiseren, kunnen t/m 24 maart a.s. 
reageren via info@rustpunt.nu of 
door het insturen van onderstaande 
antwoordbon. Aan de hand van de 
binnengekomen reacties wordt be-
keken wat de meest geschikte loca-
ties voor Rustpunten in Bronckhorst 
zijn. Daarbij wordt gelet op een goe-

de spreiding van de 
Rustpunten ten opzichte 
van elkaar en bestaande 
voorzieningen. Er kan 
bij Rustpunten worden 
verwezen naar nabijge-
legen horecagelegenhe-
den en bijzondere toe-
ristische trekpleisters 
in de buurt. Ook valt te 
denken aan de combi-
natie van een boerderij-
winkel, B&B, zorgboer-
derij of museum met 
een Rustpunt. Het is 
hierbij wel de bedoeling 
kleinschaligheid te 
handhaven.

Bij de beoordeling wordt onder meer 
gekeken naar de volgende criteria:
1. Ligging aan een wandel of fiets-

route in het buitengebied
2. Passend bij de bestemming
3. Spreiding: niet te dicht bij elkaar, 

minimale afstand tot horecagele-
genheid

4. Bij een nagenoeg gelijke situatie 
krijgt degene die zich als eerste 
heeft aangemeld, voorrang 

Meer informatie over Rustpunten 
vindt u op www.rustpunt.nu. Meer 
specifieke vragen kunt u stellen via 
info@rustpunt.nu.

Aanmelden
Lijkt het u leuk om een Rustpunt te 
zijn voor fietsers en wandelaars? 
Aanmelden kan t/m 24 maart a.s. via 
info@rustpunt.nu of met de onder-
staande bon. Er is een maximum 
aantal Rustpunten dat kan worden 
gerealiseerd, dus reageer snel!

Wilt u een Rustpunt bieden in het 
buitengebied?

ANTWOORDBON:

Stuur deze bon naar: 
Stichting Rustpunt, Apenhuizerweg 9, 7437 SB Bathmen.

Ondergetekende wil graag contact over het realiseren van een Rustpunt 
in de gemeente Bronckhorst

Naam:  .........................................................................................................................

e.v.t  bedrijfsnaam: ...................................................................................................

Adres:  .........................................................................................................................

Postcode: ....................................................................................................................

Woonplaats:  ..............................................................................................................

Telefoonnummer:  ....................................................................................................

E-mailadres: ..............................................................................................................      

Website (indien van toepassing):  ..........................................................................

Uit de raad



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.

B en w hebben vorige week besloten 
planologische medewerking te wil-
len verlenen aan de nieuwvestiging 
van pluimveebedrijf maatschap 
Tieltjes aan de Halsedijk/Lande-
weerweg in Halle. De nieuwvesti-
gingslocatie ligt in het zoekgebied 
van het LOG Halle-Heide, waarvoor 
een nieuw bestemmingsplan in een 
vergevorderd stadium is. De ver-
wachting is dat het ontwerp voor dit 
bestemmingsplan in april klaar is. 
We houden dan voorafgaand aan 
de terinzagelegging een informatie-
bijeenkomst voor bewoners. In het 
(ontwerp)bestemmingsplan LOG 
Halle-Heide is de aanvraag voor de 
nieuwvestiging van het pluimvee-
bedrijf nog niet meegenomen. 
Reden hiervoor is dat de aanvrager 
verwacht tot in het najaar bezig te 
zijn met benodigde onderzoeken 
(o.a. een milieueffectrapportage). 
B en w zijn van mening dat we onder 
andere richting de bewoners van 
het gebied Halle-Heide niet tot die 
tijd kunnen wachten met het ont-
werpbestemmingsplan. In het (ont-
werp)bestemmingsplan LOG Halle-
Heide wordt een wijzigingsbevoegd-

heid opgenomen om (her)vestiging 
van intensieve veehouderijbedrijven 
in het betrokken gebied mogelijk te 
maken. Deze kan door geïnteres-
seerden worden benut als het be-
stemmingsplan LOG Halle-Heide 
van kracht is. Hiervoor kan daarna 
een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. Dit kan maatschap-
Tieltjes in dat geval doen. 

In de landelijke politiek wordt op dit 
moment een breed maatschappelijk 
debat gevoerd over megastallen. 
De Tweede Kamer nam half februari 
een motie aan dat voorlopig geen 
nieuwe megastallen mogen worden 
gebouwd. Het nieuwe pluimvee-
bedrijf van maatschap Tieltjes die 
nu nog op de Halseweg in Halle z’n 
vestiging heeft, is geen megastal. 
Volgens de landelijke definitie is 
bij een megastal sprake van een 
bedrijf met een ondergrens van 
500 NGE ofwel 185.000 legkippen. 
Het bedrijf van Tieltjes zal aan 
maximaal 90.000 legkippen en 
30.000 opfokhennen en -hanen 
plaats gaan bieden.

B en w willen medewerking verlenen aan 
nieuwvestiging pluimveebedrijf Tieltjes 
aan Halsedijk/Landeweerweg in Halle
Na vaststelling bestemmingsplan LOG Halle-Heide

Steeds meer mensen ergeren zich aan het zwerfvuil in 
hun woonomgeving. Iedereen wil in een schone omgeving 
wonen of recreëren en zwerfafval bederft dat plezier. 
Terwijl de oplossing eigenlijk heel simpel kan zijn door 
met elkaar af te spreken om het afval daar te brengen 
waar het hoort, in de afvalbak, én zich aan die afspraak 
te houden. Maar de praktijk pakt helaas vaak anders uit. 

Het beleid van de gemeente is gericht op het stimuleren 
van initiatieven en deelname van de inwoners als het gaat 
om bijvoorbeeld het schoonhouden van de eigen leefom-
geving. Wij faciliteren en ondersteunen daarom de zwerf-
vuilacties van de diverse organisaties binnen de gemeente 
door het beschikbaar stellen van o.a. afvalknijpers, werk-
handschoenen en vuilniszakken. Op 19 maart a.s. houden 
de Wildbeheereenheden Hengelo, Hummelo, Steenderen, 

Zelhem, de Werkgroep Zwerfvuildag Vorden en de Stichting 
Wandelpaden Hummelo en Keppel weer een zwerfvuil-
schoonmaakactie voor het buitengebied. 

Aanmelden
Vrijwilligers die op 19 maart a.s. willen schoonmaken, 
kunnen zich via de aangegeven contactpersonen aan-
melden. Dit kan t/m 12 maart a.s. De gemeente zorgt 
ervoor dat voor alle deelnemers de benodigde materialen 
aanwezig zijn om veilig schoon te kunnen maken.
Voor het schoonmaken van: 
• het buitengebied van Hummelo en Keppel, contactpersonen: 

de heer B. Veldhuizen, tel. (06) 13 16 12 30 en
 de heer G.F.C. van Heusden, tel. (0313) 47 20 42 
• het buitengebied van Hengelo (Gld), contactpersoon: 
 de heer H.W. Toonk, (0314) 62 33 04 
• het buitengebied van Vorden/Kranenburg, contactpersoon:

mevrouw R. van Vleuten, (0575) 55 33 57 
• Wichmond/Vierakker, contactpersoon: 
 de heer J. Rietman, (0575) 44 19 99 
• het buitengebied van Steenderen, contactpersoon: 
 de heer M. Lamers, (0575) 44 12 44 
• het buitengebied van Zelhem, contactpersonen: 
 de heer E. Colenbrander, (0314) 62 52 67 en 
 de heer G. Abbink, (0314) 62 19 98.

Vindt u het ook belangrijk in een mooie, schone 
omgeving te wonen? Doe dan mee aan de zwerfvuil-
schoonmaakactie op 19 maart! Vele handen maken 
immers licht werk.

Bronckhorst buitengewoon schoon

Zwerfvuilschoonmaakactie op 19 maart a.s. 
Daar werkt u toch ook aan mee?

Afval scheiden vinden we thuis in-
middels heel normaal. Binnen organi-
saties is het echter nog lang niet altijd 
een vanzelfsprekendheid. Hoe is dat 
bijvoorbeeld bij uw vereniging, sport-
club of school? Is daar ook nog wel 
iets te verbeteren? Bedenk dan nu als 
organisatie een leuke actie om slim-
mer met afval om te gaan en maak 
kans op de Afvalvrij Award 2011! 

Meedoen is eenvoudig
Alle acties die bijdragen aan afval-
preventie of het beter scheiden van 
afval zijn welkom, het mag groot, 
klein, serieus of juist ludiek zijn. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om het afval 
na de lunch beter te scheiden, minder 
te printen of meer scheidingsmoge-
lijkheden te bieden voor klanten, 
leerlingen of bezoekers. Ga naar 
www.afvalvrij.nl om uw organisatie 
aan te melden. U vindt hier ook tal 
van tips, posters en banners die u 
gratis kunt downloaden. 

Breng uw organisatie voor het 
voetlicht
U kunt uw actie tot 10 oktober 2011 
insturen. Daarna beoordeelt de jury 
onder leiding van de wethouder van 
milieu, André Baars, de inzendingen. 
Ook laten inwoners hun stem horen 
door te stemmen voor de publieks-
prijs van de regio. Kortom; door mee 

te doen komt uw organisatie bij veel 
mensen positief onder de aandacht. 

Wie kan meedoen
De Afvalvrij Award is een initiatief van
Berkel Milieu in samenwerking met 
de gemeente en is bedoeld voor orga-
nisaties met een maatschappelijk 
doel en/of gemeentelijke binding 
zoals scholen, (sport)verenigingen, 
woningcorporaties, kringloopbedrij-
ven, kinderboerderijen, zwembaden, 
culturele instellingen, evenementen-
organisaties en toerisme. Deze orga-
nisaties ontvangen deze week tevens 
per post een uitnodiging om mee te 
doen. 

Wint uw sportclub of school de Afvalvrij 
Award 2011?

In z’n vergadering van 17 februari jl. 
heeft de Stichting Programmaraad 
Oost-Gelderland een definitief radio- 
en televisieadvies opgesteld voor de 
periode 2011-2012 voor alle ge-
meenten in de Achterhoek en De Lie-
mers en de gemeente Brummen. De 
ingangsdatum van het advies is 1 juli 
2011 en het heeft een looptijd van 
één jaar. 

Voor de radio zijn verplicht: Radio 1, 
Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5, 2 
Nederlandstalige Belgische zenders, 
Radio Gelderland en Radio Ideaal. 

Voor de Belgische zenders zijn VRT 
RVI 1 en VRT MNM gekozen. Voor de 
16 radiozenders van het basispakket 
waarover de Programmaraad mag 
adviseren is gekozen voor: Arrow 
Jazz FM, BBC World Service, BNR 
FM, Classic FM, Deutsche Welle, 
Efteling Radio, NDR 2, NDR Kultur, 
Optimaal FM, Q-Music, Radio France 
International, Radio 6, Radio 538, 
Radio Oost, Sky Radio en WDR 4. 
Voor de televisie zijn verplicht: Ne-
derland 1, Nederland 2 en Nederland 
3, 2 Belgische zenders, TV Gelder-
land en Ideaal TV. Voor de Belgische 

zenders zijn VRT 1 en Canvas/Ketnet 
gekozen. Voor de 8 televisiezenders 
waar de Programmaraad over mag 
adviseren is gekozen voor: Animal 
Planet, Arte, Discovery Channel, 
TV Oost, NDR 3, TVE International, 
TV 5 en WDR. 

Daarnaast heeft de programmaraad 
een voor de kabelexploitant geheel 
vrijblijvend advies voor het aanvul-
lend pakket opgesteld. Voor de 
radiozenders zijn dat: Arrow Rock, 
BBC 2, BBC 3, City FM, FunX, Hot 
Radio Plus, Hot Radio 93 FM, Kink FM, 
Neerlandio, Radio 10 Gold, Radio 
Veronica, REE, Slam! FM, WDR 2 
en 100%nl.

Voor de televisie zijn dat: ARD, BBC 
1, BBC 2, BBC World, CNN, Comedy 
Central, MTV, National Geographic, 
Net 5, Nickelodeon, RTL4, RTL 5, 
RTL 7, SBS 6, Veronica/Disney XD 
en ZDF. 

Wensen voor het aanvullend pakket 
kunt u, afhankelijk van de kabel-
exploitant waarbij u abonnee bent, 
indienen bij Glashart (Lijbrandt/
Reggefiber), Reggesingel 12, 7416 
BA Rijssen of UPC: Postbus 80900, 
1005 DA Amsterdam. 

Mededelingen van de Stichting Programmaraad 
Oost-Gelderland

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, parkeerplaats café Herfkens, standplaats voor de verkoop van kaas en kaasproducten 
 op de dinsdagen van 14.00 tot 18.00 uur, kaashandel H & F Nieuwenhuis 
• Halle, Halle-Nijmanweg 40, rommelmarkt, 4 juni van 10.00 tot 14.00 uur, instellen van een 

 stopverbod aan beide kanten op de Halle-Nijmanweg, 4 juni 2011 muziekvereniging Euterpe
• Hengelo (Gld), tent op perceel aan de Varsselseweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
 3 en 4 juni 2011 i.v.m. feestavond bij de internationale wegraces, café De Tol

Aanvragen

• Keijenborg, jaarlijkse kermis met lunapark, vogelschieten en volksspelen, 24 juni van 18.00 tot 
01.30 uur, 25 juni van 14.00 tot 01.30 uur, 26 juni van 11.00 tot 00.30 uur en 27 juni 2010 van 
10.00 tot 00.30 uur, terrein Kerkstraat/Hogenkampweg, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 

 24 t/m 27 juni, hoek Kerkstraat/Hogenkampweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
 24 juni van 14.00 tot 17.00 uur en van 20.00 tot 01.30 uur, 25 juni van 20.00 tot 01.30 uur, 26 juni 

van 15.00 tot 00.30 uur en 27 juni van 13.00 tot 00.30 uur, afsluiten gedeelte Pastoor Thuisstraat, 
gedeelte  Hogenkampweg, Kerkstraat en Sint Jansstraat en instellen omleidingsroute, 23 t/m 

 28 juni 2011, stichting evenementen schuttersgilde Sint Jan
• Keijenborg, diverse straten, kermisoptocht, 26 juni van 13.00 tot 15.30 uur, afsluiten Kerkstraat, 

Sint Jansstraat, Pastoor Thuisstraat, Hogenkampweg en Poelsweg, 26 juni 2011 van 12.00 tot 
17.00 uur, RK drumfanfare Sint Jan

• Laag-Keppel, Dorpsstraat 41, openlucht toneeluitvoering, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
28 augustus 2011 van 12.00 tot 18.00 uur, Pallandt van Keppel stichting

• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van kaas en zuivelproducten op 
de vrijdagen van 13.00 tot 18.00 uur, kaashandel H & F Nieuwenhuis 



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Velswijk, paasvuur met voorafgaand een lampionoptocht, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
24 april van 20.00 tot 01.30 uur, op de hoek van de Kruisbergseweg en de Schooltinkweg, tijdelijk 
plaatsen van een tent, 24 en 25 april 2011, stichting paasvuur Velswijk

• Vorden, nabij Dorpsstraat 10, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. viering Koninginnedag, 
30 april 2011 van 10.00 tot 01.30 uur, café De Herberg

• Vorden, nabij Dorpsstraat 24, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. viering Koninginnedag, 
30 april 2011, hotel/restaurant Bakker

• Zelhem, afsluiten Brinkweg ter hoogte van nummer 15A i.v.m. oefeningen van een professionele 
trailrijder tijdens de open dag, 10 april 2011, Engbers motors b.v.

• Zelhem en Velswijk, afsluiten van diverse wegen, instellen diverse stopverboden en omleidingsroute 
i.v.m. paasvuur, 24 april vanaf 17.00 uur t/m 25 april 2011 03.00 uur, stichting paasvuur Zelhem

• Zelhem, Hogeveldweg 4, trekkertrek wedstrijden en feestavonden, 11 juni van 19.00 tot 01.30 uur 
en 12 juni van 09.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing art. 35 Drank- en 
Horecawet, 11 juni van 19.00 tot 01.30 uur en 12 juni van 09.00 tot 01.30 uur, afsluiten Hogeveld-
weg en ongenoemde zandweg tussen de Hogeveldweg en de Hengeloseweg, 12 juni 2011 van 
07.00 tot 24.00 uur, buurtvereniging Oosterwijk

• Zelhem, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Koninginnedag, 30 april 2011 van 12.00 tot 
01.00 uur, Boka party en evenementen service

• Zelhem, op de markt, standplaats voor de verkoop van friet en snacks, wekelijks op de zaterdagen 
van 10.00 tot 20.00 uur en op de zondagen van 13.00 tot 20.00 uur van 15 maart t/m 31 december 2011, 
de Vlaamse frietkot

• Zelhem, plaatsen van tijdelijke reclameborden, 1 maart tot 31 november 2011 i.v.m. aanleg 
 glasvezelnetwerk, Reggefiber 

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.

Drank- en Horecavergunningen
• Hengelo (Gld), Spalstraat 1, aanvraag vergunning horecabedrijf, H.C.G. Waenink en R.A.M. Jansen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 28 februari 2011:
• Wichmond, Lankhorsterstraat 26, bouwen berging met carport 
Ontvangen op 1 maart 2011: 
• Vorden, Dorpsstraat 36, plaatsen reclame
• Vorden, Ruurloseweg 71, vergroten ligboxenstal
• Zelhem, Kruisbergseweg 19, verwijderen asbestdakbeschot uit woning
Ontvangen op 3 maart 2011: 
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 2, verwijderen asbest uit een schuur 
• Laag-Keppel, Oude Zutphenseweg voor nr. 1, kappen diverse bomen
• Steenderen, Eekstraat 7, slopen schuur en verwijderen asbest platen van 2 schuren

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 behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

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:
• Hengelo (Gld), Krommedijk 3, tijdelijk plaatsen woon-unit 

De stukken liggen van 10 maart t/m 20 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 de plannen 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 vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 10 februari 2011:
• Zelhem, Magnoliaweg 1, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet i.v.m. open zondag, 

10 april 2011 van 12.00 tot 17.30 uur, Super de Boer Hollak v.o.f.
Afgegeven op 1 maart 2011:
• Halle, Wolfersveenweg, circuit De Kappenbulten, motocrosswedstrijden, 20 augustus 08.00 uur 

t/m 21 augustus 18.00 uur, ontheffing groepskamperen, 20 t/m 22 augustus, ontheffing art. 35 
Drank- en Horecawet, 20 augustus 09.00 uur t/m 21 augustus 00.00 uur, Halmac, ontheffing 
art. 35 Drank- en Horecawet, 20 maart 2011 van 09.00 uur tot 20.00 uur, catering H. van Heijst

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 25 februari 2011:
• Hummelo, Dorpsstraat 37, gedeeltelijk slopen en verbouwen woning met kantoor en aanleggen inrit
• Vorden, Brinkerhof diverse nummers, renoveren diverse woningen
• Zelhem, Stationsstraat 14-16, vervangen luifel door gevelplaat
Verzonden op 28 februari 2011:
• Vorden, Bleuminkmaatweg 5, herbouwen door calamiteit vergane woning
Verzonden op 1 maart 2011:
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 21, vergroten kleedruimte
• Vorden, Dorpsstraat 8 en 8C, veranderen indeling winkelpand
• Vorden, Dorpsstraat 18, slopen plafond en systeemwanden, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Cosmeastraat 14, bouwen dakkapel
Verzonden op 2 maart 2011: 
• Bronkhorst, Bovenstraat 2, interne verbouw zolderruimte tot 3 nieuwe hotelkamers
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 18, verbouw woning
• Hengelo (Gld), Kremersdijk 1, bouwen vleesvarkensstal
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 52, veranderen woning
• Steenderen, Eekstraat 5, verwijderen struweelhaag
• Vierakker, IJselweg 13, verbouw woning/winkel tot woning
• Vorden, Oude Borculosestraat/Wientjesvoortseweg, kappen en herplanten 5.200 m2 bos

Verleende vergunningen

• Vorden, Schuttestraat 8, slopen mestsilo
Verzonden op 3 maart 2011: 
• Baak, Toverstraat 8, verwijderen asbest uit schuren
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 1, slopen schuren, komt asbesthoudend afval vrij 
• Hengelo (Gld), Hummeloseweg 7, kappen 3 bomen
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 12 / Marktstraat 2A t/m 2G en 4A t/m 4F, bouwen winkelruimte 

met 13 appartementen
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 30, verwijderen asbest uit woning
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 5, slopen asbesthoudend dakbeschot
• Hengelo (Gld), Steenderenseeg 4, verwijderen asbest uit schuur
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 4, vellen 24 bomen en herinrichting erfbeplanting
• Vorden, Het Gulik, intern verbouwen woning en bouw berging
• Zelhem, Eckhorsterstraat 11, verwijderen asbest 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens het paasvuur op 24 april 2011 is van 20.00 tot 24.00 uur de Fortstraat, tussen de 

Dorpsstraat en de Zanddijk, afgesloten voor alle verkeer
• Hoog-Keppel, tijdens de Keppelrun op 12 juni 2011 is van 09.00 tot 14.00 uur de Monumentenweg 

afgesloten voor alle verkeer
• Zelhem, tijdens de palmpasenoptocht op 17 april 2011 zijn van 10.00 tot 16.00 uur de Kerkweg en 

Stationsplein afgesloten voor alle verkeer
• Zelhem/Halle, tijdens motocrosswedstrijden op 20 en 21 augustus 2011 zijn de Wolfersveenweg, 

tussen de Kuiperstraat en de Bielemansdijk, Priesterinkdijk (het zandweg gedeelte) en de 
 Aaltenseweg, tussen de Kuiperstraat tot de Priesterinkdijk (het zandweggedeelte), afgesloten 
voor alle verkeer

De afsluitingen zijn met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het  besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de  dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de  gemotiveerde gronden van 
het bezwaar en uw ondertekening. 
Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplannen) 
geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan 
starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector 
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening 
bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoor-
beeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aan-
vrager 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 voor-
ziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding 
van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale 
telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 1 maart 2011:
• Zelhem, Keijenborgseweg 2, vergroten kweekkas

De stukken liggen van 10 maart t/m 20 april 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 
 

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

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

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
Verzonden op 25 februari 2011: 
• Halle, Pluimersdijk 10, tijdelijke opslag van grond

De stukken liggen van 10 maart t/m 20 april 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan in de bovengenoemde periode beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de 

ontwerpvergunning
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te 

 hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning.
• degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het 

besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 
7200 AE Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en 
de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

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

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Afsluiting weg ivm werkzaamheden
• Hengelo (Gld), Maalderinkweg, tussen de Slotsteeg en de Berkendijk, 14 t/m 25 maart 2011 

Helaas kunnen wij de periode 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

Verklaring van geen bedenkingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan worden geconstateerd dat de aanvraag in 
strijd is met het bestemmingsplan. Om de omgevingsvergunning desondanks te kunnen verlenen is 
een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. De gemeenteraad kan op basis 
van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht categorieën van gevallen aanwijzen waarin een 
 verklaring niet vereist is. De gemeenteraad heeft op 24 februari jl. besloten van deze bevoegdheid 
gebruik te maken en alle categorieën aan te wijzen. De raad wordt door b en w actief geïnformeerd 
over de aangevraagde omgevingsvergunningen waarvoor een verklaring vereist is. De gemeenteraad 
kan in voorkomende gevallen besluiten de bevoegdheid tot afgifte van de verklaring aan zich te 
houden. Door deze handelingswijze wordt de termijn waarbinnen de aanvragen kunnen worden 
afgehandeld ingekort. 

Dit besluit ligt gedurende zes weken vanaf deze publicatie ter inzage bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

plannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergunningen, Verleende 
vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en Bestemmingsplannen ruimtelijke 
ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Enkweg 2 Zelhem’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Enkweg 2 Zelhem’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 10 maart t/m 20 april 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft 
betrekking op een functieverandering van agrarisch naar wonen op het perceel Enkweg 2 in Zelhem.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00955-VO01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via 
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00955-/NL.IMRO.1876.
BP00955-VO01

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

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

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

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Joostinkweg 1 Vorden’
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Joostinkweg 1 Vorden’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 10 maart t/m 20 april 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in gemeentehuis. Bent u op de genoemde 
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale 
telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → 
Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op een wijziging van een agrarisch bouwperceel in een recreatieve 
 bestemming. De voormalige dienstwoning wordt verbouwd tot burgerwoning met een bed & 
 breakfastvoorziening en de Gelderse schuur wordt verbouwd tot een recreatiewoning.

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

FLUIT TWEEWIELERS

WWW.FLUITTWEEWIELERS.NL

ELEKTRISCHE FIETSEN SUPERAANBIEDING 
 15 Giant Twist Comfort 2accu li-on van  2099,- nu 1599,-  

 40 Giant Twist Sport dn8 zw/gr 2accu li-on van  2099,- nu  1699,-

 15 Giant Twist Sport hn7 grijs 2accu li-on van  2099,- nu  1699,-

 4 Giant Twist Comfort dn8 demo 2 accu li-on van  1999,- nu  1200,-

 6 Batavus ion 1 accu ni m van  2395,- nu 1499,-

 1 Batavus Weekend   van  2199,- nu 1599,-

 3 Sparta ion h zilver 1 accu ni-m van  1999,- nu  1199,-

 1 Gazelle Easy Glider dn8 1 accu li-on van  2099,- nu  1500,-

 20 gebruikte elek rijw Giant / Sparta / Batavus  nu  399,-

HONDERDEN OVERJARIGE MERKRIJWIELEN van

20 TOT 40% KORTING
 68 BATAVUS Weekend H/DN8 van   799,- nu  549,-

 14 BATAVUS Compas D/H van   799,- nu 599,-

 14 GAZELLE Orange DIV van   849,- nu 649,-

 6 GAZELLE Lite Line DIV van   1099,- nu  749,-

 2 GAZELLE Geneve D/H van   1399,- nu  899,-

 7 GAZELLE Medeo D/H van   899,- nu 599,-

 75 GIANT METRO/COSMO D/H alle maten

nu met SPECIALE INRUILKORTING  200,- en  350,-

GIANT TWIST TESTDAGEN
AKTIE LOOPT VAN 10 MAART T/M 13 MAART

ZONDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 16.00 UUR!

MEER DAN 1500 OVERJARIGE 
RIJWIELEN OP VOORRAAD



KOOPZONDAGKOOPZONDAG
+ Voorjaarsmarkt+ Voorjaarsmarkt

Winkels open 12.00 tot 17.00 uur13 MAART

LentekriebelsLentekriebels

Alle winkels zijn
in Hengelo zeer goed 

te bereiken!

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

De kleurrijke
voorjaarscollectie

is binnen!

Koopzondag 13 maart

Kom en beleef de lente!
Be

zi
ch

ti
g 

mij 
op 11-1

2-13 maart!

Bij aanschaf van een paar Australian schoenen,
1 paar Australian sokken cadeau

Vrijdag 11 maart
Zaterdag 12 maart
Zondag 13 maart

... Als het méér moet hebben!

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld. Dorpsstraat 27, Ruurlo Markt 9, Groenlo
Tel. (0575) 46 14 84  Tel. (0573) 45 31 93 Tel. (0544) 46 33 35

Diverse opruimingsmeubelen

MET HOGE KORTINGEN
Koopzondag 13 maart Hengelo Gld.

Zondag 13 maart koopzondag!
Ook wij zijn open van

12.00 tot 17.00 uur.
De voorjaarscollectie dames is binnen.

Voor de heren hebben wij de
nieuwe collectie Twinlife en Quick

kleding binnen!
De koffie staat klaar!

Spalstraat 13
7255 AA  Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

Ongemakskorting

25%
op de gehele voorraad in de winkel



KOOPZONDAGKOOPZONDAG
+ Voorjaarsmarkt+ Voorjaarsmarkt

Winkels open 12.00 tot 17.00 uur13 MAART

LentekriebelsLentekriebels

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

Pelgrom, uw land- en tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

Is uw machine
al klaar voor 

de lente?
Maak nu een 
afspraak en 

profi teer van 
10% korting 

op de 
onderdelen.

��������	


HENGELO (GLD.) 
Spalstraat 37, 
Tel.: 0575 - 461713 www.welkoop.nl

Zondag a.s. geopend
van 11.00 tot 17.00 uur



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

Mevrouw Hermien Hoogkamp, voor-
zitter van de VrouwenWerkgroep 
Bronckhorst nam het woord. “Ge-
weldig dat u met zoveel vrouwen 
uit de gemeente Bronckhorst hier-
naartoe bent gekomen om elkaar te 
ontmoeten, contacten te leggen en te 
onderhouden en zo bij te dragen aan 
de samenhang voor onze nog jonge 
gemeente Bronckhorst.” Een welkom 
aan de gast van deze middag, Hester 
Macrander, bekend als cabaretière, 
columniste, dagvoorzitter en schrij-
ver. Haar nieuwste boek is net uit: 

‘Rook’, een verhalenbundel. Voor 
meer informatie verwees Hester naar 
haar site www.hestermacrander.nl. 
Hester nam de dames in vele hila-
rische sketches mee door 100 jaar 
vrouwenlevens, vooral met alle ver-
anderingen die er in deze levens van 
vrouwen hebben plaatsgevonden. 
“Want mijn oma had geen stemrecht, 
mijn moeder had geen pil en ik heb 
geen tijd.” 
De dilemma’s in een vrouwenleven 
lichtte ze op humoristische wijze 
toe. Zoals het feit dat vrouwen des-

tijds niet mochten studeren, moesten 
werken en achter hun mannen staan 
en dat de verhouding van de waarde-
ring tussen het werk van mannen en 
vrouwen wel heel scheef was. 
Ook de ontwikkeling van vrouwen 
door de vrouwenemancipatie en het 
feminisme kwam aan bod. Vrouwen 
krijgen de gelegenheid om te gaan 
studeren en te werken buitenshuis. 
Maar dat valt niet mee zodra er kin-
deren zijn, dan moeten er keuzes 
worden gemaakt. Hester stopte met 
theater maken, een moeilijke keuze. 
“Want mijn werk was mijn passie 
en mijn kinderen zijn mijn passie en 
daar zit jij als moderne vrouw tus-
senin.” 

Hester Macrander maakte sketches 
over zaken als boodschappen doen, 
de was draaien, het ophangen van 
een wc-rol, het openmaken van zui-
velpakken, boerka’s en stropdassen. 
Maar ook onderwerpen als gevoelens, 

relaties, huwelijk, kinderen, werk,
tweeverdieners, mannen en sex gaat
zij niet uit de weg. De aanwezige
vrouwen genieten van de herkenbare
situaties die worden geschetst. ”Ik
overdrijf een beetje, maar dat is mijn
vak,” lacht Hester Macrander breed. 
Vrouwenkoor Phoenix uit Brummen
trad op met 35 vrouwen onder lei-
ding van dirigent Jan Jaap Nuiver uit
Zutphen. 
Hester Macrander nam bij het op-
treden van het koor de presentatie
in handen en daar maakte zij iets
bijzonders van. Het koor bracht een
gevarieerd programma met Neder-
landse en buitenlandse liedjes. 

Vooraf, in de pauze, maar ook nog
na afloop van het optreden was er
bijzonder veel belangstelling voor de
kramen waarin Wereldkinderen en
de Wereldwinkel en de diverse vrou-
wenverenigingen zich presenteerden.
Al met al een zeer geslaagde middag!

Internationale Vrouwendag in Bronckhorst

Hester Macrander

Hummelo - Zaal De Gouden Karper moest zaterdagmiddag 5 maart 
alle stoelen bijzetten! Meer dan 200 vrouwen uit de hele gemeente 
Bronckhorst kwamen naar de ter gelegenheid van internationale 
vrouwendag georganiseerde middag. De VrouwenWerkgroep Bronck-
horst nodigde Hester Macrander en vrouwenkoor Phoenix uit voor 
een optreden.

Hester Macrander trad op voor een groot publiek.

Het vrouwenkoor Phoenix uit Brummen.

Voorzitter René Douwstra opende 
het programma, maar kondigde ook 
alle deelnemende acts aan, 41 in to-
taal, variërend in de leeftijd van 4 tot 
19 jaar. Deelnemende verenigingen 
waren S.S.S. Zelhem, SV. Harfsen, 
Borchlo Borculo, W.S.V. Warnsveld, 
DIO Keijenborg, Valto Eefde, De Sper-
wer Hummelo, SV Warnsveld, IJ.G.V. 
IJzervoorde, G.V. Brinio en gastver-
eniging DOG Baak. 
DOG mocht zelf de middag openen. 
De groep 16 jaar en ouder danste op 
‘The dj got us falling in love again’. 

Ook kwamen liedjes voorbij zoals ‘In 
bad’, ‘Naar het circus’, ‘De zee’ of 
‘De leukste van het land’ waarop de 
kleinsten dansten. Iets oudere kids 
kozen alweer Engelse liedjes, zoals 
‘Party in the USA’ of ‘Famous’ en dat 
deden de oudste deelnemers ook. De 
streetdance acts, zoals ‘Live2Dance’ 
en ‘Dance Selection Fresh’ van SV 
Warnsveld ontvingen veel applaus. 
DOG sloot het programma af met een 
spiegelbeelddans. 
Een vrolijke middag met vanaf 13.00 
uur tot bijna 16.00 uur non-stop Jazz, 

Streetdance en Hiphop. Door het ont-
breken van het wedstrijdelement, 
het is een demonstratie van dansen, 
konden niet alleen de 300 aanwezige 
(groot)ouders, vrienden en familie 
van begin tot eind genieten, maar 
ook de deelnemers zelf. 
Na afloop van de wervelende show-
middag bedankte de voorzitter alle 
deelnemers, want zonder hun inzet 
is er geen dansmiddag. Ook de leiding 
en de vrijwilligers werden naar voren 
gehaald en bedankt met een doos 
heerlijke Merci Chocolade. Tenslotte 
werden de mannen van de techniek 
Thomas en Hans bedankt. 

Voor meer informatie, zie 
www.dogbaak.nl.

Jazz demonstraties

Wervelende dans showmiddag!

Wichmond - Zondagmiddag 6 maart werd door DOG Baak de jaarlijkse 
jazzdemo georganiseerd in Sporthal De Lankhorst in Wichmond. De 
11 deelnemende verenigingen brachten een gevarieerd programma 
met Jazz Dansen, Streetdance en Hiphop.

Een impressie van een middag dansen.

BURGERNET VERGROOT DE 
VEILIGHEID IN DE OMGEVING
Deelnemers aan Burgernet krijgen 
een spraak- of sms-bericht via vaste of 
mobiele telefoon wanneer er in hun 
omgeving sprake is van bijvoorbeeld 
een overval, inbraak of een vermist 
persoon. Op basis van een duidelijk 
signalement of omschrijving wordt 
de deelnemers gevraagd uit te kijken 
naar een verdachte, vermist persoon 
of voertuig. Burgernet kan ook een 
belangrijk communicatiemiddel zijn 
wanneer de overheid of de hulpdien-
sten burgers willen informeren over 
bijvoorbeeld grote ongelukken, on-
beheersbare natuurbranden, langdu-
rige stroomstoringen enz. 
Als de Burgernet-deelnemer relevante 
informatie heeft kan men deze infor-

matie tijdens de actie direct doorbel-
len naar de meldkamer van de politie
via een speciaal nummer, 0800-0011.
Als de Burgernetactie is afgelopen,
krijgen alle deelnemers aan de actie
een afloopbericht. De achterliggende
gedachte is: hoe meer ogen en oren
in de wijk, des te groter is de kans dat
we deze acties samen oplossen. Vei-
ligheid is niet alleen een zaak van de
politie en de gemeente, maar ook van
de wijkbewoners zelf. 

WAT ZIJN DE VOORDELEN TEN 
OPZICHTE VAN SMS-ALERT?
Een deelnemer van Burgernet kan
zijn eigen voorkeuren opgeven via
de website www.burgernet.nl. Na
het inloggen kan de deelnemer bij-
voorbeeld aangeven op welke manier
hij een actie wil ontvangen. Dat kan
via een sms-bericht, maar ook een
spraakbericht. De deelnemer kan
aangeven of hij dat op een vaste of op
een mobiele telefoon wil ontvangen.
Daarnaast kan hij ook (niet urgente)
acties via de e-mail ontvangen en be-
palen op welke tijden hij een actie wil
ontvangen. Als iemand bijvoorbeeld
na 21.30 uur geen oproepen van Bur-
gernet wil ontvangen, dan kan hij dat
zelf aangeven. 
Een andere verbetering is dat Burger-
net een landelijk systeem is voor alle
politiekorpsen.

Gehele regio NOG 
werkt met Burgernet
Regio - Vanaf 1 maart kunnen 
de inwoners van de hele regio 
Noord- en Oost-Gelderland actief 
deelnemen aan Burgernetacties. 
Burgernet is de opvolger van 
SMS-Alert, waarbij de techniek is 
verbeterd en de inzetmogelijkhe-
den zijn uitgebreid. De afgelopen 
weken hebben de gemeenten en 
de politie een publiekscampagne 
gevoerd om zoveel mogelijk deel-
nemers voor Burgernet te werven. 
Op dit moment zijn er al 18.000 
deelnemers.

www.weevers.nl

Iets te organiseren?

Uitnodigingen, entreekaarten, programmaboekjes, fl yers, posters, u kunt het 

zo gek niet bedenken of wij kunnen u helpen! 

drukkerij
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In de brandweerkazerne aan het Ie-
kink werd Wim Scheffer (54) maan-
dag 28 februari toegesproken door 
de burgemeester. Scheffer heeft 
ruim 27 jaar deel uitgemaakt van 
de brandweer in Hengelo en is gedu-

rende die tijd altijd zeer betrokken 
geweest. Wim was zeer ervaren met 
alle brandweervoertuigen. Hij wist 
altijd precies waar hij mee bezig was 
en gaf de andere collega’s altijd het 
gevoel dat ze in vertrouwde handen 

waren en dat ze op een veilige ma-
nier heen en weer naar de incidenten 
werden gebracht. Wim heeft altijd 
iets met dieren gehad. Als er ‘stront 
aan de knikker was’(varken of koe 
in de gierkelder) schroomde hij niet 
voorop te gaan in de strijd. Organise-
ren is één van de aangeboren talen-
ten van hem. Dit kwam voornamelijk 
op het gebied van de brandweerver-
eniging goed van pas. De laatste jaren 
als voorzitter, werden de leden vaak 
verrast door zijn creativiteit. De res-

tauratie van het oude voertuig (805) 
is het paradepaardje van Wim. Mede 
door zijn tomeloze inzet is het voer-
tuig geworden tot wat het nu is. Ook 
werd hij geprezen voor zijn inzet. Als 
je Wim belde moest het al gek gaan 
dat hij er niet binnen vijf minuten 
was, onafhankelijk waarvoor. Ver-
der ging veel tijd zitten in studie en 
trainingsavonden. Ook werd Wims 
vrouw, Marjan, in de hulde betrok-
ken door de burgemeester. Namens 
de Brandweervereniging bedankte 
André Hiddink de afscheidnemende 
Scheffer voor zijn inzet bij het Hen-
gelose korps en overhandigde hem 
een attentie en aan zijn vrouw een 
boeket bloemen. Op het eind van de 
avond bedankte Scheffer de collega’s 
en partners voor de fijne tijd die hij 
heeft gehad bij het brandweerkorps.

Als klein kind ging hij altijd naar de 
brandweer kijken. Evenals bij zoveel 
andere kinderen was het voor Schef-
fer ook een jongensdroom om brand-
weerman te worden. Toch heeft het 
nog enige jaren geduurd voor hij bij 
het korps kwam. “Ik was 26 jaar toen 
mijn buurman vroeg of ik geen zin 
had om bij de brandweer te komen. 
Zo ging dat vroeger. Tegenwoordig 
moet je solliciteren en worden er an-
dere eisen gesteld”, blikt hij terug in 
de brandweerkazerne leunend tegen 
de brandweerauto. Scheffer heeft di-
verse functies en taken gehad bij de 
vrijwillige brandweer Hengelo, die 
later Post Hengelo werd van brand-
weer Bronckhorst. Hij volgde diverse 
opleidingen. “Ik was altijd één van 
de eersten bij de kazerne en op een 
gegeven moment werd ik chauffeur. 
Bij de brandweer heb ik van alles ge-
daan, maar de laatste tien jaar was ik 
chauffeur”. Op zijn afscheid kreeg hij 
zijn laatste certificaat voor Terreinrij-
den Zandhaas.
Vanaf 1983 is Scheffer bij de vrijwil-
lige brandweer Hengelo. Ruim 27 
jaar was hij zeer betrokken bij het 
korps. Door de jaren heen is het een 
en ander veranderd en zijn er steeds 

meer taken bij gekomen.”Het werk
is daardoor ook zwaarder geworden.
Ik zeg altijd, dat het tegenwoordig
niet meer vrijwillig is, maar dat het
beroeps geworden is”.Voor het korps
is de Brandweervereniging heel be-
langrijk. Scheffer was jarenlang be-
stuurslid waarvan de laatste zes jaar
voorzitter. “Het onderlinge contact
en gezelligheid is belangrijk bij de
Brandweervereniging. Ik keek ook
altijd uit naar de activiteiten. Of dat
nu de nieuwjaarsreceptie was of een
dagje uit. Het is er altijd gezellig en
het gaat er ook om de boel bij elkaar
te houden”, zegt hij nadrukkelijk.
“Het is ook goed voor teambuilding”.
Er is altijd weinig verloop geweest bij
de brandweer Hengelo. Scheffer: “Dat
is een heel sterke kant van onze Post.
De meesten zijn al zo’n 27 tot 30 jaar
bij de brandweer”. Scheffer ziet de
toekomst voor de vrijwillige brand-
weerman “zwaar” in. “Er wordt nog
maar met één wagen uitgerukt. Het
probleem ligt niet in het kader van
(financiële) bezuinigingen. Je kunt
geen goedkopere mensen krijgen dan
vrijwilligers. Daar ligt het niet aan”,
legt hij uit. Scheffer denkt vooral dat
het steeds moeilijker wordt om vrij-
willigers bij de brandweer te krijgen.
“Vroeger kwamen ze uit het dorp
en hadden daar ook hun werk. Een
slager, een middenstander, een krui-
denier of een cafébaas zaten bij de
brandweer. Door de korte afstanden
zijn ze veel sneller bij de kazerne.
Tegenwoordig zitten bijvoorbeeld
bouwvakkers met hun werk veel ver-
der weg. Het probleem is dan ook dat
je overdag geen mensen kunt krijgen
bij de brandweer”, vindt hij.
Wim Scheffer kijkt met plezier terug
op de vele jaren bij de brandweer. Het
contact met mensen gaf hem veel
voldoening. “Natuurlijk maak je ook
minder leuke dingen mee, zoals bij
ongevallen. Maar wat heel belangrijk
is, dat je een goed thuisfront hebt en
dat je erover kunt praten als je iets
kwijt wilt”.

Brandweerman stopt na 27 jaar

Koninklijke onderscheiding Wim Scheffer

Hengelo - Brandweerman Wim Scheffer uit Hengelo heeft een ko-
ninklijke onderscheiding gekregen voor zijn inzet bij de vrijwillige 
brandweer. Hij was ruim 27 jaar bij het brandweerkorps. Ook ontving 
Scheffer een onderscheiding van de brandweer. Beide lintjes en de 
daarbij behorende oorkonden werden uitgereikt door burgemeester 
Henk Aalderink.

Wim Scheffer in zijn vertrouwde brandweerauto.

“Dat wij hier mogen feesten hebben 
we te danken aan twee mensen, Theo 
en Maria. Even een applaus,” vertelt 
Tante Bengel in haar welkomstpraat-

je. “En die vijf jaar dat wij hier al mo-
gen feesten, daar hebben wij natuur-
lijk altijd wel centjes voor nodig. En 
die krijgen wij van mensen die een 

bedrijf hebben hier in de buurt en die 
vindt je hier allemaal op de borden of 
op de briefjes her en der op de tafels 
en de bar. Daar staan al onze sponso-
ren op en daar zijn we heel erg blij 
mee. Ook een heel groot applaus voor 
de mensen met de centjes.”

Vijfde Bengelbal Olburgen

Sponsoren bedankt!

Olburgen - Op zondagmiddag 27 februari vierden de kinderen in Ol-
burgen hun eigen Bengelbal. Deze vijfde editie was weer mogelijk ge-
maakt door verschillende sponsoren.

De sponsoren van het Bengelbal staan allemaal op de borden geschreven.

De Willibrorduskerk is eind vorig 
jaar uitgeroepen tot de mooiste kerk 
van Gelderland. De kerk is in 1868 
in neogotische stijl gebouwd. Het be-
drag is onder meer opgehaald door de 
huis-aan-huis verkoop van tulpen. De 
donatie wordt gebruikt voor herstel, 
restauratie en behoud van het inte-

rieur en de glas-in-lood ramen. Lions
Bronckhorst is enkele jaren geleden
opgericht en telt een kleine 30 leden
uit de diverse dorpen en kernen van
Bronckhorst. Regelmatig organiseren
zij activiteiten om geld te werven voor
goede doelen van ‘veraf en dichtbij’.

Donatie Lions Bronckhorst 
aan Willibrorduskerk

Vierakker - Woensdag 23 februari heeft Sandra Jurriëns, presidente
van de Lions Bronckhorst een cheque van € 500,- overhandigd aan
mevrouw M. Grundemann, secretaris van de Willibrorduskerk in Vier-
akker.

Presidente Sandra Jurriëns (links) overhandigd de cheque aan mevrouw M. Grundemann
in gezelschap van Lions secretaris Tineke Roorda en Karel van Basten Batenburg.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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De Horeca Talentendag wordt dit 
jaar voor de vijfde keer georganiseerd 
door de Stichting Horecatalent Ach-
terhoek. Deze stichting bestaat uit 
een aantal actieve leermeesters uit de 
horeca, ondersteund door docenten 
van regionaal opleidingencentrum 
het Graafschap College, adviseurs van 
Kenniscentrum Kenwerk en vrijwilli-
gers. Doel van de Horeca Talentendag 
is de promotie van het horecavak, het 
horecaonderwijs en de regionale pro-
ducten en diensten. Leerlingen van 
alle niveaus van de opleidingen kok 
en gastheer/gastvrouw strijden deze 
dag om de prestigieuze titel ‘Achter-
hoeks Horecatalent’. Doel van deze 
vakwedstrijden is om de motivatie 

van leerlingen een extra impuls te ge-
ven en hen te stimuleren in hun vak. 
Aan de hand van het niveau en het 
vakgebied krijgen de wedstrijddeel-
nemers meerdere opdrachten. Een 
deel van de opdrachten wordt vooraf 
uitgevoerd bij het leerbedrijf, de ove-
rige opdrachten worden ter plekke 
volbracht. Er wordt ook een wed-
strijd georganiseerd waaraan leerling 
en leermeester gezamenlijk kunnen 
meedoen. Zij zullen samen een sma-
kelijk streekgerecht op tafel zetten. 
Nieuw dit jaar is de baristawedstrijd. 
Een barista is een meester in de kof-
fie. Deze wedstrijd wordt georgani-
seerd door Séverine van den Heuvel 
van Restaurant en Wijnbar La Cucina 

Enschede. Een deskundige jury zal de 
culinaire prestaties van de koks en 
de gastvrijheid van de gastheren en 
-vrouwen beoordelen. Er zijn mooie 
prijzen te winnen. De hoofdprijs is 
een stage van een aantal dagen bij 
Michelinsterren restaurant De Librije 
met Jonnie en Thérèse Boer. 

DIVERSE ACTIVITEITEN
Naast de vakwedstrijden zijn er tal 
van andere activiteiten voor het pu-
bliek, zoals interessante demonstra-
ties door gerenommeerde koks en 
gastheren en -vrouwen uit de regio, 
stands met regionale lekkernijen, een 
workshop cocktails shaken en een ho-
reca kennisquiz. Iedereen is van har-
te welkom op de Horeca Talentendag. 
De dag duurt van 9.30 tot ongeveer 
16.00 uur. De toegang is gratis. Meer 
informatie over de Horeca Talenten-
dag is te vinden op de website 
www.horecatalentachterhoek.nl

Ruurlo - Wie wordt Horeca Talent van de Achterhoek 2011? Wie wint 
een week meelopen in Michelinsterren-restaurant De Librije met Jonnie 
en Thérèse Boer? Op dinsdag 15 maart van 9.30 uur tot 16.00 uur 
organiseert de Stichting Horecatalent Achterhoek (SHA) de jaarlijkse 
Horeca Talentendag in de sfeervolle Orangerie Huize Ruurlo in Ruurlo.

Wie wordt Horeca Talent van de Achterhoek 2011?

Horeca Talentendag Orangerie

De Mitsubishi Grandis, een cross-over 
tussen een MPV en een stationwagon, 
concurreert al jaren met modellen als 
de Renault Espace en de Peugeot 807. 
Al vanaf de basisversie is het model 
uitermate compleet te noemen, met 
onder andere een heel arsenaal aan 
veiligheidsvoorzieningen, elektrisch 
bedienbare ramen voor en achter, 
elektrisch bedienbare, verwarmbare 

Unieke voordeelactie 
bij Herwers Mitsubishi
Zutphen - Herwers Mitsubishi in 
Zutphen heeft momenteel een 
bijzondere actie. De dealer geeft 
veel voordeel op zeer riant uitge-
ruste Mitsubishi Grandis model-
len. Geïnteresseerden moeten er 
wel snel bij zijn: de voorraad is 
zeer beperkt en op is echt op. De 
snelste geïnteresseerden die zich 
melden, beloont Herwers met ex-
tra inruilwaarde op hun huidige 
auto!

en inklapbare buitenspiegels en cli-
mate control. 
De limited-editionuitvoering waar
het in deze actie om gaat is nóg com-
pleter, met cruise control, audiosy-
steem met Cd-speler, 17” velgen,
climate control, parkeersensoren,
portable navigatie, Bluetooth carkit,
vaste trekhaak en nog veel meer.
Standaard zo rijkelijk uitgerust vind
je een auto zelden. 

De zee aan zit- en bagageruimte van
de Grandis, maar ook zijn design, ma-
ken indruk. In deze familieauto kun
je met zeven personen comfortabel
reizen. Daarnaast ziet hij er, door
zijn lage, gestroomlijnde, gestalte en
het ontbreken van schuifdeuren veel
minder ‘busjesachtig’ uit dan zijn
concurrenten.
Loop eens binnen voor een proefrit
en scoor de deal van het jaar!

Joke is geboren in Wassenaar in 1946. 
Als kind was zij altijd bezig met te-
kenen en andere vormen van creati-
viteit: kijkdozen maken, meubeltjes 
voor een poppenhuis, creaties met 
producten uit de natuur zoals hout, 
bladeren, dennenappels enzovoort. 

Later volgde zij allerlei cursussen 
handvaardigheid zoals weven, spin-
nen, wol verven met natuurlijke pro-
ducten, schilderen. 

Sinds twee jaar heeft Joke weer schil-
derles (acrylverf) bij Miranda Meurs, 

atelier ‘de Cirkel’ te Loenen. Haar 
keuze van onderwerpen is divers, al 
trekt het schilderen van mensen en 
dieren haar wel sterk aan. Zo af en 
toe een uitstapje naar iets abstracts 
houdt de spanning erin. De laatste tijd 
is zij aan het experimenteren met di-
verse materialen in haar schilderijen, 
zoals edelstenen en drijfhout. De ex-
positie is van 13 maart t/m 18 april op 
zaterdag/ zondag/maandag van 14.00 
tot 19 uur geopend en op afspraak 
(T 0575 555783). Beeldmateriaal van 
Joke Slotboom is te vinden op 
WWW.AMARE-GALERIJ.NL

Joke Slotboom exposeert

Vorden - De komende tijd stelt galerij Amare te Vorden Komvonder-
laan 6 acrylschilderijen van Joke Slotboom ten toon. De eerste ope-
ningsdag valt op KunstZondagVorden, dan zijn alle galeries en ateliers 
in Vorden open. Op de kunstzondag zijn zo mogelijk de kunstenaars 
aanwezig om een toelichting op hun werk te geven, zo ook Joke Slot-
boom.

Marcel Timmer (zang), Jan Jansen 
(bas), Marcel Roelofsen (drums) en 
Michael Krassenberg (leadgitaar) vor-
men de formatie BASKETCASE uit 
Zutphen die inmiddels drie jaar be-
staat. Deze laatste twee leden komen 
uit de band Wide-Open die in 2008 
op Bospop speelde met ZZ Top, Thin 
Lizzy, Europe, Danko Jones en Ted 
Nugent. Basketcase staat garant voor 
een goed en energiek optreden. Er is 

het laatste jaar hard gewerkt aan het 
repertoire dat uit covers bestaat die 
op de manier van Basketcase worden 
gespeeld, dus met ballen en passie. 
De setlist bestaat uit nummers van 
onder andere Greenday, Foo Figthers, 
Thin Lizzy, Danko Jones, Creed, Pearl 
Jam en een aantal jaren ‘70 hits als 
‘The Lido Shuffle’, ‘These Boots are 
made for walking’ en Alice Coopers 
‘School’s out’. 
Tijdens optredens zijn er opblaasgita-
ren aanwezig voor degene die lucht-
gitaar willen spelen. 
TRIBUTOR stapt vervolgens het po-
dium op en zal een rockend optreden 
weggeven. De vijf ervaren muzikan-
ten hebben een repertoire dat bestaat 

uit classics, heavymetal en hardrock 
uit de jaren ’70 en ’80. Veel herken-
ning dus voor vele bezoekers! 
Met een energieke liveshow, waarbij 
men ook muzikaal-technisch zijn 
mannetje staat, heeft Tributor ook vi-
sueel veel te bieden; het showelement 
voor diegenen die heimwee hebben 
naar de gouden jaren van de rockmu-
ziek wordt met overtuiging gebracht 
en beleefd. Gouwe ouwe van onder 
meer Uriah Heep, Vengeance, White 
Snake, Motorhead en The Cult zullen 
de sfeer er zeker in brengen. 

VOOR MEER INFORMATIE: 
Café Zaal Heezen, telefoon (0575) 
451204 of www.hotelheezen.nl

Rocknight Heezen

Basketcase en Tributor
Steenderen - Zaterdag 12 maart 
wordt bij Zaal Heezen een Rock-
night gehouden met de bands 
Basketcase uit Zutphen en Tribu-
tor uit de omgeving van Tilburg. 
Aanvang 21.30 uur.

Uitslag Bridgeclub Bronkhorst compe-
titieronde 5; vijfde avond en einduit-
slag van deze ronde. Lijn A 1. Emmy 
Stegeman en Joop ten Holder 60,83%; 
2. Diny Hartelman & Hans Jansen 
59,17%; 3. An Wortel & Nel Hendriks 
58,33%. Lijn B 1. Marijke Hilderink 
& Erica Schut 60,42 %; 2. Mien Vor-
selman & Agnes Pietersen 58,33 %; 
3. Gerda van Onna & Harrie Pelgrom 
57,08 %. Lijn C 1. Riet Niesink & Rie-
kie Nieuwenhuis 65,83%; 2. Gerda 
Schuurman & Gerda Tankink 57,92 
%; 3. Fia Wesselink & Thea Huis in’t 
Veld 57, 50 %. 

In deze competitieronde zijn in lijn 
A als hoogste geëindigd de paren: 1. 
Annelies Schröder & Jan Rondeel, 2. 
Silvia Schreiber & Miguel Mendes de 
León en 3. Diny Hartelman & Hans 

Jansen. De drie paren met de hoogste
gemiddelde score promoveren van
lijn B naar lijn A: Marijke Hilderink
& Erica Schut, Mien Vorselman en
Agnes Pietersen, Gerda van Onna en
Harrie Pelgrom. Van lijn C naar lijn
B: Theo Damen & Theo Schut, Gerda
Schuurman & Gerda Tankink, Nel
Evertse & Gerrit Vorselman. 

De paren die degraderen van Lijn A
naar lijn B: Margaret Heijting & Erica
Rijks, Bert Deunk & Gerrit Oldenhave,
Tiny Kleinreesink & Wim Schipper.
Van lijn B naar lijn C: Karen Notten
& Joop te Veldhuis, Jan Veenhuis &
Joop Rutten, Els Westerhof & Her-
mien Veenhuis. 

Het blijft spannend en gezellig. Op
woensdag 9 maart is de eerste avond
van competitieronde 6.

B R I D G E



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

De band is in oktober 2009 opgericht 
als een project van de Muziekschool 
Oost-Gelderland om leerlingen van 
de voorbereidende vakopleiding van 
het Conservatorium te Arnhem bij 
elkaar te zetten van elkaar van elkaar 
te laten leren onder begeleiding van 
Joop Wallerbosch.
Tijdens dit project werd onder an-
dere opgetreden in de popzaal van 
de DRU-fabriek, Café Merleyn, de 
Grote zaal van het Amphion en niet 
te vergeten tijdens de intocht van de 
Ulftse avond4daagse. Na het project-

jaar besloot de band om door te gaan, 
ondanks dat de bassist naar Leeuwar-
den verhuisde. Het repertoire bestaat 
uit zowel hedendaagse popmuziek 
als classic rocknummers met num-
mers van Anouk, Stevie Wonder, The 
Who, The Beatles en Go back to the 
Zoo. Sinds december is de band ook 
bezig om eigen werk te produceren en 
tijdens de uitzending beleven enkele 
van deze nummers hun première. 
In juli gaat de band aan de ‘Clash of 
the coverbands’ deelnemen, waarna 
‘D-O-M’ hoopt het seizoen te kunnen 

afsluiten op Huntenpop in Ulft.
De bandleden zijn Esmee VDA-lead-
zang, Casper van Groos-leadgitaar, 
Pieter van der Wal-gitaar, Jochem 
Knoef-drums, Collin Daamen-toetsen 
en 2e stem, Hugo Giesbers-basgitaar.
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.

‘D-O-M’ bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 16 maart speelt de band ‘D-O-M’ tussen 20.00 
en 22.00 uur een aantal nummers live in het radioprogrammalive@
ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezon-
den.

Het orkest is samengesteld uit in-
strumentalisten uit de gemeente 
Bronckhorst en aangevuld met mu-
sici afkomstig uit een aantal orkesten 
in de verre omtrek. In totaal zo’n 60 
orkestleden.

Zaterdag werd hard gewerkt aan de 
nummers die in het eerste weekend 
van september gespeeld worden tij-
dens de British Proms. September 
2009 werd gekozen voor muziek uit 
Italië; nu is Groot-Brittannië het in-
spiratieland. Een promsconcert is al-
tijd zeer afwisselend met elementen 
van klassieke- pop- en volksmuziek. 
Engeland, Schotland, Wales en Ier-
land vormen een fantastische vijver 
waaruit nu gevist kan worden. In de 
Italiaanse editie lag het accent op ope-
ra en volksmuziek, deze keer is veel 
aandacht voor volksmuziek,  musical 

en filmmuziek en popmuziek. 
Zo kan het publiek straks genieten 
van Andrew Lloyd Webber, num-
mers van de Beatles en Queen en 
prachtige Ierse volksmuziek, zoals 
het overbekende Danny Boy. Dat de 
Bronckhorst Wind Symphony nu al 
begint met repeteren heeft te maken 
met de grote ambities. Iedereen wil 
extra goed voor de dag komen omdat 
er van het concert een dvd gemaakt 
zal worden. De British Proms worden 
georganiseerd door Cultuurfonds 
Vorden dat momenteel hard bezig is 
de begroting sluitend te krijgen. Met 
steun van een aantal fondsen en do-
naties van bedrijven en particulieren 
uit de gemeente Bronckhorst is het 
Cultuurfonds redelijk optimistisch de 
financiën rond te krijgen en zal niets 
een prachtig muzikaal weekend in 
september in de weg staan.

British Proms Vorden

In de aanloop naar.....
Vorden - Afgelopen zaterdag waren in het Dorpscentrum al vloeiende 
klanken te horen van de Bronckhorst Wind Symphony o.l.v. de Vor-
dense dirigent Joop Boerstoel. Voor het eerst weer bij elkaar na ander-
half jaar toen dit projectorkest aan “Viaggio Italiano” deelnam in een 
grote tent in het centrum van Vorden.

Oefening Bronckhorst Wind Symphony

Op bedrijventerrein Vorstengrafdonk 
in Oss wordt, op een kavel van ca. 
36.000 m2 met directe aansluiting 
op de A50/A59, een compleet nieuwe 

vestiging gebouwd bestaande uit een 
opslaghal, een cross-dock en een kan-
toor. Planning is dat eind december 
2011 de activiteiten van Raben van 

Winterswijk naar Oss worden ver-
huisd.

Utiliteitsbouw is één van de segmen-
ten waarin T2 actief is, maar bij T2 is 
veel meer mogelijk. Om iedereen (zo-
maar) eens kennis te maken met alle 
facetten van bouwen en verbouwen 
organiseert T2 op zaterdagmorgen 12 
maart aanstaande weer een inloop-
ochtend. Zeker weten dat er tijd voor 
u is? Neem vooraf contact op met T2 
(telefoon 0575-461921) en er wordt 
een afspraak ingepland. Wilt u zich 
niet vastleggen, loop dan gerust eens 
binnen zodat u onder genot van een 
kopje koffie in ieder geval het monu-
mentale pand aan de Kruisbergseweg 
9 in Hengelo (G) eens van binnen 
kunt zien.

T2 verzorgd nieuwbouw Raben 
Nederland in Oss

Hengelo - T2 gaat de complete nieuwbouw (ontwerp en uitvoer) van 
een distributiecentrum voor Raben Nederland B.V. verzorgen.

Jonker Joost is in het verhaal een 
tienjarig jongetje dat samen met 
zijn vrienden een held wordt door 
het ‘Kwaad in Ruurlo’ te overwin-
nen. Had hij dat vierhonderd vijf-
tig jaar geleden niet gedaan, hoe 
anders was het dan met Ruurlo 
afgelopen? De strip ‘Jonker Joost 
en de Legende van de Kattenbelt’ 
verscheen tot september 2009 
bijna een jaar lang als feuilleton 
in verschillende edities van week-
blad Contact, het huis-aan-huis 
blad van drukkerij Weevers uit 
Vorden die ook de druk van het 
boek verzorgde. Het boek ‘Henri 
Liesker; portretten en landschap-
pen; oud-leerlingen over het oeu-
vre van hun leraar’ van Henri 
Liesker (87) uit Doetinchem werd 
zaterdag in zaal Kerkemeijer 
in Borculo uitgeroepen tot de 
‘beste en mooiste publicatie over 
Achterhoek en Liemers in 2010’. 
Daarnaast was ook de ‘Canon van 
Winterswijk’ van Ubel Zuiderveld 
genomineerd. In totaal waren 
honderd publicaties ingebracht 
voor de ‘beste en mooiste publica-
tie over Achterhoek en Liemers in 
2010’ waarvan er uiteindelijk drie 
waren genomineerd. De genomi-
neerden ontvingen elke honderd 
euro, de winnaar nog eens twee-
honderd euro extra en een oor-
konde. In het kader van Maart 
Dialectmaand organiseren de Dia-

lectkring Achterhook en Liemers, 
de Vereniging Vrienden van de 
Streektaal veur Lochem en umge-
ving en het Staring Instituut van 5 
tot 12 maart weer de ‘Waeke van 
het Achterhookse en Liemerse 
Book’. Deze traditionele regionale 
Boekenweek werd zaterdagmid-
dag in zalencentrum Kerkemeijer 
geopend met de bekendmaking 
welk boek over de streek de mooi-
ste/beste uitgave is die in 2010 is 
verschenen. De jury bestond uit 
de organisatie en vertegenwoordi-
gers van de boekverkopers, de bi-
bliotheken en de pers. Het belang-
rijkste doel van de ‘Waeke van het 
Achterhookse en Liemerse Book’ 
is boeken over de streek en boe-
ken in de streektaal onder de aan-
dacht te brengen van een breed 
publiek. Bij aankoop van streek-
boeken ter waarde van minimaal 
tien euro ontvangt men gratis het 
boekengeschenk Flonkergood. Er 
staan in dit boekengeschenk ge-
dichten en verhalen van verschil-
lende Achterhoekse en Liemerse 
schrijvers en dichters. Het boekje 
is niet in de winkel te koop. Flon-
kergood is mogelijk 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

Eervolle vermelding 
stripfeuilleton 
‘Jonker Joost’
Ruurlo - Teleurgesteld waren ze absoluut niet. Natuurlijk had-
den ze graag gewonnen. Maar met de nominatie van hun sfeer-
volle historische stripfeuilleton van ‘Jonker Joost en de Legende 
van de Kattenbelt’ voor de ‘beste en mooiste publicatie over 
Achterhoek en Liemers in 2010’ waren Arjen van Gijssel (tek-
sten) uit Ruurlo en Erik Jan Holleman (illustraties) uit Hengelo 
(O) al apetrots. Vorig jaar januari brachten beiden de stripfeuil-
leton in boekvorm uit. De jury vond de strip zeer origineel en 
van zeer goede teksten en mooie tekeningen voorzien.
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Altijd is Lieneke klein Selle - Kempers 
(63) al creatief bezig geweest. Dat va-
rieert van knutselen, handwerken 
tot tuinieren en bloemschikken. In 
de periode van 1983 tot 1985 heeft ze 
aan volksschilderen gedaan. 

In 2005 kwam ze toevallig Vera van 
Loon uit Halle tegen die vertelde dat 
ze schilderles ging geven. Ze zou een 
atelier inrichten op de deel van hun 
woonboerderij. ,,Toen ik bij de ope-

ning aanwezig was vond ik het zo
leuk dat ik gelijk op les ben gegaan
(Latente Talenten). Bij haar kon ik al-
les uitproberen: pastelkrijt, houtkool,
aquarel, acryl en olieverf. In het kie-
zen van de onderwerpen voor je schil-
derij ben je vrij en dit komt in mijn
werk ook naar voren. 

De ene keer maak ik een schilderij
naar waarneming, de andere keer
naar aanleiding van een foto of uit
herinnering en fantasie. Acryl en olie-
verf zijn bij mij favoriet. Ik schilder
zowel figuratief als abstract. Omdat
ik al veel leuke reacties heb gekregen
heb ik de stap durven nemen voor
deze expositie”, zo verklaart de in Zel-
hem geboren Lieneke klein Selle.

Veldhoekse exposeert in Zelhem

Expositie Lieneke klein Selle
Veldhoek - Lieneke klein Selle uit 
Veldhoek exposeert tot 31 maart 
schilderijen in acryl en olieverf in 
zorgcentrum De Zonnekamp in Zel-
hem. Dagelijks is de expositie van 
10.00 tot 19.00 uur te bezichtigen.

De organisatoren van de Lentefair bij 
Orangerie Ruurlo heten u op zaterdag 
26 en zondag 27 maart van harte wel-
kom. Want daar kan men op beide 
dagen van 11.00 tot 17.00 uur de in-
spiratie op de doen voor de komende 
maanden van het jaar.

Evenals vorig jaar, wat een groot suc-
ces was, zullen diverse participanten 
zich presenteren en de bezoekers la-
ten genieten van de lente in de Ach-
terhoek! Maar liefst twee dagen zal 
het terrein van de Orangerie Ruurlo 
en Kasteel Huize Ruurlo het decor 

vormen voor dit unieke evenement.
Wat kan men zoal verwachten? Mooi 
ingerichte stands in een tuin die ge-
heel in sfeer is aangekleed. Op alle 
gebieden is wel iets te vinden, van in-
terieur tot exterieur en van culinair 
tot mode. Gedurende beide dagen in-
spirerende shows en demonstraties. 
Ook aan kinderen en stoere mannen 
is gedacht! Een fair met aandacht 
voor de goede dingen in het leven. 
Alle deelnemers komen met liefde 
voor het vak. Men kan letterlijk en 
figuurlijk de lente komen proeven 
bij de diverse deelnemers. De kas-

teeltuin zal voor de fair aangekleed 
worden met pagodetenten en decora-
tie passende in het thema lente. De 
horecaverkoop wordt verzorgd door 
Orangerie Huize Ruurlo/ Hampshire 
Hotel Avenarius. Op beide dagen zijn 
er demonstraties drijven van ganzen 
met Border Collies door de schaaps-
herders Johan en Sjan Engelbert. Om-
roep Gelderland zal de gehele zondag 
op de fair aanwezig zijn om opnamen 
te maken voor het programma ‘Ge-
niet’! Kom dus naar Ruurlo en geniet 
van de lente. 

Kortom een heerlijke dag uit voor het 
hele gezin! Bent u benieuwd naar het 
actuele nieuws en deelnemerslijst? 

KIJK DAN OP DE WEBSITE 
www.orangerie-ruurlo.nl

‘Lente kriebels…… Wij wel!’

Lentefair Orangerie Ruurlo

Ruurlo - Dieren ontwaken langzaam uit de winterslaap, de bloemen 
en planten komen voorzichtig in bloei. Bij de mens begint het te krie-
belen, wellicht een grote schoonmaak en het huis en tuin weer klaar 
maken voor de mooie warme dagen die gaan komen. Maar .… heeft u 
wel voldoende inspiratie?

Twee dagen zal het terrein van de Orangerie Ruurlo en Kasteel Huize Ruurlo het decor vormen voor de Lentefair.

Afval scheiden is thuis inmiddels 
heel gewoon. Binnen organisaties is 
het echter nog lang niet altijd een 
vanzelfsprekendheid. Reden genoeg 
voor afvalbeheerbedrijven Circulus 
en Berkel Milieu om de Afvalvrij 
Award in het leven te roepen. 

MEEDOEN IS EENVOUDIG
Alle acties die bijdragen aan afval-
preventie of het beter scheiden van 
afval zijn welkom, het mag groot, 
klein, serieus of ludiek zijn. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om het afval na 

de lunch beter te scheiden, minder 
te printen of meer scheidingsmoge-
lijkheden te bieden voor klanten, 
leerlingen of bezoekers. Aanmelden 
kan op www.afvalvrij.nl

Hier vindt men tevens meer infor-
matie en kan men gratis posters en 
banners downloaden. 

WIE KAN MEEDOEN
De Afvalvrij Award wordt georgani-
seerd in samenwerking met de ge-
meenten Bronckhorst, Brummen, 
Deventer, Doesburg, Lochem en 
Zutphen. De Afvalvrij Award is be-
doeld voor organisaties uit deze ge-
meenten met een maatschappelijk 
doel en/of gemeentelijke binding 
zoals scholen, (sport)verenigingen, 
woningcorporaties, kringloopbe-
drijven, kinderboerderijen, zwem-
baden, culturele instellingen, eve-
nementenorganisaties en toerisme. 
Deze organisaties ontvangen deze 
week tevens per post een uitnodi-
ging om mee te doen.

Welke organisatie wint de 
Afvalvrij Award 2011?
Organisaties met een maat-
schappelijk karakter kunnen 
vanaf nu eenvoudig laten zien 
dat zij actief bijdragen aan een 
duurzame en afvalvrije samen-
leving. Door zelf een actie op te 
zetten om afval te voorkomen of 
nog beter te scheiden en dit in 
te sturen naar de website www.
afvalvrij.nl, dingen zij mee naar 
de Afvalvrij Award 2011. Mee-
doen kan tot 10 oktober 2011.

Wat is: A. Gepraekte: Gezeur. 
  “I’j altied met ow gepraekte, door trek ik mi’j tock niks van an”.

 B. Inheunn: Ergens babysitter, oppas zijn. 
  “Jannie geet neet met, zo mot inheunn”.

 C. Nötte: 
  C1: Noot. 
  C2: “Ne olde nötte”. Een vervelende, drammerige oude vrouw.
        “Ik magge neet meer lusteren noor dee olde nötte”.

Antwoorden

We’j nog van too?
afd. Dialect

Op de foto van deze week staat een oude Kroezeboom. 
Dergelijke bomen, meestal eiken, konden verschillende 
functies hebben: als rechtsplaats, heilige plaats, grensmar-
kering of kruispunt. In onze regio werden deze bomen 
vaak gebruikt als grensbepaling. Zo zijn er ook nog de zgn. 
Markebomen bekend, die de grenzen van de oude Marken 
aangaven. Langs de Meeneweg, in het buitengebied van 
Zelhem, hebben er twee gestaan die de grenzen tussen de 
Meene en de Dunsborger Hattemer Mark aangaven. In de 
tijd dat hier nog vooral open heideveld lag, viel een grote 
vrijstaande boom als grensmarkering goed op. Op oude 
kadastrale kaarten waren de locaties ingetekend, maar 
‘door de tand des tijds’ en ontginningen waren de Marke-
bomen natuurlijk verdwenen. Met de uitvoering van het 
TRAP project zijn deze bomen in ere hersteld en voorzien 
van een markeringspaal voor toeristische- en educatieve 
doeleinden. 
Op de gemeenschappelijke enken of essen in oostelijk Ne-
derland werden ook vaak stenen of bomen gebruikt als 
markeringspunt van waaruit de akkers verdeeld konden 
worden. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de ou-
de Kroezeboom in Vorden (van de ansichtskaart) gekapt. 
Het was een kapitale, oude eik met een brede kroon en 
een omtrek van minstens 5 meter. J. van den Broek heeft 
in de Vordense Kronyck in 1990 hierover een arikel ge-
schreven. De boom stond aan de Zutphenseweg tegenover 
korenmolen de Goede Hoop, bij de kruising met de Zwarte 
Weg (toenmalige naam) en de Boonkstraat. Deze eik heeft 
ook als ‘Luubusse’ dienst gedaan. Dergelijke lui-bosjes 
stonden ook aan andere invalswegen van Vorden. Wan-
neer een begrafenisstoet langs de Kroezeboom het dorp 
naderde werd bij de Kroezeboom de klok geluid. Vanuit 
de kerktoren werd de stoet op die plek waargenomen en 
men begon de klok te luiden. Daardoor ontstond de naam 
lui-bosje.

Wilt u reageren op deze rubriek of heeft u een oude foto 
of een verhaal uit de gemeente Bronckhorst om te publi-
ceren? Stuur of mail uw reactie dan naar Fred Wolsink, 
Wisselt 75, 7021 EH te Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (160)

Tijdens dit concert gaat het Scherzo 
for Strings van concertmeester Cor 
Vinke in première. Cor Vinke is als vi-
ooldocent al vele jaren verbonden aan 
Muziekschool Oost-Gelderland en het 
is voor het OGSO heel bijzonder om 
een werk van zijn hand ten gehore te 
kunnen brengen. Verder staan op het 
programma de Ouverture van Anton 

Bruckner en het Symfonisch Preludi-
um van Gustav Mahler. Na de pauze
wordt het voorjaar ingeluid met de
Frühlings-Symfonie van Robert Schu-
mann. Het Oost-Gelders Symfonieor-
kest bestaat meer dan honderd jaar
en neemt een bijzondere plaats in het
muziekleven van Oost-Gelderland in.
Met de concerten die twee maal per
jaar worden georganiseerd wil het
OGSO het publiek graag laten delen
in haar liefde voor klassieke muziek.
Kaarten kosten 15,00 euro en zijn
verkrijgbaar via www.ogso.nl. ( Aljet-
te Schellevis ) Zie ook www.muziek-
schooloostgelderland.nl 

Voorjaarsconcert  
Oost- Gelders Symfonieorkest
Zaterdagavond 19 maart geeft 
het Oost-Gelders Symfonieorkest 
onder leiding van Alexander Ge-
luk om 20.00 uur een concert in 
de Bizetzaal van Muziekschool 
Oost-Gelderland te Doetinchem.

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



Het café en de zaal van Heezen stond 
vol, opgewarmd door de geheel eigen 
muziek van de Taliband. Deze band 
bestaat, zoals ze zelf zegt uit vijf jonge 
losbandige Achterhoekers die slechts 
enkele normen en waarden hanteren: 
Schik maken, Bier drinken en Rock 
en Roll spelen op geheel eigen wijze 
met eigen Achterhoekse teksten en 
een vette knipoog op bestaande rock 
en roll klassiekers: “Hoe vetter, hoe 
better.” Talibandleden Niels Ebbers 
sologitaar, Tijn Spekkink slaggitaar/
zang, Victor Ebbers drums/zang, Mi-
chel Demmink Basgitaar en Dinand 
Garritsen Zang worden ondersteund 
met licht en geluid door Rudy van 
Emst, tevens chauffeur. Zij waren 
zeer vereerd in het voorprogramma 
van één van de meest legendarische 
rockbands die de Achterhoek ooit 
heeft gekend te mogen spelen. 

De Oxx-band werd in de tachtiger 
jaren opgericht door Jan van Os, ‘Dr. 
John from Oxx’ genoemd. De band-
leden wisselen elkaar wel af, net als 
de taal waarin wordt gezongen: En-
gels, een mix van Nederlands, Duits 
en Achterhoeks/Twents dialect en 
tenslotte toch weer in het dialect. 
Ze kleden zich als Vikingen en zijn 
vooral bekend binnen Hummelo, Zel-
hem, Hengelo Gld. en Steenderen. Dr. 
John from Oxx, slaggitaar, basgitaar, 
kettingzaag en leadzang, zorgde voor 
landelijke bekendheid. 

Na een periode van ziek zijn, sterft Oxx 
op 52-jarige leeftijd, op 12 december 
2003. Zijn wens was dat de Oxx-band 

verder zou gaan en zo gebeurde dat 
ook. De band trad jarenlang met suc-
ces op, zij het zonder vuurspuwen en 
kettingzaag wat bij Oxx hoorde, met 
Leadzanger Hennie ‘Messerschmidt’ 
Boeijink, gitarist en achtergrondzan-
ger Harrie ‘Harry von Schmoll’ Mol, 
slaggitarist en achtergrondzanger 
Marti ‘Muddy Marti’ Overbeek, basgi-
tariste Natasha ‘Pebbles von Großen-
boezem’ Thijssen en drummer Jan 
‘Johnny Balldrucker’ Mourik, ook 
goed voor het proatwerk. 
Na zeven jaar vinden de bandleden 
het om verschillende redenen toch 
tijd om te stoppen. Wel blijven ze 
in de muziek, maar gaan hun eigen 
weg. 

Het afscheidsconcert hield de Oxx-
band bij Café Zaal Heezen. Dat was 
een gemakkelijke keuze. “Jan van Os 
kwam hier altijd al,” legde Hennie uit. 
“Heezen was zijn stamkroeg,” vulden 
Ada Boesveld en Gerrit Heezen aan. 
“Ook zijn herdenkingsconcert in 
2008, is hier gehouden.” De fans van 
de Oxx-band kwamen van dichtbij 
maar ook van ver: uit de Achterhoek 
en Twente, maar ook de rest van Ne-
derland en zelfs België. Drums stamp-
ten uit de boxen: ‘Oxx is coming’. De 
Oxx-band leden betreden het podium 
en startten meteen met ‘Pieleswiep-
pe’, een nummer van de nieuwste en 
tevens laatste cd ‘Kloar is Kloar’. “Ik 
heb een verrassing,” kondigde Henk 
‘Hendrik Haverkamp’ Wolters luid 
aan. “Ik wil even een cd presenteren. 
Het is de bedoeling dat jullie allemaal 
een cd kopen.” Deze laatste CD bevat 

nieuwe nummers, maar ook diverse 
nooit uitgegeven opnames van 30 jaar 
OXX-Band, een echt collectors album 
dus. Natuurlijk was de cd te koop tij-
dens het afscheidsconcert. Hendrik 
Haverkamp gaf een exemplaar aan 
leadzanger Hennie ‘Messerschmidt’ 
Boeijink en het publiek riep: “Hen-
drik bedankt!” 
De Oxx-band denderde verder met 
onder andere ‘Hart’, ‘Loat goan’, 

‘Achterhoek Blues’, ‘Op de cross’, 
‘Wakosdadan’, ‘Hey, wolli rock ’n 
roll’, ‘Stampen en dampen’ en nog 
meer bekends. En geheel Oxx waar-
dig werd op het podium eveneens 
een cadeautje uitgepakt tijdens de 
hete Erotica show: een fraaie dame. 
Bijna twee uur lang achterelkaar ge-
noot het publiek van een grandioos 
optreden, met dialect teksten die met 
volle overgave worden gezongen door 

bandleden en publiek. Zij genoten 
van de briljante gitaarsolo’s. 
“Jongens, geweldig! Hey, rock ’n roll!
We doen het nog één keer!” Na ‘Sex
and Rock ’n Roll’ sloot het doek. “Zo
hebben jullie ons in de afgelopen der-
tig jaar ontvangen. Bedankt jongens,”
sprak Hennie ten afscheid. Het optre-
den eindigde zoals het de avond be-
gon: met flink drumgeroffel. “Kloar
is Kloar! Licht uit.”

Bij Heezen ging het dak eraf!

Oxx-band neemt waardig afscheid
Steenderen - Het was volle bak bij Café Zaal Heezen afgelopen zaterdag-
avond. Maar liefst 350 liefhebbers van de Oxx-band kwamen vanuit heel 
Nederland en België naar Steenderen om het laatste concert maar niet 
te missen. “We komen voor Oxx!” Na een gedenkwaardig spektakel tot 
diep in de nacht, met een Oxx-band programma van bijna twee uur in-
clusief toegiften, stopte de muziek. “We want more,” riep het voltallig 
publiek, maar Hennie Messerschmidt zei duidelijk: “Kloar is Kloar!”

Het laatste optreden bij Heezen van de legendarische Oxx-band.

Hendrik Haverkamp presenteerde de laatste cd van de Oxx-band: ‘Kloar is Kloar!’. De Oxx-band: stevige rock ’n roll met briljant gitaarspel.

Het is een belangrijke keuze, zo 
weet Frank van Zeldert van keuze-
coaches en helaas blijkt achteraf dat 
velen verkeerd gekozen hebben.” 

Ik begeleid veel jongeren die een 
tussenjaar doen na hun VWO om 
hun verkeerde profielkeuze te re-
pareren.  Als je je aanmeldt krijg je 

vooraf inlogcodes thuis voor een be-
roepskeuzetest en een persoonlijk-
heidstest. Die kun je vooraf vanaf je 
eigen PC maken.  

Ook moet je samen met ouders en 
vrienden je eigen kwaliteiten in 
kaart brengen. Die informatie ge-
bruiken we tijdens de avond om in 
een kleine groep (maximaal 5 perso-
nen) te kijken wat voor jou het best 
passende profiel is”. 
De workshop wordt gehouden in 
Vorden, je kunt je aanmelden door 
te bellen, mobiel 06 - 44 88 66 58 
en kunt meer informatie vinden op 
www.keuzecoaches.nl

Workshop profielkeuze voor 
jongeren HAVO/VWO
Vorden - Woensdagavond 16 
maart organiseert keuzecoa-
ches uit Vorden opnieuw een 
profielkeuze-avond. Eind maart 
moeten de jongeren hun keuze 
gemaakt hebben en velen twij-
felen nog.Naast de traditionele afstanden ston-

den twee nieuwe ISU onderdelen op 
het programma: de mass- start en de 
team- sprint. Voor de mass- start, een 
verkorte marathon, waren een aantal 
Nederlandse marathontoppers uitge-
nodigd. Voor de team- sprint mochten 
de B – junioren van de gewestelijke 
selecties aantreden. Bovendien reden 
Pekka Kostola en talent Tommi Pulli 
als team Finland mee. In een nage-
noeg uitverkocht Thialf trad Sander 

Meijerink samen met zijn ploeggeno-
ten Jasper en Luuc Bugter als team 
Gelderland aan. Het team kwam in 
een sprint over drie ronden uit tegen 
team Friesland. De sprint ging nipt 
verloren, maar dat vonden de Gel-
derse jongens maar bijzaak. Een hele 
middag vertoeven tussen de wereld-
top voor een uizinnig publiek werd 
als fantastisch ervaren. En bovendien 
een ultieme uitdaging om ‘ooit’ zelf 
daar tegen de ‘grote jongens’ te rijden 
! Aanstaande vrijdag komt Sander Me-
ijerink, tijdens het Nederlands kampi-
oenschap ( 500 meter ) in Utrecht aan 
de start.Zie ook http://schaatsen.blog.
nl/world-cup2011/02/17teamsprint-
demonstratie-mass-start-world-cup-
heerenveen-salt-lake-city.2011

Teamsprint Sander Meijerink 
in kolkend Thialf
Vorden - Behalve wereldsterren 
als Shani Davis, Ivan Skobrev, 
Martina Sablikova en Ireen Wüst 
was ook de jeugdige schaatser 
Sander Meijerink uit Vorden van 
de partij!

Hij liet films zien over Laag Keppel en
de koetsentocht van Vorden, ook de
broodlevering op Hemelvaartsdag bij 
de Muldersfluite stond erop. Verder 
veel over de natuur. Het wel en wee
van de ree. Het was een schitterende
middag. Volgende week donderdag 17
maart is de volgende middag. Men zou
het leuk vinden wanneer zij dan ook
nieuwe gezichten mogen begroeten,
want het programma is elke 2 weken
weer erg afwisselend en boeiend.

Bejaardenkring
Vorden - Donderdag was er weer
een middag van de bejaarden-
kring in het Stampertje. Op be-
zoek was de heer D. Bulten uit 
Doetinchem met een videopre-
sentatie over “Natuur en cultuur
in de Achterhoek”.
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Hiermee opende Schoenmode Her-
mans de eerste reeks van modeflitsen 
in de serie van 4. Zij bestaan dit jaar 
50 jaar en willen dit jubileum jaar 
een bijzonder tintje geven door elke 
keer een groep in het licht te zetten. 
Woensdag was een leuke dag voor de 

kinderen. “Ze waren erg enthousiast 
en de samenwerking ging voortreffe-
lijk, fijn dat het zo kan in een dorp 
om samen zo iets neer te zetten”, 
aldus Schoenhandel Hermans. Ook 
was er een DJ aanwezig zo dat er een 
gezellige ongedwongen sfeer heerste. 

Ook de volgende modeflitsen, die op 
16 - 23 - 30 maart ‘s avonds gegeven 
worden, is de DJ ook aanwezig dan 
zullen de modeflitsen elke keer her-
haald worden en hierbij is men ook 
van harte welkom. Ook kan men dan 
de collecties van de plaatselijke mo-
dezaken, haarmode en gezichtsver-
zorging van de kappers en schoon-
heidsspecialisten bewonderen en zo 
de lente laten beleven en inspiratie 
op doen. Onder het genot van een 
hapje en een drankje kan men alvast 
de lente beleven.

Schoenmode Hermans

Geslaagde modeshow

Hengelo - Woensdag 2 maart werden de eerste modeflitsen gepre-
senteerd bij Schoenmode Hermans. Op een mooie rode loper liepen 
11 kinderen als op een heuse catwalk de lente voorjaarscollectie 
van  Capuchon jeugdmode met bijpassende schoenen van natuurlijk 
Schoenmode Hermans, de haren waren bij de juiste outfits gestyld 
door Kapsalon Lurvink.

Of het nu ging om grondwerk voor 
een bedrijfspand, toegangsweg of wo-
ning: als hij zei dat het werk af was 
dan was het ook af en……… tot op 

de centimeter nauwkeurig.  Ook als 
vrachtwagenchauffeur heeft hij zijn 
diensten bewezen voor de firma En-
zerink, als het nodig was stapte hij op 

de auto en leverde het materiaal daar 
waar het nodig was af. Ze vinden het 
dan ook erg jammer dat hij de keuze 
heeft gemaakt om gebruik van de 
VUT te maken, maar ze gunnen het 
hem van harte en hopen dat hij nog 
jaren kan genieten van veel vrije tijd.

Na ruim 28 jaar in dienst

Jan Ligtenbarg maakt gebruik 
van VUT-regeling

Hengelo - Jan Ligtenbarg is in 1983 bij de firma Enzerink begonnen 
als shovelmachinist en heeft zich al die jaren bewezen als één van de 
besten in zijn vakgebied.

De presentatie van het team werd 
gedaan door MotoGP verslaggever en 
tevens motorsportschilder Diederick 
de Vries. Dit alles werd gehouden 
voor alle ‘club van 50’ leden, spon-
soren, toekomstige sponsoren en 
andere belangstellenden die het PRA 
een warm hart toedragen. Diederick 
haalde de coureurs een voor een naar 
voren voor een interview. Dat werd 
erg gewaardeerd door het aanwezige 
publiek. Het wegrace team bestaat 
uit de coureurs Jan Roelofs, Frank 
Bakker en Tonnie Wassink. Jan Roe-
lofs begint aan zijn tweede seizoen 
bij het PRA team en komt uit op een 
nieuwe door Torleif Hartelman ge-
tunde Yamaha R6. Afgelopen seizoen 
was het even wennen voor Roelofs 
nadat hij een paar jaar uit de racerij 
was geweest. In het begin was ging 
het niet helemaal naar wens maar 
tegen het einde van het seizoen kwa-
men er goede resultaten en daarmee 
de nodige punten voor het ONK su-
persport kampioenschap. Dit jaar 
wil Jan zich met grote regelmaat in 
de top tien proberen te rijden. Frank 
Bakker zal op een Yamaha R1 super-
bike uitkomen en het hele Interna-
tionale Road Racing Championship 
(IRRC) gaan rijden met wedstrijden in 
Nederland, Belgie, Duitsland en Tsje-
chie. Daarnaast zal hij ook deelne-
men aan enkele ONK races. Bestuurs-
lid en teameigenaar Tonnie Wassink 
zorgt voor de begeleiding en onder-
steuning op het circuit. Wassink liet 
verder weten dat hij misschien nog 
wel een of andere race in Duitsland 
zal rijden op zijn vertrouwde 250-cc 
Honda. Hans Overmaat, het techni-
sche brein van het team, zal de mo-
toren zowel op het circuit als op de 
thuisbasis in Hengelo voor zijn reke-
ning nemen. Tevens fungeert hij als 
teammanager voor het wegraceteam. 
Theo Roelofs zal als chef monteur 
fungeren voor Jan Roelofs gedurende 

het raceseizoen. Deze week testen de
drie heren op het circuit van Ledenon
in Frankrijk als voorbereiding op het
aankomend seizoen. Ook zullen Hans
Smees, Gijs Joling en de vroegere
sponsor van Smees, Jaap Kingma daar
in actie komen. Het motorcrossteam
zal dit jaar bestaan uit een viertal rij-
ders. De jongste rijder van het team is
de 12 jarige Marco Leerding uit Halle.
Vorig jaar werd hij 6e in de klasse
65-cc grote wielen jeugd KNMV. In
de maar liefst 30 manches tellende
competitie scoorde hij in elke man-
che punten. Dit jaar probeert Marco
zijn geluk bij de 85-cc kleine wielen
KNMV jeugd. Daarnaast is hij opge-
nomen in de KNMV jeugd selectie. De
uit Warnsveld afkomstige Bas Klein
Haneveld wil het vorige seizoen zo
snel mogelijk vergeten. Door blessu-
res werd hij slechtst 16e in de MX2
. Dit jaar hoopt hij hoger te eindigen
in deze klasse en zal in het najaar als
alles meezit meedoen aan de Enduro
competitie. De Hengelose crosser Nick
Langwerden heeft vorig seizoen een
flinke groei doorgemaakt in de MX2
cup. Helaas kwam hij iets te kort voor
een top 10 klassering i. v. m. het mis-
sen van 4 manches. Dit jaar zal Lang-
werden rijden in de uitwisselings- en
streekwedstrijden in de regio. Hij zal
uitkomen in de categorie MX1. De
eveneens uit Hengelo afkomstige Rob
ten Have had vorig jaar ook de nodige
pech. Hij blesseerde zich in Utrecht
en het herstel duurt nog steeds voort.
Ten Have heeft sinds kort aangege-
ven om te stoppen met het crossen.
Het aanwezige publiek had een leuke
avond en het bleef dan ook gezellig
tot middernacht in Cafe de Tol in
Hummelo. De motoren van het team
zijn voor aanvang van het seizoen
nog te bewonderen op 20 maart bij
de HAMOVE infodag. Deze infodag
wordt gehouden in de molen bij de
“Varsselring”.

Performance Racing Achterhoek

Teampresentatie

Hummelo - Afgelopen donderdagavond werd in Hummelo bij Cafe
de Tol de teampresentatie van het motorteam Performance Racing
Achterhoek (PRA) gehouden. Het PRA team begon in het jaar 2000 met
de coureurs Tonnie Wassink, Hans Smees en Jarno Boesveld. Meest
succesvolle rijder in de afgelopen jaren was Hans Smees die verschil-
lende ONK en EK wedstrijden wist te winnen. Daarnaast werd hij ook
tweemaal Nederlands kampioen in de 250-cc categorie. In de loop van
de jaren is het team gegroeid en heeft naast de wegracerij ook al een
aantal jaren een motorcrossteam.

v.l.n.r.Marco Leerding,Bas Klein Haneveld,Nick Langwerden,Frank Bakker en Jan Roelofs.
foto:Henk Teerink.

Elke volle spaarkaart met 40 zegels 
is inwisselbaar voor één set van twee 
kristallen Spiegelau glazen naar 
keuze. De spaaractie loopt van maan-
dag 7 maart tot en met zaterdag 23 
april. Klanten kunnen sparen voor 
vier verschillende sets glazen van 
het merk Spiegelau: rode wijnglazen, 
witte wijnglazen, sapglazen en long-
drinkglazen. Een set bestaat uit twee 
glazen. Wekelijks worden er bij zes 

actieartikelen extra spaarzegels ver-
strekt. 

Spiegelau glazen staan bekend om
hun kwaliteit. De kristalfabriek Spie-
gelau levert al meer dan 500 jaar de
beste kwaliteit kristallen glazen. Het
bedrijf combineert zijn 500 jaar oude
traditie met de modernste fabrica-
getechnieken. Dit alles zorgt ervoor
dat de kristalglazen van Spiegelau
een uitstekende kwaliteit hebben.
Uit tests blijkt dat de glazen na 1.500
vaatwasbeurten nog steeds mooi zijn.
Bovendien zijn de glazen vervaardigd
met een platina-glastechnologie waar-
door ze extra sterk en krasbestendig
zijn. Eén van de redenen waarom de
glazen door veel toprestaurants wor-
den gebruikt.

Start spaaractie met kristallen glazen

Plus Hans Eland
Hengelo - Wie zichzelf de ko-
mende zeven weken wil trakte-
ren op gratis kristallen glazen, 
kan bij Plus Hans Eland terecht. 
Bij iedere besteding van 5 euro 
aan boodschappen én bij speciale 
actieproducten, ontvangt iedere 
klant een spaarzegel.



Een zaadje kan enkel met voldoende voeding uitgroeien tot een boom. Alle kiemkracht dient aanwezig te 
zijn om te worden tot iets unieks. Ieder jaargetijde opnieuw weer betoverend. U wilt zich onder scheiden, 
begin bij de kiem met de juiste vormgeving. 

Drukkerij Weevers, Vorden, tel.: (0575) 55 10 10            www.weevers.nl

Er ontkiemt iets moois

studioEmausNetElnadrukkerij



Smederij
Oldenhave

Voor alle belangstellenden 
Standbeeld Michiel de Ruyter.

19 maart a.s. open ochtend 
voor bezichtiging.

Tijd : 08.00 tot 12.00 uur

Locatie: Bedrijvenweg 6 te Vorden

Tel.: 0575-551428

E-mail: info@smederijoldenhave.nl

www.smederijoldenhave.nl

Open dag basisschool 
‘De Vordering’
Op woensdagochtend 23 maart a.s. organiseert 
basisschool ‘De Vordering’ een open dag! 
Op deze dag kunt u de school bezoeken en 
“in bedrijf” zien. U kunt vanaf 8.45 uur tot 
12.00 uur een kijkje nemen in school en in de 
klassen. Bent u wellicht op zoek naar een basis-
school voor uw kind(eren), dan is dit een mooie 
gelegenheid om bijvoorbeeld bij groep 1 of 2 
te gaan kijken. In groep 3 kennen ze alle letters 
maar hoe ziet voor hen de dag eruit?! 
U kunt het komen zien en ervaren!

Dus bent u nieuwsgierig naar het onderwijs 
dat wij geven en/of zoekt u een school voor 
uw kind(eren)? Kom dan op 23 maart vanaf 
8.45 uur tot 12.00 uur gerust een kijkje nemen 
in onze school!

MAISBROOD
NU VOOR 
2.09

HEERLIJKE 
SAUCIJZEN

NU VOOR

2.09

WITTE 
BOLLEN
DEZE WEEK 6 VOOR

1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 8 t/m zaterdag 12 maart

KWARK/ 
MANDARIJNEN 

VLAAI 

 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept
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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)

ONZE OPENINGSTIJDEN:  
MAANDAG  10.00 - 18.00 UUR

DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR

VRIJDAG  09.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG  08.30 - 16.00 UUR

zonder een centje pijn

Zelhemseweg 21 (bedr. terrein Hengelo) 7255 PS  Hengelo, 
Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen,  
vloerbedekking en raamdecoratie

HARMSEN

Deco Home Harmsen heeft het assortiment verf uitgebreid 
met kalkverf van o.a. Stoopen Meeus. Kalkverf is een kalkmatte, 

decoratieve verf die binnen, maar ook buiten kan worden toegepast. 
Naast verf vindt u bij Deco Home Harmsen een uitgebreid 

assortiment behang, raamdecoratie, gordijnstoffen en vloeren. 
Kom langs en laat u inspireren!

Bij ons verkrijgbaar : Kalkverf

NIEUW
kalkverf

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 
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Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

Zutphenseweg 8  Vorden  Telefoon (0575) 55 24 26

Nieuw

VOORJAARSCOLLECTIE 2011
kom kijken op zondag 13 maart

Boys
g-star, pepe,

 scotch & soda,
PME, cast iron

Girls

dept, only,
g-star, pepe 

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

Volop diverse rassen pootaardappelen!
Sla-koolplanten!!

Gewassen winterpeen (voer) 20 kilo 3.50
Aardappelen van de klei v.a. 10 kilo 3.50

Sappige Handsinaasappelen 20 voor 2.75
Verse Spinazie 500 gram 0.99

Hand peren-appelen v.a. 3 kilo 1.99
Zoete Aardbeien 1.25 doosje

Volop slank-rauwkostsalades uit eigen snijkeuken
Kado tip!!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!!

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

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

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

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

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

KOM EN BELEEF DE LENTE 

TIJDENS DE MODEFLITSEN

OP 16 MAART BIJ SCHOENMODE 

HERMANS I.S.M LANGELER MODE 

EN MARTINE HAIR + BEAUTY

U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.
Onder het genot van een hapje en een drankje, 

laten wij u elk half uur de lente beleven.

Zaterdag
12 maart

in de discotheek

DJ Martijn

Jeans 69,95  49,-

Streep Vest  59,95  49,-

Streep Top  39,95  29,-

w
ee

k

zondag 13 maart 

koopzondag
(12.00-17.00) 

Burg. Galleestraat 9
Vorden

Tel. (0575) 55 13 81
www.visser-mode.nl

ZATERDAG 2 APRIL
OPTREDEN VAN DE

KatholiekeGelegenheidsBand

BAND
Aanvang: 21.00 uur         Voorverkoop  10,00

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Gevr. standhouders 
voor de Paasfair op 

Manege de Gompert 
25 april

van 11.00-16.00 uur
Opgave/info

acdegompert@hotmail.com

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

����������	�
����
�	��������

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

MONTEUR caravans en campers
38 UUR PER WEEK

Wij zijn op zoek naar:
Een jongeman met technisch inzicht en analytisch vermogen. Ervaring in een 
soortgelijke functie is een pré. 
Binnen deze functie verzorg je onderhoud en (schade)reparaties aan alle merken 
caravans en campers. Je maakt verkochte caravans en campers afleveringsklaar 
en installeert opties en accessoires. Je definieert storingen en lost deze op. Je 
geeft uitleg aan klanten over hun gekochte caravan of camper en neemt onder-
houdsbeurten aan. 

Arbeidsvoorwaarden:
- Prima bijpassend salaris conform CAO
- 2 zaterdagen per maand beschikbaar in plaats van de maandag

U kunt uw sollicitatie per e-mail, telefoon of post richten aan Jurjen Wisselink. 

Wisselink Caravans en campers Lichtenvoorde
Mercatorstraat 19
7131 PW Lichtenvoorde
T. 0544 374310
www.wisselinkcaravans.nl 
jurjen@wisselinkcaravans.nl

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

ASG Autoschade Gelderland Lichtenvoorde:

Voor het bergen van personenwagens en lichte bedrijfswagens na verkeersongevallen 

en voor het uitvoeren van pechhulpen bij gestrande voertuigen zoeken wij een:

(deeltijd) berger M/V

Voor deze functie is een opleiding als automonteur noodzakelijk. 

Wij zoeken iemand die zelfstandig, flexibel en klantgericht kan werken met 

een dienstverlenende instelling.

Bovendien bent u in het bezit van rijbewijs C – E en u heeft een 

chauffeursdiploma.

De functie wordt ’s avonds, ’s nachts en in het weekend uitgevoerd, 

de diensten worden in overleg vastgesteld.

Herkent u zich in deze functie, schrijf of E-mail ons dan.

Adres: Mercatorstraat 38, 7131 PX  Lichtenvoorde

E-mail adres: fhuirne@autoschadegelderland.nl

Voor informatie kunt u ons bereiken onder: 

Telefoonnummer: 0544 – 39 00 10

Contactpersoon: Mevr. F. Huirne

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

®

®

Afdelingschef stamperij/automaten
Afdelingschef cnc-pons en laser

Junior account-engineer
Tig-lasser niveau 3/4

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V

Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VDB815758

Werkzaamheden;
Binnen een team van ervaren technische dienst medewerkers 
ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van technische 
installaties en het verhelpen van storingen. Je komt daarbij in 
aanraking met mechanische technieken, besturingstechnieken 
en elektrische, hydraulische en pneumatische systemen. Je 
komt te werken in een dynamische omgeving met veel afwis-
seling en voldoende technische uitdaging. Het betreft een 
vacature met uizicht op een vast dienstverband.

Functie eisen;
- Afgeronde MTS-E opleiding;
- ervaring met PLC technieken is een pré.
 

ASSEMBLAGEMONTEUR MACHINEBOUW M/V

Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr.; VIW816523
 
Werkzaamheden;
Je ontvangt opdrachten, welke kunnen bestaan uit: stuklijsten, 
tekeningen en bedradingschema’s. De werkzaamheden bestaan 
uit 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. Tevens wordt er een eindrapportage gemaakt.

Functie eisen;
- Algemene kennis van materialen en gereedschappen;
- tekening en schema kunnen lezen;
- kennis van las- en bevestigingstechnieken;
- kennis van technieken als pneumatiek, hydrauliek en elektro-

techniek;
- bekend met veiligheidsvoorschriften.

REACH-/HEFTRUCKCHAUFFEUR M/V

Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr.; VMK815813
 
Werkzaamheden;
Je werkt allround in het magazijn waarbij je voornaamste taak 
het besturen van een reach- of heftruck zal zijn.

Functie eisen;
- Geldig reach- en heftruckcertificaat;
- zelfstandig kunnen werken;
- flexibel.

(LEERLING) METAALBEWERKER M/V

Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr.; VCP812169

Werkzaamheden;
Wij zoeken voor een relatie in Lichtenvoorde een metaalbewerker 
die zich verder wil ontwikkelen. De werkzaamheden bestaan uit: 
Lassen (MIG/MAG), knippen en kanten van verschillende mate-
rialen. Je werkt vanaf tekening en produceert vooral kleine series.

Functie eisen:
- Affiniteit met metaal en techniek;
- Ervaring met soortgelijke werkzaamheden is een pré;
- flexibel inzetbaar.

CUSTOMER SERVICE SUPPORT MEDEWERKER M/V

Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr.; VCP815151
 
Werkzaamheden;
Voor een internationale technische organisatie in Deventer zijn 
we op zoek naar een ervaren customer support medewerker 
fulltime. Je werkzaamheden bestaan uit de technische verkoop 
van componenten, opstellen van offertes, afhandelen van orders 
en onderhouden van de relatie met de eindklant en leveranciers. 

Functie eisen;
- Afgeronde MBO opleiding;
- affiniteit met techniek;
- aantoonbare werkervaring in de commerciële binnendienst;
- goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
- goede beheersing van het Office pakket.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

ENGINEER M/V

VIW810688 - Fulltime

Als engineer verzorg je de werkvoorbereiding voor de afdeling 
Tankbouw. Tevens verricht je ordergebonden en/of projectmatig 
teken- en constructiewerk. 

Het schrijven van technische handleidingen van afgeleverde 
bulkwagens behoort ook tot de functie-inhoud.

Voor deze vacature geldt dat je beschikt over een afgeronde 
opleiding HTS-werktuigbouwkunde. Je dient ervaring te hebben 
met 3D-CAD software (Inventor), die je hebt opgedaan in een 
gestructureerde werkomgeving. Bovendien ben je communica-
tief goed onderlegd.

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

Cafetaria 



*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 7 maart 2011 t/m zondag 13 maart 2011. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.
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Bijv.: Vlaflip vanille 
en slagroomvla 
chocolade
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halve prijs!
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Bijv.: Mini pizza salame, pak 4 stuks en 
Bistro Baguette Hawaii, pak 2 stuks
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7.18 4.99
2 stuks
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Bijv.: Macaroni vlugkokend, 
pak 500 gram en penne rigate, 
zak 500 gram
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1.99 0.99
per 500 gram
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